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- Erlr.en oldu. Daha valr.it vardtl 
Demelr. ( eger hususi bir maksadla 

soylenmemij ise) milli kuruluj prensiple
rimizi bilmemelr. demektir. 

On senelik bir intikal devresinden sonra 
Filistin miistakil bir devlet haline gelecek 

Turkiye Cumhuriyeti, totaliter devlet- Kudiis 14 (a.a.) - Filistin meseles;-j baSI bulunacakttr. Be& seneden ibaret olan 
!ere kar§t ideolojik bir kin beslemiyor ki, ni halledecek olan «Beyaz kttab» m 1 7 birinci safhada vaziyeti tetkik eL~telr. ve 
heniiz milli menfaatleri mevzuubahs de- ma}'ls tarihinde ne1redilmesine intizar kat'i kanunu esasiy1 tanzim eylemelr. iize~ 
gilken, i~inde mihverin dii§manlan da bu- edilmelr.tedir. re yeni miizakereler yapiiacakttr. Aym 
lunan demolr.rasi cephesini insaniyet namt· !yi malumat almakta olan mehafile zamanda lngiltere hiikumeli, Filistinde 
na viicudile lr.uvvetlendirsin. Ve gene gore lngilterenio ittihal etmi& olduii;u b· milli Y ahudi yurdu tesis etm,k hususun · 
Tiirkiye Cumhuriyeti, istiklalini bedava rar intilr.ali ve muvakkat mahiyette olup daki taahhiidlerinden teberri e:mi& olacak 
kazanmt§ bir millet degildir ki, ufukta Filistin devletinin 1imdiki vaziyetindcn ve Milletler Cemiyetinden uhdesindcki 
varltiima miiteveccih tehlike ihtimalleri miistakil hiikiimranhii;ma sahib vaziyete mandadan kendisini iDra etmesini rica 

NADIR NADI ge~ecegi devre i~in mutober olacakttr. Bu edecektir. lntikal devre5i esnasmda hiiku-
[Arkam Sa. 3 siitun 8 dal devre on seneden ibare: olacak ve iki saf- <Arkast Sa. 9, Jiitun 

4 
te) 
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Dfinkfi maGta da bir h8dise oldu 
Staddaki segirciler, mafl 
idare eden hakemi dovmek 

sahaga hiicum ettiler • • Zfzn 

Dun $erel stadtnda ve fzmirde milli kiime ma~lartna deva'm edilmi,tir. lrtanbulda Vela- Befikta¥ 
3-3 berabere kalmr,lard~r. lzmirde Fenerbah~;e Doganspora 1-0 yenilmiflir. Yukanki resim, bu ma~;
tan heyecanlr bir am gortermektedir. Diinkii spor hareketlerinin tafsiliitr 6 ncr sahilemizdedir. 

Mussolini'nin nutku 

T ayyare ihtifali 
Aziz ,ehidlerin ebedi 
habralarJ, bugiin me- . 
rasimle yadedilec~k 

Bundan sonra, ordu, ,ehir ve }iik
sek mektebler namma birer hitabe 
irad edilecek, mlZlka matem havas1 
~alacak, bir manga asker taraft!ldan 
havaya ii~ el ate! olunacakttr. 

Merasim, askeri ktt' alar ve mek-
n teblerin ge~id resmile nihay~t bula-
j ~ cakt1r. l 
~-=---=---~ 

Siyasi miizakereler 
Halifaks diin Leh 

sefirile gorii~tii 

Tiirk • ingiliz anla~mas1 
Lehistana bildirildi 

Londra 14 (a.a.) - Lord Halifaks 
dun Polonya sefiri Raczyuski'yi kabul 
etmi&tir. Zannedildiii;ine gore bu miilakat 
esna.mda bilhassa lngiliz - Sovyet miiza
kerelerinden bahsedilmi~tir. Lord Hali
falr.s lngiliz - TUrk itilaft hakkmda da se· 
fire malumat vermi$1ir. 

(ArkaSt Sa. 9 siitun 3 de) 

···························································· 
Eski~ehirde cinayet 

Bir polis, karakolda 

adam oldiirdii 

Tevkif edilen katilin Ga
lata karakolu miiretteba
bndan oldui!u anla~1byor 

E•ki~ehir 14 (Telefonla) - Bugiin 
~ehrimizde ~ok feci bir cinayet i~lenmi1, 
bir gene, polis karakolunda bir kadm me
selesi yiiziinden oldiiriilmii1tiir. Cinaye
te aid edindigim malumali bildiriyorum: 

[Arkasl Sa. 3 sutun 3 tel 

9in ·- J apon harbi 
A~1k 11ehirlerin ve sivil halkm bombardiman 
edilmesi iizerine Amerika, Japonyayt protesto etti 

<;inliler tarnfmdan berhava edilen bir koprii iistiinde kalan Japon a'kcrlcri 

$anking 14 (a.a.) - Centr~l News 
ajansmm bildirdigine gore, mukabil taar
ruza ge~en <;:in ktt' alan Kupe tyaletinin 
jimali garbisindeki ]apon ktt'alarma ce
nahtan hiicum ederek miihim zayiata 
du~a~ etmijlerdir. 

(:in Biiyiik Erkiinrharbiyesinin 
bir tavzihi 

<;unking 14 (a.a.) - <;in Genelkur· 
maymm bir tebliginde Hankov'un garbin
de Han nehri ge~idini miidafaa eden 

£ArkaSt Sa. 3 sUtun 4 del 
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PEK YAKINDA: 

Maruf Frans1z muharriri Moris Dokohra'mn 
en son ve en giizel eseri: 

1IP' 

F evkalade cazih, atk ve macer a romamm 
tefrikaya ha,hyaca~z 

• 



2 CUMHURIYET 

( eehir ve Memleket Haberlerl ) 
Su talimatnamesi· 

Tarihi roman: 23 Yazan: Kadircan Kafh nin miihim esasJart 
O~iincii Mehmed, biitiin fenahklann anasmdan 
~Ikbgtm anhyor; fakat ona birfey yapam1yordu! 

idare, abonelere yeni 
kolayhklar gosteriyor 

Matbaa i§~ilerinin yiiiik 
kongresi diin topland1 

Padi,ah oturdugu yerde yumruklarm• lar ic;inde, ayn ayn yerlere du§tii. 
s1k1yor; c;enesini SJbyor; derin derin so- Osman Aga da ayni §ekilde can ver
luk ahyordu. Demek ki memleket yamp di; iki Had1maga51 daha on! ann arasJ
kiil olurken o her taran «lalezar» sana- na kat•ld•lar. 

Belediye, Sular idaresinin su sah§ma 
ve tevziine miiteallik usulleri gosteren bir 
talimatname hamhyarak Sehir meclisine 
vermi,tir. 

Y eni kararlara gore, 
sand1g1 kurulacak, 

ve ehliyetnamesiz 

bir kooperatif ve yard1m 
bir mecmua ~Ikardacak 

i~~i ~ab~brdm1yacak 
rak rahat uyuyormu§, egleniyormus. yi- Bu mada iri yan Habe,ler Valide Sui
yip ic;iyormu1! Mah§er giiniinde bunlann tan dairesine dald•lar' c;•gh~lar, haykm§· 
hesabm1 nas1l verecekti? lar, kufiirler duyuldu. Bu mce seslerden 

Vezir ve hocalara dogru homurdan- biri Kethiida Kadmmd1. Dort kad1n §im-
d~: d, biitiin su~u Valide Sultana abyorlard1; 

- Ban a me; in bildirmezdiniz ~ Bu kendilerinin sadece onun emirlerini yap-
nice kulluktur? m1~ olduklarom haykmyorlardJ. Fakat bu 

Poyraz Osman kiikredi: sozler boguk h1~kmklann arasmda o ka-
- Padi§ah1m, elbet bunlann ba1lan dar kesik ve kmkt. ki anla§Jlmasma imkan 

kesilmek gerektir. yoktu. Zaten anla§dsa bile favdaSl var 
Ortahkta bs yoktu. 1simleri gec;en Ve- m•yd1? Padi1ah onlan b1rak1p da kendi 

zirler ve Agalar ya sararml§lar; yahud anastm idam ettirecek degildi ya ... 
sipahilere bzgm ktzgm bakmt§lardt. Boguk sesler, dar ve bastk koridarlar-

Padi~ah, BostancJba§tya emretti: da, korkunc akisler yapll. <;ok gec;me-
- Saatc;i Hasam c;abuk buraya geti- den hepsi kesildi ve o derin se,sizlik, o 

resin. Dahi digerleri de huzurumda he- esrarh kedi yiiriiyii§leri tekrar ha§lad .. 
sab vereler!.. Padi10h a yak divanmda verdigi bir-

T alimatnameye gore, §ehir su ~beke
sinin ge<;tigi sokaklarda bulunan gayri • ' 
menkullerin sahibleri abone kaydolun • 
mak 1artile 1ehir suyundan ishfade ede- ' 
bileceklerdir. 

Bunun ic;in yazt ile Sular idaresine mii
racaat edilecek ve yaptlacak ke1fin iic -
retile masraf miktan, lStek sahibine bil -
dirilecektir. 

Bundan sonra masraf1 abone sahibine 
aid olmak iizere iki niisha mukavele tan
zim edilecektir. 

Su paralan mart, haziran, eylul ve 
ilkkanun aylan sonunda tahsil edilecek
tir. 

h kar kuri>andan, akJtbg~l kanlardan son-Hemen sorgu ba,ladt. Daha o saba Y 

sa sipahileri yall§mt§ buldo. Kml me~
imparatorlugun en miihim i,lerini yapan, dana son bir bakt§ alb, ayaga kalktJ. !-he; 
herkese tepeden bakan adamlar 1imdi iti- 1 I d 

I bir•ey soylemeden oradakileri se am a 1, lip kaktlarak Padi,ahm oniine lletiri mit- ' 

Aboneler mal sahibi ise veya aboneye 
mal sahibi kefilse bu gibi kimselerden iii; 
ayhk su sarfiyah iicretini geGmemek iize-
re idarece tayin edilecek nakdi teminat 
almacakbr. 

ldare, icabmda mal sahiblerinden ta
sarruf vesikaSI istiyebilecektir. 1steklilere 
su, kanalizasyon masraft aralarmda tak
sim edilmek suretile verilebilecektir. Ev
velce akdedilmi1 olan mukaveieler, bu 
mukavelenin tatbiki tarihinden itibaren 
degi§tirilecek ve 1940 senesinden itibaren 
resrni dairelere paras1z su vermek usulii 
de kaldmlacakbr. 

Matbaa i§~ileri Birliginin diinkii kongresinde reyler tasnif edi!irken ..• 

Matbaa l~ileri Birliiiinin senelik kon-r eyledigi biitiin dilekler heyeti umumiyece 
gresi, diin, Eminonii Halkevi salonunda miittefikan kabul ve tasvib olunmu~tur. 
yap!lmt§br. Kongreyi Birlik ba,kam Se- Bilahare yeni idare heyeti intihabma 

lerdi. Her biri suc;u otekine atJyordu. On- hareme ~ekildi. 
Jar da ba,ka su~lulann isimlerini soylli- i1itilen ve goriilen 1eyler sanki Mahfi
yorlardi. Neticede Valide Sultanm ~evir- ruzun ba1mdan ajag. di:ikiilen buzlu su
digi entrikalar, Padi,ah adma yaphgt yo!- lardt. Burada insan!ar nekadar c;abuk 
suz i~ler, para ve habr ic;in verilen ser- yiikseliyorlar; sonra o kadar yiiksekten 

ne ~abuk ve ne umulmJYan zamanlarda 
darhklann ic;yiizleri ortaya dokiiliip sa- birdenbire dii!iiveriyorlardii 
<;IIdt. Padi~ah bunlan ogrendik~e daha 

0 boguk luc;kmklar, avlarlm hirer mt~ok k!Zlyordu. 
Ian gibi siirUkliyen, bogan zenciler ... 

Hasan Pa§anm Y edikuleden yaka pa- Mahfiruz halaytklardan birine titrek 
~· bir beygire bindirilip getirilmesi de u- bir sesle sordu: 
zun siirmedi. Fa kat onun yiiziinde korku 
yoktu. Uc;iincii Mehmedin oniinde igi- Onlan nereye gotiiriirler ~ 
lerek cesaretle soze ba~ladt: - Bogarlar, denize atarlarl.. 

_ PadijOhtm, her ne ki olmu1sa bil- Bu cevabt o kadar sogukkanhhkla, o 

t k 1 . kadar tabii soyliiyordu ki .•. dirmi§imdir. 1te arz tez ere en ... 
Elini koynuna soktu ve oradan bir ka- Dart oliiniin <;IKhgt bu yerde kirnseler 

g1d toman c;1kard1• Bunlan 0 yazmt§h ve aglarntyordu. Hatta birkac;mm ta1km se
altlan Padijah tarafmdan imza edilmi§- vincini yiizlerinde gormemek miimkiin 
ti. Lakin bu imzalardan sahibinin haberi degildi. Bunlar iilenlerin yerlerine ge<;
yoktu. Demek ki sarayda onun aklmm meyi iimid edenler, onlann arkalannda 
alam1yacag1 kadar dola~Ik i1ler oluyor- ma veya fJTsat bekliyenlerdi. 

1 Mahfiruzun Kethiida Kadmdan ho1· mu• ... 
Padi1ah imzalan inkiii: etlemi:,:oldW l;mmn, P\d.ugu 11iiyle1wn~zd~, ff.l<at,Ji'1l'" 

f k t kendi imzas1 oldogunu da kabul di kendisim pek yalmz b~lduguna da 
j:k•iim yoktu. Herha)de Hasan Pa1anm ~phe yoktu. ~Unlii ~?~le,_btr y~rd~, _bu 
suclu oldugu .Oylenemezdi. Kaldt ki ~sJ zindan ktl.!kh albn kales.te tam?tk dli!
ki Kaymahm bir<;ok tayinler bakkmda manlan btle aramak thhyact htssolunu• 
Valide Sultania Kap1 Agasmdan ald1g1 yordu. 
elT':rleri de saklam11, gosteriyordu. Otede entrikalar devam ediyordu: Ge-

Y azt ile veya miiracaat defterine kay
dettirmek suretile suyun kesildigine veya 
az su verildigini vaktinde idareye bildir
miyenler, saya~ kaydma dayanarak ta
lebnamelerinde yazth miktarda su kal -
mad1gmdan veya az su veiildiginden §i
kayet edemiyeceklerdir. 

Y eni talimatname, &yni zamanda hal
km lehine baz1 miihim tadilil.IJ da ihtiva 
etmektedir. Bu arada eskiden su sarfe
dilsin edilmesin, iidenmesi mecburi olan 
muayyen taahhiid bedelinin tesviyesi usu
lii kaldmlmt§hr. 

Aparllmanlann her daireSine ayn sa
at konulacakhr. Tesisattaki ufaktefck a
nzalarla su saatlerinin bozulmaS! halle -
rinde tamiratm yaptlm~stm idare deruhd~ 
edecektir. Evvelce bunun iGin 28 lira a· 
hmr, her tamir i~in de aynca para iste
nirdi. 

0<; ayda bir tahsil edilmekte olan su 
taksitleri halka kolayltk olmak iizere 
ufak taksitlere indirilerek iki taksitte tah
sil edilecektir. 

lim Tanyeli a~mt§ ve riyaset raporunu o

kumu§tur. Bundan sonra kongre riyase
tine Mijmtaz Apaydm- ve kongre katib
liklerine Mustafa Giner ve Hulusi se~il
mi§lerdir. 

Atamrza ihtiram ... 
Kongre ac;thnca Biiyiik ve Ebedi Se

fimiz Atatiirkiin hatuasma hiirmeten ii~ 
dakika ayakta ihtiram siikutu yaptlm!! ve 
verilen bir takrir iizerine Milli Sefimiz 
1smet !nonii, Ba§vekil Refik Saydam ve 
Maarif Vekili Hasan Ali Yiicel ve Par· 
ti Gene! Sekreterligine hirer tazim tel • 
graft ~ekilmesine ittifakla karar verilmi§, 
telgraflar ~ekilmi1tir. 

Bundan sonra idare heyetinin senelik 
raporu ve kongreden istedigi dilekleri o
kundu. !dare heyetinin raporu ve di • 
lekleri iizerine bir nizanmame tadili, bir 
dilekler enciimeni, bir hesab enciimeni in
tihab edilmi1 ve enciimenlerin faa]iyetle
rinden sonra umumi miinaka~a. aGtlmt~t:r. 

/~are Heyeti intihabz 

Umumi heyet, idare heyetinin bir se
ncllk. Inej;aisini fevkalade biiyiik bir mem
nuniyet ve §iikranla karjdam:§, sab1k ida
re heyetini ibra eylemi~tir. Bundan ba~ka 
idare heyetinin heyeti umumiyeden taleb 

gec;ilerek Selim T anyeli, Ethem Onan, 
Vedad Turfay, Miinir Dizer, Dr. H. 
Cerna!, Seref Hive!, Bedri Ataman, 
Sabri Senkartal, Osman T a1km, Ali 
Gerali, Hikmet Heper, Mustafa Giner, 
Nail, Meluned Boyana, Sami Eri1, N a
Ilk Erenkara asli azal1klara ve F aik, Si
mon, Tevfik, lsmet, Saim, 1brahim, A
ziz, Halid, Serif de yedek azahklara in
tihab edilmi§lerdir. 

Cemiyetin yeni i6mi 
Bu seneki kongre kararile Matbaa h

c;ileri Birliii;inin ismi, Turk Matbuat 
Teknisyenleri Birligine <;evrilmi! ve ay -
nca Birlige ktymetli hizmetleri bulunan 
Ankara meb'usu Ahmed Ulusun Birligin 
daimi fahri reislii!ine mtihabt teklif edil· 
mi~. bu teklif umumi heyet~e kabd olun
mu~tur. 

Bundan ba,ka bir kooperatif yaptln'a
SJ, teaviin sand1g1 kurulmasJ, matbaa i! -
~ileri iGin bir kurs a~llmaSI, ehliyelname
siz i~Ki ~ah,tmlmamaSl. matbaalarda 48 
saatlik mesainin kabuH.i, ··:~ ··ta!imatname1si 
yap1larak i,~ilerin Birlikten ahnmas1 ve 
bir mecmua ne1ri gibi ~ok miihim mevzu
lar etrafmda kararlar verilmi~tir. 

Yeni idare heyetine muvaffakiyctler 
dileriz. 
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Umumi hapishane-I Arvupada 
Uc;iincii Mehmed herjeyin en sonra rek Padi,ah ve llerek Valide Sultan Bel

Safiye Sultana dayandtgmt goriiyor, an- grad'da bulunan Yemi~! HasoJI Pasa
lJYor. lakin yalmz on a bir,ey yapamtyor- ya birer mektub gonderd1ler; hem en ls
du. Bu hal onu biisbiitiin lozdmyor ve tanbula gelmesini bildirdiler. Saraym 
hmcmt digerlerinden almak ihtiyacm1 du- Kap1ctba1tlarmdan kisi bu mektublan a
yuyordu. larak dortnal Rumeli yollannda uzakla§-

$EHIR ISLER/ • 
· DID 

bulunan 

geldi bosalblmasi isi hakimlerimiz 
Uc;iincii Mehmed Bostanctba§tya bir ular. 

i§aret verdi. Ayak divam kuruldugu za- Mahfiruz 0 ak§am daha ic;erilere ve 
man bir kenarda ham bulunmas1 iidet biiyiicek bir odaya kaldmldt. Orada Pa
olan celladlar sahna salma ortaya geldi- di,ah tarafmdan: 

ler. - Ho~a tutulsun! 
Padi1ah Saatc;i Hasan Pa1aya: D. k Valide Sultana geri gonderi-S k.11 1yere 
- en c;e 1 len altt cariye daha vardt. 
Dedi. Sonra Ttrnakc;1 Hasan Pa~anm c:· d" h d h kl he ·1 · · · H p ':r'Jm 1 ayat a a az mera I ve ~ ba~mm keM mtstnt emrelt1. asan a§a I · d y ]"d S It d · e 

· ··k ·· k d yecan 1 ge<;tyor u. a 1 e u an a1r -
d1z c;o tu ve yere a pan 1: • • b d .. d"" ·· ·· d dl d 1 b 

- Her ne yapllmsa Mehdi Ulyayi smm 0 ·~ 00 urukc~ f el 1

1 
° u art k~-

s I V l.d S It · 1 ·1 rada yoktu. Bura.Ja 1 lSI tJ ar ve ~e I§· 
a tanat a 1 e u anm emJT ert e yap- b · d h k 1 ] 1 

d I B"]J•h b d 1 meier daha aSit, a a o ay an a§l an 
mt~tm IT 1 a suc;um u ur 1 . b" 

D" d §eylerdi. Ba,hcasl k!skanchkh: ktde IT 
wor u. P k d I ··c .. I 

Celladlar onu yakasmdan tuttular ve adi1ahm yata o asma ~a" g~ ~ru -
diziistii c;okerttiler, ic;lerinden biri kthctnt diiklerini, orada neler oldugunu, gtlttk<;e 
tartakladi; havaya kaldJTmak ic;in daha §i!irerek birbirlerine anlabyorlar~t. . Bu 
s1k1 kavradt. F akat bo mada Yenic;eria- yiizden de $ac;sac;a ba,ha§a geldtklert o-
gast Kastm Aga ilerledi: luyordu. 

- Eski ocak agaSidtr, yeni<;eri kulla· Buradaki koridorlar, merdiven altlart, 
rm bu defahk bagt§lanmastm isterler I a§agtda ve yukartda dolambach ve irili 

Dedi. ufakh bir<;ok odalann bulundugu katlar, 
Sipahilerin dilekleri iizerine bir eski ye- ham am ve ayakyollan daha korkuncdu. 

ni<;erinin ~uractkta idamt, ocagm 1erefini A 1ag1 inildikc;e pek korkunc ve nemli bir 
ktracakh. zindan karakterini gosteriyor; insam kor

Yeni~eriler arasmdan sesler yiikseldi: kutuyordu. Ayakyolunun bulundugu izbe-
- ~evketlu Hiinkartmtz, bize bagt§- nin ucunda demirden bir kapl goriiniiyor-

lan !_.. du. Usttarafmda demir kafesli bir delik 
Oc;iincii Mehmed onlan giicendirmek vard1. Mahfiruz cariyelerden birine ora

istemiyordu. <;iinkii sipahilerle birle,ir- 5101 gosterdi: 
lerse arhk hiikmiinii hi<; yiiriltemezdi. - Nedir? 
Hatta sipahilere kar11 yenic;erileri tutmuj _ Zindan ... Suc;lular, yahud bogul-
olmak en dogru yoldu. maSI istenenler oraya kapahhr ... 

Sipahiler K1zlaragast Osmamn Vali- Mahfiruz kendisini de siiriikleyip go-
lik ve Kad1hklan harem vaSitasile sattt- tiireceklermi1 gibi iirperdi; Ia! merdiven
gml soyliiyorlar; Hiisrev Pa,amn Ana- Jeri htzh htzh c;tktl, koridorlan ge<;ti, bir 
doluya serdar olarak gonderilmesi cina- merdiven claha c;Jktt, bir daha <;tkh ve 
yetini de, doksanhk ve rind bir adam o- ancak kendi odasma girdigi zaman biraz 
Ian, sarayda elli ytldanberi hizmet et- nefes alabildi. 
mekte bulunan Gazanfer Agaya yiiklii- - \3 -
yorlard1. Kin ve ihtiras 

- Bunlar idam olunmadan biz bu 
yerden gitmeziiz I 

Divorlard1. Bundan ba,ka Valide Sui
tam aldatarak kotii i1lere alet olan Had:
magalannm, saray kadmlanmn da oldii
riilmelerini istiyorlardt. 

Bunlarm hagJ§lanmalarmt istiyen de 
bulunmuyordu. 

Kap~aga"na diz \Oktiiriildii; ak sakal
],, ak sac;h bir ba1la koca bir govde, kan-

pazar1 ••• 
Istanbul i~indeki kaynajma heniiz du

rulmaml!h. Sipahi zorbalan Darbhane 
civanndaki Kur1unlu hamm merkez yap
mt!lar; oradan •araya ve Kayma kam 
Pa§aya gonderdikleri adamlarla yahud 
mektublarla birc;ok dileklerini daha kebul 
ettiriyorlardt. 

(ArWI var> 

Y eni almacak itfaiye 
levazimi 

Giinden gilne tekemmiil etmekte oln 
itfaiye te§kiHitmt daha ziyade takviye 
maksadile yeniden arazoz, motopomp ve 
saire gibi bir ktstm itfaiye levazumnm 
ahnmasma karar verilmi§tir. Bunlara a
id §artnameler haZJ.rlanmaktadu. 

Y eni kapablan 
siit~rii diikkiinlar1 

40 ki§lnin zehirlenmesine sebeb olan 
bozuk siitler iizerinde tahlilhanenin yap
ti/lt tetkikler bitmi§, rapor Belediyeye 
verilmi§tir. Diin de yazdtgtmtz gibi, ze
hirlenme hadiselerine slit kaplarmm gi.r
li bulunmasmm sebeb oldugu tespit e
dilmi§tir. Bu vaziyet kar§lsmda bir ta
raftan Belediye riyaseti ve diger taraf
tan Sthhiye Miidiriyeti s1kt tertibat ala
rak kontrola ba§l•rm§lardtr. Bu ara
da yaptlan kontrol suasmda Beyoglu 
cihetindeki birka9 silt9ii diikkam gayri
sihhl goriilrnii§, kapatt!mt§tlr. Kirli kap
larda slit satanlar §iddetle cezalandtn
lacakttr. 

Y ap1 ve yo liar 
nizamnamesi 

Beled1ye Fen Heyeti tarafndan yapt 
ve yollar kanununun tatbikatma aid bir 
izahnarne haztrlanarak bundan evvelki 
ic;tima devresinde $ehir Meclisine ve
rilrni§ti. !zahnamenin tetkikatt o vakil 
ikmal edilemediginden bu devreye bt
raktlmt§tlr. Mii§terek enciimence haztr
!anan mazbata, Meclisin Umumi Heyeti 
tarafmdan da kabul edilmi~. izahname 
kat'! §eklini alrnl§lt.r. Belediye matbaa
smda tabettirilmektedir. Birka9 giine 
kadar ilan edilerek tatbik mevkiil!e ko
nacaktlr. 

KOLTOR ISLER/ 

Talebe, miizelerden azami 
istifade edecek 

Talebenin tarihi bilgilerini artttrmak 
maksadile oniimiizdeki ders y:thndan iti
baren mekteblerin toplu bir halde rnii
zeleri gezmeleri kararla§bnlnu§hr. Bu 
suretle her Vilayette mevcud miizeler
den istifade edilecek, kitablarda okunan 
bahisler tatbikat ile de takviye oluna
cakbr. Bu yolda tarihi ktymeti haiz e
serlerle abidelerden de istifade edilecek
ti.r. 

' ' 
K1smi nakil, bu hafta 

i~inde bitirilecek 
Umumi hapisanenin klSmen bo§alttl • 

mast i§inin bu hafta ic;erisinde bitirilecegi 
samhyor. lmrah adasma yo\lanan agtr ce
zah on mahpus baric olmak iizere, mev -
cud dort yiiz kiisur mahkumdan iki yiiz 

doksam Uskiidardaki binaya gotiiriilmiit
tiir. Geriye kalan iki yiiz hisurdan bir kJS

mt, Istanbul tevtifhanesine yerle§tiril -
mi§tir. Ktsmi nakil i1i bugiin, yarm bittik

ten sonra, istanbul hapisanesinde yalmz 
borclular kalacakhr. Miiddeiun.umilik, 
bunlann da lstanbul tevkifhanesine SJg -
dmlmas1m muhtemel goriiyor. Hapisane 
teskilah, §imdiki halde bakidir. T eskiliita . . . 
aid resmi e§ya da, 1imdilik ayni bioada 
btrablacaktJr. 

Binamn bundan sonraki esa• vaziveti
ne gelince, verilen malumata Fi:ire, !;tan
hula bu hususta tebligat yaptlmamJ§lJr ve 
resmen hie; bir§ey bilinmemektedir. Diger 
taraftan, adliyede bu zeminde beyan jek
linde bir,ey soylenilmemekle b•raber, ha
pisane binasmm ytktmlacagt ve arsasma 
adliye binasmm kurulacagt ihsas olunu -
yor. Hatta, bir ara dii§iiniildiigii gibi, bi
nanm yJktmlmaSina ba,lanarak, eger bu 
mada tarihi ve bedii k1ymeti haiz mimari 
san' at eseri bir k1sma rasgelir.irse, o klS
mm muha fazas1 esasmm sonradan degi~ -
tigi, alakadar ve saliihiyettarlarda tetki -
katla hapisanenin klSmen de ktymeti bu -
lunmad1gt kanaatinin kat'ile§tigi, bu sefe; 
biitiin binamn ortadan kaldmlacagt istid
lal yollu siivlenilmektedir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Bir Alman mii§avir 
§ehrimize geldi 

Almanya Kiiltiir Nezareti Mii§aviri Dr. 
Herbert Scurla diinkii konvansiyonelle 
Berlinden §ehrimize gelmi§tir. Tiirkiye 
kiiltiir i~lerini ve miiesseselerini tetkik 
maksadile gelmi~ olan mii~avir, bugiin 
Ankaraya giderek bir hafta kadar kala
cak ve l'v;!aarif Vek1Hetile temaslarda bu, 
luncakttr. 

T etkik raporlar1 ay so
n una kadar h~z1rlanacak 

Adliye Vekaletince ge~en may1sta 
memleketin muhtelif yerlerindeki hiihn
lerden on yedisi, bir sene mliddetle tetki

katta bulunmak iizere Avrupaya gonde
rilmi~ti. Bu sene maylSmda tetkik mii~de

ti tekmillendiginden, haki'lller, memleke -
te donmu§lerdir. 

Avrupada tetkikat yapan on yedi hii
kin1, tercihan terfi eden hakimlere aid lis
tede isimleri birinci mada bulunan hii -
kimlerdir. Bu hakimler, ayn ayn lngilte

re, F ransa, Belc;ika, Almanya adli te~ki

latmJn mesai tarzm1 yakmdan gormli~ -

lerdir. Tetkiklerile elde ettikleri neticeler
den, memleket adliyesinde istifade edil -

mek iizere kendilerinden rapor almacak

llr. Raporlar ay sonuna kadar haztrlana

cak ve Vekalete gonderilecektir. 
On yedi hakim arasmda lstanbuldan 

Adalar hiikimi Niyazi Karkazan da var

dtr. Kendisi Pariste ve F ransanm ba1ka 
jehirlerinde sulh mahkemelerile me~gul 

olmu1 ve bu arada bilhassa l•~si hiikiim
leri, vesayet ve tereke i1lerini. bunlarm 
tatbik 1ekillerini esash ve etrafh mrette 
tetkik etmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Radyo konferansi 
Montrode toplanan radyo konferanst 

mukarreratmm taraftmtzdan imzalan
rnadtgl yaz1lmt§lt. Malllm oldugu iizere 
murahhaslanmtz bu kongrede Ankara 
radyosunu iz'ac eden Paris istasyonu tu
lii mevcinin degi§tirilmesini istemi§ler
di. Bu mevzu iizerinde verilen karar 
heniiz malfun degildi.r. 

Doktorlarm diin aktamki 
toplanbsi 

1918 senesinde T1b Fakiiltesinden me
zun olan doktorlanmtz, diin ak§am Park 
otelde toplanarak ge~ vakte kadar eg
lenmi§Ierdir. 

15 MayiS 1939 -Siyasi icmal 
Mussolininin nutku 

ve Tiirkiye 

A vrupa biiyiik devletlerinin ba11n 
da bulunanlar arasmdaki so 
miibarezesi Hitler'in Alman 

Leh ademi tecaviiz muahedesile lngiliz 
Alman deniz anla§mastmn Almanyac 
hiikrnu kalmadtgmt ilan eden ve bugiink 
gerginligi Alman noktasmdan izah ede 
nutkile ba§lamt§l!. Buna evvela meseltd 
en ziyade alakadar bulunan Lehistam 
miistakillen harici siyasetini idare ede 
Baron Bek cevab vermi1ti. Daha sonr 
lngiliz Ba,vekilile F ransa Ba§vekiller 
ayni noktai nazan miidafaa eden ve AI 
manya ile her suretle anlam1aga tarafta 
olduklanm ve yalmz siliih ve kuv 
vet istimaline asia razi olamtyacak 
lanm bildiren nutuklanm siiylemi§lerdi. 

~imdi de M. Mussolini uzun bir nutuk 
Ia ltalyamn politikasmt ve bugilnkii ger 
ginlige aid italyanm gorii§ ve teliikkiyalt 
m izah etmi§tir. ltalyanm siyasetini v 
mukadderalmt elinde tutan hiikllinet §eh 
diinyanm harbe gidip gitmedigi sualin 
cevab vererek Avrupada harbe sebeb oJa 
cak bir agtr mesele bulunmadJgmt soy!e• 
mi1 ve yalmz halledilmesi zaruri olan bazt 
ukdeler bulundugunu kaydetmi§tir. Bu 
diigiimlerden maksad, juphesiz Danzig ve 
Koridor meseleleridir. 

Mussolini'ye gore Avrupada bugiinkii 
dava §U veya bu meselenin kthcla halli 
zaruri olmasmdan degil, Almanya ile 
Italyanm dilgir olduklan Versay manzu
mesinin yiktlmast iizerine bu~un yerine kar 
§JI1kh kar§thkSJz teminat taahhiidlerile ye
ni bir sistem kurulmaSJ te~bbiisiinden tle
ri gelmi§tir. 

Mussolini nutkunda en ziyade Fransa
ya yuklenmi§tir. Fa kat T unus ve Nis gibi 
arazi meselelerine ve italyamn toprak e
mellerine temas etmeyip §imall ltalyayl 
te§kil eden (Po) havzasmm Franstz or
dusu i~in kolay bir gezinti yeri olam.ya
cagmi ihtar ederek daha ziyade tedaHii 
maksadt ifade ebni§tir. 

Gene yakmda kat'i metni imzalanacak 
olan Alman - !talyan askeri ittifakmm 
Balttk denizinden Hind Okyanusuna ka
dar uzanan yiiz elli milyonluk bir kiitle 
ve blok olup her tiirlii hiicumlan bertaraf 
edebilecegini kaydetmij olmaSJ da hii
cflmdan ziyade tedafiii bir siyaseti an!at
maktad!T. 

italyantn politikasmda hissolunur bir 
degi§iklik bulundugu a§ikardtr. Bunun 
birc;ok amilleri vard1r. Bunlardan biri de 
Akdenizde Tiirkiyenin Yakm§arkm ve 
Asya ktt' asmm garb msfmm yegane bii

yiik askeri devleti olmak itibarile haiz 
bulundugu agtrhgile sulh ve emniyet ug
runda miidahaleye azmeyledigine son 
anla,malarla biitiin diinyaya §iiphe btrak
mamt§ olmastdtr. 

Avrupadaki soz sava§l harbe dogru 
degil, biliikis sulha dogru bir cereyan ac;•
yor demektir. 

Muharrem Feyzi TOGA Y 

DEMIRYOLLARINDA 
Avrupa hanliyosiinde yaz 

tarifesi 
Devlet Demiryollan Avrupa banliyo 

hattt yaz tarifelerinin tatbiktna dun sa
bahtan itibaren ba~lanm!§ltr. Yeni tari
feye gore, Sirkeciden hareket edecek bii
tiin trenler Floryaya ugrayacag1 gibi 
ak§amlan da ihtiyaca gore Floryadan 
donecek!er i~in tarife haricinde trenl<lr 
tahrik edilecektir. Bundan ba§ka gele
cek pazar giiniinden itibaren Anadolu 
hattmda da Adapazar ve Sapancaya te
nezziihler tertib olunacak\Jr. Gelecek 
haftadan itibaren her pazar Haydarpa
~adan sabahlan biri 6,55 ve digeri de 
7,35 te iki tren kalkarak Adapazarma 
kadar gidecek ve ak§amlarl da ayni su
retle Adapazarmdan iki tren Haydar
pa§aya gelecektlr. 

P. T. TELEFONDA 

Halk tipi radyolar 
Halk tipi rady>O!ar• i~in Muhabere ve 

Miinakale Vekaletine yaptlacak miira
caat miiddeti bitmi§tir. $imdiye kadar 
bir9ok firmalar bu i§i deruhde etmek 
iizere Vekalete miiracaatte bulunmu§
lardt.r. Muhabere ve Miinakale Vekaleti 
miiracaatleri tebkik ettirdikten sonra ka
ranm verecektir. 

Radyo dinleme iicretleri 
Radyo abonelerinin senelik din!eme 

iicret taksiti olan on lira, haziran ay1 

zarfmda Posta ve Telgraf idarelerince 
tahsil edilecektir. 

Cumhunyet 
Niishas1 5 kurustur 

Abone seraiti) ~·~ive • 1e1n 
SeneHk 
Alh ayhk 
tl"~ ayhk 
Bi.r ayltk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Harie 
icin 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
Yoktur 



15 May1s 1939 

SON I-1 A E 

isve~ miidafaa tedbirleri 
almaga liizum gordii 

Askerlik hizmeti temdid, ordu kadrolar1 tezyid edi
liyor, milli miidafaa i~in de yeni tahsisat verilecek 

Stokholm 14 (a.a.) - Parlamento I Parlamento heyeti umumiyesinde bi: 
bugun hukfunetin a1agtdaki tekliflerile a- nutuk soyliyen Miidataa Nazm «Ntb
lakadar milli miidafaa meselelerini mii - son» lsve~e kar~t miinferid bir tecavli< 
zakere etmi,tir. vuku bulacagmt zannetrnedi!lini, fakat 

1 - Bahriyede fili hizmetin 200 den umumi bir ihtilaf zuhurunda ortaya ~tka-
340 &line ~tkanlmaSI. cak tehlikelerin nazan itibara ahnmas. 

2 - Piyade alaylannda tmdad miif- laztm geldii\ini beyan etmi~tir. Bununla 
rezeleri telkili. beraber umumi bir ihtilaf ha~inde isve:;in 

3 - lhtiyatlarm 30 giinliik bir talim bitarafhgmt muhafaza etmege muvaffak 
devresine tabi tutulroaSI. olacai:\1 iimid edilmektedir. . 

4 - Hava mudafaast i~in hususi Hiikumet, tevdi ettigi projelerle Isve-
miifrezeler te~kili. c;in bitarafhi\Im ihlal i(in yarnlacak te -

5 - Ordu kadrolanmn artmlmast. 1ebbuslere mani olacak ve mudafaa si -
Daha 1imdiden talim giitmek uzerc lahlanm c;ogaltacak tedbirler almmastm 

1935 Sintfi.m silah altma c;aibran hukitmet istihdaf etmektedir. lsvec;in bu sene si • 
gelecek sene !936 stmfm1 da c;aibrmak lahlanmak i~in yaphgl masraflar, 350 
tasavvurundadlf. milyon kurona balig olmaktad1r. Gec;en 

. Ordu encumeni hukfunetin proieleri . sene lsvec;in silahlanma masraflan 288 
m tasvib etrnil ve 1934 s1mfmm da silah milyon raddesindeydi. 
altma davet edilmesine karar verm11se de Meclis, kanunu kabul .-tti 
ihtiYatlardan 7 s1mfm silah altma aim - Stokholm 14 (a.a.) - Ordu mevct:· 
mas1 ve askeri hizmet muddetinin 175 dunun artmlmaSJ hakktodaki kanun Sena· 
giinden 240 giine c;tkanlmasma dair mu- toda07 reye kar11 89 reyle ve meb'uslar 
hafazakarlar tarafmdan venlen takriri tarafmdan da 39 reye kar11 138 reyle ka-
teddetmi~tir. bul edilmi>tir. 
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Dobricedeki hadise 

Bulgar ajans1, baz1 
iddialar serdediyor 

Sofya 14 (a.a.) - Bu1gar AjanSI 
bildiriyor: 

9 mayiSta Dobrucadaki Behtza koyii 
sak.inlerinden 22 Bulgar katledilmi§tir. 
Biikreiten muhtelif ajanslar taraf,naan 
gonderilen telgraflarda bu Bulgarlann 
casusluk veya 1erirlik maksadile Bulga
ristandan gelen komitactlar oldugu bildi
rilmekte ise de hakikat bamba§kad:r: 

Romanyadaki son seferberlik esnasm -
da Belitza kiiyunden 60 kadar Bulgar, 
Bulgar topraklarma iltica etmi§lerdir. 
Bunun iizerine bunlann kanlan, ktzkar
de,Ieri ve ktzlan jandarma karakohma 
gotiiriilerek kendilerine menfur bir jekil
de tecavuzde bulunulmu§tur. 

IS nisanda 100 asker kaye giderek ay
ni harekette ve yagmada bulur.mu~tur. 

7 mayiSta lncekoy ormanlarmda Ro -
Jnanya jandarmalan ayni koyden bir Bul
gan kur,unla oldiirmii§lerdir. 

9 may1sta evvelden haztrlanan bir liste
de isimleri yaztlt 25 Bulgar tevkif edil
llli§ ve kendilerine metni okutturulmadan 
bir beyanname imza ettirilmiilir. 

Bu 25 Bulgar geceyi dizlerine kadar 
su i~inde bir mahzende ge~irmi§lerdir. 

10 may1sta 25 Bulgar elleri bag!, ol
dugu halde mitralyozle miicehhe>. knvvet
li bir jandarma muhafazaSI altmda !nee
kay ormanlanna sevkedilmi§ ve yolda 
iandarmalardan biri uzakla§arak bir el 
silah atml§l!r. Bu katliam i§a!eti i.i,erir.e 
mitralyiizler i§lemege bal§aml§ ve 25 ki
§iden ancak iic; ki1i kurtulabilmijtir ki 
hulnar da yarah ve bitkin bir halde or -
lllanda iki gece kald1ktan sonra B•1lga -
ristana ge~ebilmi§lerdir. 

Bu vaklamn hikiiyesi hudud halkm1 
deh§et ic;inde buakml§ ve B•Jlgar efkan 
Umumiyesinde derin bir heyecan nyan -
' ctrrnt§br. 

Sivastan ka~an katil 
lzmirde yakalandt 

1:nnir. 14 (Hususi) - Sivasm Su~ehri 
kazasmda iki ki§iyi oldiirdiikten sonra 
~·~an Kava Ia muhacirlerinden Cafer og 
~- Raydar, Bekir ismini takmarak iz-

Jrde gezerken yakalanml§tlr. 

lehistanda zelzele oldu 
.Katovio, 14 (a.a.) - Diin gece maden 

Korn·· .. !I" • 

eM uru. havzasmda bilhassa, cKatov1~• 
Yslovic;. de birka~ saniye siirE>n bir 

:;eizeJe olrnu§tur. Niifus~a zayiat oldu
gluna dair §imdiye kadar hi~bir ma!Umat 
a Inrnarntc::t l , 1r. 

ngiltere Krahrun gemisi 
gene sise tutuldu 

~evyork, 14 (a.a.) -Sis i:ngiliz hiikum 
da~ ann~ Ranadaya goturen ,.apurun i
lenlemestne rnani o!maya devam etmek
tedrr. ZannediJdigine gore, vapur, cKe
bek•e pazartesi, degil ancak sal! gilnil 
muvasalat •debilecektir. 

Hitler Achen' de 
Achen, 14 (a.a.) - Hitler istihkamlan 

tefti~. etmek. iizere buraya gelmi§tir. 
Kend1sme H1rnmler ile Matbuat ~efi Dr. 
Dietrich refakat etmektedir. Hitler, bu
raya muvasalatmda ikinci kolordu ku
mandam General Von Wilzleben ile is
tihkamlar gene] milfetti§i General Ja
cob tarafmdan kar§1lanml§ ve derha! 
mustahkem hatlan giirmege gitmi§tir. 

Ankaradaki miisabaka 
~ok heyecanh oldu 

Ankara 14 (a.a.)- Biilgeler araSI 
bisiklet yartjl bugiin yapllmJ§I!r. 

Sabah saat 7 de ba§hyan ve I 0 bei
ge bisikletc;isinin i§tirak ettigi bu yan§ 
145 kilometre iizerinde yapJlmlj ve §id

detli riizgara ragmen 100 i.incu kilomet
reye butun bisiklet.;iler bep beraber gele
bilmi§lerdir. ~ehrin muhtelif semtlerin

den ve yokujlu mmtakalarmdan ge~en 
bu yan§tn neticesine 45 kilometre kald1gt 

zaman, muhtelif bolgelere mensub 9 ko
§UCu digerJerini arkada buakarak one 
ge<;mij bulunuyorlard1. 

Y an1m favurisi olan Orhan Sud a, !'v· 
velki gun ge~irmij oldugu hastahgm tesi
rile 100 iincii kilometrede yan§t terketti. 

YarJ§m bitmesine iki kilometre kaltn
dtgl zaman 9 ki1ilik grup birinciligi al
ma·k i~in va;ati 45 kilometre ile kojma
ya ba§laml§lar ve yarJ§ noktasma ZOO 
metre kahnd1g1 vakit yaphg1 kuvvetli bir 
atakla Kocaeliden Ibrahim 4 saat 22 da

kik~a birinci, tekerlek farkile Eskijehir
den Zekeriya ikinci, Konyadan Ahmed 
ii<;iincii, Eski§ehirden Osman dordi.incu, 
Bursadan H.ikmet be1inci, lstanbuldan 

Lambo altmct, Eski1ehirden F aruk ye
dinci ve Faik sekizinci, Ankaradan Nuri 
Kuj da dokuzuncu gelmi§lerdir. 

lkinci platonu bir buc;uk dakika sonra 
Ali, Osman ve Sabri, Bayram, bunlar

dan sonra da N azmi ve Hasan bitirmi§· 
lerdir. 

Alman i~~ileri halyada 
Triyeste, 14 (a.a.) - i:talyanm maden 

te§kilatJm tetkik etmek ilzere buraya 
gelmi§ olan Alman heyeti memleketin 
ba§hca madenlerini gezdikten sonra Al
rnanyaya donmii§tur. 

Romanya Krabmn orduya 
teberruu 

Biikre§, 14 (a.a.) - Rador ajans1 bil
diriyor: Kral Karol ordu te<;hizab lis· 
tesine be§ milyon, Veliahd de yarim mil· 
yon teberru etmi§tir. Kral bu milnase
betle gonderdigi mektubda en fakir 
halkm dahi yurdun silahlanmas1 i~in te
berruda gosterdigi miisa.raatten c;ok mii· 
tehassis oldugunu bildirmi§tir. Veliahd. 
Romanya ordusunun takviyesine biitiin 
kalbile hizrnet eWgini kaydetmektedir. 

Yunan Ba!,!vekilinin beyanah 
Atina 14 (a.a.) - Atma Ajan51 bil

diriyor: 

Ba§Vekil Metaksas, Yunani,tana yap -

ttgt miihim hizmetlerden dolay1 kendisini 

fahri ba§kan ilan ede~ miitekaid zabitler 

birliginin konseyini kabul ederek bir nu
tuk soylemi§tir. 

Ba,vet<il nutkunda ezciimle demi§tir 
ki: 

«Vazifem miiteaddiddir V< bunlann 
en miihimlerinden biri de m~mleket silahh 

kuvvetlerinin tensiki ve mil!ete aske.ri ka
biliyetlerinin iadesidir. Bu va1ifeyi ba~a

racagtmdan ve bu suretle bu memleketin 
ve 4 agustos eserini miisaraatle kar~hya

rak Yunanistam medeni vazifesine laytk 
bi1 hale getirmek i~in biitiin fedakarhkla

ra muvafakat etmii olan sakiderinin ay -
dmlanacagmdan emin olunuz.» 

CUMHURIYET 3 

L E 

Suriye kabinesi 

istifas1n1 verdi 

Hiikumetin ~ekilmesine 
fevkal~de ko'f'l!liserjn 

beyanab sebeb oldu 
Beyrut 14 (a.a.) - Suriye Bajve· 

kili Lukhari, F ransiZ F evkalad< Komi· 
seri Puaux'nun ge<;enlerde Framanm Su

riye siyaseti hakkmda yapttgt I.Jeyanatm 
Suriye hiikumetinin programma nymadJ
glnt soyliyerek Reisicumhura Kabinenin 
istifasm1 vermi1tir. 

Reisicumhur, F ransiZ F evkaliide Ko
miSerinin Sarna muvasalatma ve l:>a21 
tasrihatta b~lunmasma intizaren Kabine
nin i§ bajmda kalmas1nt rica etmi§tir. 

F evkalade Komiser Puaux, F ranSIZ 
hiikumetinin dost ve mi.ittefik Suriyeyi 
istiklaline kavu;turmak hususundaki ta

ahhudiine sadtk bulundugunu soylemi§ ve 
fakat memleketin mudafaasmt temin i~in 
F ninstz kuvvetlerinin Suriyede kalmalan 
luzumunu ehemmiyetle keydey!emi§tir . 

Suriye makamatt Yilayet idarelerinin 
rejimi ve dahili asayi§in FransJZ ordusu 
tarafmdan temini hususlarmda tavzihat 
beklemektedir. 

Milli ~ef, agustosta 
izmiri sereflendirecek • 

i:zmir, 14 (Hususl) - Ankarada bulu
nan Belediye Reisi Beh~et Uz, bugiin 
i:zmire avdet etti. Gazetecilere beyana
tmda; izmirin tahassiirlerini ve tazlm
lerini Milli ~ef ismet i:niiniine sundugu
nu, ismet inOnliniin Fuar zaman1 izrniri 
ziyaret etrnek vadinde bulundugunu soy 
lcdi. 
General V eygand Londrada 

Londra 14 (a.a.) - General Vey
gand, bu ak§am Londraya varml!llr. 
Kendisine I 00 kadar F ranSIZ ihtiyat su
ba}'l refakat etmektedir. 

General Veygand'm bu seyaoatin!n. 
F ranstz ihtiyat subaylannm In,~iltreyi zi
yareti c;erc;evesi haricinde hi~bir manas1 
mevcud degildir. 

Fransa, 1spanyaya para 
'Verecek mi? 

Paris 14 (a.a.) -Franko tarafmdan 
istenen istikrat meselesine temas etleh de 
Kerillis, Epoque gazetesinde diyor :Ci: 

«Totaliter devletlerle munasebetlerini 
tamamen kesmedigi takdirde ispanyaya 
bir santim bile vermemek lil.z1mdu. is
panyanm hali hazudaki biitun ekcnomisi 
Almanya ile takas iizerine dayanmakta
du. lspanyamn eline diiviz ge~tigi zaman 
bu takas sistemi nihayet bulacak ve is
panyollann eline ge~ecek olan dovizleri 
Almanlar alacaklardtr. Buna binaen, 
F ranko'ya bugiinkii yaziyette para ver
mek yalmz bize en vahim endi§eler veren 
bir memleket takviye etmek degil, ayni 
zamal'\da Alman harb hazinesine yaban
Cl diiviz vermek olur.» 

Eski~ehirde diinkii 
cinayet 
(Ba$taraft 1 inci sahifede) 

Eski§ehire bail;h Bal~1khisar koyiinden 
ibrwhim, bundan bir miiddet evvel polis 
olmui, Galata merkezi emrine verilmi§ti. 
519 yaka numaras1 alan !brahim, g~
<;enlerde berayi istir~hat kiiyiine geln;t~, 
orada ayni koyden Ibrahim admda bm· 
smm agabeyisinin kans1 F atmaya teca-
viizde bulunmu§!Ur. . 

Hadise, hemen Adliyeye intikal edm
ce, polis, hem bu i~i yall§ltrmalc, hem _de 
ibrahimi korkutmak i~in onun pe§m: 
dii§mU§tiir. J 

Nihayet iki Ibrahim, bugun saat 14.30 
da Kopru iizerinde karilla§mljlardn. Bu 
kar§Jla§ma, de~hal, bir ag1z kavgasma 
diikiilmiij, polis ibrahim, <;ar;t karak~
luna telefon ederek, bir adamm ruhsa!t
yesiz tabanca ta§Jdlgmt bildirmi§, taban· 
canm istirdadt 've su~lunun yakd1anmaSJ 
i~in bir polis memuru giinderilmesi~i is
temi§tir. Filhakika, birka~ dakika _son_r~ 
polis memuru, vak'a yerine gelmJ§, !~' 
lbrahimi de karakola dave! etmi§tir. Tj. 
zerinde tabanca bulundugu iddia edilen 
kiiylii ibrahimin cebleri ara§t.Jnlrnl§. hir
§ey bulunamamljllr. 

Bu snada iddiac1 Polis Ibrahim. uir
denbire duvarda asth bulunan bir tastik 
kam~tYI kapmca, kiiyliinun uzerine sal
dtrrnl§, zavall:y1 karakol memurlannm 
buti.in gayretlerine ragmen, dovrnii§tur. 
Giizleri don en cur' etkar adam. bu kadar· 
Ia da kalmlyao·ak cebindeki polis taban· 
casmt ~ekmi§, bir anda ii~ e! alej ederek 
koylii lbrahirri.i kanlar i~inde yere ser
mi§tir. 

Cinayetin tahkikine Muddeiumumilik 
el koymuitur. Y apllan ilk sorguyu mii
teaktb katil polis memuru, tevkif edilmi§ 
ve tevkifaneye sevkolunmujlur. 

o·usONCELER , I HEMNALINA -A--k----.---.--=.1=-1" MIHJNA 
D araniD Siyaseti m1 I Yalmz sulh i~in 

iradenin ta kendisidir 
Yazan: CAFER SE!tO 

Ankaraya giden yolcu, orada kendisi- Tiirkiin hi.ir ve ;uurlu iradesine dayanan 
ni bir siikun ve emniyet havaSJ i~inde bu- siyasetin muvaffakiyetini temin eden ye
luyor. Bu havanm ruha verdigi ihtimad gane sebeb, onun milll kudrete makes o

hissi o kadar kuvv~tli ki; son zamanlann lu~udur. 
bin ti.irlu korkunc iht(mallerile bozulan lstikametini milli iradeden almJYan he; 
asab uzerinde adeta dlnlendinci bir tesir siyaset iflasa mahkumdur. Y a1tyanm biz
yapJyor. zat kendisine miiteveccih en tabii alaka· 

Diinya}'l korku ve tela§ i~inde bua - smt gosteren bu irade, ferd ic;in elzem, 
kan hadiselerin i>aretlediiii butiin tehli - .fa kat, kutle 1~m zaferdir. lstiyorum: 
keler; sanki, Ankaray1 ihata eden boz - Ci.inkii hiir ve kuvvetli ya$lyacagtm. 
klflann uzun mesafelerini a>amtyacak * * * 
kadar uzak ve siiniik bir hat:radlf. Turk inkllabmm dinamizmini viicude 

Ankaranm ruha huzur veren bu ener- getiren &ey, onun milli zarurete istinad 
jik havas1, kendi tabiatmin bir hususiyeti eden mii;pet bir vaba olu,udur. Fikir ne 
oldugu kadar, bizde haSII ettigi itimadm olursa olsun ancak realiteye dayandJi>;l, 
teessiisiinde, orada cereyan etmis olan onun ihtiyaclanna cevab ve:digi zaman 
muhayyeriil'ukul hadioelerin de buyiik daha kuvvetli olarak hareket ha:ine ge~e-
tesiri olmu~tur. bilir. 

Atatiirkiin iil~iilmez dehaSJ, Turkiin Musa, Firavunlann esaretinde inleyen 
zafer ve istiklali yolunda, aleme meydan israiloii;ullanm kurtanp Allahm mev'ud 
okuyan o pervas1z cur'etile ortaya ahld1- topraiimda hiir ya1atmak i~in, Tevratl 
gt zaman, bozkularm cidale susa:JU! yazdJ. Muhammed in Kur' am, Arabis -
serkei tabiatinde en kuvvetli havay; bul- tan ~iillerinde dola&an derbeder bedevi -
du. lerden kuvvetli bir camia yaraL"llak i~in 

Sahlanan milli irade, be;eri imkanm:· vahyolundu .. 
hklara kar11 zaferin tacm1 orada giydi.. Zahirde metafizik bir iman halinde 
En ba&anlmaz samlan i§lerin muctzesini te§ekkiil eden dinler h2.kikatte kavmin ve 
orada imkana getirdi. cemaatin menfaatlerinden ilham alml§, 

* * * ona istinad ederek muvaffak olmu>lardtr. 
Turkiin kendini bulu§u, kendine iman Simdiki milli alaka, o zamanki kavmi 

edi1i demek olan yeni tarihin ba§lad1g1 endi1enin ileri bir §eklidir. Fikrin tam bir 
giindenberi Ankara daima Turke, onun 1uur haline ge~ebilmesi yakm tarihin ese
yuksek azim ve iradesme i;tinad eden ri olmakla beraber, ge~mi& zamamn dini, 
milli bir siyasetin merkezi olmu,tur. 0- bugiinun milli imamdu. 
nun bize huzur ve itimad veren tesiri hie- Ni~in itiraf etmiyehm .. Bugi.in diinya 
bir 1eyle ihlal edilemiyecek kadar kuv · drammda kavga eden, fikirler degildir, 
vetlidir. milli menfaatlerdir. Adem oglu, tarihin 

* * * her devrinde miicerred bir ideale bag -
Bu siyaset, bugiine kadar hep muvaf- !anarak kendini aldatmamn yolunu 

fak oldu, ve daima oyle devam edecek- bulmu~tur. Demokrasi. fa,izm. komii -
tir. Kemalizm denilen bu fikir, bunyesi nizm; beynelm!lel siya,ette bun!ar iki 
itibarile, zamammizm en dogru ve ileri cepheli hirer etikettir. Altlarmda millet -
hareketlerini ifadelendiriyor. Bu fikir. lerin hodkamhg1 yaz1hd1r. 
gerek ekonomik, gerek politik, gerek ha- """"'" 

T urkiye ile ingiltere, elele verdi
ler. Bu, Akdenizde sulhu mu
hafaza etmek i<;in bir anla§ma-

dtr. Akdenizde sulhun muhafazaSI de-
mek, Avrupa sulhunun ve dunya sulhunun 
muhafazaSI demektir. 

Sulhun yalmz giizel siizler, parlak nu
tuklar, hatta Milletler Cemiyeti paktlari
le muhafazaSI kabil ohnadJgtnt biliyoruz. 
Sulhu, yalmz ve miinhasnan toplar. 
tanklar, tayyareler ve 5Ungiiler miidafaa 

edebilir. Simdi Akdenizde, sulhun bek
~isi, tutulm1yan siizler ve yut1ian imzalar 
degil, Tiirk siingiilerilc lngiltz whltlar.

dJr. Akdenizin ii~ kaplSim elinde tutan 
Turklerle lngilizler, bu denizi bir suih 
golu haline getirmege azmetmi~lerdir. Bi

zim mii1terek idealimize gore, Akdeniz, 
arttk azgm ihtiraslarla dalgalanmlyacak, 
mavi sulan ustiinde sulh perisi kanadla
nm gerecek ve bu guzel deniz, klyJiarm
da ya1tyan milletler i~in, bir ban1 bagt v~ 
ticaret vaSitasJ olacakttr. 

Akdenizi kana boyamak isteyenler o
lursa, bunlar, kar,tlannda suihun koru -
yucusu olan Tiirk siingiilerini ve lngiliz 
toplanm bulacaklanna, arhk zerre kadar, 
1iiphe etmemelidirler. 

Fa kat biz bans sevgisinin, mtlletlerin 
ruhunda yer etmis olduguna inanmak is
tediii;imiz icin, Akdeniz sulhunu ve onun

la beraber Avrupa ve diinya sulhunu ko
rumak azmile birle,en Tiirk - ingiliz mil
letlerine herkesin el uzatmas1m temenni 
ediyoruz. 

Turk - lngiliz miitekabil yard1m pak
h, Turkiye i~in de, !ngiltere i~in de, 
F ransa i~in de, Sovyetler i~in de, Bal • 
kanlar i~in de, ban11 seven biitun millet
ler i~in de, bizzat sulh i~in de, ~ok bUyiik 
bir muvaffakiyettir. Biitun sulhu seven -
ler, Ti.irk - lngiliz anla,masmt tebrikler, 
takdirler ve alkt>larla kar§tlayacakt.Jr. 

lngiltere ile Turkiye, yalmz sulh i;;in 
anlatmlilardtr. 

yat ve cemiyet noktas:ndan tamamen sa- Demokles'in ugursuz ki!Jcl, c;uruk bir 1 --------==------
lim ve dinamik bir mahiyet arzetrnekte • iplige baglt olarak talihsiz dunyanm te- HavaYI bulandirmiyahm 
dir. pesinde her an bir iili.im tehciidile saJlan-

Burada, asnn ileri siirdiigii biitiin sis· d1g1 §U s1ralarda milli iradeyi temsil eden 
temler, nazariyeler ihtiva ettikleri fiki1le siyasetimiz tam bir Tiirk siyasetidir. Hiir 
beraber, ayni zamanda milli fayda cep- ve miistakil vastflarile ancak milli varh
hesinden de SJkJ bir tasnife tabi lutulma,k- gm menfaatlerine baiihdlf. 
tadn. Bu menfaatler en samimi 1ekilde sui-

Eski devir idaresini ifl.1s etliren sebeb· ha mliteveccih olmakla beraber, eger za
lerden biri de, siyasetini boyle milli bir ruretler bizi ba1ka yola sevkederse, mum
esasa istinad ettirememesi olmu§tur. Hii- kiin olan en emin bir brarla miinhaman, 
kilmetin hertiirlii istiklal ve te>ebbih ka- gene Tiirkiin yiiksek haklar;m korumak 
biliyetinden mahrum kald1g1 giinlerde, gayesile hareket ederiz. 

hatta yakm bir tarih olan Me1rutiyet za- Suna iyice kaniiz ki: Ankara milli 
manmda bile, kabinelerin le>ekkulu ha - iradeye merkez oldugu gundenoeri akhn 
ricin temayullerine gore ayarlamrdt. seiim dii!iincesile milli menfaate en uy-

En biiyiik muvaffakiyet, siyas! baro • gun kararlar vermi§tir. Memleketi da -
metreye gore kah lngiliz, kah Alman ta- hilde inki af ettirdii>;i gibi, onu harice 
raftan vi.ikela heyetleri teskil ederek si - karst da kuvvetli bir unsur olarak mey· 
yaset yapmaktan ileri gecemiyordu. Bu dana ctkarm 11tJr. 
siyaset bazan lngiliz, bazan Alman, ba- Bu itibarla, hiikumetin umumi sulh 
zan F ranSIZ olurdu. Fa kat asia Turk 

yolunda miisavi sartlarla giri§tigJ taah -
olamad1.. hi.idlerin milli menfaat bakmundan baiz 

Netice 1udur: Bu miskin hokkabaz si-
oldugu ehemmiyeti tebariiz ettirirken, bu 

yaseti biitun meharetine, kurnazltgma hareketteki yiiksek isabeti bilhassa kay
rai!men Turku felaketten kurtaramamls· detmek Iaz,md~r. 
llr. Daima onun aleyhine cereyan etmi•-
tir. 

* * * 
Diinle bugi.inii ayuan en bariz taraf 

bu siyaset farbdtr. Diiniin milli hicbir 
hedef gozetmiyerek, rasgele bir siyasetle 
§U veya bu devletin tahakkum ve hima
yesine iltica etrneyi, yabanct menfaatlere 
alet olmayl marifet sayan aciz siyasetine 
mukabil, hiirriyet ve istiklalinden feda -
karhk kabul etmeyen yeni Turk devletin
de hakim olan prensip, milli menfaati en 
son titizlikle korumaktu. 

Bu menfaatin icinde milletin hur ve 
mustakil ya§amasl, tekamul ve refah1, 
tamamiyet ve payidarhgt vardtr. Tam bir 
vahdet halinde ya11yan on yedi milyon 

Tesaduflere baglanm1yan, macera his
sinden uzak, hesab ve temkine mustenid 
kuvvetli bir Turk siyasetinin mukaddera
!tmlz iizerinde dikkatli bir hassasiyetle 
koruyucu oldugunu.bildii\imiz i~indir ki 
kendimizi huzur ve siikunette hissediyo-
ruz. 

Tiirk vatam, ummanlann en ha1in 
dalgalanm onleyecek kadar saglam, yek
pare granit bir kaya halindedir. Ve An
kara kuvvetine emin bir adamm .akin va
karile, bu kayanm en yiiksek ,ahikasm
da. gozleri ufuklarda, biitun dikkatile 
hadiselerin aki$1DI takib ederek memleke
ti bekleyen yorulmaz bir gozciidur ... 

CAFER SENO 

(;in • Japon harbi 
(Ba#arat• 1 incl sahifede) I ho» «F U§OV» 1ehirlerinin bombard1mamm 

<;in kuvvetlerinin .iimalden Ja~o~lar ta- J~~nya huk."'?eti nezdinde protesto et· 
rafmdan yap1lan. thata har_eke~t ~ar!ISlD· ttgtm b1ldum11tu. 
da muhasara ed1lmek tehltkesme maruz Hull, bu protestonun sivil ahalinin 
bulunduklan haberi kat'i olarak tekzib bombardtman edilmesini takbih eden A
edilmektedir. merika hukfunetinin malum tam hareke-

<;in kuvvetleri gerek Anhoei vilayeti, tine istinad ettigini soylemi§tir. 
gerek Kiandi'nin §imal mmtakalarmda Amerika sefiri Grew henul .Japonya 
muvaffakiyeller kazanm1ilardu. Bura- hiikumetinin cevabm1 nezarete bildirme• 
larda Japan k1t'alan ri~'at etmektedir. mi1tir. 

t;;in - Sovyet paktr tekzib ediliyor Japonlar bir~ok kifiyi tevkif ettiler 
~anghay 14 (a.a.)- Sovyet mahfil- M~chitty 14 (a.a.) - Amerika kon-

leri bir <;in - Sovyet pak!t hakkmdaki ]a- solosunun Hariciye Nezaretine gander • 
pon haberlerini hayal addetmektedirler. digi bir rapora gore 11 ma}'ls gecesi 150 
Biitiin bu haberler arasmda bir tek dog- ]apon askeri «Kulangsi» deki beynelmi
rusu vardu ki o da Sianfu - Mosk'ova ha· lei imtiyaz mmtakasma girmi1 ve Amoy 
va hattmm ihdaSI hakkmdakidir. sulhu miidafaa komisyonu azasmdan biri-

Amerikantn protestosu nin katli bahanesile bircok ki1ileri tevkif 
Va,ington 14 (a.a.) - Matbuat etmi1tir. 

konferanSI esnasmda Hull beyanatta Hariciye Nazm Hull manalli A • 
bulunarak Amerika sefiri Grew'in Ha- merikan makamlanmn bu hadiseyi ne su
riciye Nezaretinden aldtgl ta:imata retle protesto ettiklerine dair heniiz ma
tevfikan, «Sungking». «Smatov». «Ving· Iumat almadtgtm soylemi1tir. 

tBa~makaleden devam I 
belirdigi halde, hi~bir tedbir almadan 
beklesin dursun. 

*** Biitiin Tiirk matbuat1n1n ve efkan u
mumiyesinin boylece giirdugu bu hakikat 
karsiSmda, baz1 kimselerin: 

- Biz senelerdenberi, bitaraf kalrna
mn tehlikeli oldugunu yaztyorduk da 
derdimizi kimseye anlatamtyorduk. Bize 
~allyorlar ve memlekete bitaraf!tk siyase

tini miidafaa ederek menfi propaganda 
yaptyorlardl. <;ok siikur hukumet dedigi
mize geldi. ~imdi ar!tk menfi propagan
daya da nihayet verilmeli! 

Gibi bir tak1m iddialar ileri surerek or
tahkta bulamk bir hava uyandumaya <;a
hittklanna §ahid oluyoruz. 

Memleketin istila tehlikesine maruz 
bulundugunu herkesten evvel onlar sez
mi§ler de bunu kim5'ye anlatamaml§lar; 
hat! a iistelik menfi siyasetin (I) propa· 
gandasm1 yapan gazeteler onlara sistema 
tik bir §ekilde <;atarak halk1 avutrnu§lar. 

Fa kat kahramanlar y1lar mt? Hi~bir 
milikiiliin onunden ka~makSizm ~·h•ma
lanna devam etmi1ler ve nihayet bugiinkii 
neticeye varmt§IZ. 

Cumhuriyet hiikumetinin milli emmyet 
meselelerinde ge~ kald.Jgmt ve Tiirk mat
bua!t arasmda yabanct menfaatler hesab1· 
na propaganda yapan gazeteler bulundu
gunu ima eden bu iddialar uzerinde ls
rarla durmak, tahmin ediyoruz ki, da~a 
ziyade o iddialan ileri siirenlerin aleyhine 
<;tkacaktu. Biz, §imdilik, bu gibi seslenn 
muhtac oldugumuz milli birlik baklmm
dan liizumsuz ve mum olduklanm soyle 
mekle iktifa edecegiz. 

On be§ senedenberi hiitiin Cumhuriyet 
hiikumetleri bir tek kalb ahengi i~inde 
<;arparak birbirlerini takib etmi,ler ve mil-
11 hiirriyet ugrunda dakika ka~lfm1yan 
titiz bir itina ile <;ah§mlslardu. Milli hiir
riyet bahsinde, Tiirk gazeteleri, hiikume
tin daima cesur ve itaatli yardunc;bn ol
muilardlf. 

~imdi ic;inde bulundugumuz yeni vazi
yetten istifade ederek Turke yabano 
g:fyeler hesabma pay koparabilmek mak 
sadile Tiirk gazetelerine lek: sUrmege 
yeltenmek kimsenin haddi degildir. Cun 
ki onlar, memlekete kar11 yiiklendikleri 
vazifenin eri olduklanm her zaman ve her 
fusatta ispat etrni§lerdir ve ederler. 

NADIR NADI 
---..--....-.... 

Samsunda yagan dolu 
tiitiinlere zarar verdi 

Samsun, 14 (a.a.) - Diln ak§am saat 
19 da bardaktan bo§amrcasm· yagan 
yagmuru fmruk buyiikliigiinde dolu ta
kib etmi§tir. 15 dakika devam eden dolu 
fJrtmasmdan kasaba civarmdaki tarlalar 
ve tiitiin fideleri biiyiik zarar g&mii§tiir. 



4 

j :.~~~~ Bir adamzn iki goriinii~ii -, 
~============ Cahid S1tk1 Ta ranc:l ~ 

Bara yalmz dans etmek, numara sey-1 muhakkaL. Bir kere olsun dansa kalk -
.etmek, zilzurna oarh01 olup masalan de- mad!, §"'I arkada1larmm suallerine hep 
virmek, bardaklan k1rmak, ba1ka masa- «eve!», «hay!D, «olabilir .. », «naSI! ister
lardan kadmlara saldmnak, has1h olur seniz .. », «yoo .. yoo .. siz bana bakma -
olmaz miinasebetsizlikler yap1p hadise ym ... :& gibi rua ve ba1tan savma cevablar 
~tkannak ~in gidilmez, bazan da bir li- veriyordu. Bu gene adanun bali bana 
monata kadehinin serin ve latl1 giilgesine dokundu. Ni<;in eglenmiyordu) Gencdi, 
~ekilip bardaki alemi uzaktan seyretmek cebinde paraS! olsa g.rekti, oniinde viski 
~ gidilir. kadehi duruyordu, bardaki en giizel ka-

0 altj&ID, hi<; i<;memittim, yataguna dm1 bile bir viski i<;irerek dansa kaldmr, 
erlten girdigim halde bir tiirlii uylrum gel- masasma alabilirdi. 0 hal de? Ben, i;mi
miyordu. Yapraklanru bfyhude <;evirru - ni; ailesini, i<;timai me,·lciini bilmedigim bu 
gim kitabdan iimid kesenk ftrladrrn, giyi- gene adamm bu mahzun ve miistagni ha
nip sokaga <;1kllm, oinemalarda hep gor&i- line iiziiliirken, o, arkada,lanndan birine 
giirn filimler oynuyordu. Arkada,larm dogru igilerek, benim masadan duyul .. -
toplanll yeri olan ltahveye ugrad1m, kim- cak kadar yiihek bir sesle: «Ben d~1 
seler yok ... Bir saat kadar dol"lllktan son- <;1byorum, birka<; tek ahp geleyim» dedi 

ra bara gitmege karar verdim ve on bu -
<;ukta b31hyan kii<;iik barlardan birine 

dald1m. Bann l!tk, renk, miizik ve hare
ket atmosferi, siz bu atmosfere ayak uy
durun veya uydurmaym, oizi daima cazi
besi altmda mahpus hltar. Nisbeten tenha 

bir k~eye <;eltilip limonata bardag1mm 
golgesinde yan gelince etrah tetlcike ba~ 
ladtm. Hep ayni adarnlar, ya mirasyedi, 
ya zengin tiiccar veya ekabirden... K~ -
dmlarda ayni dekoltelik, ayni yapmaClk 
haller ... Muzik, tampanya veya viskinin 
yard1mctS1 .. Bardaki havanm beni yad1r -
gad1gtn1 sezdigim halde istifimi bozma -

d1m, gozlerimi eglendirmege devam d -
tim. Benden ilti maoa iitede ii<; gene otu
ruyordu. Biri uzunboylu, geni~ omuzlu, 
parlak siyah oa~lan itina ile taranm1~, si
yah ve zeki gozlerinde zinde bir panlh, 
olduk~a yak111kh ve sigara i~i§inden, vis
t.i hdehini agzma gotiirii1iinden, ayak. 
ayak iistiine ab!mdan fizik ve manevi 
meziyetlerine fevkalade giivendigi anla

~llan bir adam. Digeri, vaktinden evvel 
seyrekle!ffii! sa~lanna raiimen, kusurouz 
ve sevimli yiiziinde on oekiz ya~ saffet ve 
co~kunlugunu la!JYan, yirmi dart, yirmi 
be1 ya~lannda var yok ve gozleri daima 
giiliimsiyen bir gene. lkisi de durmadan 
dans ediyor, viski kadehlerini yanlama -
d1klan halde son derece ne'i"li goriinii -
yorlard1. 

Masanm bek<;isi vazifeoini goren ii~iin
ciisii ise, yandan ay!ldlgl san sa~lan, d<;lk 
mavi gozleri, yasst bumu ve ~illi yiizile 
ilk bak111a antipatik fakat bak11d!k~a se -
vimliligi ke1fedilen, kendi halinde bir 

gtnc... Yerinden klmJldam1yor, vist.isini 
yna~ yava1 i~iyor, sigara iistiine sigara 
yaklyor, kelime soyl.rniyordu. 

Arada bir dald1g1 oluyordu, o zaman 
ba!IDI ellerine dayayarak uzaklarda me<;
hul bir noktaya baklyor, a~Jk mavi gozle
rinde, i<;inde gemiler batm1~ bir deniz 
hiiznii beliriyordu. Biiyiik bir SIKlnhsl, d1· 
I!" vurmaktan ~ekindigi bir kederi vard1 

ve kalktt. 
Y anm saat sonra, gozlerinde giivercin

ler U<;Uyormu'lo elinde cennet kap1lannm 
anahtan vamu1 gibi keyifli keyifli bara 
giriyordu. Kendi kendine bir1eyler mml
damyor, elile bir tak1m i!"retler yap1vor, 
hafif sallamyordu. Biraz ferahlachm. 
Masaya otunnasile kalkma51 bir oldu. 
Gozlerimle onu takib ediyordu;n. Bistro
do bir vioki yuvarlad1, giizleri biisbiitiin 
dondii. Miizik batlar ba,lamaz, bann en 
giiul artistini gidip dansa kalcLrdJ, kadtnt 
belinden o lcadar husla yakalam1sll lei ka
dm s1ktld1 ve biraz geri c;ekildi. Dans 

ederken daha c;ok sallamyor ve dii1mek 
tehlikesi gec;irdi mi bunu frrsat telakki e
der.k kadma biisbiitiin oanlryordu. 

Arkada1lan 1iiyle lconuluyorlardl: 
«- <;ok i~ti galiba .. Gene ne yaphijr

DI bilmiyor .. Arnan dikkat edelim, bir 
hadise ~1karmaom .. » 

0, bir kadm1 bllak1p iitet.ine sanl1yor, 
bir saat evvelki hareketsizliginin aetsmt <;1-
karmak ister gibi miitemadiyen diiniiyor

du. Nihayet kadmlardan birini masaya 
~ekti, sag kolunu boynuna all! ve onu 
sa~lanndan, yiiziinden, dudaklanndan 

opmege ba,ladt. Bazan ts"d'g' da oluyor, 
kadmm kiic;iik c;Jghklan duyuluyordu. Bir 
vist.i de l:adtnla beraber i~ti. Artlk lama
men kendini kaybetmi1ti, bellti barda ol
dugunu bile unutmu1tu. Kalkmak istedi, 
fakat oldugu gibi yere yJHch, maoa da 

beraber... Arlcada,lan vaziyetin vahamet 
kesbettigini anhyarak onu kaldmhlar ve 
gotiirdiiler. 

Az sonra ben de ~ktun. Sabaha daha 
iki saat vard1. Eve giderken, deminki 
gencin ~meden evvelki ve ic;tikten sonraki 
halini dii1iiniiyor, bu iki goriinii1ii ara>m

daki gizli miinasebetin mnm bulmaga 
~alrJIYOrdum. A~1k mavi giizlerini, ufactk 
boyunu, yasst bumunu, ~;illi yiiziinii hatu

lad!m ... Bu iki goriinii1e sebe!> ~irkinligi 
miydi acaba) 

CAHID SITKI TARANCI 

Bebek · fstinye yolu 

in~aab ilerliyor 

istimlak edilen ya hlann 
yik1lmasma ba, Ianacak 

Bebek - 1stinye asfalt yolu in1aall gun
den giine ilerilemektedir. Kesilen Rumeli 
hisan mezarhg1 oniinde elektrik, tcrkos ve 
telefon gibi tesisat yerall!na almarak bu 
ktsmm tesviye5ine ba!lanml§llr. 

istinye cihetinde de T okmakburnun -
dan Emirgana kadar alan sahada yola 
lr.albedilmesi laZJm gelen ktstmlar kesil -
mi§tir. Bur ada da tesviye ameli) ~sine 
devam olunmaktad~r. 

BoyaCikoyle Emirgan arasmda istim
lili biten yahlardan bir klsmmm ylktml -
muma ba,Ianm>§ olup bir kJSmJrun yrkll· 
nlmasl da bugiinlerde miiteahhide ihale 
olunacaktu. 

Baltalimanile Rumelihisan arasma te
sadiif eden sahada yo) tesviye edilmekte 
ve Baltalimanmdaki beton kopriiniin te -
melleri ablmaktad!l. 

Rumelihisarile Sebek arasma isabel 
eden saha iizerindeki binalann istimliik 
muameleleri heniiz devam etmektedir. Bu 
i~ bittikten sonra burada da faaliyete ge
c;ilecektir. ------

Kazalar 
fiskudarda Se!Amiali caddesinde elli 

bir sayrh evde oturan KAz1m, evinin pen
ceresinden bakarken ba§t donerek dii§
mii~. kolu kmlm1~!tr. 

Tramvay ~;arph 
Sirkeciden Yedikuleye giden 2713 nu

maralt vatman Halilin siirdii~ arabs, 
Aksarayda Nam1k Kemal caddesinden 
g~erken. a~~~ Kazunm on bir y"§mdaki 
~ocugu Muzaffer, tramvaya as!lmak is
temi~, tutunamam1~, dii§mii§tiir. Bu ara· 
hk tramvay altma gitrnilj, ba'}lndan a
grrca yaralanml§hr. 

Suya atlarken ... 
Fatihte Kocamustaiapa§a ikinci •lk

maZl!lda be§ saYJh evde oturan on iki 
ya'}lllda Mes'ud, diin Kumkap1da denize 
ginnek iizere suya atlami§, ba§J sahilde 
bir ta§a >arptnl§hr. Hafif•e yarahdir. 

Ayait kaymca ... 
Tarlaba~mda oturan Yorgi, Kuru~~

meden g~en 102.3 sayrh vatman Kema
lin idaresindeki tramvaya binmek iize
re ko§lllU§, ayaj!I kaymt~, yere yuvarlan
ID!§Itr. Ayagtndan ve elinden yaralan
mt~ttr. 

Tramuayla ... 
Beyoglunda Asmahmescidde Meza.r

hk sokagmda on sayrh evde oturan Dur
sun, el arabasile Tiinel caddesinden ge
~erken, 437 numaralt vatrnan Hasamn 
siirdiigii araba ~arpmt§, sag elin!n ba§ 
parmag1 zedelenmi§tir. 

Ka~;an , alor 
<;ii~ii yetmilj dort nurnarah Hiisey!n, 

'op arabasile Tepeba~mdan g~erken, 

Falcilik muhakemesi 
Surpigin avukah gelecek cel

aede miidafaa yapacak, 
muhakeme talik edildi 

KirmiZI otomobil ! 
Aya&'Jndan yaralanan 

adamm a4.<biP dava, 
devam ediyor 

- (Mugla - 47) sayrs1 hususi arabarun sad
mesine maruz kalm!§l!r. Yere dii§en 
'iip<;ii, yaralanmt§tlr. ~ofor otomobili 
durdunnam1~, g~ip gitmi~ir. 

Bir sovme davaa1 

Bir falc1hk muhakemesi, istanbul asli
ye birinci ceza mahkemesinde son safha -
•ma yakla!ml~lu. Muhakeme edilen, 
Beyoglunda oturan Siirpiktir. Kendisinin 
gizlice bu i1le ugrajllgl, evine muhtelif 
zamanda mii1teriler kabul ederek, falo
),lr.la devamh surette para kazandtgl iddia 
olunmaktad!l. 

Nurosmaniyede oturan Emine ile k(). 
cas1 !smail, ayni evde kiract Haticeye 

Eminaniinde Yenicami oniinde olan siivdiikleri iddiaslle diin sabah Miiddei
bir otomobil lcazasmm muhak.rnesinde, umumilige gctirilmi.§ler, m~hudsuc;tan 
Istanbul asliye birinci ceza mahkemesi la- muhakemeleri Sultanahmed iklnci ce.za 
hid dinlemi!tir. Davac1 Haralambodur, mahkemesinde goriiimii§tiir. Hakim Sa
su~lu da yedi yiiz yedi numarah ve k~rmt- lahaddin Dem 'relli; kan kocaya hirer 
Zl renkte otomobilin 1oforii Abdiilkadir- giin hapis, otuzar lira para cezast ver

mi.§tir. 

Miiddeiumumi muavini ihsan Y arsu -
vat, davada esa•tan miitaleasm1 siiyler -
ke~. 1oyle demi~tir: 

«- Siirpigin falc1hg1 ~ah'i menfaat 
va,ta31 ittiha1 ettigi, tutulan zab1tla ve 
dinlenilen 1ahidlerin ifadelerile mulii da
iresinde sabittir. Bu kadmtn evvelce birin
ci crzada avni mevzuda bir dava sonunda 
m•hkum edilmis bulunma" da, kendisiuin 
otedenberi fala bakhgml gosterir ve ~imdi 
de bu •u.;u i1ledigini teyid eder. Falc1· 
hk su~u. alb yiiz yetmis yedi numarah 
kanuna muh•liftir. Bu kanunun birinci 
maddes;ne gore celOiandmlmaSJm ve ce
za hnununun yetmis yedinci maddesi'lc 
gore de, ictima kaide~inin go1oniinde tu· 
tulmaSim istiyorum.» 

SUrpik, avukat tutmu•t~r. Mub~eme. 
vekilinin miidafaaya haZ!llanmasma kal
mlc:tJr. ------Bursa koylerinde cinayet 

Bursa (Hususi) - Merkeze bagh Mak· 
simpman kiiyiinden Mustafa oglu Meh
mt'd Turgudla ayni k(fyden Ahmed oglu 
Ha\J Denizi Hasanaga koyiinden Halil 
oglu ka'wccl Abdullah nacak den·len 
kii~uk bir balta ilc ba~larmdan yarala -
m1~1lr. Yaral!lar hastaneye getirilmi§ -
ler Abdullah yakalanml§hr. 

dir. Otomobil, ~arphg1 gibi ge~ip gitmi1, ) 
Haralambo, ayagmdan yaralanml!hr. ( 0 L 0 M 

Mahkemede 1ahit+ olarak diPJ,nilen "-----..,.-------
Aibay Rtza 'tllgenalpm e~i merhum 

Kumkap1da <;iftegelinler soka!;mda otu-
ran kundurac1 Varsak, 1unlan anlatm11 -
tu: 

«- 0 zaman diikkamm. Ewiniiniir.de, 
sonradan Belediyece istimlak edilen diik
kanlardan biriydi. Ben, i<;eride mii!leri
lerle mejguldiim. Bir arahk birisinin hay· 
klldlgiDI ijittim, kap1ya kojtum, elinde ra
kl !ileleri bulunan davac1y1 gordiim. 

«N umaraSJ yedi yiiz yedi .. » diye bagm -
yor, elile uzakla1an k~rmiZI bir otomobili 
gasteriyordu. Lakin kendisine otomobil 
~arparken gormuj degilim. Sonradan po
h< geldi, beni de 1ahid ya1d1.» 

Sorgmu evvelce yap1lan su~lu, bu cel
sede yoktu. Ba1ka iki 1ahidin, Saimle 
.$evketin ~agm)JtU!,Ian kararile, muhake
me b!lak!ldJ. 

( __ Y_EN_l_E_S_E_R_L_ER __ ) 

Cografya el kitablan 

!eyh Abdii~~ekur Efendi km Bayan 
Alike diin rahmeti rahmana kavu~mu~-
tur. Bugiin ogle nama:ruu miilealab 
Te~vikiye camiinden kaldmlacagmdan 
bu hazin merasime akraba ve dostlanm 
da vet ederler. 

~,. 

!~ Bankas1 Bursa ~ubesi Miidii.rii Bay 
Salahaddin Giivendiren kin Esinln ya
pl!an biitiin ihtimamlara ragmen uzun 
zamandanberi du>ar o!du~ rahatstzltk
tan kurtulam1yarak dort y~da hayata 
giizlerini kapam1~ oldu~ teessiirle ha
ber ahnml§tlr. Ana ve babasma ve bii
tiin ailesi erk!mna taziyetler eder, sa
b1rlar dileriz. 

Emine Santur 
13'5/939 da onu ebedlyete b~rakW!:. 

Mtitevau yUztinUn mahzun m.imiklerl 
tamamen soldu. Ruhumuz onun aclSlle 
yanarken tam sebeb!nl bulamadJ(tlmiz 
blr LStLrabtn l~tmlzde kopardi!P t1rtma 
onun blze b~raktlgt yeg~ne hatlfastdir. 

Goniil neye yansm? Tiirk m!lletlnln 
de~erll blr evll\c:h kayboldu, OllA m1? 
Unlverslte ~al"kan blr terdlnl k.aybet
U, ona tru?... TibblyelUer az1z blr mes
Jekla§ kaybettller, ona tru? ... Blzler ka
dlr§lnM blr ark.ad14 taybett!k, ona m1? 

Hayatmm herkes taratmdan b!llnen
lerl, arkad:14lart l9ln en klymetll blr 
hat1ra kaynajpdir. Onu tavsl! etmek ls
Uyoruz. Fakat neye yarar? Hangt tav
slf onun manldar aiikutu kadar kuv
vetll otablllr k.l .. . 

Qallflrdl, hatta oltimtiniin sebebl dl
ye gOsterllecek k.adar ~a!"t1. Bu onu 
daha ~ok yiik.seltmlyor mu? ... Ona bl
zlm takdlrlmlzden 90k, tablatln rah
meU yakt~Iyor ... 

Sevimli F rans1z komigi 
kaybolu~tan sonra tekrar 

dondii, hem de bir facia 

iki senelik bir 
beyaz perdeye 

artisti olarak ... 
Parisien yaz1hyor: 
lki sene evvel gene ho~ ve eglenceli 

bir fi!im c;evirdikten sonra stiidyodan ay
nlan Maurice Chevalier dostlarma ji:iyle 
demi$ti: 

- Kuzum, ben boyle miitemadiyen 
kaygusuz bir <;apkm roliinii mii oymya· 
cag1m .. Baz1lan bu vaziyeti benim haki· 
ki seciyem ve 1ahsiyetim zannediyorlar 
da aSil ona tutuluyorum. 

Bu dii!iince ve bu krzgmhkla tam yir
mi dart ay san'atkar, kendisine yaptlan 
teklifleri reddetti ve sinemada oynamak
tansa uzak memleketlerde turneye ~tka
rak bu §ekilde mesle~ine deYam etmegi 
tercih etti. 0 arada da gene vakmlanna 
~yle derd yamyordu: 

- Sade bir 1arktc1 olm•dl(iJmt flazt 
kordelalanmda pekala ispat ettim. Mese
la <<folies Bergeres» te ve «Sen dub> da 
pekala bir komediyendim. Bir facia tern· 
sil etmek fmatmt bulsam ihtimal muvaf
fakiyetim daha ziyade artar 1.. 

hte, iistad o f1roab buldu. « T uzak» 
ismindeki zab1ta drammda ba1 erkek ro
liinii oyruyacak. Bu rol, c;ok miihim .. 
Muhtelif gece eglence yerlerini idare 
eden bir patron 1ahsiyeti .. Bu adam gene 
bir lclza a,,k oluyor, klzt takib edip ele 
ge~irmek i<;in kendi 1oforiiniin k1yafetine 
giriyor ve yerine ge<;iyor. Fa kat o k1z da 
tesadiifen kendi oda hizmet~isinin bya
fet ve mevkiindedir. Lakin bunu iitelcine 
bir kar~1hk olsun diye yapmaml~hr. Za
bJta hizmetinde ~ah§bih ic;in hayatmda 
boyle bir degi1iklik viicude getirmek mec
buriyetinde kalm1~1!r. Emniyet miidiirlii· 
iii son zamanlarda Pariste iistiiste bi~ok 
kadmlann s1r olduklanm gordii~ii ve 
bu kaybolu,lara bir tak1m ~etelerin kur
duklan tuzaklarm sebebiyet verdiiiine 
kani bulundugu i~in gazetelerde gene 
kadmlara iyi bir memuriyet, zengin bir 
izdivac vadeden ilanlan verenleri takib 
niyetindedir. 

l1te <>" takibata ge~~c lozt memur edi
yor. K.Iz, sanki o i !ere talibmi1 gibi gidip 
o insanlarla gorii~iiyor, icab ederse ev -
lerinde, miiesseselerinde kaliyor. Bu va
zifeyi yaparken akhm kaybetmi1 sab1k 
bir terzi ile bir gece eglenti yerleri petro
nunu da bu i1lerde methaldar zannedi -
yor. Beklenilmedik hir hadise onbnn 
bilhasoa gece eglenti yerleri patronunun 
yani Maurice Chevalier'nin masumiyetini 
ispat ediyor. lki sevgili anla!JYOr ve ev
le_ciyorlar. 

Filme aid mesai hemen hemen yan -
lanml~lll. Patronu Maurice Chavalier -
nin oynamasma mnkabil gene kiZI bu sa
haya heniiz yeni alllm1~ gene bir artist 

Marie Dea temsil ediyor. Bu artist ilk 
defa olarak «Atlas Okyanu,unun !ima
linde .. » kordelasmda rol almr1 ve birden· 
bire parlam11hr. Deli terzi 1ahsiyetini de 

Maurice Chevalier ve Marie Dea 
•Tuzak• fi!minin bir sabnesinde 

Erich von Stroheim yaratm•yr deruhde 
etmi1tir. Dogrusu tam onun ruhuna gore 
bir tip .. Bunlardan maada P1erre Renoir 
gibi F ransamn biiyiik artistlerinden sayl
lan bir san'atkar da bu eserde miihim bir 
vazife ifa ediyor. Rejiyi idare edense 
~mdiye kadar ~evirdigi filirnlerle seyir
cilerin takdir ve tevecciihiinii kazanm·§· 
sahne vazu Robert Siodmak'hr. 

Blr ikl sat1rle I 
* Clemenceau'nun hayahm tasvir 

edecek alan filim i~in F ranSizlar han• • 
hkta bulunmaya ba!laml!lard!l. * «20000 senelik kiirek mahkumla
n» filminin de Amerikada yeni bir ver
sionu viicude getirilecektir. Bu kordelada 
ba1 rolii Betta Davis'in yerine Ann She
ridan temsil edecektir. * Ba1 roliinii Edwige Feuillere'in 
oynam1~ olduij:u «Ben bir macera kacltn: 
idim>> filminin de Amerikada yeni bir 
ingilizce version'un yaptlmas1 kararla,h
nlml!hr. Bu eserdeki miihim rolleri kim
lerin t.rnsil edecekleri heniiz kat'i surette 
malum degildir. * Danielle Darieux Fransada «Kalb 
~arpmblan» isminde yeni bir filim yapa
cakhr. Bu kordelanm rejisorliigiinii koca
•• Henri Decoin yapacakt!l. * Shirley Tempel son giinlerde epey 
yoruldugu i~in ~ah$bgl kumpanyadan bir 
ayhk mezuniyet alm11hr. Annesile baba
sile birlikte Havai adalanna gitmi~tir. 
Holivud' a dondiigii zaman «Lady Janel} 
isminde bir filim ~evirecektir. * Tyrone Power ile Annabella Mek· 
sikada Nazaltan civarmda T yrone'un 
mah olan bir adaya gitmi&lerdir. Bir miid
det orada oturacaklard1r. 

• yem ~evrilmekte olan filmier Holivudda 

Lew Ayres ve Lynne Carever •Gene Doktor Kildare• 
kordcliismtn bir sahnesinde ..• 

Pek yalanda L A L E 
Amerika lll etropoliten Opcrasmm alhn ses!i ytld!zl 

N i N 0 M A R T i N i'nin 

de 

A $ K $ A R K I S I m dinliyeceksiniz 

17 Ma}'JS Car§amba ak§aml T U R A N 

San'atkir MONiR NUREDDiN 
ve arkada~lart Okuyucu BORHAN SESYILMAZ 

<;:ah k6yilnde de b-r ccnayet olm~. !s· 
m1 l admda biri ge.en sene kendisint h1· 
~akhyan !brahim o~lu Elemi intikam 
almak i•in dart yerlndan bt~akhyarak 
oldtirmiijtiir. Vak'a yerine Miiddeiumu
mi muavmi Edib Erzenle Adliye tabibl 
izzet gitmi§ler ve tahkikat yapml§lar -
dtr. !small su~unu itiraf etmi.§tir. Ken
disi tevk.if olunm~tur. 

!talyan 1st ;i ve Ticaret mektebi mu
allimlerinden Zeki Cerna! tarafmdan li
se ve ortamekteblerln miifredat progra
mma gore hanrlanan cografya elkitab
larmdan. 1 - Lise 9 uncu stmf i~in umu· 
mi cografya, 2. - Asya ve Afrika, 3 -
Tabii. siyasi, !ktlsadi Tiirkiye cild.leri in· 
ti~ar etmi~ir. Qok a)lk bir tiirk~e ile 
yaZilan bu kitabla.r, talebe i•in yardtm
CI hirer el kitabt ve haricden imtihana 
girecekler i~in en giizel cografya kitab
landir. Her kitab 2.0 kuru~tur. Biitiin kl· 
tabctlarda bulunur. Okuyucularlmlza 
tavsiye ederiz. L..-------..;;;A;;r,;.;k;.ad;;.;a;;~,;.;la;;r.;.• _.l 1'-••• i~in verilecek miisamereye i§tirak edecektir. 

15 Mayrs 1939 

RADVO 
( Bu ak,amki program) 

Tiirk.lye Radyodl!Uzyon POiitalarl 
DALGA UZUNLUC.U 

163V m. 183 Kcs. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 16195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P 31,70 m. 9465 Kca. 20 Kw. 

12,30 Program, 12,35 Tiirk ''mUzl~l (Pl.) 
13 Memleltet saat ayar1, ajans ve meteoro
loji haberler!. 1S,l5 - 14 MUzik <senfonlk 
p!Aklar). 18,SO Program. 18,35 Mtizlk (Ope
ra hakkmda - Cevdet Memduh tarafmdan 
kon~ ptlklarla m!saller). 19 Konu.pna. 
(Doktorun saatl) 19,15 Tiirk mUzl~l (Halk 
muslklsll. Hatk tiirkiilerl ve oyun havalart, 
20 Memleket saat il.yan, ajan.s ve meteoro
lojl haberlerl. 20,15 Tiil:k miizlt! (K11sllt 
program>. ic:S.aN eden: Mes'ud Cemll. An
kara Radyo kiime heyetl 21 Konll!jilla. 21,15 
Esham, tahvt!M, kamblyo - nultud ve ztraat 
borsas1 (flat), 21,25 Ne~'ell pl1k.lar - R. 
21,30 Folklor (Halll Bed\ Yiinetken tarafm
dan) 21,45 Muzik. Oda mlizl~l - Beethoven 
- Trio sl bemol major) Plyano - Ulvl Ce
rna! Erkln, Kernan - Necdet Remzl Atak 
Vlyolon.sel - Edlb Se2l0n. 22,10 Milzlk (Me
lodl - Pl.) 22,15 Mtizlk <Kilciik orkestra. 
l}ef: Neclb ~km) 1 - Glb.sh - Qaklr key
tim: Vlyana ~arkw. 2 - Glessmer - Sabah 
sel~mJ: Fantezl, 3 - Kilnneke - Ledl Ha· 
mtlton operetlnden Potpurl, 4 - Kiinneke • 
Mavl elbJ.sell he~!reler operetlndn mar$lar. 
Float, 5 - Dellbes - Kopelya bate.ililden be 
bek danst - Vals 23. Son ajans haberlerl 
Te yarmkl program. 23,15 MUzik (Cazband
P!.) 

Operalar ve operetler 

20,50 Paris (P. T. T.): Lohengrln. 
21,35 (Regional): To.ska (btrtncl perde). 
22,05 Floransa: Rlgoletto. 
22,50 Rroltvlch: Toska Uklncl ve iiciincil 

perdel. 
1,05 Stuttgart: Titus. 

Biiyiik konaerler 

16,30 Hamburg: Bach, Weber, Verdl'n!n 
eserlerl. 

21,00 Htlversum II: Bel~lka besteka.rlariiWl 
eserlerl. 

21,30 Sottens; Wagner ve Handel'ln eserlert 
21,50 • Leipzig: Qaykovsk.l ve salr bestekAr

larin eserlerl. 
21,55 Beromiinster: Schumann'm eserleri. 
22,05 Brliksel II: Coreltl, Ravel ve salr be.s

tek~rlarm esezlerl. 
22,05 Saarbriicken: Schumann, Qaykovsk.l 

ve sa!r bestekArlarm eserleri. 
22,05 Var~ova: Ros.slnl ve salr bestekArlarm 

eserlerl. 
22,35 .Miin!h: Mozart'tn eserlerl. 
22,50 Roma: italyan bestekArlarmm eser• 

Jeri. 
23,25 Do~landzender: Tartlnl'nln eserlerl. 
Oda mu•ikileri 
18,05 Beromiinster: Mozart, Sehumann ve 

salr besteklrlann eaerlerl. 
18,15 Var110va: Trio l1e Barhm.s'm eserlerl. 
19,20 Vlyana: Eski dan.slar ve dans ~kl· 

ian. 
21,35 Monte Cenerl: Beethoven'ln eserlerl. 
Soli.tlerin komerleri 
17,05 Mlinlh: ll!an, keman ve plyano kon.sert 
19,30 Kolonya: Plyano konsert 
19,30 Leipzig; ~ konserl. 
22,05 Ml!Ano: Piyano kon.serl. 
23,35 Brestav: Kernan, plyano, k.IArlnet lie 

tan konser!. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece §ehrlmlzln muhtell! semtlerin

dekl nobe~l eczaneler ~unlardir: 
Lstanbul e!heU: 
Emlnoniinde <Hii.seyln Hiisnii), Alemdar

da. (Sirn Ra.slm), Kumkap1da ·(Asador), 
Kii9iikpazarda (Hasan Hulllsll, Eyiibde 
(Hlkmetl, Fatlhte (Emllyadll, BalarkOyde 
(istanbul) eczanelerl. 

Beyo(ttu c!hetl: 
Tiinelde (Matkovlcl. Kalyoncukullukta 

(ZaflroputooJ, i.stlklll eaddeslnde lKemal -
Reb til), Osmanbeyde (Pertev>, Galata Ne· 
catlbey caddeslnde (Sporldlsl, Be~ikta.!ita 
CVIdlnJ, Kas1mp9Jiada (Miieyyed), Ha.'lkoy
de (SadW< Akduman) eczanelerl. 

Uskiidarda (Merkez), Sanyerde (Asaf), 
Kad1k!iy Muvakklthane eaddeslnde (Halk), 
Sotlldlii~e~me caddeslnde <Hulllsl OSman) , 
Biiyiikada.d.a celnw Rtza) eczaneterl. 

C..__T_E_~;;_E_K_K_O_R _ __,) 
50 sene tababet hayah yll§ayan doktor
lartn Tilrk Hekimleri Dostluk ve Y ardun 

Cemiyetine a~1k te~ekkiirii 
HayattmJnn son senelerinde bizle.ri 

hattrlamak lutfunda bulunarak bir iii
bile tertib eden gene ve laymetli mes
lekl"§lanmiza ve bilhassa Bay Dr. N ~
et Usman ve Dr. Fethiye en derin te
§Ckkilrlerimizi arkad"§lanmla bi.rlikte 
arzederiz. 

Nebatat Miiderris! 
Esad ~erefeddin Kopriilii. 

Satlhk bisiklet 
Pck az kullamlml~ bayanlara 

mabsus Peju marka bir bisiklct 
sabhk!tr. Gazetemiz idaresindc 
Sadiye miiracaat. 

BUG'ONDEN iT!BAREN 
Sirkeci 

HALK • smemas1 
( Eski Kemalbey ) 

Di!lerd.e destan olan Tiirk~e siizlii, 
Arab~a ~arkl!t me~hur film 

A,km Goz Y a~lar1 
Bu film i~in hergiin saat 

11 de matine 

ERTUGRUL SAD! TEK . 
~ehzadeba§t TURAN 
tiyatrosunda bu gecf 
HALK gecesi. Her ycr 
20, pa.radi 10, !ocala! 
100 (MART KEDiSi) 
Vodvil 3 perde. Oku· 

Macar varyetesi ve Atilla 
reviisii 



' 15 Mayts 1939 
CUMHURiYET 's 

iktzsadi 1-tareketler $EHRiN i~iNDEN 
Biiyiik meteoritler 

[;,~~;;;~~;] Suriye KralllOI iGin 
kan ve para Garp1~1yor !I~~;~ !J kanunu, Jimdiye kadar esnaf ola

rak bilinen iJ erbabmm bir lti&miDI ha
kiki vasf1 olan «i~~i» s1fabm vererek kar· 
~Imiza ~Ikardi. Proiesi Biiyiik Millet 
Meclisinde bulunan kiic;iik san' at!ar ka
nunu, esnafm biiyiik bir k1smm1 -cemi
yetlerile beraber- san' atkar simfma soku
yor. Bu suretle bizde bir tiirlii hakiki 
vasfm1 bula~am1~, mana ve mahiyeti
nin hududlan anla§IlamamJ§ olan esnaf 
i§leri, bir tasfiyeye ugramak yolundadu. 

Neredesin, Beledige? Berrak gecelerde goke bakanlar bir a
lay §ehabm dii§tiigiinii goriirler. Biiyiik
lerine meteorit denilen bu cisimlerden 
her giin milyonlarca dii§er. 

Vatani partisi de par~alamyor -
birlik faaliyeti - Suriyede Kralbk 

m1? - Kan mi, para m1? 

Yeni bir 
kurulacak Bir limonun yiiz paraya satddtg. fU memlekette 

bir bardak limonata ktrk paraya sattlamaz 

Amerika, Kanada ve Japonyadaki a
rnatii.rlerin tuttuklar1 ka)'ldlar metcoro
loji sahasmda ugrll§an alirnlere ~ok yar
dim etmektedir. Bunlardan biri 1908 se
nesinde S:beryaya dii§iip binlerce kilo
metre murabba1 sahasmdaki ormanlan 
tahrib eden biiyiik Siberya meteorit' ine 
a:ddir. Dii§llleSi iizerinden 20 sene g~
tikten sonra alaka uyand1ran bu meteo
rit birtalum yeni hakikatlerin meydana 
gelmesine yard1m etmiljtir. 

Suriye Kralhg1 namzedlerinden 
Emir Abdul iliih Ba&im Ata&i 

- Beyrut, 10 maytS - diger taraftan M1m hanedanl arasmda, 
Nihayet, Suriyenin siyasi ve idari par· eski M!Slr Hidivi Abbas Hilmi Pa,amn 

c;alanmasmdan sonra, 1imdi de Vatani oglu Emir Abdul Miin'imi Suriye krah 
kiitlesinin parr;:alanmasl hadiselerine !& • yapmak iizere biiyiik bir hareket vard1r. 
hid olduk. Bugiin bu kiitle ismen heniiz Bizzat Abbas Hilmi Pa1a iki ay ka· 
mevcuddur. Fa kat, filen, art1k viicudiine dar evvel Beyruta gelmi1, orad a birc;ok 
inamlamaz. Ciinkii en miihim azalanndan Suriye ve Liibnan ricalile konutmu§, o
birc;ogu istifalanm verip timdiden c;ekil • radan yatma binerek Mmra gibnitti. Va• 
mi1 bulunduklan gibi bunlardan bir k1s· ki olan davet iizerine oglu Abdul Miin'im 
mt da ~ekilmek iizere hazulamyorlar. tayyare ile Kahireye giderek babasile 
Cekilenler arasmda Sam politika ve ari.. uzun uzadtya gorii~C~ii~tiir. Aobas Hilmi 
tokrasi aleminin en miihim simalan var· Pa~a, M 1mda hiikiim siiren Mehmed 
du. Mesela, F aiz El Huri, Lutfi Haf • Ali ogullarmm tabii surette MIS!r tahtma 
far, Necib El Ris gibi muhtelif aile ve varis yapt1g1 bir zatken Cihan Harbinde 
muhitlere mensub, reis, naz1r, gazete sa- Osmanh devletine sadakat gostermesi yii· 
hibi gibi insanlar bu arada bulunuyor. ziinden 1ngilizler, Misira Mehmed Ali 
Bilhassa Necib El Risin istifasile bunun 1 b b k 1 M h og unun a1ka ir o unu !sir ta tma 
sahib oldugu El Kabes gazetesi de • ki ger;:irmi1lerdir. Bundan dolayt iki kol a• 
Vatanilerin ba1hca organlanndan bi • rasmda uzun zaman biiyiik bir rekabet 
riydi - kiitleden aynlm11 bulunuyor. 

Simdi Suriyede nisbi bir siikunet var. 
ve hatta husumet hiikiim siirmii1tii. Sim· 
di bu kollar ban1ml! bir halde olmakla 
beraber, bu kola Suriyede bir tac temin 

etmek M!Slrdaki uyuyan rekabetleri biis· 
biitiin ortadan kald;rmak bakm11ndan 
faydah goriilmekte ve binaenaleyh Ka
hire Abdul Miin'imin namzedligini ehem

miyetle miidafaa eylemektedir. 
Bu miidafaada miihim rol oyniyan bir 

kuvvet de parad1r. MISinn miihim para 
sahiblerinden miirekkeb bir grup • ki bu-
nun ba!mda diinyanm ba1 zenginlerinden 
biri olan Abbas Hilmi Pa1a da vard1r • 
Emir Abdul' miinimin Suriye tacma nam
zedligile beraber Suriyelilere 40,000,000 
M!Slr lirahk bir istikraz teklif ediyorlar. 

Esnaf i1lerini tanzim eden eldc iki ka
rarname var: Biri 1341 senesi eyliiliin
de ve digeri de buna zeyl olarak 1930 
senesi nisanmda c;Ikanlml§, bu karama
melere istinaden de bir esnaf cemivetleri 
talimatnamesi hazulanmi~br. Son~adan 
baz1 tadillere ugnyan bu talimatname. 
maalesef bugiiniin ihtiyaclanm kar,Ila
maktan uzakta. Talimatnamenin ikinci 
maddesinde: «Esnafm her biri ayn ayn 
bir cemiyet tesis edebilir» oldugu yazi
hdir. Bu edebilir tabiri bir hayli tefsire 
miisaiddir. 1nsamn, «etmezse ne olur~» 
diye soracag1 geliyor. Gene bu talimat
namenin ii~iincii maddesinde, biitiin es
nafm mensub olduklan cemiyete kaydo
lunmaga ve senelik hiiviyet varakaSI al
maga mecbur olduklan kaydolunmu§· 
tur. F akat bunun hic;bir miieyyidcsi yok
tur. 

f1te esnafm, cemiyetlerine kar1i ala
kasJzhgml ve esnaf cemiyetlerinin dii§tii· 
gii vaziyeti bunda aramak lazimdir. 

Dordiincii maddede, umumi katible
rin hiikiimetle cemiyet arasmda vas1tai 
irtibat oldu\:lan, yazihdir. Cemiyetler 
kanunu ise cemiyetlerin miinhaman ce
miyet reisleri tarafmdan temsil ~dilece
gini bildirmektedir. Bir tezad degil mi? 

T alimatnamede, esnaftan bali acz ve 
miizayakaya diitenlere cemiyetlerin «mu
aveneti insaniyede» bulunabileceklerine 
dair bir madde daha vard1r. Bu muave

neti insaniyenin hudud ve 1iimulii malum 
degildir. Evvelce esnaf cemiyetlerinde 
1a~id oldugumuz hesab ve para dediko
dul~nmn §U maddeden c;Ikllgi nekadar 

bellidir! 
On be1inci maddede cemiyetler kanu· 

nile taban tabana z1d bulunan bir nokta 
daha var: Esnaf cemiyetlerini teaviin 
maksadile para toplamaga mezun k1lan 
bu madde, cemiyetler kanununun ve 
cem'i ianat 'kanununun biikiimlerini u

nutmu, goriiniiyor. 

Vatani kiitlesinin parr;:alanmasi, yeni hii· 
kiimetin F ransadan aldigt baz1 vaidlere 
istinaden Suriyede yeni bir siyasi hava 
yaratmay1 gaye edinen faaliyetleri ve ni
hayet vukuatm yeni bir kahba dokiilmek 
iizere bulunu1u bu siikiinette ba1hca a• 
mildir. Bu siikiinet i<;inde Suriye ir;:in yeni 
bir idare ~tkli hazulanmakta oldugu !UP· 
hesiz goriiniiyor. Parisien gelen muhtelif 
haberler, orada son miizakerelerin yapii
makta oldugunu gostermektedir. Bu mii
zakereler arasmda, Fransamn lngiltere 
ile yaptigi konu1malar da vard1r. Akde· 
niz ahvalindeki gerginlik her iki memlr· 
keti de Arab alemile dost olmaya sevket
mekte bulundugundan F ransa ile lngilte· 
re bu taraflara aid siyasetlerini telif et • 

hte bu ve bunun gibi ntaddelet bu ta
limatnamede yer bulmuj. Bizce, esnaf 
i1lerimizin bozuk diizen gitmesinde ami! 
olan bu talimatnamenin degi§tirilmesi ih
mal edilmese iyi olacak I 

Bu para ile Suriye, hem tabii servetlerini G 

i1letmege, hem de milli bir ordu viicude ---...,=----...,.----F-. _. 
melle .;ah1maktadular. 

Suriyede de bu yeni 1artlara gore yeni 
bir milli birlik te1kili i<;in yeni bir cereyan 
ba1lami!tir. Vatani kiitlesinin dag1lma -
smdan sonra onun yerini tutacak ve bii
tiin fukalan bir araya tophyacak bir mil-
li birlik viicude getirilmesi liizumunda a· 
deta ittifak vardir. Y eni birligin te1kili 

i~in de 1imdiye kadar kendisini hrka ih
tilaflan haricinde tutmu1 olan Cumhur 
Reisi Ha1im El Atasi gosteriliyor. Cum
bur Reisinin bir fuka veya birlik ba1ma 
ge<;mesi burada 1eklen olsun mer'i bulu-

•• • 1 
nan siyaset reJtmine uymazsa ua, mev• 
cud alametlere bakthrsa yakmda burada 
cumhuriyet reiimi de. nihayet bulacak, 
bunun yerine bir Sunye kralhiiJ te§ekkiil 

edecektir. 

getirmege imkan bulacakta. 40,000,000 
Misir lirasmm Suriye gibi kiic;iik bir 
memleket ir;:in giizel bir para oldugunu 
soylemege liizum yoktur. Bu para &im· 
diden Suriyelilerin gozlerini kamathn -
yor. 

••• 

Dilenciler, yeni yeni 

usuller bulmuslar ! 
' 

Vali, tedbir ahnmasi i~in 
kat'i emirler verdi 

Son zamanlarda birc;ok dilenciler top
lanarak, bir ktsmi Adliyeye, bir bm1 da 
Dii~kiinlerevine sevkedildigi i~in bu i~i 
kendilerine meslek edinenlerin yeni ~are
Jere ba1vurmakta olduklan goriilmi.i!\iir. 

Serinletici ickilerin 

A Q para~a l:monata... Var m1 buz-~ 
dan 1c;en ..• 

Yanht duydugumu sanarak bir daha 
kulak kabartl!m: Hay ret I Limonun ta
nesi yiiz paraya satJ!digi bir ~ehirde bu 
adam, en az yanm limondan ~Ikmasi la
zim gelen bir bardak limonatayi, &ekenni 
ve suyunu da hesaba katm1yarak - hatta 
buzlu olmak §artile • k1rk paraya acaba 
nes1l satabiliyordu?. 

Elinde tuttugu bakraca §i>yle bir bak
bm: kine sua ma &iteleri dizmi1ti. R~n
gini kolayhkla tarif edemiyecegim bir rna· 
yi!e dolu olan bu 1itelerin evvela, - bu 
tozlu toprakh yerde • temizliginden !UP
he ettim. ,Si,elerin temiz oldugunu kabul 
etsek bile, agtzlan kapanmadigi i~in te
miz kalabilmelerine imkan yoktu. 

Sabel oralarda nu ya... Kim, elini 
uzatma, hemen §i&eyi kaldmp, tepeden 
inme bir hareketle bardaga yan kopiiklii 
bir bulamk su bo§aillyor ve arada bir, 
mii§teri kiZI§IIrmak gayretile hayktrma~ 
ihmal etmiyor: 

- Haniya buzdan ic;en I Kuk paraya 

limonata ..• 
Asfalt yo! in1aahnda ~ah&an amele; 

almlarmda boncuklanan ter damlalarile 
bakrar;:m etrafma toplandilar. 

Bir i~en bir daha i~iyor. Ne yapsm za
valh bagn yamklar L Sudan ucuz d1ye 
i1te bun a derler: Kuk paraya limonata ... . 
Fa kat ben • ay1b degil ya ... • bu bulan:k 
su ile ucuz etin yahnisi arasmda bir ben· 
zerlik sezmekten kendimi alaroiyord1.1m. 
Sal!ciya sordum: 

- Bu limonatayt neyle yaparsm ? .• 
Hiddetli hiddeth yiiziime bakll ve ez

berledigi bir rolii yiizlerce defa tekrarh
yan bir aktor heyecanSIZhgile cevab ver
di: 

- Limon, ~tker, su .... 
Aksini iddia edecek mevkide olmadt

i!Im i~in sustum. Eiier, dedigi doiiru ise 
bu limonatams1 maddeoin uzviyetine da
hil olan limon, §eker ve su nispetleri iize· 
rinde kendisile miinaka1a ebnek zaiddir. 

Ben §U bardaga, limonun suyunun su
yunun suyu girse, gene raziyim. Fa kat ne 
yalan soyleyim, bunun boyle oldu~una 
bir tiirlii inanam1yorum ve bu inanma • 
mazhi!In sevkile kendi kendime dii,iinii· 
yo rum. Fakir bir sal!cmm bardagmi k1rk 
paraya verdiiii limonataya gelinciye ita
dar d11 goriinii§lerile i~indektleri iha et
miyen daha neler i<;iyoruz L 

Mesela, en ba1ta; 1u gazozlann hanki 
sulardan yaptldigiDl biliyor muyuz?.. 
Coiiunun, i<;ildikten sonra, ai!Izda aCirotJ
rak ve kekremsi bir tad birakmalanna se
beb nedir acaba? 

Rakmm, ~i§ede durdugu gibi durma
dJgiDJ soylerler. Bu ispirtosuz i<;kilerden 
hepsinin 1i1edeki gibi midede de uslu uslu 
oturduklanm iddia edebilir roiyiz L. 

Y a o, her sokak ba~mda bir tancsine 
rasladigimiz seyyar 1erbetciler?... Bun
lar, hamlad1klan &erbetlere, ne kabyor-

kontrolu laz1md1r r 

i<;iyorlar. Ben, bir1eye daha dikkat et -
tim: 

Serbet olsun, gazoz olsun, cinsleri art
llkr;:a, kaliteleri bozuluyor. Halbuki, ara
lannda rekabetin <;ogalmasile bunun ta
mamen aksi bir netice h;~:nl olmas1 bekle
nirdi. 

Bu miinesebetle, akhma bir f1kra gel
di: 

Budalamn biri fena halde susaro11. 
Mahmudpa§a yoku1unu, kan ter i~inde 
<;Ikarken, kaldmmm bir kenannda, bak
IDII bir adam oturuyor. Zavalh, bunun 
eskici oldugunu ne bilsin I Oniindeki te
nekeye, koselelerini 1slabnak iizere koy
dugu suyu, rengine bakarak limonataya 
benzetmi§. Ve hemen on paraYJ toka ede
rek: 

Ver arkada§ demi§, §urdan bana 
bir ma1raba I 

E•kicinin haZI! taraf1 ... Kosele suyun
dan bir ma1raba doldurup sunmu1. 1<;i 
bagn yanan herif, bunu yan yanya bo
§a.ithktan sonra, eskicinin kulagma igil • 
IDI§: 

- Bir1ey soyliyecegim ama, sakm da
nlma.. demi,, senin &erbet biraz bozul -
maga ba§lami§. C:abuk elinden ~Ikarmaf,a 
bak! 

F1kra, eski devre aiddir. Bugiin, ne 
kosele suyunu 1erbet niyetine yutturacak 
eskici, ne de agzmm tadmdan bu dercce 
gafil insan, aramiZda kalmadJ. 

Fa kat sicaklarm artmas1 iizerine, her
gUn piyasaya bir yenisi <;Ikan gazozlann, 
ve a<;Ikta satJ!maga ba1lanan §erbet, ay
ran ve emsali serinletici i<;kilerin daha 
ciddi bir kontroldan ge~irilmesi de zaru
ret halindedir. 

1ngilterede meteoroloj i i~lerindc en sa
lahiyet sahibi olan Si.r N. Shaw 1908 se
nesinde bir ilim cemiyetinde vermi~ ol
dugu dalga hareketine aid bir konferans
ta diger bi.r arkada1ile b irlikte ke~fetmi§ 
olduklan mikrobarograf adh cihaz ka
yHila.rmm giisterdigi garib hava dalga
lanndan bahsetmi~ti. Pek hassas olan 
bu cihaz hava tazyikmdaki en kii<;iik de
g~ikliklerden bile (mesela ses dalgala
nndan) rniiteessir olmakta ve bunlan 
kaydetmektedir. 

1908 senesi hazirarunm 30 unda 1ngil
teredeki rneteoroloji rasadhanelerinden 
alt1smda bulunan bu cihazlar 20 dakika 
fasila ile gelen hava dalgalanm kaydet
miljler. Bu kaytdlarda dart azami nok
ta goriilm~. Bu ka)'ldlan goren Shaw 
arz atmosferinin bir yerinde biiyiik bir 
te§evvii~iin meydana geldigine hiikmet
miljti. Bu ka)'ldlar iizerinde yaptlan ilm! 
miinaka§alar bittikten sonra mesclc me
teoroloji iiminin anla~Ilrmyan garibel.eri 
smlfma atilarak unutulmu§tu. 

1928 senesindenberi Rusyadan gelen 
maliimat, Siberyaya 1908 sencsi hazira
nmm 30 unda biiyiik bir meteorit'in dii§
tiigiinii giister:yor. 1ngiliz meteorolojist
lerinden Cove isminde b ir alim 1930 se· 
nesinde Rusyadan gelen malumat ve ka
)'ldlarla 22 sene evvel yap1lan ve unu
tulan bir ilrni miinal<ll§a)'l birbirine bag
lam!§ ve hava ilmine aid olan bir mese
leyi canlandirml§tll'. 

Ger<;i rneteorit'in dii§tiigu sabah Si
beryadaki 1r!rutsuk zelzele rasadhanesi 
kii<;iik bir sarsmtiyi kaydetmi§ ve sukut 
mevkiinden 500 kilometre kad.ar uzakta 
olan Ki.rensk ~ehrinde biiyiik infilak ses
leri duyulmu§sa da bu kay1dlar o sira
larda Rus alimlerinin dikkat nazarlarm1 
celbetmemi§ti. On senedenberi yap1lan 
ara~tmnalar bu roeteorit'in agzmm gl"
niljligi 15 kilometre olan bir kuyuyu a<;· 
tifpm ve lrutru 120 kilometre olan daire 
§eklindeki bir sahaya giren ormanlan 
tamamen tahrib ettigtni gostennektedir. 
Bu ara§hrmala.r, anla~ldigma gore kii· 
~iik mikrobarograf cihazmm kayidlarile, 
bu ka)'ldlara mana veren ilim adamlan 
hakl1 imiljler. 

Prl. SALIH MURAT 

VILAYETTE 
Y az mesai saati 

Sehrin s1hhat ve temizlik davalarina 
kar&I titiz bir alaka gosteren saYJn dok
tor Liitfi Kudann bu i1le de, - hi<;bir ha
l!rlatmaya ihtiyac gormeksizin esash su
rette • me§gul olduiiuna 1iiphe ebniyo -

Yaz mesai saatinin tatbikma haz:ran 
a)'lndan itibaren ba~lanacaktJr. Malum 
oldugu iizere yaz mesai vakti, Vekiller 
Heyeti kararile 6 saat olmak iizere tes
pit edilmi!jtir. $ehrimizde nakil vas1ta· 
la.rile devam ve irtibatm gii<; tcmin e
dilmesi dola)'lsile karann 1stanbulda dc
vamh surette tatbikma imkan goriilme
mi~tir. Bu itibarla memurlar, sa bah saat 
dokuzda i§ ba~ma gelccek, ogle uzeri 
bir saat tatili miiteak1b tekrar i~e ba§
layarak saat 16 da tatil yapacaklard1r. 

EVKAFTA 
Evkafm yaphracagl han 

ruz. 

*** 

Suriyede ve bilhassa Liibnanda harb 
hamhklan hararetli bir halde devam et· 
mektedir. Biitiin e1ya, bilhassa ba1hca 

ihtiyac maddeleri siir' a tie pahalaniyor. 
Mesela, benzin 125 kuruttan 180 kuru· 

1• kadar fulad1. Bundan dolayi taksi 10· 
forleri grev yapti!ar. Diiier taraftan yi • 

yecek maddeleri, konserve fiatlan, ko • 
miir, bilhassa 1eker miitemadiyen yiiksel
mektedir. Buna kar11 ahnan zecri tedbir
lerin faydasi olmad1g: i<;in ticaretm nok· 
san olan stoklanmn ikmali i~in miistacel 
siparitler verilmektedir. 

Baz1 kimseler olduk<;a temiz ~~:iyine
rek kendisine giin gormii1 bir zavalh, ba
ZJlan da hastaneden <;1karak merr,leketi
ne gidecek ~are bulmaktan aciz siisiinii 
vermelctedir. 

lar ki, yamhp da bir bardak i<;enler, sa- SalO.haddin GONGtJR 

Evkaf, Eminoniinde )'lktmlan Val,de 
ham binasmm parasile Yeni Postahane 
binas1 kaqlSlnda biiyiik bir han in§aSina 
ka.rar vermiljti. Once bu binamn in§asma 
miisaade edilmem~se de bilahare ~aa· 
ta izin verilrni~tir. 

Esasen F ransa tara fmdan Suriyeye 
verilecegi anl&~Ilan yeni devlet reiimi 
• eger buna devlet demek caizse • bu 
kralhk esasma istinad edecektir. Nitekim, 
Fi!istinde de lngilizlerin yapmak istedik
leri 1ey bunun aynidir. Parisien gelmekte 
olan haberler bu noktada ittifak ediyor. 

Simdiden dillerde bir<;ok namzed ismi 
do!a11yor. Bu isimlerin etrafmda hatta, 
bir nevi miicadele havasi b1le te&ekkiil et

mi,, Suriye kralhgmm muhtelif talibleri 
kendi lehlerine her tarafta propaganda 
Yaptumakla me!guldiirler. Birinci nam • 
zed, halen Irakta Kral naibi olan Abdul 
liahtir. Onun yantba§mda Serif Hiisey

nin ogullanndan Emir Zeyd bulunuyor. 
1-iatta, namzedler arasmda, eski Osmanh 
hanedanma mensub b:ri de var: Damad 
Ahmed Nami Bey. Abdiilhamidin Su • 
riye ve Arabhk alemi i<;in yapm11 oldugu 
«biiyiik hizmetlerden» bahsedere~ Suri • 
Yede Osmanh siilalesi - ve bu arada ken
disi _ i<;in bir hayli propaganda yapbrm11 
olan bu zat, ba11m Suriye tacile siislemek 

fikrindedir. 
Fa kat, bu tac etraf,nda en ciddi mii

cadeie. «kan» !a «para» arasmda cere
Yan edivor. Kan. en eski Arab kamm, 
eski Arab asilzadeh~ini temsil eden Ha
similer lehindedir. Para da MIS!! bane
dan! lehinde <;ah51y0 r. Serif Hiiseynin 
nesli • ki bunlar <imdi lraktaki emirler
~ir - eski Kuren Ha;imili~ini temsil et
h~i i~in Suriye bunlarm tarafmi iltizam 
etmege miitemayil goriiniiyor. Ancak 

Son giinlerde Hatay meselesi etrafm· 
da hayli dedikodu oldu. Tiirkiyenin ma
zaheretini kazanmaya ehemmiyet veren 
demokrasi memleketlcr;ne, Hatayi hatta 
Haleble birlikte Tiirkiyeye vermek mu· 
kabilinde onu kendilerile ania!ffiaya .. ek
mek maksadlan atfediliyor. Umurni su· 
rette Suriyeliler Hatayi kaybetmi1 olma· 

ya ah§mi!IIrlar. Yalmz Haleb sozii on
lann ho1larma gitmiyor. F akat, Halebin 
bu miizakerelerle alakadar olduguna 

dair de ortada zaten hi~bir ciddi alamet 
yoktur. 

T. Cemil 

Kocaeli Vilayetinde koyliiye 
toprak da&-thhyor 

1zmit (Hususi) - Son defaki toprak 
tevzi talimatnamesi mucibince devlete 
aid topraklann topraks1z ~ift~ilere da
giimasma ba~lanm1~ ve bu hususta Vi
layet Ziraat miidiirii Hikmetin riyase
tinde maliye ve tapu memurlarmdan 
miite~ekkil komisyon Yenikoy, Bah~e
cik, Dongel, Lirac1k, Karatepe, Asian
bey koylerindeki vazifelerini ikmal e
derek bu k!S!mda 4000 dekar arazi tespit 
etmi~lerdir. 

Badehu E~me ve Akme~e havalisin -
deki arazi tespit edildikten sonra tev • 
z:ata ba~lanacakl!r. Koyliiler kendile • 
rine tcvzi edilen topraktan ~ok mem • 
nundurlar. 

Vali ve Belediye Reisi. bunun online 
gec;ilmek maksadile tedbirler ahnma" i
<;in Polis MUdiirliigiine kat'i emirler ver

mi§tir. 
Diger taraftan, birtak1m a~t''g:.izler de 

mezarbk ba1lannda hafizbk yapmak su
retile cenaze sahiblerine musal!at olmak
tad!llar. Bu ~ibiler de takib etlilecektir. 

A§k uguruna htrlllZ! 

Bursa, (Hususi) - Burada garib bir 
iddia iizcrine Asliye cezada bir muha
kemeye ba§lanmi§tir. tlstiiba§l diizgiin, 
ortaya§h bir bayan karakola giderek e
vinde bi.r hirSIZ bulundugunu haber ver
mi§tir. Zab1ta memurlan bu kadmm e
vinde ve karyolasmm altmda filhakika 
bir §ahis bulmu~lardn. Fakat bu §•hts 
ilk verdigi ifadede: (Yoldan iki sarho~ 
geliyordu. Onlardan korkup bu eve gi
rerek saklanchm). demi~tir. Asliye ceza
da ba§lanan muhakemesinde ise: 

- Hay1r! Ben bu kadmm vaziyetini 
kurtarmak i<;in bOyle soyledim. Hakikat
te onunla senclerdenberi tani§IYOr ve 
gorii~iiyorum. Her vakil diikkana gele
rek beni evine <;a((!nyordu. Son ziya.re
timde iistumiize annesi geldigi i<;in kar
yolamn altma sakland1m. Ben polise an
nesinin ha ber verdigini zannederek Ba-
yamn mii~kiil vaziyetini kurtarmak is
tedim. demiljtir. 

Aynca kendisini diikkandan bu Baya
mn ~agirdigmi muhtelif §ahidlerle ispat 
edecegini soylemi~, bunun i<;in muhake
me talik edilmi§ti.r. 

atlerce bulanh c;ekmekten kurtulamiyOI • --------------..,. 
lar. 

Diinyada nekadar renk varsa, b11de 
o kadar ~erbet vard!l. F akat bu renk renk 
1erbetlerin ~ogu - birkac istisnasmdan 
maada - kaynatihp &urub haline gelrr.i1 
meyvalann suyudur. Ge~en ve hatta ev
velki senelerden kalm11 §Urublardan ya
pilam da aralannda bulunsa gerek ... 

Yolda hararet basm11 yolcular, gozle
rini kapaYJp, bunlardan bardak bardak 

Ormanda dikilen agaclar 
Karaman, (Hususi muhabirimizden)

Karamanda yap1lan a~ac bayrammda 
Belcdiye fidanhgma 700 alay garnizonu 
bah~esine 1000 kavak agac1 ~ar~I ve cad
delere 2000 di~ budak agac1 dikilmi~, ay
nca da dikilmek iizere halka muhtelif 
cinslerdc bi.r~ok agac fidanlan da((!hl
mi§hr. 

Dagcthk kuliibiinde kii~iiklerin bale danslart 

Diin Dagc1hk kuliibiinde bir miisamcre verilmi&, 9 yru;mdaki Lilyan Mo
renfonun piyanoda ~aldigi muhtelif parcalarla Bayan Sanel'in talcbeleri 
tarafmdan bale danslan yapiimi~hr. Yukandaki resim, kii~iik talcbeleri mu-
vaffakiyetli danslardaki ktyafetlerile gostermektedir. ' 

···························································· 

Siz bu •allrlara ohuyup bitir
diginiz and a: 

Yunanistan elli kilo sahun imal 
etmi&tir. 

Bindistanda dokuz yiiz kilo su
sam yeti&mi&tir. 

1\lilletler Cemiyeti, yirmi iki ls
vi~re fran~ sarfetmistir. 
. Amerika, Japonyaya dokuz hin 

btre petrol satmJ&hr. 
Japonya, C::ini istila ~tm~k i(in 

yaphi(t masraflara 3000 dolar da
ha eklemi&tir. 

Kiireiarz, bir dakika evvelkinc 
nazaran 335,000 kilometre me<;>fe 
daha asmt&br. 

Kalbinizden 18 litre kan ge~
m' tir. 

Ukranya topraklanndan 135 
ton komtir ~tkardmJshr. 

Glines. bir dakika evvelkinc na
zaran, 300 milyon ton cevher 
kaybctrnistir. 



Be$ikta$- Vefa tak1mlar1 3 -3 berabere kald1 
Ma~tan sonra baz1 kuliib taraftarlar1 sahaya huciim ederek hakemi 

dogmek istedi, polis, miiessif bir hadiseye meydan vermedi 

Fenerbah~e lzmirde Dojanspora 1- 0 genildi 

Vefa • Be~ikta~ ma~mdan heyecanh bir an 

Milli kiime ma~lannm miihim oyun-1 tile Vefa ikinci sayl)'l yapll. Vefanm 
lanndan biri olan Be1ikta~ - Vefa mii- hakimiyetile g~en birinci devrc, 2 - 0 
sabakas1 diin ;eref stadmda olduk,a ka- Vefamn galibiyetile bitti. 

labahk bir halk oniinde yap1ld,. Bir gli~ lkinci devre 
evvel mektebler arasmda cereyan eden Be,ikta§, ikinci devreye ~1karken ta-
<;irkin hadiseye yakm giiriiltiilere sel,ebi- k1mda tadiHit yapml§, Ahmed sol a~ . ga, 
yet veren burna" da olduk~a ta§kmhklar- ibrahim de muavin hattma ahnm ,§IJ. 
Ia sona ermi§tir. Be1ikta§ dii1tiigii mii§kiil vaziyotten kur-

Kuliib taraftarlannm her fusJtta ~yun- tulmak io;in oyuna "ok h1zh bir §ekilde 
cuya, mas1 geldigi zaman hakemo hu- ba§lad1. Ve oyunda hakimiyet !em in eder 
cum etmeleri, s1k s1k goriilen hadiseler bir 1ekil almaya muvaffak oldu. 
masma girdigi i~in bu mevzu iizerinde Be,iktafln birinci golii 
dikkat ve ciddiyetle durmak icab etrig;ni Be,ikta! devamh hiicumlannm alt•nc1 
tekrar yazmaya mecbur kahyoruz. dakikasmda .$erefe yap1lan favuldan bir 

Diinkii ma<;ta, taraftan bulundugu t•- penaltJ kazand1. Hakk1 kuvvet!i bir §iit
klmm iyi netice alamamastna tahammiil le Be§ikta§m birinci goliinii bu suretle 
edemiyen bir k1S1m seyireiler. oyu~un yaptl. 

sonunda hakeme hiicum etmi§lerdir. Pc- Bu go! uzerine Ba§ikta§hlarda daha 
lis, i1e miidahale etmi1 olmakla !:>eraber, fazla bir canl•hk ba1 gosterdi. Sekizinci 
hakemle halk arasmdaki hadise bir mid- dakikada Hakk. s1k1 bir hiicum yapt1g1 
det devam etmi§tir. 

Saat dort bu"u kta ba~l•yan rna<; a ta
k•mlar §U kadro ile <;lknlar: 

Be1ikta1: Mehmed Ali - Hiisnii, Ta
ci - Ahmed, Bedii, Hiiseyin, - Hayati, 
R1dvan, hakkl, .$eref, ibrahim. 

Vefa: Sa fa - Vahid, Siileyman- L ut
fi, Hakkl, ~iikrii - Necib, Muhtejem, 
Sulhi, Gazi, Mehmed. 

Oyuna Be,ikta~ldar ba,ladJ. Vefa 
miidafaaSJ bu hiicumu muavin hattmda 
keserek soldan hiicuma ge<;ti. Vefa ta

bm• ilk anlarda iistiiste hiicum yaparak 
hemen hakimiyeti elde etti. 

Velamn birinci golii 
Vefa taklm1 yirmi sekizinci dakikada 

soldan bir hiicum yaparak Be1ikta1 ka

lesine kadar indi. Muhte§emin ~ektigi §Ut 
direge ~arparak geri geldi, hemen ornd• 

topu yakahyan Necib, ilk golii yava1 bir 
vurujla yaptJ. Bu say1dan sonra oyunda 
hissedilir bir sertlik ba,ladl. 

V elamn ikinci golii 
Gittik~e artan bir sertlik i~inde :>yr.a

nan ma<;Jn 32 nci dakikasmda s1k1 bir 

Vefa hiicumu esnasmda Sulhinin bir §U· 

- iyi oldu ama, dedi. Begendim. 
Bereket versin, buna ... -5imdiye kadar, 
ne de olsa. ;izden az cok <;ekiniyotdum; 
sizi incitmek istem1yordum. Simdi •91k· 
9a konujmak i<;in bana kuvvet verd1. Ne 
y•lan soyliyeyim, arl!k sizden eskisi ka
dar korkmuyorum. Ne yapabilirsiniz ba
na ? .. Haydi, ne konujacaksak, konu§a• 
hm da bitsln !.. On dan sonra da bir da
ha kar11 karjoya gelsek bile ben, su<;!u bir 
insan gibi ba11m1 kaldmp sizin yiiziiniize 
bakamam. Siz de benim gibi yiizkaraSJ 
olan bir daktiloyu gormemek i~in, elbet, 
bajiDIZI <;evirir, ge<;ersiniz. Bir de §im
diye kadar, hatta jimdi bile, vapurda ge
lirken, neler siiyliiyordunuz. Biriikte bir 
yuva brmak, bir arada ya,amak !.. 0-
lacak i1 mi bunlar? .. Bundan sonra ar
llk yiizyiize bakabilir miyiz biz? .. Hele 
iiyle, sizin dediginiz gibi, evlenmeye 
kalksak, aman, Allah yazdise bozsun. 
ya bOyle bir delilige ben de uyacak ol
sam sonu neye vanr, dii,iiniiniiz bir ke
re? .. Birbirini bu kadar k1ran, inciten iki 

esnada, Lutfi bu hlicuma man! olmak i
~;in Hakk1y1 yakalad1, fakat buna rag

men Hakb go\ yapmaya muvnffak ol
mujtu. Fa kat hakem, go! olmadan ev

vel favul ~;alml§ bulundugunda!l, gol sa

Y•lmaml§, Vefa kalesine ~ekilen favul da 

d1§arl gitmi1tir. Fakat bu ka<;an fmat o
yunu daha ziyade sertle§tirmi§tir. 

Be,ikta,rn ikinci golii ' 
Be,ikta§ taklm1 biraz sonr• sagdan 

yapllg1 bir hiicumda, Hakkmm ayagile 

otuzuncu dakikada beraberlik sayJSml yap
maya muvaffak olmu§tur. 

Be,iktafrn ii~iincii golii 
Berabere vaziyetten sonra oyun bir 

miiddet miisavi hiicumlarla ge,mi§, 37 
nci dakikada Hakk1dan giizel bir pas a

lan ~eref, uzun bir vuru§tan sonra Be,ik
ta§m iic;iincii goliinii yapmljtlr. Oyun son 
dakikalara kadar bu vaziyette devam et
mi§, fakat son dakikada Be,ikta! a!eyhine 
penaltJ olmu§tur. 

V elam n ii~iincii golii 
43 iincii dakikada Be1ikta§ aleyhine 

~ekilen korner, penaitile netieelenmi§ ve 
Vefah Hakk1 beraberlik sa)'lsml temin 

ki~i. yarm yanyana nasi! ya§ar?.. Her 
giin goziimii a~ar a9maz sizi gorecrgim: 
Sizi giiriir gormez bugiin bana soyledik
leriniz birer hirer goziimiin iiniine gele
cek. Ne yapanm o zaman?.. Haydi, 
beni bir yana buakallm, ya siz. boyle 
bir kadmla siz de ya11Yabilir misiniz? .. 

- Benden igrenen, bana di1 biliyen 
bir kadmla ... Bunu demek istiyorsun de
gil mi?.. 

- Oyle olmasa bile benim gibi b:r 
zavall. ile uzun uzun ya§lyabilir misi
niz? .. Hevesiniz ge.;inciye kadar, ii'; giin, 
be§ giin, ii~ ay, bej ay, her neyse ... Y a 
sonra?.. On dan sonra gene kendi a!emi
nize dalacak degil misiniz? .. 

Gene bz, birdenbire kendini tutama
dl. Sesi hkand1; gozlerinden ya1 bo§an
dL Sonra bunu saklamak istiyormu§ gi
bi kolunu rnasaya, ba§ml da onun iistiine 
dayad1. Samla sarSJla aglamaya ba1lad1. 

Muhtar yerinden kalkt1. Muallamn 
yanma sokuldu: 

- <;ocukluk bu yaphgm, diyordu. 1-

~ .... ..,..,.._ ,. .. -"""""-''' 

Milli kiimede vaziyeti 
~· 

puvan 
Ma~ Athgr Yedigi Galib Berabere MaglUb Puvan 

Ankaragiicii 11 27 18 
Fenerbah~e 8 17 7 
Be§ikta~ 8 20 10 
Demirspor 7 15 10 
Vefa 8 21 17 
Doganspor 8 11 23 

l Ate§spor 9 6 23 
Gala tasaray 6 9 12 

etml§hr. Bir dakika sonra da oyun 3 - 3 
berabere bitmi§tir. 

Mac;tan sonra seyirciler sahaya ~·ka
rak bermutad hakemin iizerine hiicum et
mi§lerdir. Polis kuvvetleri vak' amn bii
yiimesine imkan vermeden i1i onlemi§tir. 

Be§ikta,hlar, hak<m hakkmda ajanh
ga itirazla bulunmu§lard~r. 

Kupa mac;lar1 
lkinci kiime kuliibleri amH!da tertib 

edilen kupa mac;lanna .$eref stadmda de
vam edilmi§tir. 

Kad1koyspor 3 • Bozkurd 1 
Bu ma~m ilk devresi 0 - 0 berabere 

bitmi1tir. lkinci devrede daha ziyade ha

klm oymyan Kad1koyspor bir go! yemi§, 
ii~ go! atm11 ve ma~1 kazanmijhr. 

Demirspor 3-Gala tagencler 2 
<;ok SJkl olan ma<;m ilk devresi 1 - I 

berabere bitmi1tir. lkinci devrede Gala

tagencler bir say1 yapml§ ve iki go! ye
rnr,tir. Ma~ btl suretle 3 - 2 D emirspo
run galibiyetile bitmi§tir. 

Beden terbiyesi kupa 
mac;lar1 

Beden T erbiyesi kupaSI :nac:!annm i
kinci devre kar§lla§masJ T aksim stadyo
munda yap1lm1§1Ir. 

istanbulspor, Beyogluspor muhtelitile 
Kaslmpa§a, Galataspor muhtehti arasm

daki rna~ ~ok zevkli olmu§tur. lstanbul
spor, Beyogluspor ma~ma ~rbn tak1mm 

6 1 4 24 
6 0 2 20 
4 1 3 17 
4 1 2 16 
3 1 4 15 
3 1 4 15 
1 1 7 12 
3 0 3 11 

./ 
biitiin oyunculan, Beyogluspor tabm,~
dandl. KaSlmpa~a muhteliti de dokuz o-~ 
yuncu ile sa hay a 91kh. Neticde 4- 2 
Istanbulspor, Beyogluspor muhteliti ga- . 
lib geldi. 

- ( 
; 
l 

Hila!, Kurtului muhtelitile Beykoz, 
Eseyan muhteliti ma>l ba§lan sona ka
dar heyecanh bir jekilde cereyan etmi§ 
ve ma9 3 - 3 berabere bitmijtir. 

H alkevleri futbol turnuvasi 
Barutgiicii sahasmda yapllan Halkev

leri futbol turnuvas1 ma9larmdnn Si§li -
Fatih Halkevi tak1mlan arasmdaki oyun 
~ok heyecanh olmu§tur. 

ilk devre 2 - I Si~li Halkevinin lehin
de bitmi,, ikinci devrede bir gol daha 
yapao .$i§li Halkevi ma91 3 - I kazan
m•>llr. 

Bu ma<;tan evvel de Matbuat tabm1 
Bakukoy tekaiidlerile kar§lh§misllr. Ba
krrkiiyliiler, daha ziyade gene eleman
lardan bir tahm 9Ikarm1jlard1r. Buna 
muk~bil matbuat tak1m1mn en iyi ii~ 
dort oyuncusu miisabakaya gelememij, 

gazeteciler ;11 oyuncuyu zor too1ami§lar
dlr. Mac;• 3 - I Bakukoyliiler kazanml§
hr. 

Galatasaray 2 • ~i,li 1 
Galatasaray- .$i§li taklmlan diin sabah 

T aksim stadmda hususl bir rna, yap::nlj

tlr. Biiyiik bir kalabahk ma91 seyretmek 

i9in stadda toplanml§tl. Ma~ olduk9a sr

kr ve heyecanh oldu.' Si!li tak1m1 birinci 

Vefa muhacimleri top pe~inde 

devrede kuvvetli rakibine olduk<;a iyi da-1 ibrahim (2.1 0) dakika. 
yand1. Birinci devrede her iki tak1m do 1500 - Hiiseyin, ibrahim, Cevdet, 
bir~ok fmatlar ka91rd1 ve Galatasaray izak. 
kazand1g1 bir penalt1y1 Salahaddinin aya- Hiiseyin ( 4.24) dakika. 
gile avuta ath ve birinci devre 0- 0 be- II 0 mania - Nazmi, Kalfopulos, 
raberlikle neticelendi. 

1 
Nejad, Vasfi, Y avru. 

ikinci devreye Galatasaray hakim ba1- Giille - Ate~ Ibrahim, Veysi, Bii· 
lad1. 15 inci dakikada Bodurinin giizel lend, Serif, Sabahaddin, Asmanidis. 
bir 1iitile ilk golii kazandr. 0~ dakika Disk -· Veysi, Yusuf, Arat, Biilend, 
sonra Salahaddin uzaktan Slki bir §iitle Sabanaddin. 

ikinci golii de ath. Bu golden sonra ~i1li Cirid - Serif, Varat, Kemal. 
ag1r basmaya ba1lad•. Nobarm, devrenin Varat (49) metre. 

sonlanna dogru avut 9izgisine kadar gi- Yiiksek - Siireyya, J erfi, Kalfopu • 
derek ortalad1g1 topu Diran yakmdan los, Vladmir. 
Galatasaray kalesine sokarak S;!linin ye- Siireyya ( 1.80) metre. 

gane goliinii yapml§ oldu ve bu netice 
degi;meden ma~ Galatasaraym 2 - I ga
libiyetile neticelendi. 

F enerbahc;e lzmirde diin 
yenildi 

lzmir 14 (Hususi) - F enerbah~e ta
klmJ bugiin Dogansporla kar!llai!l. Do -

ganspor, F enerin Muzafferin sebebiyet 
verdigi bir penalndan bir go! atarak oyu
nu I - 0 kazandr. 

Miisabakada F ener ~ok hakim oyna
dl; fakat <;ok ;anssrz oldui>;undan go! ~~
karamadJ. 

Atletizm bir incilik sec;me 
miisabakalari 

istanbul atletizm birincilikleri se<;me 
leri diin Bebekte Amerikan mcktebind, 
yaprlml§llr. Bu miisabakalar ncticesinde 

M1ma giden atletlere de yer aynlmljtlf. 

Se~me miisabakalannda finale ajagl -
daki atletler kalmljtlf: 

I 00 - N azmi, N eriman, Vedad, Ci
had, !rfan. 

Vedad ( 11 .2) saniye. 
200 - irfan, Muzaffer, Fiiruzan, 

Uzun - M uzaffer, Caroglu, 
d:talu , 

Muzaffer (6.40) metre. 

Raif, 

Miinir, Suik -' Sudi, Vahid, Selim, 

ViJ;aropulos. 

0,- ad•m - Nanuk. Siireyya. 

Kasimpa!fa kuliibii giire!f 
!fampiyonu oldu 

istanbul mmtakaSI giire§ 1ampJyon.si 

diin Siileymaniye kuliibii salonunda ya· 

p1lm1§hr. Miisabakalara KaSJmpa§a, Bey· 

koz, Galatasaray, Be1ikta§ ve Bogazi~i 
kuliibleri girmi1tir. 

Kasunpa1a kuliibii 3 birincihk, I ikin· 

cilik, I ii~iinciiliik alarak Istanbul §am· 
piyonu olmu1tur. 

Beykoz kuliibii I birincilik, 2 ii~iindi.· 
liik, Galatasaray I birincilik, Be,ikta§ 

kuliibii 2 birincilik, 2 ikincilik, I iiJ;iincii· 

liik, Bogazi,i kuliibii de 2 ikincilik ainu§· 

lardu. 

Alaturka giire,ler 

• Raif. 

l 

Muzaffer (24) saniye. 
400 - Cerna!, Zare. 
Cerna! (55) saniye. 

BOO - lbrahim, Cerna!, Vladmir, 
Be§ikta~ kalecisi bir kurtan~ yaptyor Hiiseyin, Kaz~m, Receb. 

Cemberlitajtaki Senbah~e kazinosunda 
diin yap1lan yagl1 giire1lerde destede 

Malkarah Abdullah, kii~iik ortada Us • 

kiiblii Osman birinci olmujlar, biiyiik c.r
tada Kumkap1], Ce!alle Meh:ned, ba1 a[ .. 
tmda Adapazarh isa lie Malkarall Mus• 
tafa berabere kalm1ilardu. Ba§la, Hay

rabolulu Pomak Mustafa galib gelmi1tir. 

kimizi de saadete kavu§turmak i<;in senin 
bir tek soziin elverirken neden bu kadar 
hlTJ;mhk ediyorsun? .. Bunlan nereden ~~
kanyorsun?.. Ben sana boyle bir§ey siiy
ledim mi?.. Sen ne istersen onu yapallm, 
diyorum; hepsini sana b~rak1yorum. 

Biraz daha uzand1. Gene kllln bajm

da dalgalanan siyah ipek )'lgmml okja
mak istedi. 0 zaman Mualla, sanki bir 
yerini ydan sokmu§ gibi yerinden f,rla
dJ. Giizleri korkudan a~llmlj, o mahud 
§iranm verdigi ba1 donmesi de birdenbi
re daglllvermi,ti. 0 zamana kadar oda
nm i~inde, sagma soluna hemen hi, bak
mami§tl. Etrafmdaki dekor, 1imdi bir 
1im§ek J;akm11 da aydmlamvermi1 gibi, 
hem en o saniyede goziine J;arptl: 

Camlar, s1m51b kapa],ydr. D11andan 
hakanlar i~eriyi goremezdi, tiil perdder 

o kadar kalmdr. Bir yanda geni1 bir se
dir, sedirill iistiinde de yashklar vard1. 
Birisi Ill kap1y1 a~1p i~eriye girse, onlarm 
bir odada ba,ba,a yemek yediklerini go
recek olsa kim bilir neler dii§iiniir, ne
ler soylerdi !.. 

K ap1ya dogru, arka arka yiiriidii; goz
lerini de Muhtardan ayaam1yordu. 0-
nun bab,mdaki ac1llktan biisbiitiin ii,k. 
tii . §apkasma, m antosuna dogru at1ld1. 

Kekelemeyi anduan bir sesle: 
- Gidelim art1k, dedi . Konujacag•

mlZl konu1tuk. Ne soyliyeceginizi anla
d,m. Karmm1z da doydu. Gidelim. 

- Nereye gideceksin ? .. Anlad•m de
digin nedir? .. Ne soyledim sana? .. 

- Hepsini biliyorum; ne soyliyece
ginizi de biliyorum. Benim ne diyecegi
mi de siz biliyorsunuz. Bir§ey kalmad1, 
art1k ... 

- Bu herifin getirdigi 1ira, anla,dan 
§arab olmu§; sana nekadar dokundu, 
Mualla!.. ~u aynaya bak, bir kere!.. Yii
ziin k1pkm'(I.IZI ... Biri gorse korkar, hasta 
mlSm diye ... Vapura nas1l binersin boy
le?.. istanbula naSll gidersin? .. 

- Y a ne yapacag1m? .. istanbula git
meyip de burada m1 kalacag1m samyor
sunuz? .. Bir bu eksikti. 

- Ne soylesem yant., anllyorsun. 
Burada kalacaksm, de dim mi ben sana? .. 
Bu saatte nereye gideceksin, onu soylii
yorum. Vapura daha vakit var. Otur, 
dinlen 1oyle ... Yemekten sonra, biraz u
zan, belki kendine gelirsin. 

Mualla, gene o sedire dogru bir goz 
atmaktan kendini alamad1. Biisbiitiin tiiy
leri iirperdi: 

- S,k,ldlm arllk, dedi, duram1yaca· 

g1m. Rica ederim, buakmiZ beni ... 
- O ur, nereye gidiyorsun?.. Biraz 

dola,at.m, oyleyse. 
- Hi9bir yere gidemem. Dola§acak 

halde degilim ben. 
- Burada oturmazsm, dola§maya 

91kmazsm, ne yapallm, ne istiyorsun oy
leyse ? .. 

- Benim sizden hi,bir istedigim yok; 

vapura binip gidecegim. 
- ~imdi vapur yok, diyorum sana. 
- Olsun. Elbet, birazdan gelir. Bek-

lerim ben de ... 
- lskelede mi bekliyeceksin? 
- Herkes nerede bekliyorsa ben de 

orada ... BuraSJ pek kapamk, ba§lm don
dii, bay1lacak gibi oluyorum. 

- <;ocuklugu buak, Mualla 1.. Otur 
§uraya, dinlen, diyorum. 

- Zorla m1 oturtacaksm1z?.. 
- Ben sana zorla bir§Oy yaphrd1m 

m1 §imdiye kadar? .. 
~imdi de onu mu yapacakSJmz? 
Seninle konu§ulmaz oldu, artlk. 
lyi ya i§te, b~rakm1z da gideyim. 
Ben de bunalmaya bajllyorum, 

Mualla!.. Sana hi> saygrSJzhk etmedim, 
sanmm. Burada zorla oturtacak da de
gilim. Oturursan kaplp ka,1:m1yacagtm. 

istersen, gel §oyle biraz ~1kahm, diyo· 
rum. Biraz dola1ahm. Hava allrsm. Bel
ki oylelikle a,ll~rsm . Bak, ne giizel A· 
da ... 

- Bana, diinya arllk kapkara gorii· 
niiyor. Hi9bir giizellikten anlamlyorum. 
Yiiriiyecek halim de yok. 

Araba ile dola,mz. 
Araba filan, hi~ bir1ey istemiyo· 

rum. 
Camm, arabacmm yamnda seni 

kap1p gotiirecek degilim ya ... N eden ~o· 
cukluk ediyorsun boyle? .. 

Muhtar, arhk onu dinlemedi. Zili ~al· 
dr. Gel en garsona : 

- Bir araba ,evir, §Uradan. 
D edi. Muallanm mantosunu aid1. Gene 

klz elinde §apka, oylece duruyordu. 
- B~rak §U elindekini de... Burada 

japka ile gezilmez, bilmiyor musun ? .. 
Mualla: 
- ~apkam ne olacak oyleyse? .. 
D emek ister gibi onun yiiziine bakl:l. 
- D ursun, burada. Doniijte •)mz. 
- Bir daha buraya donecek degiliz ' 

ya ... Dogru vapura gidecegim, ben. 
Camm, benim sapkam da bura-

da. 
(ArkaS1 var) 
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I Sir ve unusta barb 
c-------------------~~~-~~=-~------------------. 
Bugiinkii ~artlar i~inde Tunusu almak kabil Denize hakim olamayan bir devletin Siivey~i 

degildir. Ciinkii F ransan1n simali Afrika ordu- ele • • 
. ' 

sile hududlardaki tahkjmab ~ok kuvvetlidir 1 Misirin ~imal 

MIS!r ordusuna mensub bir istihkam Jut'as1, maskc ile bir manenada ... 
Akd · . . emzde harb ba,hkh yazuniZin bi-

1::~ akiSmmda I ], Alman - F r~n"z ve 
I \ n_- Franstz hududlanndakt karjthk-
1 1~ ktmattn biiyiik taarruzlara ve kat'i 

nettceli m d h b I . .. 'd I ey an mu are e erme musat 
0 kmadtgtm izah ederek bidayette, harbin 
k1 let merkezinin Akdeniz havzasma intiT edecegini, ve Cebelitank, Siiven, 

unus (~imali Afrika} gibi hedeflerin 
ele g · ·1 · · · k 1 ~lrl mest ve muhafazast t~m an 1 
~atpt§malar olmaSI c;ok muhtemel bulun
dugunu yazm11, Cebelitank etrafmdaki 
vaziyeti izah etmi§tik. Bu yaztmtzda da 
Akdenizin diger iki miihim sevkiilceni 
noktasJ olan Siiven ile T unus i~in yaptl
mast muhtemel hareketleri gozden ge~ire
cegiz. 

*** 
Siivey§in ehemmiyeti 

Siivey! kanalmm sevkulceY§i ve ikttsadi 
ehemmtyetini izaha hacet yoktur. Burut 
Akdenizin KIZIIdeniz ve Hind Okyanu
su vasttasile diinyamn diger klSimlanna 
ve a~tk denizlere a~t!an kaptSidtr. Burayt 
elinde tutan, Babiilmendebe de sahib ol
mak jartile a~tk denize yol bulur. Siivey
~in 1talya i~in, Klllldenizdeki Eritre ve 
Habejistandan dolayt da aynca biiyiik 
ehemmiyeti vardtr. Fran sa, Habe§istant 
Ve merkezini denize baghyan demiryolu
nbun ba,Iangtc noktas1 alan Cibutinin kain 
ulundugu Franstz Somalisi, hatta bir 

~ereceye kadar Madagaskar adaSI i~in 
u Yola muhtacdtr. Ger~i. Fransanm 

~indi~ini miistemlekesinin en kiSa yolu da 
uradan ge~erse de, Madagaskar gibi o

raya da Omidburnunu dola§arak dahi gi
di]ebilir. 

.. lngiltere i~in Siivenin ehernmiyeti bii
Yuktiir. <;iinkii lngiliz imparatorlugunun 
en ktsa deniz yolu oradan ge~mekle kal
maz. lngilterenin miidafaasile miikellef 
0~~ugu MISirdan ba1ka Sudan, §Orki ln
~hz Afrikast denilen Kenya ve Tanga
I'Yka miistemlekeleri, Filistin ve hatta 
drakla Siivenin ~ok miihim alaka!l var
/• Esasen, denize hakim olmlfan bir 

evletin yalmz Siivey1 kanalmt ele gecir
mesi mevzuu bahsolamaz. Siiveni elde 
etlllek i~in Mtsmn hi~ olmazsa 1imal kts
ll!Int zaptetmek gerektir. Bu itibarla Sii
ve~! ile Mtsm, hatta Filistini bir kiil cla
ra mlitalea etmek laztm gelir. 

!_iivey§in miiliafaasr 

~iiveY!, §imdilik zaytf bir !ngiliz kuv-
Vett v f b' M d f d e gene zayt IT 1m or usu tara-
1.~f an llliidafaa edilmektedir. 16 milyon 

nu U•u I • M h .. k ~ o masma ragmen, tstr, enuz 
~"etli bir orduya sahib degildir. MISir 

or ulu 1imdilik 19-27 ya1 arasmdaki 
genkc erin kii~iik bir ktsmmdan te§ekkiil et
me t d' J70 000. ~ ~~~IZ 1936 Slntftntn mev~udu 
k ' kt§tdtr, bunlardan 40,000 1 as-

erl.ikten muaf tutulmu1tur. Demek ki Mt-
Strtnsa bk d · · Fk letekk"n a tmm an zengmdtr. a at 

0 
k d ul halinde bulunan Mtm ordusunun 

de .;dar asker ~tkarabilecegi malumumuz 
I ~~'7 tr, Y ~ni te§kilat ba,lamadan evvel, 
500 b?esmde ordu mevcudu takriben 
li za II, 12,764 neferden ibaretti. Po-
2~ 6;;'2vcudu da ihtiyatlarile beraber 
4oOo /!li idi. Aynca hudud muhaftzlan 
· k d '''· sahil muhaftzlan da 2500 ki-

1' a ard, ! ']' I . d '] 'k' 
d• b . · ngt tz enn yar 1m1 e t 1 sene... n en ,... d 
bu .. I ucu e getirilen M"tr ordusunun 

lugunb'IOO,OOQ ki1i ~·karabilecegi tahmin 
o na Itr. 

lk Siivey! kanalmm kendisi denizden teh-
1 eye maruz de~ildir. lngiliz donanmast-

11 Bu Ya 
te ~tkmt•t " 12 maylS tarihtl Cumhurlyet

~ tr, 

nm iistiinliigii, !talyanlan Mtsua "" Sii
vene asker ~tkarmak gibi te§ebbiislerden 
meneder. Kana! ve Mtm yalmz havadan 
ve Libya'dan tehlikeye maruzdur. Hava 
tehlikesi miihimdir ama esash degildir. 
Mtm i~in en ciddi tehlike olan Libya' dan 
gelecek taarruza bakalun. 

Libya' dan hem Tunusa hem de Mtstra 
taarruz kabil olacagt i~in ltalyanlar ve 
Almanlar, buraya biiyiik ehemmiyet at
fetmektedirler. Libya'daki ltalyan ordu
sunun, ktsmen motiirlii olmak iizere, 100-
120 bin ki§iye iblag edildigi siiylenmekte
dir. Herhalde !talyanlann buraya azami 
kuvvet tah1id edecekleri, Almanlann da 
hava kuvvetleri ve miitehasmlarla ltal
yanlara yardtm edecekleri muhakkakhr. 
MISlrm cenuba dogru devamt olan Sudan, 
!talyanlann Eritre, Habe§istan ve Somali 
miistemlekelerile kom§udur; Habe§istan
da da miihim bir ltalyan kuvveti vardu. 
Bu ltalyan ordusu da bir taraftan Fran
stz Somalisini ve Cibuti limamm ele ge
~irmege ~alt§acak, diger taraftan da zaytf 
lngiliz ve MISlr kuvvetleri tarafmdan mii
dafaa edilmekte olan Sudam zaptedip 
Mtsua kaqt harekete ge~mek istiyecektir. 
Bu itibarla ltalyanlar Mtsua kar§t, ayni 
zamanpa, Libya'dan ve Habe§istandan 
motiirlii ktt' alar ve hava kuvvetlerile ta
arruz edeceklerdir. 

Mtsmn ve kanalm miidafaast ise, hem 
dogrudan dogruya, hem de bilvaSita ola
caktu. 

Mrsrrr dogrudan mii.dafaa 

I - Mtmdaki lngiliz ve Mtstr ordu
larile Hindistandan getirilecek lngiliz or
dusu ve cenubi Afrika dominyonu ordu
su, belki de Madagaskardan gelecek 
F ranslZ kuvvetleri Libya' dan M1Sua ve 
Habe1istandan Sudana vaki olacak !tal
yan taarruzunu kar§lllfacaklardrr. ltal
yanlar Libya'da, sahilde yapuklan mii
kemmel yolu takib mecburiyetindedirler. 
Bu sebebden muharebeye lngiliz, F ransiZ 
deniz kuvvetlerile ltalyanm ~ok seri kru
voziirleri muhrib ve denizalh filotillalan 
da i1tirak edecektir. Mtsmn Bingazi hu
dudu miikemmel surette tahlcim edilmi1 -
tir. 1skenderiye - Sollum demiryolu bu 
miidafaa hathmn miihim muvasala yolu
dur. <;iii ve ~iildeki Siinusiler de ltalya
nm dii§mam ve Mtsmn tabii miidafileri
dir. Mtsua kar11 yaptlacak harekatta bu 
iki unsurun, bilhassa ~iiliin biiyiik ehem
miyeti vardu. 

Akdeniz havzasmda, bidayette, en zi
yade, tehlikeye maruz olan sevkiilcey§i 
yerin Mtsu ve kana! oldugunu kabul et
mek laztmdu. <;iinkii, Mtsnaki lngiliz or
dusu zaytftlr. lngiltereden alelacele tak
viyesi imkanSizdn. Mtm ordusu da dedi
gimiz gibi te§ekkiil halindedir ve harb 
tecriibesi olmadtgt gibi talim ve terbiyesi, 
zabit kadrosu noksandu; heniiz biiyiik btr 
harb kudrelt kazanamamt§hr. (Garibdir 
ki bu vaziyete ragmen, lngiltere Mtsuda
ki ordusunu §imdiden birka~ lngiliz ve 
Hind fukasile takviye etmemektedir.) 

Mtma ba§ka taraflardan gelecek olan 
ordular, hep uzaktadular. Halbuki Lib
ya' daki italy an ordusu Mtma ve kanala 
hayli yakmdtr. Bingazi hududundan Ka
hire 600, kana! 700 kilometredir. ltalyan 
hava iissii Tobruk, Mtm - Libya hudu -
dundan yalmz 120 kilometre iitededir. Mt 
mdaki lngiliz - Mtm hava iissii Musa -
Matruh ile T obruk arasmda 290 kilo -
metre vardtr. 

ltalyanlann vazifesi, Mtma ytldmm 

I Yazan: ABiDiN DA VER I 
gibi bir taarruz yapmaktu. lngilizlerle 
Mtmhlarm vazifesi ise Hind Okyanusu 
ve Klllldeniz yolile gelecek yardtmlar ye
ti§inciye kadar bu ilk taarruza mukavemet 
etmektir. Biitiin mesele o taarruzla bu 
mukavemet arasmdadtr. ltalyan taarruzu 
lngiliz - Mtm mukavemetini ktramazsa 
mesele bitmi§tir. Bir Amerikan askeri 
muharririnin dedigi gibi, «Okyanus yol
lanndan Mtma gelen askerler, toplar, 
tanklar, tayyarelerle ltalyanlarm bid•yet
teki iistiinliigii, 'bir sabah ~iyi gibi u~up 
gidecektir. 0 vakit ltalyan kuvvetleri ya 
teslim olacaklar, yahud, .;i:ilde miithi1 bir 
ricat yapmaga mecbur kalacaklardn. Bu 
takdirde, bir taraftan lngiliz tayyare!eri 
ve tanklan diger taraftan susuzluk ve a~
hk onlara nefes aldmmyacakttr.» Biz de 
ilave edelim: Siinusiler de biitiin di:ikiin
tiileri kthcdan ge~ireceklerdir. 

Cenubi Afrika dominyonu 

ordusu 

Yukanda cenubi Afrika 1 ttihadt do-
minyonu ordusundan bahsettik. Bu ordu 
hakkmda biraz izahat verelim. Bu memle
ket I 0 milyon niifusludur. Askerlik milis 
usuliledir. Kara, hava ve deniz ordulan 
vardtr. Dominyon hiikfuneti, son zaman
larda kara ve hava kuvvetlerini takviye 
etmi1tir. Hazar daimi ordusu 4,358 ki§i· 
den ibarettir, fakat aynca kadrolarda ta
lim ve terbiye goren ve «garde civique» 
denilen 9,000 ki1i vardn. T alim gi:irmii~ 

ihtiyatlann miktan 126,000 ki1idir. Ce
nubi Afrika, Biiyiik Harbde lngiltereye 
200,000 asker vermi~tir. ,Simdi bir harb 
i~in daha iyi hamlanmt§llr. Harb oldui',u 
vakil, 17 den 60 ya§ma kadar her erkek 
vatanda§, vatan mlidafaasma i1tirake 
mecburdur. Sulh zamanmda 17 den 25 
ya§tna kadar her vatandaj, talim ve ter
biye gi:iriir. Bu ya§taki genclerin yiizde 
50 si ktt' alarda askeri talim ve terbiye 

I 

goriir. Oteki yiizde 50 si de, 21 ya§ma ge
lince, bir all§ cemiyetine aza olmak ve bu
rada di:irt sene ~ah§mak mecburiyetinde
dirler. 

Bu memleketin, kolayca silah altma a
labilecegi insan miktan, 580 - 600 bin
dir. Talim ve terbiye gi:irmii§, te§kilatlan
dmlmt§ ihtiyatlarla beraber ilk hamlede 
yani 4 ila 8 giinde 140-150 bin ki1i ~tka
rabilir. Hava kuvvetleri 76 modern birin
ci hat tayyaresi, 24 eski model tayyare, 
40 talim ve mekteb tayyaresidir. En az 
60 biiyiik bomba tayyaresi temin etmek ve 
1000 pilot ve 3000 makinist yeti1tirmek 
iizere tertibat almmi§Itr. Aynca tanklara 
kar~t modern kii~iik toplarla miicehhez 
bir !iva te§kili ve bu kuvvetin sivil tayya
relerle 48 saatte 500 mil mesafeye giitii
riilmesi kararla,tmlmt~ ve bu karann tat
bikma ge~ilmi§tir. 

Hulasa, cenubi Afrika lttihadt domin
yonu, harbin ilk haftast i~inde, I 00,000 
ki§ilik bir ordu ve 160 tayyare ile !ngil
tereye yardtm edebilir. Bu ordunun kara
dan, havadan ve denizden Sudanm ve 
Mtsmn yardtmma ko§acagt §iiphesizdir. 
Bu kuvvet, Afrika dariilharekatlan i~in 
mtihimdir. 

Mrsrrr dolayrsile mii.dafaa 

2 - Mtsmn dolaytsile miidafaast 
T unus ve Cezayirdeh F ranstz ordusuna 
tevecciih etmektedir. Bu ordu, hayli kuv
vetli oldugu gibi arkasmda da muazzam 
bir F ranslZ miistemlekesi vardtr. F ransiZ 
garbi Afrikasile FransiZ Afrika Hattt iis
tiiva miistemlekesinin zenci askerleri mii
dahaleye hamdtr. Bunlar kendi Slcak ik
limlerinde Avrupahlardan ~ok iistiindtir
ler. 

F ranslllar gerek 1imali Afrikada, gerek 
i:iteki Afrika miistemlekelerinde seneler
denberi askeri te§kilat, yollar, demiryolla
n yapmt§lardtr. Baztlan dar hath olmakla 
beraber, bu demiryollan FranSizlara bii
yiik bir hareket serbestisi temin etmekte -
dir. 

Almanlar, Fransanm bir harbde miis
temlekelerinden 2 milyon asker alabilece
g,ni hesab ediyorlar ki hakikate yakmdtr. 
7 grupa aynlmt§ olan bu miistemleke 
kuvvetlerinin en fazlaSim Afrika verecek
tir. 193 7 senesinde hazari mevcud olarak 
T unus ve Cezayirde 86,000, F asia 

48,000, diger miistemlekelerde 60,000 
ki1ilik bir kuvvet vardt. 0 vakittenben bu 
kuvvetler tedricen arttnlmt§hr. Aynca 
F asta gayrimuntazam fakat ~ok cenga
ver miisliiman kuvvetleri de vardtr ki ha
zardaki mevcudlan 150,000 ki1idir. 

F ransanm Cezayir, F as, T unus, Garbi 
Afrika, Hathiistiiva AfrikaSI ve Mada
gaskar yani Afrikadaki miistemleke
lerinin niifusu 38 mil yon ki1idir. Buna 
mukabil Afrikadaki italyan miisternleke
lerinin 2,580,000 niifusu ve Habe,ista
mn I 0 milyon niifusu vardtr. F akat, 
Fransa, biitiin miistemlekelerinden yiiz
binlerce asker aldtgt halde, !talya, heniiz 
tamamile i1gal ve teskine muvaffak ola
madti!t Habe1istanda binlerce asker bu
]undu'!llak mecburiyetmdedir. 

ltalyanm, hazar zamamnda, Sarki Af
rika miistemlekelerinde, {yani Eritre, 
Habe1istan, Somali'de) yerli ve italyan 
olmak iizere 68,000 askeri ve 8,550 jan
darmaSI bulunmaktaydt. Libya'daki ha
zari ordusu da 13,000 ki1isi yerli olmak 
iizere 19,000 ki1iydi. Bu kuvvetlerin, 
bilhassa Libya' dakilerin 1imdi c;ok arh
nlrm! oldugunu yukanda soylemi,tik. 
Y almz IU var lci harb ilan edilince Fran
sanm Afrikadaki ordusu, birkac; misli ar
tacagl halde, 1talyanm mevcudlan oldu
gu gibi kalmaga mahkumdur; Belki Lib
ya ile $arki Afrika miistemlekelerinden 
bulabilecegi mahdud miktarda . askerle 
pek az artabilir. Fa kat sonra yava1 yava1 
eridikc;e zayiah telafi etrnek imkanmdtr. 

Hulasa, Afrikadaki Franstz kuvvetleri, 
ftalyanlardan c;ok iistiindiir. Bu ordunun 
bir ktsmt Rif'i zaptederken diger lasmt 
da T unustan Libya'ya taarruz edecek -
tir. 1talyanlar, Libya' dan M1S1ra taarruz 
ederken buraSint Franstzlara kar11 mii -
dafaaya mec:bur- kalacaldardtr. 
Mrsrrrn miidafaasrna i§tirak 

edecek kuvvetler 

Simdi hulasa edelim: !talyamn Libya 
ve Habe§istandaki ordulan IU kuvvetler 
kar*ISmda kalacaklardir. 

I - MlSirdaki lngiliz ve Mtstr ordu
lan, 

2 - Hindistandan gelecek !ngiliz ve 
Hind ordulan, 

3 - Cenubi Afrikadan gelecek do -
minyan ordusu, 

4 - F ransanm Simali Afrikadaki 
T unus, Cezayir ve F as ordusu, 

5 - Senegalliler gibi Afrikadaki di
ger F ranSiz kuvvetleri, 

6 - Madagaskar' daki F ranslZ yerli 
ordusu. 

Hulasa, ltalyanlarm hava ve moti:irlii 
kuvvetlerin yardmile indirmege c;alt§a -
caklan ilk htzh darbe muvaffakiyetle 
durduruldugu takdirde, M ISIT ve Siiven 
ic;in tehlike Slftra inmi1 olacakhr. Alman 
miidafaa tertibleri !talyanlarm bir YJldt
nm taarruzu yaparak, Mtsm ve Siiveni 
kolayca ;,gal etlneleiine manidir. Bu ilk 
darbe tehir ve tevkif edilince, her taraf
tan MIStra kuvvet yeti1ecektir. Ondan 
sonra MtStr ve Siivey1in zaph mevzuu 
bahsolamaz. Bilakis ltalyamn Libya ve 
Sarki Afrika miistemlekeleri tehlikeye 
dii§er. 

M,na, limdiden birkaG lngiliz ve 
Hind fnkaSI gi:indermek ltalyan tehlike
sini ki:ikiinden halleder. 

"' "' "' 
T unusun ehemmiyeti 

ftalyanlann giizii T unustadtr. Bunun 
sebebi orad a I 00.000 kadar ltalyamn, 
sakin olmasmdan ziyade, bu memleketin 
gayet miihim sevkulceni vaziyetidir. 
Haritaya bakmca gi:iriirsiiniiz ki Sic;i]ya 
adaSI!e T unus arast adeta bir bogaz ha
lini ahr. Ortada kiic;iik Pantalleria adaSI 
da vardtr. T unus da elme ge~erse, ltalya, 
Akdenizi tam manasile ortastndan ikiye 
aymr ve bu sayede. merkezi ve 1arki Ak
denize lama mile hakim olabilir. T unus
ta, F ranStZlann me1hur biiyiik Bizerta 
deniz iissii ve harb !imam vardtr. BuraSI
m, diger iisleri ve limanlarile biitiin T u
nusu ele geGirmek ha!yanm en biiyiik 
emelidir. Bugiin bile, bir harb halinde 
§arki Akdenizin ve Mtsmn deniz yollan 
italyanm hakimiyeti altmdadn. 1ki ta -
raft ltalyamn olan daractk Mesina boga
zmdan tabii ge~ilemez. Si~ilya adasmm 

~ok mii~kiildiir. Bu, ancak 
kismini zaptetmekle kabildir 

Tunusta bulunan FransJZ askeri lut'alanndan biri 

garb ucile T unustaki Bon burnu arasm
dan da geGmek son derece tehlikelidir. 
<;iinkii arada, bir !talyan denizaltl ve 
hava iissii haline konulan Pantelleria a
daSI vardtr. Si~ilyanm garb ktytlarile bu 
adactk arasmdaki mesafe, takriben I 00 
kilometredir. Pantelleria ile T unustaki 
Bon burnu cenubundaki sahillerin arast 
ise 70 kilometre kadard1r. Sarki ve garbi 
Akdeniz havzalanm birbirine baghyan 
bu bogaz gibi yer, ltalyan hava kuvvet
lerile denizalu ve muhrib f;Jotillalanmn 
basktst alllndadtr. !talyanlar, buralara 
mayn de di:ikerek biisbiitiin gec;ilmez bir 
hale geti110ege c;ah§Ocaklardtr. Y almz 
Bizerta miistahkem mevkii ve Bon burnu 
gibi T unus tahkimatmm himayesi alhnda, 
mii,kiilatla ve tehlike ic;inde bu belah 
mmtakayt kt}'lden geGmek kabil olur. Bu 
da ticaret gemileri i<;in deiiil, daha ziya-
9• harb gemileri ic;indir. Bir de, ltaiya
nm T unus sahillerine hakim oldugunu 
dii1iiniinliz. Arllk, harb zamamnda, Si
cilya ile T unus arasmdan ge<;menin im -
kam kalmaz. 

T unusa taarruz gii.~tii.r. 

F akat ltalya ic;in Libya'mn 1arkmdaki 
Bingaziden M!Slra taarruz miimkiin • elsa 
dahi, garbmdaki T rablusgarbdan T unu
sa taarruz son derece mii1kiildiir ve bu
giinkii 1artlar ic;inde boyle bir taarruzla 
T unusu almak kabil dei!ildir. Ciinkii, 
F ransamn Simali Afrika ordusu, c;ok 
kuvvetlidir. F ranSizlar, T unus hududunu 
da miikemmelen tahkim etmi,lerdir. Bu 
itibarla Libya' daki ltalyanlar, biitiin ar
zulanna ragmen, T unusa taarruz ede -
mezler. Burada, bilakis FranSIZlann T u
nustan T rablusgarba taarruz etmeleri ve 
biitiin Libya'yt i1gal ederek ltalyanlan 
Simali Afrikadan atmalan beklenir. A
razi de, F ranSiz ordusunun maddi ve 

hava ve denizalh muvasalast lr.alacakttr 
ki bunlarla biiyiik bir ordunun ikmali 
miimkiin degildir. 
F ransrzlar Libyay'i 

alacaklardrr 

Esasen 900,000 niifuslu ve ancak de
niz kenarlannda bir,ey]er yeti,ebilen, di
ger ktStmlan c;i:ilden ibaret olan Libya, 
kendi niifusunu beslemekten acizdir. Bu
na mukabil, F ransanm Simali Afrikada
ki kuvvetleri, ia1eleri gibi ikmallerini de, 
T unus, Cezaytr ve Fa stan temin edebi
lirler. Fransa ile Simali Afrikamn Akde
nizden muvasalast kesilse dahi, bu mu
vasalayt F ransanm ve F asm Atlas Ok
yanusu limanlarile yapmak kabildir. Bu 
muvasala hath, harbin ba1mda, lspanya 
limanlanm ve Kanarya adalanm iis ya
pacak olan Alman ve lspanyo] deniz ve 
hava. k\l.vvetl~tinin mevcudiyetine rag • 
men, vazifesini yapabilecek bir vaziyet• 
tedir. 
' Bu izahattan anla§thyor ki bir har]) 
vukuunda, italyanlarm T unusu ele ge • 
~irmek hususundaki biitiin arzularma rag
men, T unus hududunda miidafaada kal
malan l.izm gelecektir. Burada, bilakis, 
F ransa, taarruza gec;ecektir. Bu taarru
zun lspanyo] F asma yaptlacak taarruzla 
ayni zamanda, daha harbin ilk giinlerin
de yaptlmasi, Libya'dan M:ma taarruz 
edecek lta]yan ordusunu zaytflatmak 
icin, daha miinasib olacakt1r. 

Libya'nm biiyiik ordular banndnma -
ga ve beslemege miisaid olmamast, bura
da, denize hakim olnuyao bir italyayt, 
F ransaya kar11 zaytf ve mahkum bir va
ziyette bnakmaktadtr. 

*** 
Bu uzun tetkiki hulasa edersek, harb 

ba,lar ba,lamaz, Akdeniz havzasmda, 
Almanlarla takviye edilen halyanlar ve 

manevi iistiinliigii de, F ranstzlann miis - 1 - ,ayed harbe girerlerse - spanyollar, 
temleke harbi icin c;ok daha iyi haztrlan-

ytldmm taarruzlarla bin;eyler yapmak ismil olmalan da buna miisaiddir. T unus -
tiyeceklerdir. Eger bu seri hareketlerle 

Trablusgarb hududundaki FranSiz tahki- bir§eyler yapabilirlerse _ lci buna pek de 
malt ve Gabes'e kadar gelen demiryolu imkan gi:iriilmiiyor • yaparlar. 1Ik giin
da bu taarruzu kolayla§lmr. T unusta Jerde bir muvaffakiyet kazanamad1klan 
dai!hk olan arazi, Trablusgarba dogru takdirde, Simali ve Sarki Afrikada yani 
gittikc;e alc;aldtg, tc;m, topografyada Libya ve Habe istanda, - bilhassa Lib
F ranstzlardan ziyade italyanlann taar - ya' da _ ltalyanlarm maglubiyeti muhak
ruzuna miisaiddir. kak ve mukarrerdir. Ondan sonra, bu da-

Ci:il, Cerid ve Melghir gi:illeri, Gabes riilharbdeki F ranstz ve lngtliz kuvvetleri 
korfezi garbmda harekata miisaid arazi- lspanyaya ve Avrupaya nakledilirler. 
yi, denizden ic;eriye dogru, takriben 75 Herhalde, Akdeniz etraf:ndaki Av -
kilometrelik bir gecide inhisar ettirmi1tir. rupa ve Afrika memleketlerinde, 1iddetli 
ltalyanlann daha cenubdan gec;ebilme- bir miicadele olacakttr, totoliterler, bu 
leri i<;in biiyiik Erg'lerin ic;inden bir ha- cephelerde, talihlerini bir defa deneye · 
reket yapmak laztm gelir. Boyle bir ha- ceklerdir. Demokratlar ic;in en biiviik 
reketin muvaffakiyetle neticelenmesi At- 1 hl'k 1 yaya italvan ve Alman 
I d l k d 

.. . e 1 e, span ~ 

~s ~ii. armm ar a an c;evr.lime." ve ge- kuvvetlerinin, harbden evvel, yerle<mesi, 
c;tdlenmn ac;tlmast demekttr kt yalmz M kar•• yiiriiyecek ltalyan ordusu -
T d 

•. 1 C . C' .1• 
1 

tsna , . 
unusu e~t , ezaytr ve • asm tsll a- nun da gen~ Alman)ar taraft~dan ~ym 

stDI da temm eder. Fa kat, bu harekete sekilde takvtye tdtr. Ilk le§•'tJbus, da1ma 
yalmz Franm ordusu degil, labial da totaliterlerde oldugu ic;in, bi:ivle bir teh· 
dii1m.an~n. Biiyiik bir ~~dunun colde ha- likeyi mevzuu bah<ediyoruz; yoksa, boy
rekett, htc; de kolay degtldtr. Y tllardan- ]e hareketler gizli kalamtyacagma gore, 
beri buralara yerle1mi1 ve te1kiiat yap- !spanya ve Libya'ya .,ker, bilhaS<a 
m11 alan F ranSizlar, c;i:ilii gec;en ve hare- Alman askeri sevkine ba~lar.d;ii;t haber 
ket iislerinden uzakla§an !talyan kuvvet- ahnmca, demokratlar bunu harb sebebi 
lerini Atlas daiilannm cenub eteklerinde telakki edeceklerini bildirir ve sozle ma
kar§tbyarak tam bir hezimete ugratabilir- ni olamaymca silaha sanhrlma tabii, bu 

ler. . . . tehlike de, ehemmiyetini kaybeder. Her-
!talyanm Ltbya tie alan demz muva- halde, demokratik devl•tler, Cebehtank, 

salast Bizerta, Bon, Sfaks, Gabes, Mal
ta, lskenderiye ve belki de Girid iisle -
rindeki FranSiz, lngiliz hava ve deniz 
kuvvetleri tarafmdan kesilecegi i~in, !tal
yanm Libya' daki kuvvetlerinin ikmal ve 
ia§e i1lerini ba,armaSI - harb uzaymca -
miimkiin olmtyacaktu. Arada yalmz bir 

Siivey1 ve Mtslr, T unus et;almda, yani 
Akdeniz havzasmda uyamk ve eneriik 
harekete mecburdurlar. 

Ba1ka bir yaztda Akden:zde deniz 
harbini izaha ~ah§acagtm. 

ABIDIN DAVER 
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,j ingiltered e garib bir Miirefte baglar1nda ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iii 
Kayseride halk~? Sihhahr temayiil ba,IadJ mahsul vaziyeti 

KAYSER/ MEKTUBLARI: 

j)e ugra§aD muessese K.ocalar, kariiarma vesi- Bu sene iiziim rekoltesi, 
kaya miistenid hesab iki misli fazla olacak 

Memleket hastanesi, bugiine kadar harab bir bina 
i~inde, dar bir kadro ile ~h,bgi halde halk 

i~in miihim hizmetler ifa etti 
~ -~····-~-- ____ ...., 

Kayseri :Memleket bastanesi 

Kayseri (Hususi) - 350 bine yaktn Bunlardan ba1h biitiin kuduz hastalar 
niifusu bulunan Vilayetiroizde, haUan burada tedavi gormelr.te oldugu gibi Ve
sthhatile yakmdan alalr.adar o!an tek bir kaletin emirlerile ciizzamhlar iizerinde de 
miiessese var; o da elli yatakh Memle- muayyen bir ilacm tesiri dahiliyeci Hay
ket hastanesidir. Bundan ba:b resmi o- dar Gasprah tarafmdan tetlr.ik edtlmekte
]arak merkez ve kazalarda h;~bir te~ki- dir. Aynca Kayseri i<;in bir afet olan 
Ja11m1z yoktur. Bu hesaba gore Vila yeti- «ytlhk ~roan» 1n 20- 30 giinde tedavi 
miz niifusundan her 7000 kij;ye hasta- edilebilmesi i<;in gene Dr. Haydar tara
nede bir yatak isabel etmektedir. Sthhat fmdan etiidler yaptlmakta ve bakteriyo
te~kilat1mmn nekadar yoksul oldl!gunu loji i1leri de idare edilmektedir. 
ispat i<;in bundan daha beUigatli rdkam Hastane ,eklen ve resmen elli yatakh 
olmad1g1 gibi, bu hastanenin de nehdar oldugu halde mevcud hasta adedi hi<;
miihim vazife ve agtr iJlerle kar,l kar~!- bir zaman 60- 70 ten a1ag1 inmiyor. 
ya bulundugunu takdir etmek pek kolay Buna sebeb yatak adedinin az ve doktor
olur. Bu ha;tane Kayseri hastanesi de~il. lanmlZln teohilahdtr. Bet doktorun fm 
Vilayet ha tanesidir. Be§ kaza halk1 da harab ve kohne bina i<;indeki hummah 
S!hhat itibarile hiikumetten bekledii!i yar- faaliyetleri ,ayanl §iikrandu. $u mnhak
dtml burada goriir ve bu binamn sef- kak ki, bu kadro yeni hastaneye taj:ndtk
kati altmda lifa bulur. Bu se'Jebden tan sonra daha fazla ibraz1 faaliyet e
dolaytdlr ki Kayseri hastanesi miihim va- decektir. Bu <;ahjkan ve feragatli dck!or
zifder yiiklenmi! ve bu vazifeleri de mu- lanmlZa memleket namma te~ekkiir et-
vaffakiyetle ba~armtjhr. mek Vilayetimiz halkt i~in bir borcdur. 

Kucagmt biitiin bir Vilayet halkma Sahir O:el 
her giin ve rer saat a<;lk bd•Jnduran bu 
~efkat yuva" ne haldedir} Bir kere ha ... 
tanenin bugiin ~inde bannd!gt bina, her 
cihetten hastane olmaktan ~ok uzak bir 
yerdir, harabedir; te~kilat ve tesi•ah i
rinde cemederek derecede geni1 degi!clir, 
~avriS!hhidir velha 1l yiirekler actstdtr. Bu 
~:;:~ •• bugiinkii vaziyetile memleket ihti
vaema cevab veremiyecek bir halde ol
dugu kindir ki yeniden bir hastane i_n§_a
s•na ba•lanml~ ve injaat yany1 ge~mt~hr. 
Ru~iinkii hastanenin insana verdigi lm
dudmz te.,siirii, bereket venin ki yeni 
in•aatm faaliyet ve az.ameti izale etmek
tedir. 

Ha•tane, gene ve ~ah,kan bir kadro ile 
i e bu harab binanm i~inde 350 bin nilfu
sun s1hhati i~in genij bir feragatle gcceli 
giindiizlii ~altsmaktadtr. Doktorlanm!ZlD 
polikliniklerinde muayene olmak i~in be~
liyenlere giiniin her saatinde hastanemn 
genis bahc;esinde rastlanabilir. 

Mesleklennde ayn ayn hirer ktymet 
olan dahiliyeci, operatOr, nisaiyeci, goz
cii ve rontgenci olmak iizere be1 doktoru 
olan bu ha•tane elele veren ve omuz om
za dayanan gene ve yorulmaz enerjileri· 
le memleketin hayati ihtiyaclanna cevab 
vermektedirler. 

Her giiniin faaliyeti ge<;en senel~r ve 
Qiinlerle ktyas kabul etmiyecek de!ecede 
farkhd1r. Hastane y11lardu ayni kadro i
le <;ah§hgl halde aradaki miitebariz farlc
lar bugiinkii kadronun na•tl bir g>yretle 
<;alqhgma delildir. 926 da hastanei!e ya
tmhp tedavi edilen hastalar adedi 546 
iken 936 da bu yekiin 1639 a flTlam~tu. 

Dahiliyeye aid poliklinikte I C)25 se
nesi idnde 828 hastaya baktldlKt halde 
938 de bu yekiin 4899 a fiTlamtjhr. 

Vagonu zorla a~an h1rslzlar 
Diin sabah Sirkeci gannda duran va

gonlardan birinde lurstzhk yap!ltm~. va
gonun kilidi kmlmak suretile Devlet 

Demiryollan i~ilerinden Mustafa, A
dem, Hamid ve 1smaile aid elbise, ~a
ma~lr, yorgan v.s. a~tnlmt~ttr. Sabah sa
at yedide oradlln ge,en polis Mchmed, 
iki ki~lyi bir >'lvalla ge,erken gorm\lt, 
~evirmi~. ~valdan ~altnan mallar ~tk
mt~ltr. Yakalananla.r. Yusufla Sadtkttr. 
Bunlar ak§am saat yedide me§hudsu~ 
nobet~isi 1stanbul Asliye tl'~iincii Ceza 
mahkemesindc muhakeme edilmi§lerdir. 
Her ikisi de itirafta bulunmu~, polis 
Mustafa §ahid olarak dinlenilmi§, vukuf 
ehli s1fatilc de tesviyeci Hakklya va
gon kil:di gosteri!mi§tir. Hakkl, kilidin 
elle kmlamlyacagmt, herhalde bir alet
le a~1lm1~ olacag>m sBylemi~, lakin kili
din ne dcreceye kada.r muhkem oldugu 
hususunda kat'i bir §ey diyememi§tir. 
Mahkcmede Muddeiumurnili~i temsil e
den Kemal, Kilidin ne dereceye kadar 
muhkem oldugunun tespitine liizum gor 
mii§, mahkcme heyeti, bu istegi kabul 
cderek, muhakemenin devammt on sekiz 
may>s pef§embe saat on sekize blrak
ml§ltr. Yusufla Sad1k haklarmda derhal 
tcvkif miizekkereleri kesilm~tir. _.__ 

B1~ak ~ekmit ! 
Sanyerde Y enimahalle caddesinde e>

turan Nazif i!e ~akir, kavga etmi§ler, 
Nazif ~akire sovmii§. ayni zamanda bl
~ak ~ckmi•lir. Tahkikat yaptlmaktadtr. ····-Kavgacl kadmlar 

HahcloJllunda Dere sokagmda iki nu
marah evde oturan Sultana ile Anna 
kavga etmi§lcr, her ikisi de polis ~aglr
ml§, blrbirleri a!eyhindc dovmek iddia
smda bulunmu!lardtr. 

[::~ ~.~ ~~D !A~M~DE !R~K~R; :::] 
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- Allah rahmet eylesin! <;ok i<;li, 
<;ok htsli btr kadmdt ... 

Diyor ve sonra, yeniden ht<;kua ht<;lu
ra aglamaya ba~l:yan Feridi omuzlann· 
dan tutarak silkiyor: 

- F erid Bey; biraz da kendi derdi
mi7i btrakahm da, ba~kalanm dii!iine
hm. ;limdi derin 1stnab ve heyecanlar 
i~mde <;lrpman bedbaht, gene bir' kadm 
var. Onun da imdadma ko1mak, onu da 
kurtarmak vazifemizdirl N evini hi~ dii
tiinmiiyorsunuz Ferid BeyL 

F erid birdenbire elektriklenmi1 gibi ba
§lnl sarsarak kaldmyor: 

- Sahi, Nevin ne alemde, o ne ya
ptyor Ferhad} 

- Ne yapacak, peritan bir halde 
«anne, anne» diye avazl ,,kl!gl kadar ba
girarak iki gozii iki ~e1me aglaytp duru
yor. 

- Duvdu mu? 
- Y ok can 1m, nereden duyacak l 

Y almz garib bir endi1e i~indedir. Galiba 

vaziyetten §iipheleniyor. Size belki 0'1 de
fa telefon ettik. Her telefon edi1te eve 
gelmediginiz cevab;nt almca, zavalh ktz 
«anne, anne, annecigim» diye ku1 gibi 
haykmyordu. Onu zor teskin edebiliyor
dum, Harab oldu; bitti bi<;are yavrucuk I 

F erhad, bir an gozlerini a~arak F eri· 
din gozlerinin i<;ine bak1yor: 

- Ne yalan soyliyeyim Ferid Bey; 
bayag1 endi1e ecliyorum bu <;ocugun ha
yatmdan I <;;ok peri1an, ,ok §a§Uml§ bir 
haldedir. Eger bu feci haberi de bir du
yarsa, bilmem ama ... Her halde onu bu 
arada yalmz b1rakmamak laztm I Hal-
buki evde de <;ok yalmz ~imdi ... Aksi gi· 
bi babaSl da Bunaya gitmi§ ... Bir hafta 
gelmiyecekrnij. Bir hizmet<;i ktzla, bir 
dadtsl, bir de a~t var! Onlardan da si
nirleniyor. Bilmiyorum ne yapmah, bil
miyorum I Dedigim gibi her hal de bu 
araltk yalmz kalmamast laztmdu I 

F erid birdenbire yerinden fuhyor. Ma
samn iizerinde duran mendilini alarak 

' vereceklermi~ ! 
lngiltenede, kocalann kanlanna ka

zanclart bususunda vesikaya miistenid 
olmak uzere hesab vennelerinin kanun
la§hnlmast temayiilunden bahsedi!iyor. 
Bu temayiilii gosteren kadtnlar arasmda 
bilhassa meb'us Edit Sammerskilin ismi 
ge,iyor. Avam Kamarasmdaki biitiin 
kadm meb'uslar da kendisile beraber -
dir. Kadtn meb'uslann besledikleri ye -
ni cereyana gOre, koca, kansma ccicim, 
zaman kotii, i§ler yolunda gitmiyor. Ta
sarrufa riayet etmck JaZlm> diyerek, e
line ge~en paranm bir lusmtnl saklay>p 
da bu para ile bekar hayall siiremiye -
cek, kansmdan esirgedigi parayt ba§ka 
kadm!ara yediremiyecektir. Kocalar, 
kar1larma 'kazanclan hususunda vesi -
kaya milstenid olmak iizere hesab ver
mek zo~nda kalmca, mesela maa§lan 
artarsa, bunu gizliyemiyecek, her maO§ 
arb§la kartlannm ceb harcltklan da ar
tacakhr. Gizledikleri takdirde, bu, a
~!labilecek bopnroa davasmda bo~anma 
sebebi olmakla kalmtyacak, ayni za -
manda bu yiizden kocaya cezai mes'uli
yet de tevecciih edecektir. Kanun Hiyi
hasmm miizakerede kanun §eklini al • 
mas1 yolunda u~8§1llaga karar veren 
kadmlann, par!amentoda ekseriyetin 
erkek!erde o!mas1 itibarile, tekliflerinin 
reddedilmesi gayetle kolay oldugunu da 
hesaba katltklan samltyor. Ve bunu he
saba katmalart, kendi aleyhlerine de ol
sa, kadmlar lehine tey verecek erkekler 
bulunduguna, kadm meb'uslann onlara 
giivendiklerine delil saythyor. Miizakere 
ve milzakere neticesi, Biiyiik Britanyada 
merakla beklenmektedir. 

ONIVERSITEDE 

Profesor Fuad Kopriilii 
Bir miiddct evvel tl'niversite Profesor

Iiigilniin 25 Inc! yt!doniirnu kutlulanan 
Kars meb'usu Prof. Fuad Kopriiliiniin bu 
uzun tedris hayatmdaki muvaffakiyetle
ri Avrupanm muhtelif ilim mehafilinde 
kuvvetli akisler yapmt§ ve bu akisler 
neticesinde Fransarun Sorbon Univers 
tesi kendisine fahri doktor unvaruru ver
mi§ti. Haber aldlgtrruza gore bu defa da 
Macar Ulfun Akadem:si tarahndan kty
metli profesiiriimiize azahk s1fat ve unva 
m tevcih olunmu§tur. Tebrik ederiz. -···-400 lirahk elmas 

igne kaYJb ... 
Biiyiikadrada iki hiidise olmU§tur: 

Ma~kada TeFikiye caddesinde Varon a
partlmamnda oturan maniiatura taciri 
Markon Varonun kanst Klera, Bilyiika
dada oturan ktzkarde§ini ziyarete git
mi§, gezmege ~ll<ml§lar, ~amhkta dola§
m,~Ja.r, hava almt§lardtr. Klera Varon, 
donii§te gogsiindeki ktymetli ignenin ye
rindc yeller estigini gormii§, tela~la ka
rakola ko§mU~, cdii§iirdiim• diyerek 
dort yilz !.ra degcrinde oldugunu soyle
digi bu elrnas ignenin bulunmasn}.l iste
mi§tir. tgne aranmaktad1r. 

Diger hiidiseye gelince, Taksimde Y e
ni§eh:.rde oturan Yani, Ferikoyiinde otu
ran !stemat, Kurtulu§ta oturan Vasil, 
birlikte Biiyiikadaya gitmi§ler, or ada do
la§lrlarken aralarmda kavga ~tkrm§, bu 
arahk Vasil, Yaninin sol kulagtmtstrrnt§, 
koparmi§hr. Vasil muayeneye gonderil· 
m'§, tedavi edilmi~, tahkikata ba§laml
mt~ttr. •... _., 
Bir iplik fabrikasmda yangm 

Diin sa bah saat sekizde Balat vapur is
kelesinde Sam in in . iplik fabrikasmda 
yangm ~tkrm§, fa hrika i§~ileri yeti§mi§, 
biiyiimeden sondiirmii§lerdir. Ate§in e
lektrik kontaktmdan ~lkllgt anla~llmt§ttr 

gozlerini siliyor: 
Ben gidiyorum F erhad I 
N ereye gidiyorsunuz} 
N evine gidiyorum. 
Aman Ferid Bey; sizi bu peri'"n 

halde goriirse biisbiitiin §iiphelenir. 
- idare etmeye ,ah~mm. Ba!ika <;a

re yok. Annesinin oliimiinii polis bu gece 
olmazsa yann behemehal haber verecek
tir. Polisi idare etsek bile gazeteler yaza
cak. Duymasma mani olam!Yaeag!Z! 0-
nu ,imdiden bu biiyiik actya hamlamak 
laztm. 

Hakkmtz var; birdenbire ani bir 
darbe kar§lSlnda kalmamahdtr. 

- Haydi, sen bana biraz yard1m et 
de, hi~ olmazsa §U elbiselerimi degijtire
yim. Strstklamtm. Ak'"ma kadar yag· 
mur altmda kald1m bugiin 1 

- Siz evvela bol ve soguk bir su ile 

,u yiiziiniizii y>kaym bir kere I Goz!erini· 
zin i,i ktpktrmtztl Bu peri1an manzara· 
mz sonra onu biisbiitiin !a§lrtacak, busbii
tiin ,iipheye diitiirecektir. 

- Dogru. Hakktn var. Evvela gidip 
yiiziimii ylk!yaylrn. Ben gelene kadar 
sen de §U dolabdaki .u,;<""'<li ctkar, haztr
la; olur mu} 

-Hay hay ... 

Miirefte, (Hususi) - Mii.refte ve hava
lisinde heniiz flokseranm tahribat yapa· 
madtgl baglarda bu seneki mahsul va
ziyeti bagctlann yiiziinii giildiirecek bir 
durumdadtr. Miireftenin 1938 yth iiziim 
rekoltesi 1936 - 1937 senelerine nazaran 
daha kabartk bir yektm te§kil ettigi hal
de bu seneki dogum vaziyeti 1939 yth 
iiziim rekoltesini 1938 den de yiiksek o
lacag, kanaatini hast! etmektedir. Bu 
miinasebetle dikkat ve merakla ~alt§an 
Miirefte bagctlarl baglanmn ge~ irmek
te oldugu devreleri, lhastaltklan ~ok 
yaktndan takib etmektedirler. Kendile
rine uzun senelerin verdigi tecriibelerle 
bagct!tkta miitehass1s demek yerinde 
bir ifade olan ekseri bagctla.n bugiinkii 
fikir ve kanaatlerine ve tahminlerine 
nazaran ayni bag kiitilkleri bazt kts1r 
seneler bir filizde bir salkun iiziimii kts
kanarak verirken bu ytl tabiat onlara 
comerdligini venni§ oldugundan her fi
lizde 2 - 3 , yani bir kiitiikte 15 - 20 sal
kim; yeni yeti§tirilmekte qlan Amerikan 
baglannda ise bu salktm adedi 20 - 30 
kadar saytlmaktadtr. Bu itibarla mem
nuniyet ha.sll eden bu vaziyetten ba~ka 
filiz ve salkunlann sthhatli olu~u da bag 
c!lann n~'esini artitnnaktad1r. Bundan 
ha~ka baZl seneler bu mevsimlerde s1k 
stk yagan yagmurlar ve yagmur yag
dtk~a ziyadele~en hastahklar bagctlan
rn!Zl tehdid etmekte idi. Halbuki, bu se
ne yagmursuzluk Miirefte bagctlarrm 
tamamen degilse bile ktsmen olsun kur
tarmt§hr. Bagc1lar baglann bir miiddet 
daha yagmura ihtiyac1 olmadtg>m s<iyle
mektedir!er. Yeni yeti§tirilmekte olan 
Amerikan baglanna gelince; bundan 3-4 
sene evvel mmtakam1zda tahriball gii
riilen filoksera hastaltgile miicadeleye 
ba§lanm~hr. Baz1 bagctla.r ilk seneler 
bu milcadelede Amerikan bai\1 yeti§tir
mekteki biitiin §erait ve usullere riayete 
ragmen miihim masraflar ihtiyar ederek 
meydana getirmek iizere olduklart a~t 
baglar1 kurdullundan, onlan sokmek ve 
yerlerine yenilerini dikmek mecburiye
tinde kalmt§lard1r. Biitiin bu ~alt~mala
ra, masrafla.ra ve baZI muvaffakiyetsiz
liklere ragmen bugiinkii netice memnu
niyet verici ve Amerikan baglarmm yer
li baglardan daha verimli o!acagm1 gos
termektedir. 

Bu.rada yalmz dU§iiniilen bir cihet var
sa, o da yeni yet~tirilmekte olan iiziim
lerin tath!tk derecelerinin de yerli ball 
iiziimlerinin derecelerinden a~ag1 olma
mastdtr. G~en sene tathhk derecesi ii
zerinde yaptlan tecriibeler beklenilen 
neticeyi vermi§ ise de bu cihet bu sene 
esaslt olarak anla§!lacakttr. Bu maksad
la yabani >Ubuk yeti§tirmekte, a§tda el
de edilen neticelerde oldugu gibi yiiksek 
dereceli ~arab yapmak i~in yerli bag!~ 
daki §ekeri de Amerikan baglart verdik
leri giin Milrefte ballcthktna bir miica
delede muvaffak olunmU§ nazarile baktla 
bilir. Diger taraftan floksera hastahgtmn 
sahast geni§lemektedir. Bagctlar hasta
ltgm baglart tamamen harab etmeden 
yenileroni yeti~tirerek miistahsil vazi
yetlerinde esash sarsmhlara meydan ve
rilmemesi i'in mii~terek bir azimle ~alt§ 
maktadtrlar. Bu ~ah§ma tabii bagc1la.nn 
mali vaziyetine ve fidanhklarm ~ubuk 
tevziatma gore cereyan etmektedir. Bun
dan birka~ giin evvel buraya gelen mii
fetti§i umumlmiz General Kaz1m Dirik 
ve Valimiz Saktb bizim ~ubuk ih
tiyactmlzt gozoniinde bulundurdukla.nm 
oniimiizdeki senelerde halka istedikleri 
kadar Amerikan ~ubugu verilebilmesi 
i~in §imdiden Tekirdag fidanltgtnda ha
zlrhklara ba~lamldtgtm s<iylemi§lerdir. 
Bu su.retle de hayati ihtiya~lartmtzdan 
birinin halledilmek iizere olmast bagct
lanmtzt memnun etmi§tir. 

Diye heyecanh ad1mlarla yiiriiyerek 
kap1y1 a<;tyor ve dt,ar! ~1ktyor. 

Ayni gece .. , 
Saat on bir ... 

¥¥¥-

Nevin bir 1ezlongun iizerindedir. Ba
!UCunda dadlSt oturuyor. Obiir yanmda 
kii<;iik hizmet<;i ktz Ay10 ... T ek bir kt
rnlldama, tek bir ses yok. 

Nevin viicudiinii koyu lmm!Zl bir ipek 
kimonoya sarm11 hareketsiz yahyor. Bii
kiile biikiile 1akaklanmn iistiine dokiilen 
altm sanS! sa<;larmm uclannda, sonmii, 
bir yangmm son ktvllctmlan gibi, birta
k:m kii<;iik mce ktrm1z1 !Slk par~alannm 
pmlhlar yap!Jgml goriiyoruz. 

Aghyor. ikide bir parmaklanm gozle

rine gotiirerek, kirpiklerinin ucunda titri
yen gozya§l damlalanm siliyor. Dakika· 
lar durmadan ilerlemekteclir. <;tt ~tkmt
yor. Bir mezar kapag1 gibi lo1 ve seS5iz 
bir oda. 

Sokak kaptS! birdenbire act ac1 <;ahm
yor. Herke•te biiyiik bir heyecan ve tela§. 
Bu saatte kim gelebilir? 

N evinin o mad a yatl!gl yerden dogrul
dugunu goriiyoruz: 

- Ko§, Ay10, bak, kimdir} 
Kii<;iik hizmet~i k1z hemen yerinden 

Fotografla Atatiirk 
Ebedi ~efin ekserisi hi~bir yerde inti§ar etmemi§ yiizler• 

c:e tarihi fotografmdan miirekkeb biiyiik albiim. 
Memleketin her tarafmd~ laYJk oldugu emsalsiz ragbeti 

goren bu lnymetli eserin mevcudu tiikenmek iizeredir. 

\ 

, 

• 

Buyuk sat1' merkezleri 
ANKARADA - Akba Kitabevi. 
iZMiRDE
SAMSUNDA 
KONYADA-

E11ad, Kii~iik Salep~i lianinda. 

- Halk Kiitiibhanesi 

Mustafa Naci, Yeni Kitabevi. 
ve 

iST ANBULDA - Biitiin biiyiik kiitiibhaneler 

Fotografla AtatUrk 
kalmam~,br. Buralardan 

dogrudan dogruya matha-

Bir~ok vilayetlerde 
vaki olacak , talebler 
amiZa yapiimahdir. 

CUMHURiYET TABI MUESSESELERiNDE 
titiz bir itina ile basilmifi olan 

FOTOGRAFLA AT ATORK'un 
Fiab 125 kuruttur. Giizel am balaj i~inde ve batka hi~bir 

zam istenmeksizin derhal irsal olunur. 

fuhyor. Telath. heyecanh ad1mlarla ko
farak kapldan ,,k,yor. 

Bekliyorlar ... Her saniye bir y1l, bir 
am, bir omiir kadar uzayor. 

Gene koridorda birtak1m ayak sesle
ri ... 

Ay1e kaptdan i,eri giriyor: 
- Doktor F erid Bey ~geldi, kii<;iik 

hamm; sizinle goriijmek istiyor. 
- Doktor Ferid Bey mi} 
Nevin .Oziinii tamamhyamiyor. Fe

rid kap1dan i<;eri girmi1tir. Gozgoze geli
yorlar hemen ... Bir an duruyorlar oyle. 
$imdi ne o bir~CY soy]iyebiliyor, ne Obii
rii ... 

Nihayet Nevin, klrmiZl ipek kimono
sunu viicudiine biraz daha sararak, ag1r 
agu §ezlongtan kalbyor. Ona dogru yii
riiyor. Soluk dudaklannda inilder gibi bir 
ses: 

- Ne oldu} Buldunuz mu annemi 
F erid Bey; nerede imi1? 

F erid biiyiik bir metanetle miimkiin 
oldugu kadar sogukkanh goriinmeye <;a
htlyor: 

- Our Nevin, tela, etme, soyliyece
iiim. Merak edecek bir§eY yok. 

- N ere de imi§, nereye gitmi1 diyo
rum size! 

- SOyliyecegim yavrum, acele et· 
mel 

F erid de on a dogru yiiriimeye ba§lt• 
yor: 

- Biraz hastalanmi§ annen, Nevinf 
Ama dedigim gibi oyle merak edilecelC 
bir,e ydegil I 

Hastalanrnl§ m1} 
Evet. Yattyor. 
Nerede yahyor} 
Nerede olacak? Tabii, evinde! 

K1z bir an durakhyor, dudaklan bir
denbire moranyor. Yiizii bir olii yiizii 
gibi sapsan kesiliyor: 

- y alan soyliiyorsunuz; beni aldab
yorsunuz I diye baguarak kap1ya dogru 
ko1uyor. Fa kat F erid yakahyor hem en 
onu omuzlanndan. 

- Deli misin Nevin; ni<;in yalan soy· 
liyeyim, ni<;in aldataytm seni; timdi ya
nmdan geliyorum. 

- Peki ned en; daha iki sa at olmadt 
size telefon edeli, evde yok dediler} 

- T abii evde yoktum. Annenle be
raberdim. 

- N erede annemle beraberdiniz} 
- Nerede olacak camm? Annenin 

aparttmanmda I 
<Arkast var) 
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-· Haiti Cumhuriyeti ___ 
1
Siyasi 

Miizakereler 

Danzigde Almanlar 
reyiam haZirhklart rm 

yaptyorlar ? 

f 

Simdiki Hait:l 
Cumhur Reisi 

bir J:(arden 
partide ... 

[ ........ 
JIII.ltl mill! ko.hramant 
De.ssallnes'nln heyi<eU _..,. 

Haiti Napolyon'unun 
!mpa.ratorluk tact 

• __ ....;... __ _ 
Adamn 3 mityon olan niifusunun yiizde doksani 
zencidir. Fakat oraya moder~ hayat girmi~tir 

Haiti; garbi Afrikadaki Liberiyanm 
yanosora, yeryiiziindeki biricik miistehlik 
zenci hiikumeti olmak iizere de amhr. 
U.kin bu cihet, umumiyetle Haiti'ye dair 
bilinen bir cihet say1lamaz. Bu ada, umu· 
miyetle tropik bir ada olmak uzere de ta· 

01nmi§tlf ve bilhassa filimlere dekor ola
rak stk s1k se<;ildiginden, en umulmoya -
cak kimseler tarafmdan bile Haiti ismi 
suf bu suretle bel!enmi§tir. Kaktiisler\e, 
dikenli ~bhklarla kaph arazi, burma a
gaclan boy salan ktyilar ve daghk i~ or

manlann eteklerinde geni§liyen §ekerka· 
mi§I tarlalaro, bol mahsul veren bostanlar, 
bu adayi anlatirken sayilabilecek !eyler • 
dendir. $ekerkamo§ondan maada kahve, 
kakao, pamuk, .Hindistancevizi, mu:z:, hu
lasa, tropik ikhm topragmda yeti§en her 
§ey Haiti adasonda da Yeti§ir. Amerikah

lann 1935 $enesinde ~ekildikleri bu ada • 
mn bir yerini ~~di f!lolarma bahri iis 
yapmag1 du§iinduklen §ayidir. Haiti ada· 

som yiiksek ve a§agt JUkan ge~idsiz deni· 
lebilecek bir dag par<;asi, ikiye aymr. Bu 
iki kisim, entoloji ve lisan itibarile binbi • 

rinden farkhdir. Adamn §ark tarafma 
dii§Cn k!som, ve «Republica Dominicana» 
garb tarahna dii!en kosun1, <<Republique 
d'Haiti» dir; §arkta ispanyolca, garbda 
frans1zca konu§ulur. Haiti hiikumetinin 
resmi lisam, franSizcadu · Adamo ii~ mil • 
Yon ahalisinden tahminen Yiizde doksano 
zencidir; miitebakisi melezlerle bu arada 
ii~ bin kadar da beyazdiT. 

Haiti devletinin biribirinden farkh iki 
cephesi vardlf. Bir cepbesi, §ehirleri ve 
§ehirlerindeki insanlandir. Bu arada 

Port-au-Prince yiiz yirmi he, bin nufuslu 
olduk~a modern bir :z:e~ci !ehridir. l~eri· 
de ve sahillerde de §ehnler mevcuddur. 

Bu §ehirlerde politika.CI, avukat, gazeteci, 
doktor, tacir, ziraat~: memur ve asker 
Zenciler bulunur. Eskiden bu mesleklerin 

biiyiik bir kismin' melezl~r henirnsemi,Ier
di. Son zamaularda zencder onlarm yer • 
lerine g~mege ba§lami§lardrr. Bu siyah 

derili entellektiiellerin yams~ra liman ve 
sanayi amelesi, .. 'eke;kami§I . ~ift~ileri, 
Rum denilen i~kl l!Ilalathanelermde ~ah· 
lanlar, tiirlii zenaat erbabo, pamuk yeti1-
tirenler ve mustahdemler gehr. Bu cephe· 
de goriilen, yukaro veya. ~~ago tabakadan 
olsun, yanm mil yon Hatllh F rans1z kiil • 
tiiriiniin tesiri altondador .. Modem hay at, 
oraya da girmi§. otomobol, radyo, beton

dan in§a edilmi§ katedr~l, sinerna, kuliib, 
b .. · · sti'tiilen ve mi'Ilet k ar, umverstte en me -
tebleri orada da yer tutmu§tur. 

Haiti' nin ikinci cephesine gelince, bu 
Cepbede bulunan iki bu~uk milyon zenci, 
iptidai ya§ar, koylii hayaii ge~irir. Dai! 
ba§lannda, nehir yani ormanlarda, i~ or

tnan1ar dagloklannda. ve u~urumlannda 
as~rlardanberi yerlileron ya§aYI§IDI tekrar· 
l•r!ar. Onlar, su katolmami§ Afrika <;o • 

cuklan kalmi§lardlr; binlerce senelik si
hirbazhk ayinlerine bagh ve esrarengiz 
mabudlanna tabidirler. Dagl1k i~ orman· 

larda hala Tam• Tam trampetlerile ba • 
berle§irler. 0<; amlok son zamanlarda hi· 
ristiyanhk oralara da sokulmu§sa da, pek 
i~erilerde tesir borakamami§, ancak mis • 
yonerlerle temasa gelen zenciler. esvab 
ve mutfak takimlan tedarikine alo§llli§lar· 

d1r. En ~ok renkli, alaca bulaca fistanlan 
tercib ederler. Bakir kazanlar ve <;inko 
kablardan ho§lanor, bunlan altm, giimii§, 

miicevhermi§ gibi itina ile saklarlar. Ba· 
ztlan, kuliibelerinde isa, Meryem ve bi
ristiyan azizlerinin tasvirlerine de yer ve

rirler. Bununla beraber, eskiden oldugu 
gibi llah Dahomey, y1lan ilahi, Dambal· 
Ia, Papa Legba, ye§il yiian Mabud da, 
yerliyerinde durur. Haiti zencileri misa • 
firperverdir; ne geleni i~eriye sokmamaz· 
lok ederler. n• de evelce gelmi§ olam ka
pidi§an etmegi dii§iinurler. Haiti adasom 
her iki cephesinden gozden ge<;irirken, 
Port-au-Prince §ehrinde $open konserle

rine ve i~ ormanlarda zenci Tam • Tam· 
larma kulak kabartmak, §ehirde saat bet 
~ay1 verilirken kirda horoz dogii§tiiriildii
giinii bilmek, liniversitede zenci profesor 

F ransiZ felsefesinsden bahsederken bir 
yanda da Kongo temposu ile hurra tepil
digini unutmamak, bu adada Zid §ey\erin 

kar§Ila§masi hususunda daha esash bir fi
kir vermege yarar. Ve mesela §ehirde 
F ranSiz edebiyatmdan romanlar okunur
ken, §ehirden uzak yerlerde kadim zenci 
masallan dinlenilir. 

Haiti adasmm tarihi, bilhassa entere • 
sandor. ,Sirndiki yerliler bu adaya Onye
dinci asnn yansmda ayak basmi§Iardor. 
Oraya ayak basmaga, adayt zapteden 

beyazlarm ziraat i§lerinde ~ahjbrolmak 
iizere zorlanmi1lar ve garb! Afrika iS' or· 
manlanndan getirilmi§lerdir. Yiiz elli se
ne sonra, 1800 tarihinde serbestlige ka· 

vu§an bu zenciler, o tarihe kadarki ayak
lanmalarmda boyuna kanlanm dokmii§ • 
lerdir. Bundan sonra da bir am kadar ken 
dilerinden ~1kan baz1 reislerin zulmii al • 
tmda kovranmi§lar, ancak yanm asor evvel 

§ehirlerde ve miinevverler arasmda tam 
manasile hiir olmak temayiilu uyanmi§IIT. 
~imdi bu insanlar, kuliiblerde siyasl ve 
edebi mevzular etrafmda hararetli miina

ka§alara tulu§uyorlar, en ziyade uk naza
riyelerini mevzu olarak ortaya allyorlar 
ve isyan zamanlarmdaki milli kahraman· 

larom hatorhyorlar. Dessalines isimli bu 
adam, orada umumi ali olarak bulunmu§, 
bu mada isyan bayragm1 a~mi§, eenebi • 
!erie barbetrni§, miistemlekenin istiklalini 
ilan ederek F rans1z trikolorunu yirtmi§, 
bu u<; renkli bayraktan beyaz rengi yrr!Ip 
atarak geriye kalan mavi ile kirmlZIYI 
serbest Haiti'nin renkleri olmak iizere 
izahla, «Haiti adasmda, ancak siyab olan 

(Battara/1 1 Inc! rahlteilel 

Molotol ve Potemkin Londraya 
Javel edilecek 

Londra 14 (a.a.) - Pazar gazetele
ri lngiliz • Turk anla§masmdan dolayt 
nouttehiden memmfniyet gas lei m•kte ve 

Tiirkiyenin taarruza kar§o mukavemette
ki hayatl ehemmiyetini bilhaosa hydet • 
mektedirler. 

Observer gazetesinde Garvin diyor ki: 
«Emniyet meselesinde mutlak muteka· 

billik esast iizerine Sovyet !e§r;ki mesaisi
n; temin etmemek delilik olur. 

lngiliz hiikfunetinin de Paris ve Mos -
kova gibi bu hakikati teslim ett'tgini zan -
nediyoruz. 

Zorluklar, akli selim sayesinde yenil • 
melidir.» 

Sunday Timase diyor ki: 
«A vrupay1 iki ideolojik k~pa ayna -

cak ve ingiltere ile Portekiz, lspanya ve 
Polonya degilse bile Yugoslavya arasm· 
daki miinasebetlere tesis edebilecek olan 
kat'i bir ittifak miistesoa olmak iizcre, her 
tiirlii Sovyet teklifi Londrada er. biiyuk 
sempati ile kar§Ilanacaktrr. 

lngiltere Moskova ile bir anla~maya 
varmak arzusundador ve bu anla§ma ya· 
pilabildigi takdirde Molotof ve Po•emkin 
muhakkak surette Londraya davet edile
cektir.» 

Bu gazeteye gore, Anla§mayt miitea • 
k1b Sovyetler Birligine bir asker] heyet 
gonderilecektir. 

Macar gazetelerinin miitalealart 
Budape§te 14 (a.a.) - Yanresml 

Pe§ter Lloyd gazetesi lngi\iz • Tiirk an
Ja§masmm totaliter devletlerin bu an
ila§maya abfettikleri mahiyeti, yani bir 
~tmberleme mahiyetini hakikaten haiz ol
dugunu iddia etmektedir. Buna binaen 
bu gazete, anla§mamn Avrupa emniyet 
IVe ban§ma hadim olmaktan uzak oldugu 
kanaatindedir. =-----Eski§ehirde .a~Ilan 

hayvan sergisi 
Eski.§ehir, (Hususi) - Eski.§ehire elli 

kilometre mesafede sessiz ve miiteva;r;i 
~all§an bir haram1z vardrr. Hararun bu
lundugu Mahmudiye nahiyesinde a91lan 
at sergisi miinasebetile biitiin erkaru vi
Hlyet davet edilmi§ bulunuyorlardr. Ha· 
radaki erkek ve kadth veterinetlerimiz 

(Ba~tarat• 1 inci sahlfede) 
de telakki edilecektir.» 

Epoque gazetesinden: 
«Lehler plebisiti kabul etmiyeceklerin; 

bildirmi§ bulunuyorlar. Fransa ve insil
tere de Polonyaya miizaheret edecekle· 
rini gi;dememi§lerdir. Bu vaziyette AI -
manlara «ate§le oynamayomz» ve yahud 
da bir Leh gazetesinin soyledii(i gibi 
«Bohernya ve Moravya' da da plebisit 
yap1mz» demekten ba<ka birjey yap1la • 
maz.» 

Oeuvre gazetesinde "Ilabouis niitbindir 
ve diyor ki: 

«Berlindeki yabanct mii1ahidter, Flih
rer'in Danzig meselesindeki zorluklardan 
vabim sokmnlan gaze almadan siynlmak 
i<;in bir taw hal bulmak istedig;ni bisset· 
mektedirler. Bu mujahidler butiin Alman 
tehdidlerine ragmen bugun Danzii de 
tezahiirattan fazla bir~y vlmiyacaihm 
zannediyorlar.» 

Ordre gazetesinde Viviers yaztyor: 
«Danzig' de bir p]ebisit rni ~ Hcr:ta!de 

Prag' da bir plebisit yap1lmadan ola • 
maz. Her~ey ma ile yapiiJt. Bohemya, 
ve Moravya, ahalisinin reyleriue miira • 
caat et~iginiz zaman belki Donz1g balki
nm da reyine mliracaat edebilirsiniz. 0 
zamana kadar Leh gazetebnnin h~kh 
olarak tavsif ettikleri gibi plebiSit komed
yamza seyirci bulmamz ihtimali yoktur.» 

Polonya Milli Miidalaa Nazrn 
Parise gidiyor 

Var~ova 14 (a.a.) - Polo:~ya Mil
li Miidafaa Nazm Kaopzyck1, bu sabah 
Parise miiteveccihen hareket etmi~tir. 
Siiylendigine gore, bu seyahatin hi<;bir 
siyasi mahiyeti mevcud degildir. 

Leh • Rus iktrsadi miizakereleri 
Var§OYa 14 ( <t.a.) - Sag cenah 

partisinin na§iri efkan olan A.B.C. ga
zetesi, Hariciye Nazor muav;;a Arci • 
zewski'nin bilhassa ekonomik mesclel~r 
iizerinde Potemkin'le gorii§melerde bu • 
lunmak iizere yakmda Moskovaya gide
cegini yazmaktador. 

Filhakika, Polonya, iptidai maddeler 
mukabilinde Sovyetler Birlii!ine daha 
fazla miktarda r;elik ihrac etmek arzu -
sundador. 

Maamafih Arcizewski' nin seyahati 
hakkmdaki bu haber heniiz resmen teyid 
olunmamaktadu. 

tarafmdan davetlilere hararun her §Ube- Leh hiikumetine verilen tam 
si gezdirilmi§, maksadl anlalllmtfV<!' 9a- salahiyet 
h§malar hakkmda tafsilat verilmi§tir. Bii Var§OVa 14 (a. a.) - fyi bir mcmba-
tiin davetlilerin takdirini toplayan bii- dan alonan haberlere gore, miili miidafaa 
tiin bu mesai gfuiildilkten sonra hara ~a- ve ekonomi meseleleri hakkmda hukume
h•malarmm maksadm1 te•kil eden ko"y-

' • te verilen tam salahiyetler kanunu Gene-Iii atlanmizm sergisi de vard1. Sergi Va-
ral Skladkowski biikuonetinin dordiincu 

li tarafmdan a~Ilnn§!JI. Sergiye i.§ti.rak 
ettiri!en 96 ktsrak ve taydan miikafat YJldoniimii olan yann mer'iyete gi;ecek-
kazanan 37 ktsrak ve tay te§hir edilmi§ tir. 
en biiyiik ik.rarniye 70 lira olmak iizere 
1000 lirahk miikMat verilmi§tir. Filistinde kurulacak yeni 

devlete verilecek ~ekil -···-Bursada Hidirellez safas1! 
Bursa (Hususi) - Merkeze bagll Ma

mure koyiinde Hrd:Irellez giinii raJa ile 
ba§lay1p bt~akla biten bir kavga olroU§· 
tur. Hiiseyin oglu !small, Orner oglu 
Mahmud ve Bila.I oglu Mehmed, Hrdt -
rellez giinii koy kenanndaki ~ayrrda ool 
bol ralo i~i§ler ve burunlar:mm ucunu 
goremiyecek hale gelmi§lerdir. Fakat 
bu srrada ortalla hic.:bir sebeb yokken 
kavgaya tutu§rnU§lardrr. Bunlardan 
Mehmed br~aguu ~ekerek tsmaili muh
telif yerlerinden yara!arnt§lrr. Yarah te
davi i9in hastaneye kaldmlro~tir. 

kimse ya§oyabilir; Haiti, yaln1z zenci ola
na aiddir» prensipini ortaya koymu§tur. 
Haiti'ye kohc ~ekmi§ pozda heykeli diki
len Dessalines'in aklma, her nedense bay

rag! siyah renkte yapmak gelmemi§tir. 
Bugiin k!.isik fransozca lisanile 1iirler ya
zan, kitablar ne§reden Haiti sakinlerinin 
taribinde, ba§ka me§hur simalardan biri 

de, «Haiti Napolyon'ID> diye anolan lm
parator Birinci F anstin' dir. Esir olarak 
dogan bu zenci, Mulat'larla §iddetli 

cenklerden sonra onlan yenmi§, 1849 ta
rihinde kendisini Haiti !mparatoru ilan 
etmi§tir. Siyah derili Napolyon, bundan 

on sene sonra da bir Mula! generali tara· 
fmdan tahtmdan indirilmi§tir. Bu impara
torun kartalh ve tepesi ba~h taCI, Haiti 
miizesinde rnabfuzdur. 

!;faiti, Biiyiik Antillerden biridir. Ku
ba, Jarnayka ve Porto Riko adalan ara
smdador. Bu memleketin Cumhurreisi 
Stenio Vincent adom la§omaktador. Ken
disi, Port- au - Prince §ehrinde buyiik ve 
siislii bir sarayda oturur. Saraym bir kosm1 
da naztrlara ve nezaretlere tahsis olun • 
mu§tur. «Palais N a tiona!» denilen bu 
saraym arkasmdaki tropik agaclar golge 
salan bah~ede garden partiler verildik<;e, 
siyah derili kadmlarla erkekler Paris 
modasma uygun giyinmi§ olarak bir ara
ya toplanor ve Frans1z sekti i<;erler. Ve 
muhafaza alaymm bandosu, F rans1z bes
telerinden ba§ka Haiti «Meringues» Jeri 
~alar ve dansla, musikile sabahlara kadar 
eglenilir. 

<Ba#araft I i71cl sahlfede) 
met devairinin i1leri lngiliz direktorlerin 
yardomile Filistin memurlan tarahndan 
goriilecek, devlete aid i§ler fevkalade ko
rnisere aid olacaktor. 

l!k he§ sene zarfmda siyasl vaziyette 
ve bilhassa Y ahudilerle Arablar arasm
daki miinasebetlerde mevcud olan ger • 
ginligin izalesi i~in tedbirler ahnacak!Ir. 

«Beyaz kitab» ilk devrede Filistme 
7000 Y ahudinin girecegini derpij etmek
tedir. Bu miktara Filistin multeciler me
selesine yardom s1fatile kabul edecegi 
25,000 ki,iyi ilave etmek icab eder. 

Alemdag yo lunda iki ki§i 
otomobil altmda kald1 

Dun ak§am, saat 19 da Vskiidarda A
Iemdag,. caddesinde bir otomobil kazaSI 
olmu§tur. 982 hususi plaka numarah §O
for Ji.ray idaresindeki otomobil, Alem
da!!tna dogru ilerlerken ibraniye koyiin
den Ahmed km 6 ya§lannda Hidayete 
9arpm1§, zava!II kii~uk bir anda teker
leklerin arasmda srkt§IP kalmr§!Ir. ~o
cugun feryadl uzerine onu kurtarmaya 
ko§an ayni kiiyden Edvard da heniiz ha
reket halinde bulunan arabarun oniin
den ka<;amarni§br. Hidayet agrr, Edvard 
hafif yaralt olarak Haydarpa§a Niimune 
hastanesine yatmlmi§ltr. :;lofor Jiray 
yaka!a'nmi§lt.r. Tahkikata devam edil
mektedir. 

Mussolini'nin nutku 
(Bt1$tarat• I inci sahifede) 

ve isminin ilk harfini le§kil eden (M) 
§eklinde yaptlmi§ olan biiyuk «Podium>> 
un pek yiiksek olan tepesinde goriindiigii 
zaman meydam dolduran takriben 120 
bin ki§ilik bir balk kiitlesi taraf:ndan al • 
ki§lanmi§hr. 

Mussolini orada a§agtdaki nutku soy
lemi§tir: 

«- Sad1k ve ~alo~kan Torino halkt, 
arkada§lar, 

Y edi sene evvel huzuruimzda irad et
mi§ oldugum nutukta soyledigim son soz
leri ballrhyor musunuz? (Halk eve!, di
ye bagllmi§Ilr) Yiiriimek, in§a etmek ve 
ocab ederse ~arpi§mak ve kazanmak.. A
ramzda bulunmak saadetini n zevkini 
duydugum §U s1rada ge<;en y<di sen•ye 
bakarken size soruyorum: 

«ltalyan milleti bu parolaya >adik kal
mo§ m1da ?» 

(Halk eve!, diye bagorml§hr.) ltalyan 
rnilleti bu prensipe sadok kalmaya hazor 
modu? (Halk tekrar evet diye bagirmi§ • 
!Ir.) Filhakika ltalyan milleti yiiriimii§ 
ve ~arpi§ml§lor. 

ltalyan milleti Afrikada Avrupah as
keri miitehassoslarm yenilmez addetikleri 
dii§manla ~arpl§ffil§ ve muzaffer olmu§ -
tur. 

Ebediyen muvaffak olacai'iJm iddia e
denler vardo. (Halk uzun bir "hk ~almo§
!Ir.) 1talyan mil!eti zecrl tedbirler koalis
yonu ile de ~arpt§mi§ ve onu maglub et -

mi§tir. Bu koalisyon §imdi Leman golii· 
nun kenannda rnermerden yap;lan o b>i • 
yiik tiirbeye arkasmdan aghyan kimsesi 
olmadigi halde gomiilen Milletler Cemi • 
yeti tarafmdan viicude getirilmi§ti. ltalyan 
milleti ispanyada Franko· nun kahraman 
kotaatile yanyana ~arpi§mt§, (halk Fran
ko ismini muttariden tekrar etmi§tir) ve 
bu miicadele tamarnile ezilen demo-bol
§evist koalisyonuna galebe ~almo§tn. 

Ge~en 7 senenin tahlili ~udur: 
1mparatorlugun fethi, Amavudluk 

kralhgmm Italya Kralloi!t ile birle1me•i ve 
her sahada kuvvetimizin artmaso ( 1iddetli 
alki§lar). Size hitab ettigirn bu esnada 

diinyanon her tarafmda milyoularca in • 
san, belki de yiiz milyonlarca insan nik -
binlik ve hedbinlik i~inde ~lkanarak §U 
suali soruyorlar: «Sulha doiiru mu gidi • 

yoruz, yoksa barbe dogru mu ?» Bu sua! 
herkes i9D fakat bilhassa karar vermek 
mesuliyetini bir arahk yiiklenmi§ olan\ar 
i~in vahimdir. Bu istifhama ben ~aziye • 
tin objektif ve sogukkanlolokla tetkikinclen 
sonra halihaz~rda Avrupada, bu ka'ada 
ba§laytp biitiin diinyaya yayilmaSI zaruri 
olan bir harbi muhik gosterecek bir viis

atte ve ehemmiyette meseleler mevcud ol
madigi §eklinde bir cevabla mukabele e
derirn. A vrupa siyasetindeki diigiimler 
belki de kohc kullanmaga hacet kalmadan 

kesilebilir. Bununla beraber bu dugiimle
rin kat'i swette ~oziilmesi lazundu. <;iin
kii bazan aco bir hakikat uzun bir karar • 
s1zhga tercih edilir. Yaln1z !ta:yamn de

gil, Almanyanm da ve binaenaleyh mih -
v~rin de kanaati budur. (Halk bu sozleri 
siirekle alki§lamo§ ve Hitler ismini mutta
riden tekrarlami§IIr.) 

Mihver uzun seneler iki rejimin ve iki 
ihtilalin muvazi bir hareketinden ibaret 
kaldrktan sonra «Milano pakto» ve bu aY 
Berlinde imza edilecek olan askeri itti • 
fakla iki devleti ve iki milleti birbirinden 
ayuamoyacak §ekilde birle~tirecektir. 

(Alki§lar ve Du~e sesleri). Her sa bah 
ellerinde bir diirbiinle belki de muhtemel 
bir ~atlak anyanlar §imdi mahcub ola • 
caklar ve kii~iik dii§eceklerdir. 

Kimse hulya bakiyelerile ge~inmeye 
kalkmasm, kimse faydasoz iimidl~r besle
mesin, ~iinkii fa1izmin sarih bir dcktrini 
benim de sarstlmaz bir iradem vardu. 
Biitiin milletlerin derin arzusu olan ada
let dairesinde bir sulh istedigi.mizin daha 
iyi anla,olabilmesi i~in eskisi gibi ve eski· 
sinden daha iyi bir §ekilde Almanya ile 
beraber yiiriirnege devam edecegiz. Bii • 
yiik demokrasilerin polemik~\lerini bu 
noktai nazar hakkonda, mumkiim•, adila
ne bir hiikiim vermege dave! ediyo:um. 
Biz sulhu berkes<;e malum olan dahili va
ziyetimizin kotiiliigiinden dolayo istemiyo

ruz. (Halk bu miistehziyane cumleyi 
handel erie kar§olami§IIr). On yedi sene • 
denheri dii§manlanmtz bo1 yere ba§Imoza 
bir felaket gelmesini beklemi§lerdir. Da
ha ~ok bekliyeceklerdir. Cesaretsozlik yii
ziinden de harbden korkmuyoruz. Esasen 
korku hissi bize tamamile yabanr;du. 
y akm bir hududun obiir tarahnda bazi 
fuzuli sevkulcen miitl!hassoslan ovada 
bir gezinti yapmanm kolay olduguna dair 
sa~ma sozler soyliiyorlar. F akat birinci 
F ransua ile Sekizinci ~arl devirleri ge~ • 
mi§tir. Arllk bu jekilde bir barb yapmak 
imkam yoktur. Alplann arkasmda bu
giinkii gibi 45 milyonluk miihirn bir kiitle 
mevcud olmadii!t zamanlarda bile ecnebi 
miistevliler Talamono' dan F ornovo'ya 
kadar ltalyada uzun bir muvaffakiyet 
kazanamarni§lardrr. 

Piemonte'liler, §erefle dolu . skeri ta • 
rihinizde ltalyan topraklaronda t>ir ge • 
zinti yapmamn pek stbhi bir§ey o!madigl· 
n!' gosteren unutulmaz safhalar vardu. 
F akat total iter devletlerin gosterdigi sa
mimi sulh arzusuna biiyiik derr.okrasiler 
de ayni samimi sulh arzu.ile mi mukabele 
ediyorlar? (Halk hayu diye baiirmt§IIr). 

Bu sualin cevabm1 siz verdini7., ben sade 
halihazordaki §erait i~inde bu arzudan 
§Uphe etmenin rne§rU oJdugunU soyJemek· 
le iktifa edecegim. 

Son zamanlarda diinyanm ii<; k t' asmm 
haritaso degi§mi§tir. Bununla beraber J a· 
ponya, Almanya ve italya buyiik demok
rasilerden ne bir tek metre muraLbai ara• 

zi. ne de bir tek adam almotlarclu. 0 hal· 
d• demokrasilerin hiddetini nasi! izah 
edelim? Bu hiddetin ahlaki endt§elerden 
ne§el ettigine rni bizi inandumak istiyor• 

lar? Onlarm imparatorluklanm naM! kur
duklarmi ve hangi metodbrla id~me et • 

tiklerini bilmedigimizi mi zanned:yorlar? 
Fa kat mevzuu bahsolan arazi meselesi de
gil, busbiitiin ba§ka bir§eydir. 

Versailles' da bir sistem, Almanyaya 
ve ltalyaya kar§l - tabancalan ~<'virmek 
sistemi ihdas edilmitti. ~imdi bu sistem 
tamir edilemiyecek surette yoktlmo! oldu

gu i~in onun yerine az<;ok taleb edilen, az 
~ok tek tarafh garantiler ikamesine ugra· 
§tlmaktadn. Demokrasilerin samirniyctle 
•ulh davasma bagh bulunmadJklan itiraz 

gotiirmez bir vakta ile ispat edi!mi§t;r. 
Demokrasiler beyaz «harb ismi» verilebi· 
lecek olan bir barbe daha timd\den ba§· 
lami§lardrr. 

Bu barb ikllsadi sahada yap1lmakta • 
dn, onlar bizi zayiflatmak bulyas•na 
kapolmi§lardor. F akat harbler ya!mz alt·n· 
Ia kazamlmaz. Azim, altondan daba mil
him ve cesare! elzerndir. Siir' a tie ~ogalan 
ve Balt1k denizinden Hind Okyanusuna 
kadar uzanan 159 milyonluk miillll~ bir 

insan kiitlesi ezilernez. Yaprlacak her tiir· 
lu hiicum en kat'i bir kararla reddedile • 
cektir. Tabancalar sisteminden sonra ga· 
rantiler oistemi de yrkJlacakur. Arkada§

lar, bunu size soylemek vazifemdi. <;iin· 
kii etrafa fazla iimidler ve aldatiCl hul· 
yalar sa<;mak fa§izmin §ian degildir. ltal
yan rnilleti gibi kuvvetli bir millet bakikati 

ve §eniyeti sever. Sulhu muha faza etmek 
ve bizi tehdid edecek olan her tiirlii toca
viizii her an tardetrnek i<;in silahlarun•zm 
kuvvetini artmyoruz. 

Arkada§lar, dahili mahiyette mesele • 
Jerden bahsetmeyi ihmal edemiyecegim. 

Biitiin bu meseleler, bir tek ciimle i~ine 
sogdmlabilir. Millet ve rejim, ltaly~da bir 

birinden aynlmaz bir blok te§kil etmekte· 
dir. !~timal sahada §imdiye kadar takib 
etmi1 oldugumuz prensiplere tamanule 
sad1k bulunuyor ve yeni nesli yeti§tirirken 

gerek ahlakl gerekse bed en] bak•mdan ye
ni ltalyan tipini yarallyoruz. Deniz a§m 

topraklannuzi koymetlendirmek suretile 
halkm hayat §artlanm Islah etmek i•tiyo • 
ruz. F akat bu ~ler ciddi bir disiplin, gay· 

ret birligi ve irademizin misli go·iimemi~ 
bir 1ekilde gerilmesile ba§arrlabit:r. Fa • 

§ist devrinin ltalyanlan boyle §eyle• den 
korkmazlar. Doksan sene evvel kii<;uk 

Piemonte amhk bir imparatorluga mcy • 
dan okumu§IU. Bu bereket o zaman bir 
cinnet addedildi, fakat ayni nmanda 
bir iman hareketi idi. Bu iman tari:lin iz
lerinde mevcud idi. 0 zaman ittih,.d ha· 
reketine ba,hyan biitiin V:<tandallar Pie
monte'ye ~agmld,Jar. Torinolular size o 
zamam hatnlatmak ister;m; 1848 deki 

!taiYa ile fa§izmin 17 nci senesindeki 
ltalya arasmda bir mukayese yapmak 
i~in bu orijinal, samimi. derin ve mesru 
bio fusat te§kil eder. Bu doksan Fene 

i<;inde kuvvetli bir koprii kurulmu§tur. 
!stikbalimizden kim §iipho edebilir. Arka· 

da§Jar size kat'iyetJe §UnU soyJemek isle • 
rim ki ne olursa olsun butiin hedef!erimizi 
elde edecegiz.» 

Bu nutuk dakikalarca alko§lanrno§hr. 

Nutuk hakkrnJa Fransrz; siyasi 
mehalilinin telsirleri 

Paris 14 (a.a.) - Frans1z si)asi me• 
hafili Mussolini'nin nutkunun ;tid~lli ol· 

dugunu ehemmiyetle kaydediyorlar. Bil· 
hassa Almanya ve ltalyamn sulh istedik • 

lerine dair Mussolini'nin verdigi teminat 
nazan dikkati celbetmektedir. 

Nutkun, demokrat memleketle~in teh • 
did edici vaziyeti hakkmdaki p3t~asma 
gelince, Fransoz siyas] mehafili demokrat 

devletler tarafmdan kurulan g~ranti sis • 
teminin miinhaman tabakkiim te§eb~iislr· 
rine kar11 koymagr istihdaf eylecligim te· 

bariiz ettirmektedir. Eger Mu,solini'nin 
iddiaSI gibi mihver devletleri hi~b:r leta· 
viiz emeli beslemiyorlarsa, me1klir siste • 

min yikJJacagiDI soyJemek mantikSIZ oJur. 
<;emberlayn ve Daladye de ayn~a bu sis
temin biitiin sulh<;u milletler i~in ~cok 
bulunduruldugunu miiteadclid c!efalar 
ilan etmi§lerdir. 
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Posta ve Telgraf Umum Miidiirlii
giiniin nazart dikkatine 

Sa.m.sundakl okuyuculanmlzdan 1slm ve 
adre.sl blzde mahfuz blrlnden aldt~LmlZ mek
tubda denlllyor ki: 

•Samsunun tlcari ehem.miyeti malllmdur. 
Posta. Telgraf ve Telefon 1daresin1n Sam
sun mii<l!Ityetlnln m<mur l.:adrosundakl 
darh~mdan olacak taahhlidlu mektub, tel
graf, para, havalesi g~elerlne mti.racaatle
rln ~oklu~u nazart dlkkate aurumyarak an
eak blrer memur tahst.; edltmC, ve bu ytiz
den halk blrblrlnl lte kal.:a saatleree nobet 
bekiemekte ve blzar olmaktadtrlar. 

Qok kalabaltk olan bu vieayet merkeztn
de trenle ge~n mektub ve kolilerln araba
balarla denlzden gelenln de motorle nakll 
mutahhlde !hale edllml~tlr. 

Araba lle yapJ.lan nakllyat gonilme~e de
~er bir ~ey oklutu glbl denlz nakllyatmt de
ruhde eden mllteahhid ilk evvel vapurdan 
~lkan m~terilerl karaya ~tkararak gilnllik 
yevmlyeslo! temln ettlkten sonra prutay1 
ahp getlrmekte ve bu yuzden blnlerce k~l
nin sabtrsLZhkla bekledlkierl muhabere ~
reflnden mahrum kalmalarma sebeblyet ve
rUmektedlr. 

Posta, Telefon ve Telgraf Umum Mudiir-
1\itli bu ~lerle me§gul olacak memurlar a
dedine birer daha !lave ve mes'ul memur
lar idares!nde blr kamyon ve bir de denlz 
motiiru tahs!s suretlle ~ siir'at verml~ olsa 
halk.m pek liizumlu olan bu lhtlyaci da te
min erutmts olur.~ 

GONON BtJLMACASI 
-

111 I I I 
2 _j I I 1• 1 I I 
8 1• I ,., 
4 _j I I 1• 1 I I 
6 I u • I I 
6_j • I I• • , I I I I 
6~ • • I • 1• 1 I• u1 I 

11 :. , 
• I I • I I I( 

1 I I I I l ~j_ 
Soldan .sata: 
1 - lhZar olunm~ clr§ey! ele ~~iren 

Hk1 ke!tmel. 2 - Havalandtr~n. blr hay -
van yavrusu. 3 - Tibet papazlart (cemll. 
4 - GOk, Karadenlz kenarmda blr kasa
banuz. 5 - Battan~a~l halLs, alakadar o
lan. 6 - Blr renk, blr nakiiye vasttasi, st
!at edatt. 7 - ~t inenln akst (il<! kell
me J. 8 - Dunya, bir ~e§id sandal. 9 -
Silslu tahtaperde. 10 - Blrdenbire, derln. 
11 - Melhumu yok. 

Yukandan a~ag1ya: 
I - Blr§eyln ozunii vticude getiren Clkl 

kelimel. 2 - Yemek yememl§, birinln ya
run.a !azla.yakl-n. 0 - i:§kence, ell a~tk. 
4 - Benlm B<'Ciyem, blr ctnayet vas1tast. 
5 - Bir~eyln vukuuna ka!an en yakm me
sale, blr vUAyettmlz. 6 - Hatlrhyan, blr
~yi siirl1p yayma. 7 - Ba.tt.akl S&ltaoat a
limeti, Fran.sada blr '!<'hir. 8 - Btr ~e§ld 
hademellk, Jki hart yanyana. 9 - !nee ve 
zaril. bir yemi$. 10 - Zamanm kJStmlarm
dan. !~ uzuvlarml1Zdan. 11 - Klbar ve ell
vel!, bile. 
Evvelki bulmacarun halledilml' $ekli 
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Haydar Rifatm 
eaer lerinden 

Kadm Kalbi 
Kadm A~k1 
A~k Pe~inde 
Karagiimlekliler ihtilAll 
Ftriisk Vazosu 
111< A~k 
tl.c;in O!iiroii 
Efendi ne 'T§ak 
Vikontun Olumii 
tklimler 
Oliiler Evi 
Felsefe 
Kti~iik hikayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Tarih Felsefesi 
Farmasonluk 
'n~ro::i7m ... 

30 Kr. 
60 • 

100 • 
100 • 

20 • 
50 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 
100 • 
60 • 

GAZOZ ve MEMBA SULARI 
im alathanelerine mUjde : 

!';)i0elerm agl7.1ermo knpat
mak ittin en son sistem 
makineler ile omal edtlen 
kapsOiler SEVKO mOes· 
se•est tarnhndan thzar 

ed1lir. 
Gazoz fabrtkaso tesis ede· 
cek)Pr u;m en son sistem 

Ortman ve Herbst 
tahnknlaro mamul~tl ma· 
kmafarla her nevt maize
me SEVKO miiessesesin 

den tedarik edilebilir. 

1\liiracaat: Istanbul ('akmnk~tlar yoku~n 
s,md,llvacolar •okak !1!4 oumnrail 

liumrulu bauda SEVKO Tel. 23207 

I ' 

Bursa Cumhuriyet 
Miid deiumumiliginden: 

Bursa Ceza evinin 939 senesi haziran iptidasmdan • 1 • haziran 940 gii
niine kadar !l3D mali yth zarfmda Bursa Ceza evinin ekmek ihtiyac1 a~a
gtda yazth sat tlar dairesinde kapalt zarf usulile eksiltmiyc ~tkartlmi~tlr. 

1 - Safi bu,i!day unundan yap1lmak ve Belcdiyenin piyasada ikinci 
nevi addec'.ecegt ekmektcn olmak ve ayoi ~erait dahilinde pi~irilmek iizere 
bcheri • 960 • gram itibarile hergiin i~in en az • 300 ~ en ~ok • 900 • ckmek 
teslim ed ileeektir. 

2 - Ek!Jlckler hergiin sabahlan saat • 9, da Ceza evine teslim edilmi~ 
olacaktlr. 

3 - E\·saft ve miktan gosterilen ekmei!in rayici hazuasma l(iire mu-
hammen bcdeh i.izerinden almmas1 iktiza eden yiizde yedi buGuk teminat 
ak~esi 1977 lira lA kuru~ olarak tespit olunmustur. 

4 - Teminat : Banka mektubu veya Malsandti!ma yatmlan nakid veya 
tahvilata aid nakid veya ayniyat makbuzunun ibraz1. 

5 - ihalc 24/5/939 ~arsamba giiniid.i.ir, saat 16 da. 
6 - ihale Bursa C. M. Umumilii!inde yapiiacaktlr. 
7 - Taliblcr tcklif mcktublanm ve teminatlarmi ayn ayn zarflara 

koyarak 24/5/839 da Bursa C. M. Umumilij:iinde toplanacak Komisyona saat 
16 ya kadar vermelcri Jazimdir. Bu mtiddet geGtiketn sonra yap1lacak tek
lifler kabul ed1lmivecektir. 

8 - Bu hususa aid masraflar vc iH\.n iicretleri ahctya aid olacak!Ir. 
9 - Kanuni evsaf ve ~eraiti haiz olup da miinakasaya istirak etmek is

tiyenler fazla mah1mat almak ve ~artnameyi gormek. anlamak iizere Burs~ 
C M. Umumilij!inc veya Bursa Ceza Evi Direktorliii!iine roiiracaat etmelen 
ilan olunur. ( 3183 l 

Bi~ki Dersleri 
Bi~kl Profesorii :;>iikril Canalm kadm terzilij!ini hocastz 6kreten 3 

clldden ibaret Bi~ki dersleri k:itablarmt - Bi~ki yurdlan ve ak§aro san'at 
roektebleri ogrenci ve ogrctmenleri, zabit ve memur ailelerile biitiin aile 
kadmlanmn daima yanlarmda bulundurmalart Hizimdir, terziye, hocaya 
ihtiyac buakmaz, kolayhkla anla~1hr ve her modele tatbik olunur. 3 cildl 
birden ( 5) liradir. ( Perakende bir!nci cildi 2, lkincl ve ii~iincii cildlerl 
ikiser bu~uk liradrr. ) Bedeli gonderildiginde posta ile gond.erilir. 
Salt~ yeri: Be~iktas Diki~ Yurdu. Visnezade DibekGikamil sokak No. 1/2 

Elektrik Miihendisi Aran1yor 
Devlet Demiryollart Umum Miidiirliigiinden : 

Devlet Demiryollan Cer Scrvisinin elektrik ~ubelerini roiistakilen idare 
edecek miihendise ihtiyac vardtr. Taliblerin asker1k vazifelerini bitirmi~ 
olmalan ~artttr. lhtisas ve kabiliyeti imtihan neticesinde begenilenlere 208 
liraya kadar ayhk verilecektir. Taliblerin hiisniihal ve diploma ka!(ldlarile 
en ge~ 8/6/939 taribine kadar Ankarada Cer Dairesine tahrirl roiiracaat et
roeleri ilan olunur, ( 3184 ) 

Vaktinizi tamamen bilmek isterseniz 

Teminath 

l-liSLON 
Saatlerinden 

Kat'iyyen §H~mayJmz. 

Bor Belediye Reisliginden : 
1 - Bclcdiyemiz ihtiyaet i~in bir aded arazoz 20 may1s 939 cumartesi 

gi.inii saat 14 te kapah zarf usulile almacakttr. 
2 - Arazozun muhammen bedeli bes bin be~ yiiz lira olup ilk pey pa

rast dort ytiz on iki lira elli kuru~tur. 
3 - :;>artnameyi gormek istiyenler hergiin Ankara, istanbul, Mersin 

ve Bor Belediyelerinde gorebilirler. 
4 - ist<'kliler kanunun ikinci ve ii~iincii mac!.delerindeki 

birlikte belli giin ve saatten bir saat evvel teklif mektublanm 
vermi~ bulunmalan. 

belgelerile 
Endimene 

( 3210 ) 

Vize Sulh Hukuk Hakimliginden: 
Vizenin Seyitkastm mahallesinden :;;a

kir oglu Selim Sabri GOkalp tarafmdan 
karlSl Saliha, Kale mahallesinden Fad1l 
klZl Ay§e, Fad1l torunu Hakk1, Fadll da
madt Macid vc Bulaea mahallesinden Sii
lcyman oglu kundurae• Hasan ile hem§i
resi Fatmahan aleyhine a<;1lan (Vize A
nadere mevkiinde kitin canibi yemini 
yo!, Yesar i Todori tarlast, arkasi dere, 
cephcs i Mihalaki oglu Anasti tarlasile 
smtrh 800 ziradan ibaret degirmen' ebni
yesile yerinin) izalci ~uyu davasmm 
yaptlmakta olan muhakemesi sonunda 
miiddcab:h dcgirmenin; ti~ bin lira kty
metinde olup hissedar adedile hisseler 
nispetinc nazaran maksud clan menfaat 
bak•mmdan taksimi kabil olmad1.~1 ma
hallen yapolan kc§if raporu miindereca
hndan anla§IImakla Tiirk kanunu me
denisinin 627, 628 inci maddcleri gere
gince ~i.iyuun izalesi i~in sahlmasma ve 
bedelinin hissc nispetinde paylastmlma
sma 6/5/939 giin, 21/49 say1 ile karar ve
rildigi, miiddcaaleyhlerden Hakk1 ve 
Macid kavbolduklanndan teblig maka
mma kaim olmak tizere i13n olunur . 

Be oj!lunda istikliil caddesinde 
Sakarya sinamest kar§tStndaki 

MOTOLA 
Gomlek ticarethane· 
sinin bulundugu diik
kamn terki hasebile 
ve Ticaret Odasmm 
miisaadesile yaptlan 

fevkalade 
T enzila th Satt§mdan 

tstif<tde i~in yalmz 

Bir ka~ gUnUnUz kald1 
En miikemmel cins mallarmt 

YUzde 25 ila 45 tenzilatla 
Erden ~tkarmaktadtr. --

KELEPIR SATILIK ARSA 
Y e§ilkoyde. istasyon caddesinde 
Bosketto Otcli bah<;csi namile maruf 
ve maabahc;e ii~ ev yaptlabilir ve 
ii<; sokaga naztr arsa gerck toptan ve 
gerekse ktsmen gayet ehven fiatla 
sahlacaktir. Galatada, Asian Han 5 

inci kat 1-3 No. lara mii.racaat. ______ .....__ 
Kenya Asliye Hukuk Hakimliginden: 
Hazinci roaliyeye izafetle Konya ha

zine avukall Miimtaz Ataman tarafm
dan Konyada :;;eref~irin mahallesinden 
eski Zl!aat odas1 miidtirii Hi1seyin ve 
istanbulda Beyoglunda Pangalhda Os
manbeyde Komiirciyan apart1mamnda 
4 iineii katta Kenya valisi merhurn lzzet 
kans1 Raziye ve k1zlan Feriha ve Perin 
ve Giincr vc oglu Hasan Haluk ve Anka
rada Emniyeti Umumiye Miidiir Muavi
ni Konya eski mektubcusu tzzeddin ve 
tzm:rde Giiztepede Tramvay caddcsin
dc 781 numaralt evde Konya eski defter
dan Fahri ve lzmirde Kllr§Lyakada Ta
latbey sokagmda 23 numarah hanesinde 
Konya eski Ziraat Miidiirii Hamdi ve 
tnhisarlar Vckaleti miifettislerinden 
Nureddin ve Muzaffer aleyhlerinc; 16572 
lira 33 kuru~ alacagm tahsili hakkmda 
ikame cylediiF dava iizerine miiddeaa
!cyhlerden tzzet kans• Raziye ve ktzlan 
Feriha ve Perin ve Giiner ve oglu Haluk 
ve lzzeddin ve Hamdi ve Nureddin ve 
Muzaffer namlarma gonderilen dava ar
zuhalleri sureti mumaileyhimin gosteri
len adreslerde olmadtklan me§ruhatile 
tebligsiz olarak gc.ri ~evrilmi§ oldugu 
miibasir me§ruhatmdan anla~tlmasma 
vc davae1 vekili arzuhal suretlerinin mu
maileyhime ilflnen tebligini istemi§ ol
masma binacn olvc~hile arzuhal suretle
rinin kendilerine ilanen tebligine mah
kemeee karar verilmi§ oldugundan mu
malleyhim Raziye ve Feriha ve Perin 
ve HaJ(lk ve tzzeddin ve Hamdi ve Nu
reddin ve Muzaffer i~bu ilan tarihinden 
itibaren on giin i~inde esas davaya cevab 
vermeleri liizumu ve cevab vermedik
leri takdirde muhakemeye baktlacaj(t 
dava arzuhali suretinin tebligi makaml
na kaim olmak tizere ilan olunur. 

' .... a: 

Giizelliginiz • • 
1~1n 

REM BALSAMiN 
KANZUK 

Biitiin diinyada takdir edilmls 
s1hhl giizellik kremleridir. Gece 
i~in yagh, giindiiz i~in yagstz ve 
halis actbadem ~e~idleri, hususl 
vazo ve tiiblerde satlhr. 

iNGiLtz KANZUK ECZANESt 
BEY00LU - iSTANBUL 

Konya Asliye Hukuk Hiikimliginden: 
Konyamn Pirmehmedpa§a mahallesin

den Hakki oglu Bahaeddin tarafmdan 
Edremid kazasmm Havran koyiinden 
Veli kiz1 Muhsine aleyhine, miiddeaaley
ha Muhsine ile kanunu medeninin ne§
rinden evvel evlenerek bir miiddet kart 
koca olduktan sonra a.ralannda hastl c
lan imtiza<;sizhga binaen kartsl mezbure
yi gene kanunu medcninin ne§rinden 
mukaddcm yani 340 senesi i<;inde mahza
n §Uhudda tatlik eyledigi halde her nasll 
sa §imdiye kadar i§bu talak muamelcsi 
niifus sicilline ge<;memi§ oldugundan bil
muhakeme talilkin subutuna karar ve
rilmesi hakkinda ikame olunan dava ii
zerine mtiddeaaleyha mezbure Muhsine
ye teblig edilmek tizere gonderilen dava 
arzuhali sureti gosterilen adreste olma
d•gt me§ruhatile tebligsiz olarak geri 
~evrilmi§ olmasma b inaen bu babdaki 
dava arzuhali sureti istanbulda miinte
§ir Cumhuriyet gazetesinin 4/2/1939 giin 
ve 5289 sayih niishasile ililnen teblig e
dildigi halde esas davaya on giin ic; inde 
cevab verilmem~ olmasma binaen mu
hakeme 27 mayiS 1939 cumartesi giinii 
saat dokuza bLrak1lml§ oldugundan mez
kiir giin ve saatte Konya Asliye Hukuk 
Mahkemesinde bizzat veyahud musad
dak bir vekil bulunmas1 liizumu, aksi 
takdirde muhakemenm gtyabcn icra e
dilecegi davetiye roakamma kaim olmak 
iizere ilan olunur. 

Zonguldak Asliye Hukuk Hakimligin-
den: 1939/264 

Zonguldakta 31 say1h polis memuru 
Cemal Taneri tarafmdan, kanst istanbul 
Ortakiiy, Dereboyu <;tkmazi 21 No. Mch
med kiz• Muhsine aleyhine a<;tlgt, bn§an
ma davasmm duru§masma ilanen tebli
gata ragmen mezbure gelmemi§ oldu
gundan hakkmda g1yab karan tebligine 
ve muhakcmenin 12/6/1939 pazartesi 
saat 10 a talikine karar verilmi§ oldu
gundan, bermucibi karar g.yab karar1 
teblig makamma kaim olmak tizere key
fiyet ilan olunur. 

15 1\Jayts 1939 

Vapurlarm haftahk hareket tarifesi : 
15 May1stan 22 May1sa kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurlar1n lslmleri, kalk•'l giln ve 
saatleri ve kalkacaklarl r1hbmlar : 

Karadeniz hattma 

Bartm hattma 

lzmit hathna 

Mudanya hathna 

Salt 12 de (Ege), Per~embe 12 de (Cumhuriyet), 
Pazar 16 da (Aksu). Galata Rlhllmmdan. 
Sal1 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (tl'!gen). 
Sirkeci Rlhtrmmdan. 
Sah, Persembe ve Pazar 9,30 da ( Ugur) 
Tophane Rthllmmdan. 
Hergiin 8,45 te ( Marakaz) sistemi vapurlardan 
biri, Cumartesi aynca 13,30 da ve Pazar 20 de 
( Trak) Galata Rlhllmmdan. 

Band1rma hattma - Pazartesi, <;:arsamba ve Cuma 8,15 te ( Trak) , 
aynca <;:ar~amba 20 <!.e ( tl'!gen ) . Cumartes; 20 

Karabiga hattm• 

t mroz hathna 

Ayvahk hattma 

h mir Siir'at hathna 
Mersin hattma 

de (Antalya). Tophane Rlhllmmdan. 
Sah ve Coma 19 da (Bursa) . Tophane Rlhll
mmdan. 
Pazar saat 9 da ( Tayyar ) . Tophane Rlhll
mmdan. 
<;:ar~amba 15 te ( Saadet), Cumartesi 15 te 
(Barlln) Sirkeci Rthllmmdan. 
Pazar 11 de (Ankara). Galata Rthllmmdan. 
Sah 10 da (<;:anakkal,e), Cuma 10 da (Et.rtisk). 
Sirkeci R1hllmmdan. 

Not: Vapor seferleri hakkmda her tiirlti malflroat a~agtda telefon no
mara! an yazth acentalanm•zdan ogrenilir. 
Karakoy acentahi!;1 Karakiiy, Kopriiba§I 
Galata acentahj(t Galata, Deniz Ticareti 

Sirkeci acentahi!• 
Miid. binas1 altmda 
Sirkeci, Yolcu salonu 

Naf1a Vekaletinden : 
Eksiltmiye konulan il; : 

Tel: 42362 

Tel: 40133 
Tel: 22740 

1 - Koca~ay tslah ve sulamasile Mtiriivvetler d~resi 1slah i~leri ke~if 
bcdeli • 433,639 • lira c 61 • kuru~tur. 

2 - Eksiltme 16/6/939 tarihine rashyan coma giinii saat 11 de Nafta 
Vekaleti Sular Umum Miid.iirliigii Su Eksiltme Komisyonu odasmda kapah 
zarf usulile yaptlacaktrr. 

3 - lstekliler eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, baymd~rhk i~lerl 
gene! sartnamesi, fenni §artname ve projeleri c 21 • lira c 70 • kuru~ muka
bilinde Sular Umum Miidtirltigtinden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin c 21,095 • lira • 60 • ku
rusluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yaptlacagi giinden en az 
sckiz giin evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilek~e ile Naf1a 
Vckilleline mtiracaat ederek bu il;e mahsus olmak iizere vesika almalan ve 
bu vcsikay1 ibraz etmeleri sartbr. 

Bu miiddet iGinde vesika talebinde bulunm1yanlar eksiltmeye i~tirak edc-
roezler. 

5 - isteklilerin teklif mektublanm ikinci roaddede yazilt saatten bir 
saat evvelinc kadar Solar Umum Miid,iirltigiine makbuz mukabilinde ver
mclcri !ilZlmdrr. 

Postada olan gecikroeler kabul edilmez. • 1790 • ( 3330) 

0 L • 
I D E B v 

Siipheli su filtrelcri ve kirecli aCI su tasfiye cihazlan 

• VEBOLiD Ltd. ~ti . 
Merkezi 

~ubeleri: 
Galata, Billllr sokalc, 
Ankara, Bankalar caddesi 
tzmir, Miroar Kemaleddin C. 

No. 7-9, Tel : 44507 

No. 22, 
No. 15, 

Tel: 26~1 

Tel: 2365 

Tesviyeci ve tornam almacaktu 
Asker! F abrikalar Umum Mlidiirliigiinden: 
Ktnkkaledeki fabrikamtzda ~ah§tmlmak tizere iyi tesviyeci ve tornac1 

ahnacaktir. !steklilerin irotihanlan yap1lmak tizere Kmkkale Grup Mii
diirliigii ile Ankara, !zmir ve Zeytinburnu Siltlh FabrikalartrolZ Miidiir

ltiklerind.en birine miiracaatlerL (3098) 

' lllllllllll 
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CAFER MUSHiL Tesiri kat'l ahma $EK.ERi kolay en iyi mi.ishil fiekeridir. 
BiiQmum eczanelerde bulunur. 

MAZON MEYVA TUZU 
Haz1mS1Zhk, fih;kinlik, bulant1, gaz, INKIBAZ sarahk, safra, 
sane•, mide bozuklugu, barsak atale.i k a r a c i g e r 

M"OE ekfiilikveyanmalaranda ve biitiin MiDE, BARSAK 
I bozukluklannda kullamn1z. HOROZ markas1na dikkat 

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

kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

-

.. LINIA ., Kamarl latlral'lal. 
t•mlll. J'•ll•l'llftart '".,. ... , !, 
n hlf•katlnlu gartQIII& ••rl~ • 
Yah"•• 1 

.J. ROUSSEL de .atthr~ 

ISTANBUL tunal ..,U111tl0. !!I 
12 lfllm~rol• lla•alogam"'l11 

, IIIIi••• giltulerllfr. 

lJr. thsan .Sami 

Qksliriik ~urubu 
OksiirO.k ve nefes darltl!t, bolt
maca ve lnzanuk oksiiriikleri t~in 
pek testrll illlcdtr. 

Herkes kullann.iblir. 

h,. d. -, I Devlet DemiryollarJ i,Ietme U. Miidiirliigiinden: 
a 1se... I -

VENUS kadar giizel olmak isterseniz ... ! 

1939 modelleri gelmi~tir 
Dilnyaom en saglam ve en ucuz 

M • I ELE 
SUT MAKiNELERi dir. 

Paslanmaz.lekeleomez ve bo2ulmaz. 
Yedek aksamt daima mevcuddur. 
MJELE maktnalnrtmtza n.ahsus husuet 

yag1m1z gelm1§t1r. Fiatt D1ger 
yaglardan daha ucuzdur. 

I !sim, miktar ve muhammen bedelleri!e muvakkat teminatlan a~agtda 
yazth alan 3 Jiste muhteviyatt muhtelif boya malzemesi 1/6/1939 per~embe 
giinii saat 15,SO dan itibaren stra ile kapah zarf usulile Ankarada idare 
binasmda satm ahnacakhr. 

Bu i~e girmck istiyenlerin a~aj!tda hizalarmda vazth muvakkat temi
natla kanunun tayin ettij(i vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazundtr. 

:;;artnamelcr parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesind.en, Haydar-
pa~ada Teselliim ve Scvk $eflij!inden dagthlacal.<ttr. (3191) 

No. 

1 
2 
3 

Miktan Muham. Muvakkat 
!smi Kg. bedel teminat 

Muhtelif toz boya ve iistiibe~ler 
Neft yagt 
Vermkler ve sikatif 

(10 kalem) 

-
93,000 

30,000 
27.000 

Lira Lira 
13075 980,63 
12750 956,25 
17445 1306,38 

Me~hur Alman giizellik miitehasslSI Profesor Doktor E. wtNTER 
taraftndan formiilii yaptlan ve diinyada mevcnd miistahzarabn en 

miikemmeli olan VENt}S giizellik miisathzarahru kullaruntz. 

Anadoluda acenta aranmaktad,r. 
to'lrkiye umum deposu Jak Dekalo ve $st. Istanbul Tahtakale No. 51 

Ta,ra aab' yerlerl , 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri asalttda yazth muh
telif cins vine vagonu ayn ayn ihale edilmek suretile 27/6/1939 salt giinii 
saat 11 de srra ile Ankarada idare binasmda kapah zarfla satm alma~aktJr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin a~agtda yazth miktarlarda teminat lle ka. 
nunun taym ettij!i vesikalart ve tekliflerini ayni giin saat 10 a kada r 

Ankara acentamtz 1 
Adana 
Ronva 
Ceyhan 
Gazi Anteb 
Erzurum 
Poiatli 
Esk,~ehir 
Trabzon 
Trabzon 
Bolu 
Stvas 

• 
» 

" 
" .. .. .. .. .. .. 

Yusut Esend•mir ve ogullan 
Omer Ba~egmez 
M~hmed, l;iO.kr01 Necati Ka~1k~1 
Satd Akman 
Mutatoglu M. !;iakir Oz§Oker 
Ne~'et solakoglu 
Snleyman Uzgeneci 
Alanyab Abdurrahman !;ieref 
Polathaneli karde~ler 
Kurumabmud oglu Haltz Salih 
Mehmed Yiinden 
Mustafa Giizilkil~ilk 

komisyon reislij!ine vermeleri lazrmdtr. 
l;lartnameler 425 kuru§ mukabilinde Ankara ve Haydarpa~a vezncle

(3190) 
Muvakkat 
teminatt 

Lira 
8750 

rind.e sahlmaktadtr. 
Eksiltme 
numarast 

1 
2 
3 

6 
25 

100 

tonluk vine vagonu 

• • • 
• • • -

Kalemin 
miktart 

6 
1 
1 

Muhammen 
bed eli 

Lira 
150,000 
85,000 

125,000 
5500 
7500 

Umumi Deposu : Nureddin Evliyazade Ecza, Alat 
ve Itriyat Deposu. lSTANBUL. 

T oprak Mahsulleri Ofisinden: 
Yiiksek miihendis ve fen memuru aramyor 

Ankara Nibnune Hastanesi 

Muhammen bedellerile miktar ve vaSlf!an a§a~Ida yazth (3) grup 
malzeme ve e§ya her grup ayn ayn ihale ed.ilmek iizere 25/5/1939 per
§embe giinii saat (10,30) on bu~ukta Haydarpa~ada Gar binast dah•lindeki 
komisyon tarafmdan a~tk eksiltme usulile satm ahnacakttr. 

Bu i~e girmek !stiyenlerin her grup hlzasmda yaztlt muvakkat teml
nat ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikto eksiltme giinii saatine kadar 
kcmisyona miiracaatleri lhrmdrr. 

Memlcketin muhtclif mmtakalarmda yaptrr!lacak alan in~aata neza
ret etmek iizere bir yilksck miihendis ve sondaj ile zemin mukavcmet 
tccriibesi l~ierinde lstihdam cdilmek ilzere tecrilbeli iki fen memuru ah
nacakttr. 

C 1 N S t 
Miktan 

Kilo 

Ba ~tabibli{{inden: 
Muvak kat !hale 

Tutan t~t !ha,le tarihi 
ira Llfli""k. 

Karaman eti 400QO" o21200 1590 00 Kapah.(lO .DilBY·lS 939 sall saat 13.30 
Kuzu eti .. .. .. 2000 900 67 50 • • • • • 
S'imikok komuru 1200 ton 31200 2340 00 • • • • 11 

1 - Ankara Niimune hastanesinin 1939 mali y1hna aid et ve komiir 
miktarlarile tutan ve muvakkat garantisi . ve !hale tarih ve saati 
yuk&nda gosterilmi~tir. !steklilerin 2490 say1lt kanunun tarifa!! da
iresindc haznhyacaklart teklif mektublart~t belli giin ve saatten 
bir •aat evveline kadar Ankara Niimune hastanesinde miite~ekkil 
komisvona vermeleri. 

z - :;;artnameleri gormek istiyenler her giin Ankarada Niimune hasta
ncsl Ida.resi~~e. !stanbulda Sthhat ve !~timal Muavenet Miidiirlii
iiiinde gorebtltrler. •1670. (3172) 

jSTENO- DAKTiLO ARANIYOR 
TiirkGevle be_raber miikemmelen almanca konu$an ve vazan bir 
isteno - dakttlo bay veya havana lhtiyac vardtr. Taliblerin vazile 

003ta kutusu 1216 adresine milracaatlerl. 

Suhud Belediyesinden : 
' 

Kapalt zarf d u~uliJe milnakasaya konuldu~ evvelce HAn olunan 18963 
lira 49 kuru~ be e ke4lfli l;luhud kasabasmm Nafta Vekaletinden musa&:lak 
projesi muctbmce dYanttnJacak elektrik ve makine tesisatma talib zuhur 
ctmediginden b~ efa 3/5/939 giiniinden ba~layarak bir ay zarfmda i~in 
pazarhkla ihalesme katat verilmi~tir. 

1 - Ihale l;luhud Beiediyesinde toplanan Enciime~ tarafmdan yapt
lacakttr. 

2 - Muvakka~ temtnat 1422 lira 26 kuru~tur. 
3 - Bu i~e atd l>roje hu!Asai ke~if, malzeme, montaj sartnamelcri he

sabat ve rr.unaka~a ~ba~tnamesi, mukavele projesi bir lira mukabilinde l;luhud 
Belediyesinden 8 ma lilt. 

4 - !stekli .~lanl?t Naf1a VekAletind.en ahnm1s enspektorliik vcsikast 
ve buna mum,ast tes!Sat yapttltma dair ahnmts bonservislerle bu miiddet 
zarfmda hergun $uhud Belediye Enciirr.enine miiracaat edecekleri ilan olunur. 

Tiirk Hava Kurumu 

sOY01( PiYANGOSU 
2 7 · nci T E R T i 8 
tKiN<:;l }{£~iDE: 11 HAZiRAN 939 dad~r 

Biiyiik Ikrarniye: 45.000 lirad1r 

( 3001 ) 

Bundan ba~ka: 15.ooo. 12.000. 10.000 llrahk fkramlyelerle 
c 20 000 ve lO.ooo l l!rahk !kl aded miikAfat vardtr. 

Yen! tertibd.en bit b!let alarak lstirak etmeyi lhmal etmeylniz. 
Siz de piyangonun mes'ud ve bahtlyarlan arasma glrmls olursunuz. 

C. H. P. ilyonkurul Ba,kanhgmdan: 
"cni istasvon at dd .. · 1 - Adana - '. H lk . asmda ve asfalt ca e uzerm~.e in~a ~dllmckte 

alan Part1 ve .• a evt. b1nasmm ( 9897 ) lira ( 80 ) kurus kesif bedclli 
dahili ve ha~'.~ 1 Siva tsleri ve ( 4151 ) ]ira ( 26 ) kurus ke~if bedelli 
ah$ab parke ~~e~c ve hnoJvom fer~i ve ( 6559 ) lira ( 51 ) kurus ke~if 
bedclli muhte 1 ara mozayik ~ap ve do~eme i~leri a~;tk eksiltmiye 
konuJ:nu~tur.. . 

~ - Bu i•ler'n ekstltm~' ':S" BYtt 29/5/939 tarihinc musadif pazartesi giinii 
saat 15 te Adana a · II. P. binasmda tesekkiil edecek Komisyonda 
vaptlocakhr. . . 

3 - !stckliler bu 151t~e 81d kestf evraklarmt gormek !<;In Part! Ba~kanhJ(ma 
mliraca~t ctrne ~ 1

:·. 

4 - isteklilerin he~ 1~tt<;;m ayr
1
t kesit tutarlannm % vedi bu~;uk nlspetinde 

,_ t mma verme eri ·k · muvuKkat c . . . . v,. bu isleri yapmtva I ttdarlan olduguna 
doir gene her 1~ t<;;m erlv'~e: YcsikaSI a!mak iizere ikinci maddede vazth 
giinden ( 8) ~ evve ilayete milracaat etmeleri lazundtr. ( 3181 ) 

Bu i~e aid ~artnameler komisyondan parastz olarak daj!Iblmaktadtr. 
1 - 2 aded sJcak su pompast (clektrlk motorlil santrifiij tulumba) mu

hammen bedeli 795 lira, muvakkat teminatt 59 lira 63 kuru~tur. 
2 - Muhtelif eb'adda 86000 aded siir§ef ve serpantin borulart i~in am

yanth bak1r rondela, muhammen bedeli 2580 lira, muvakkat temi
natt 193 lira 50 kuru~tur. 

3 - 1000 kilo ~uval tamiri i~irt iplik ile 1009 kilo ~uvaldtz ipltl!i. mu
hammen bcdeli 1950 lira ve muvakkat temlnah 146 lira 25 kuru~
tur. (3089) 

inhisarlar Umum 

Miktart 
500 kilo 
250 • 

80 • 
250 • 
200 • 
202 • 

1482 

Cinsi 
l;lerit halind.e ~elik sa~ 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

Miidiir liigiinden : 

Eb'ad! 
56 X 02 
60 X 02 
95 X 02 

100 X 015 
115 X 0,20 
150 X 015 

m/m 
• 
• 
• 
• 
• 

Saati 

15,30 

I - Miiteahhidi tarafmdan matluba muvaf1k olarak verilmiyen yukartda 
cine ve miktarlan yaz1h "!alzeme niimunele;i mucibince yeniden 
pazarl!kla satm almacaktrr. 

n - Pazarhk 18/V /939 per§embe giinii saat 15,30 da Kabata~ta Leva
zim ~;lubes! Miidiriyetindeki Alrm Komlsyonunda yaptlacakttr. 

III - Niimuneler hergiin sozii ge~en §Ubeden ahnabllir. 
IV - !steklilerin pazarhk !~in tayin edilen giin ve saatte adt ge~en Komls-

yona gelmeleri i!An olunur. - ( 3149) 

I - $artnamesi mucibince 250,000 metre diiz beyaz kanavi~e kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli 38750. muvakkat teminatt 2906,25 lirad1r. 
III - Eksiltme 30/V /939 salt giinii sa at 15 te Kabata~ta LevaZim ~ubesi 

Miidiriyetindcki Ahm Komisyonunda yap!lacakttr. 
IV- $artnameler hergiin sozii ge~cn ~ube ile !zmir ve Ankara Ba~m~

diirliiklerinden 194 kuru§ bedel mukabilinde almabileccgi gibi niimune de 
goriilebilir. 

V - Miihiirlii teklif mektubunu kanunt vesaikle % 7,5 giivenme parast 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah zarflarm ek
siltme i~iu tayin edilen giind.e eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
mezkur Komisyon Ba~kanltj!ma makbuz mukabilinde verlimesi lAztmdtr. 

( 3240) 

SUS FiDANLAR 
Sepetler, tenekeler i~iode ~icek magnolyast, munlazam too 

~im~irler. ~ekillendirilrnif dekoratif tleks agac'art, muhtel1t 
~;amlar, Rodedendronlar, arokaryalar, hatmi koleksiyoolan 
daha b1r .. ok muhte1ir sUa agaclart. 

MEVLOD BAYSAL BAH~E MiMARI 
Dordiincii Vaktf han, dordiincii kat No. 18, Telefon: 23426 

Telgraf: M!MBAYSAL !stanbul. 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden: 
!dare nakil vasttalan arasmda olup bu kere hurdaya ~Ikanlan Benz 

marka 2 tonluk bir kamyonet ile Dolahey marka 3 tonluk bir kamyonun 
talibine sahlmasi pazarhga konulmu~tur. 

Pazarhk 17/5/939 ~aqamba saat 15 te B. Postane binast alt katta mii
fetti~Jik odasmda toplanacak alrm sahm komisyonunda yaptlacakttr. Mu
hammen brdel 130 lira muvakkat teminat 9 lira 75 kuru~tur. 

Taliblerin sozii geGen kamyonlan gormek iizere Sirkecideki !dare ga. 
rajma veya miidiirliik ambart bahGesine sartnameyi gormek ve muvak
kat teminahm yahrmak iizere de ~ah~ma giinlerinde mezk(lr mildiirliik 
!dart Kalem Levaztm ktsmma ve pazarhk giin ve saatind.e komisyona 
miiracaatleri. (3317) 

1steklilerin vesikalarile Toprak Mahsulleri Ofisine ya sahsen veyahud 
yaZl ile 2n/5/939 tarihine kadar miiracaat etmeleri ve ~ah~ma ~artlarmt 
bildirmeleri m.n olunur. I (3292) 

Yiyanada ProfesHr Dr. VAGNER'In formUIU 

iN 
Ekzeman1n hususi IIAct 

Yara ve ~1banlari dethal geQirir. Her eczanede kutusu 50 kuru~lut. 

Naf1a Miidiirliigiinden : Kayseri 

Kapah Zarfla Eksiltme ilan• 
1 - Eksiltmiye konulan !~ : Kayseri Hiiktlmet konagt insaatma liizum 

olan kum. Galol, tugla, moloz ta~t. klremid, muhtelif eb'adc!.a kereste, kire~ 
ve 370 ton Gimentodur . 

2 - Bu malzemenin bedeli 25608 llradtr. 
3 - Bu i~e aid ~artnamc vesair evrak Kayseri N aftasmda goriilebilir. 
4 - Muvakkat teminat 1921 liradtr. 
5 - fhalesi 23/5/939 da saat 14 tc Nafta Dalrestnde yaptlacaktrr:..-Talil:i 

olanlann teklif mektublarmt o tarihe kadar Komisyon Relslij!ine tevdi ey
lemeleri ilan olunur. ( 3188 ) 

~~;®;m;~~~~~~:@:~~~):€ 

I OSM~~'~'~''~!,~,KASI I 
~~ TESIS TARiHi -1863 ~ 
a!f Statu/en ve T urkrve Crimhunpetr ile mrinakit muka,.~lenamts• Jj).• 

9X1. 2292 Numaralr 10:61/933 tanhli kanunla rasdik edllmr~t" 'f~ 
~ I 24/6/1933 tarrhlr 2435 Numaralr Resml Oazefl) ~ 

;L.[ Sermayesi : 10.000.000 inglllz Llrast ~.: 
~~ thtlyat ak~esl: 1.250.000 lnglllz Llrast JI\! 

!·¢~,~ i , Tilrkiyenin ba~hca ~ehirlerinde 

PARiS, MARSILVA ve NIS'de 
,\ifi l.ONDRA ve MAN\ESTER'de llfi 
ifl)l MISIR. KIBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FILISTIN Jle au ve MAVERAVI ERDUN'de I 
~~. Merkez ve ~ubeleri J. iii m VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE, LUI3NAN Jll! 
~.if ve HATAV'da (I'll) 
J;l. Filyalleri ve billiin Dilnyada Acenla ve Muhabirteri vard1r :U~ 

~I Her nevi Banka Muameleleri yapar ~ 
ffi Hesab1 cari ve mevoual hesaplan ku$ad' li~ 
~:f• T1cari kred1ler ve vesa1l<h kred1ler ku$adl ~ ~ g:l T urk1ye ve Ecneb1 memleketler ilzenne ke$1de senedal 1sl<on1osu. J¢~ 
a f, Borsa Cinlrlen. aili 
9t( Esham ve rahvilal, alhn ve emlaa iizerine avans. f.r 
~~ Senedal 1ahs1la11 ve sa1re. ~ 

ai
1

-. f En viiksel< emniyel sarllanm haiz kirahk ~ 
!Jl( Kasalar Servisi vardn. ~ 

~ Piyasamn en miisait $artlarile ( kumbarah veva ~ 
~ kumbarastz) tasarruf hesaplan a~thr. -~ 

;t!{~~~:@:~~~~~~~~~ 
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AVRUPAve AMERiKAN AMBALAJ 
ve ETtKETLERiLE §lANTAJ yapllmaktadll'. Fransrzca, ingilizce kelimelerle 
uydurma isimlerle piyasaya ~ll<artlan ve fahi§ fiatlarla sablan baZJ mallar1 
almak kesenize ve slhhatinize zararhdtr. 

HASAN 
Amerikan 

ITRiY A TI hakiki Avrupa ve 

iistiindiir. mallarmdan bile 

T abii giizellik 
hakiki genclik 

ancak 

HASAN 
ITRiVATiLE 
temin olunur. 

Hasan Kolonyast, Lllvantalan, Esanslan, Pudr'tst, Kremi. Briyantini, Ruj 
ve Alhklan ve h~r tiirlii parf6merisi, Dantos di~ macunu, Di~ sulan, Di~ 
ftr~alan yurdun her tarafmda aranmaktaoo. En yeni metodlarla yeniden 
haztrlanmaktadtr. 

Hasan 1triyat ve miistahzara!mm azhgmr bahane ile piyasada fiat 
yiikseltiyorlar. :;lubelerimiz hakiki fiatlarile mii~terilerimizin emrine ama
dedir. 

Tiirkkusu Genel 
' 

Direktorliigiinden : 
Tiirkku'lll te~kilatmda, motorlii ve mo!6rsiiz tayyareler iizerinde 6gret. 

men olarak ~ah§mak maksadile yeti§tirilecek Lise mezunu genclere ihtiyac 
vardtr. 

Aranllan belliba§h §artlar §unlard1r : 
1 - Tiirk soyundan olmak, 
2 - iyi hal ve §6hret sahibi bulunmak, 
3 - Saghk durumu tayyarecilige elveri§li olmak. 
4 - Boyu 18 y8§mda olanlarm 1,60 dan, 20 ya§mda olanlarm da 1,63 

.en a§ailt olmamak, 
5 - Lise mezunu olmak. 
En az 18. en ~ok 20 ya§mda olmak. 
isteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar miiracaat etmeleri laz!ffidlr. 

Bu arihten sonra slhh! muayeneler yapilarak !nonii kampma sevkoluna
caklar ve orada muvaffakiyet g6sterenler kabul edilecektir. 

Daha fazla malUmat almak istiyenlerin Tiirkku§u ~ubelerine mliracaat 
etmeleri Han olunur. ( 2842 ) 

• 51k letl : • Kutusu lie : 4 Kg 054 

Kutusuz : 3 Kg 300 

• BIA B0AO ¥EKMECE5INE• 

KOLAYCA GIAEA 

T~ll<l~l@~@l~l ~ 

G. Anteb Vak1flar Miidiirliigiinden : 
Kilis Vaklflar idaresine aid. Cumhuriyet caddesindeki eski kuliib binast 

arsasr iizerine yeniden yap!irtlacak kazino, garaJ ve ~of6r odalan. in~aatt 
kapah zarf usulile ve vahidi fiat esast iizerine eksiltmiye G•karilm~hr. 

1 - Bu i~in muhammen bedeli ( 17593) lira (53) kuru~tur. 
2 - 1stokliler bu ~e aid ~artname vesair evrakt G. Anteb Vaktflar 

Miidiirliigu ile Kills Vak1flar Meu,urlugundan paras1z olarak alabilirler. 
3 - Eksiltme 25/5/939 tarihine musadif pazartesi giinii 6gleden sonra 

saat 15 te G. Anteb Vaktflar Miidiirliigunde toplanacak Eksiltme Komisyo. 
nu tarafmdan yapilacakttr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a!;ag1da yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni giinde saat 14 te Komisyon Reisligine teslim etmi!; olacakhr. 

A - 2490 sayil1 kanun ahkamma uygun olarak 1319 lira 51 kuru~ mu
vakkat temi.nat. 

B - Bu kanunun tayin etti,i!i vesikalar. . . .. .. 
5 - Mektubla bu ~e girmek istiyenler mektublart 1adeh taahhuC'.Iu 

olarak g6ndermesi Iaztmdlr. 
6 - Bu ·• hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin G. Anteb ve Kilis 

Vaktflar idaresine miiracaat etmeleri iktiza eder. ( 3334) 

•• 
0 

CUMBUKlYET 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

F a br ika la n T.A. ,S irk etinden : 

Yeni tesisatla faaliyete ge~en A· 
dana fabrikam1zm silindirli 75 ve 
90 santim B. (Tip 2 ~if~i) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip· 
likleri imalah piyasaya arzedil • 
mir;tir. Sipari~ler bir hafta i~inde 
g6nderilir. 

Sipari~ i~in Adana fabrikam1za 
veya Ankara Atatiirk biilvart And 
apart1man No. 4 daireye miiracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: Ce0id - Ankara. 

Sat1hk buz makinesi 
Giinde 600 kilo buz istihsal eden az 

miistamel bir buz makinesi ucuz satila

cakt!r. istanbul Usti§ §irketi P. K. 314 e 

miiracaat. 

Askeri tabrikalar satm 
alma komisyonu ilanlan 
100 ton ham1n azot almacak: 
Tahmin edilen bedeli 26,000 lira alan 

100 t{)n hamtzt azot Askeri Fabrikalar 
umum miidiirliigu merkez satmalma ko
misyonunca 31/5/939 ~ar§amba giinii sa
at 14,30 da pazarhkla ihale edilecektir. 
;;artname 1 lira 30 kuru§ mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliblerin muvak· 
kat teminat alan 1~50 lira ve 2490 nu • 
maral1 kanunun 2 ve 3 iincii maddele -
rindeki vesaikle komisyoncu olmadtkla
nna ve bu iljle alakadar tiiccardan ol • 
duklarma dair Ticaret Odas1 vesikasile 
mezkfu giin ve saatte komisyona mii • 
racaatleri. (3148) 

20/6/939 sah giinii saat 15 te, 22/6/939 
per§embe giinii saat 15 te ve 22/6/939 
peqembe giinii saat 15,30 da kapah zarf· 
Ia ihale edilecekleri ilan edilen 100 ton 
ham•z• azot, 300 ton elektrolit bakir ve 
200 ton elektro!i+ tutya pazarhkla ihale 
edilmek iizere yeniden ilana verildik -
lerinden bu malzemeler hakkinda 2 
maYJs 939 tarihinde <;1kan ilanlar hii • 
kiimsiizdiir. (3144) 

~~~ 

200 ton elektrolit tutya almacak: 
Tahmin edilen bedeli 46,000 l1ra olan 

200 ton elektrolit tutya Asked 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 olan 3450 lira ve 2490 nu • 
marah kanunun 2 ve 3 iincii maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadlklanna 
ve bu i§le alakadar tiiccardan oldukla
nna dair Ticaret Odast vesikasile mez • 
ktrr giin ve saatte komisyona miiracaat
leri. (3146) 

300 ton elektrolit bakll' ahnacak: 
Tahmin edilen bedeli 210,000 lira alan 

300 ton elektrolit bakll' Asker! Fabrika· 
Jar umum miidiirliigu 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 alan 11750 lira ve 
2490 numaralt kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmad!klanna ve bu i§le alakadar tiic -
cardan olduklanna dair Ticaret Odas1 
vesikasile mezkOr giin ve saatte komis
yona miiracaatleri. (3145) 

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

100 ton toleol Asker! Fabrikalar umum 
miidiirliigii merkez satmalma komisyo
nunca 1 haziran 939 per§embe giinii saat 
14 te pazarhkla ihale edi!ecektir. ~artna
me 1lira 50 kuru§ mukabilinde komisyon 
dan verilir. Ta!iblerin muvakkat temi -
nat olan 2250 lira ve 2490 numarah ka
nunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki ve· 
saikle komisyoncu olmad!klanna ve bu 
i§le alakadar tiiccardan olduklanna da· 
ir Ticaret Odast vesikasile mezktlr giin 
ve saatte komisyona miiracaatleri. 

**"' 
Km kkalede kana! in~asJ: 

(3147) 

Tahn,in edilen bedeli 22,000 lira alan 
Ktrtkkalede kana! in~as1 Askeri Fa bri • 
kaJar umum miidlirliigii merkez satm
alma komisyonunca 25/5/939 per~embe 
giinii saat 16 da kapah zarfla ihale edile· 
cektir. $artname paras1z olarak komis • 
yondan verilir. Taliblerin muvakkat te
minat alan 1650 liray1 havi teklif mek
tublanm mezkOr giinde saat 15 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerindeki vesaikle mezkur giin ve saatte 
komisyona miiracaatleri. (3099) 

~'1''1' 

100 ton Toleol hakkmda 
100 ton toleoliin ihale giiniiniin sehven 

31/5/939 ~aqam·ba giinii olarak ilan e· 
dildigi anla••lmi§hr. 

ihalenin 1/6/1939 per~embe giinii saat 
14 te pazarhkla yap•lacagr ve 8 may1s 
1939 tarihinde ~1kan ilamn hiikiimsliz ol
dugu ilan olunur. c3276• 

~ ~ -Sallfb ve 1 Yunaa Nadi 
-Vmumt ne fdare ec%en Yllzt l11et1 

M fldllril: Hikmel Munil Vl11en 

- PJLm111l!11in !1!4tllaqn 

COCUKLARINIZIN 
SAGLIGI 

Biitiin Miinevver Anneier fOSF A TiN'i 
F OSFAT 

Fosfath, Vitaminli bir g1dadtl'. 

F 0 s F A T 

iCiN • 
Bilirler. 

i N : 

i N: 
(:ocuklarm, 3 aylll<tan itibaren tagaddilerini kar~tlar. 

F 0 s F A T i N: 
En kuvvetli ~ocuk g~das!dJr. 

F 0 s F A T i N: 
Renksiz yanaklar1 1Jembele$tirir . 

F 0 s F A T i N: 
Canl,i, kanh, kuvvetli yavrular yeti$tirir. 

FOSF "4Ti N : Fransadrm gelir, taklidlerindeu sakwnnz. 

FOSFATiN FA L Y E R Markasile 
BiitUn eczahane ve biiyiik bakkallarda vard1r. 

PASTiL KATRAN HAKKI tiksUrUkleri ktikUnden 

keser tecrUbelidir. 

Bobreklerden idrar torbasma kadar yollardaki 
hastahklann mikroblanm kokiinden temizlemek 

i~in ( Helmoblii ) Kullammz. 

HELMOBLO 
Bobreklerip. ~ah§ma kudretini artmr, klldm, erkek idrar zorluklanm, eski 

ve yeni belsoguklugunu, mesaoe iltlhab1m, bel agr1s1m, s1k s1k idrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallermi giderir. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumum, mesanede ta!jlartn 
te!jekkDiiioe mani olur. 

S1hhat Vek a le ti nin ruhsabm haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat : Helmoblti, idranmz1 temizliyerek mavi le~tirir. 

SiNGER 
Bayru;Uara mahsus elmash ve pU'lantah S f N G E R saatlerinin 

yen! modellerl gelmi~tir. Fiatlar1 75 lira lie 500 liradtr. 
- EMSALLERi GiBi ON BE~ SENE GARANTILiDiR -

Dr. Suphi $enses ' 
idraryollan hastallklan mUtehass1s1l 
i»¥o(!lll, lW.diz s inemas• kar§ISJ L elr.
ler apart1man. Fakirlere paras!Z 

TeL 4J94:1 

Ta!;radan taleb vukuunda yeni katalog g6nderilir. 
S i N G E R SAAT MAGAZALARI - istanbul Eminonii. Tel: 21964. 
istimlAk dolaYJsile magazamiZ arkadakl dar sokaga naklolunmu&tur. 
Bayi olm1yan yerlerde SiNGER saatlerini satmak kin bayi aramyor. 

r, sa, d6kiilmesi ffil? _ , I ~una karol yegane na., I 
GU~ . SAC . 

• 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
flube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerl 

"' 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 

-

Zlraat Bankas1nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplar1nda en az 50 llras1 bulunanlara SB· 
nede 4 defa <:eki lecek kur'a ile &fiB91dakl plAna gore lkramiye daAilllacaktJr. 

4 Aded 1,000 Lirallk 4,000 Lira 
4 " 500 ll 2, 0')() " 
4 " 250 l l 1,000 IJ 

40 " 100 IJ 4 '000 ll 

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

DiKKAT: Hesablarmdakl paralar blr sene l'inde 50 liradan q aJ!l dili'IJIIyenlere lkramlye Qlktt/!1 takdlrde 
% 20 fa.zlasile verilecektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerinde .;ekilt~"cektir. 


