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Alman Hariciye 
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Kongresi 
Ankara, 3 (Telelonla) I 

Naz1r1 
gidiyor 

_Askeri 
• genz 

Ceza Kanununda 
tadilO.t gapzlzgor 

Y abanc1 rejimler ve komiinizm lehinde ordu i~inde pro

paganda yapanlar i~in agrr hiikiimler konulmaktad1r 
Ankara, 3 (Telefonla) - Bugiin Mecl:se ve

rilen bir kanun layihasile askeri ceza kanununun 
148 inci maddesi degi,tirilmekte ve bununla ala
kah diger bir kanun layihasile de askeri muha.ke
me usulii kanununun 3 iinci.i ve 30 uncu madde
lerine hirer frkra ilave edilmektedir. 

Tadi!lere gore, askeri ceza kanununun 148 
inci maddesmde yaz1h su~rlar1 itleyenlerin muha· 
kemeleri kor veya muadili veyahud mUstakil tii· 
menerde te~kil edilecek askeri mahkemelerde go
ri.ilecektir. Ve bu mahkemelerden birinin tayini en 
bi.iyi.ik amire aiddir. 1632 say1h askeri ceza kanu· 

uunun 148 inci maddesi 'u tekilde degi~tirilmt'k
tedir: 

1 - Siyasi maksadla toplananlar, siyasi flT· 
kalara girenler, siyasi ni.imayit ve i~rtimalara ve 
intihabata i~tirak edenler veya her ne suretle olur· 
sa ol$un bu maksadla ,ifahi telkinatta bulunanlar 
ve siyasl makale yazanlar ve bu yolda nutuk soy
leyenler be~ seneye kadar habsolunur. 

2- Devletin Te,kilab Esasiye Kanunile mu· 
ayyen olan ana vas1flarrm veya mem1eketin siyasi, 
hukuki, ikhsadi, i~rtiQtai, askeri herhangi bit ,liza

(Ark= Sa. 9 siltun 6 da] 

M aarif Vekili Hasan Ali Yiicel 
larafmdan haznlanan birinci 
N e;nyal kongresJ, ~alJ;malarr 

na ba;lam•; bulunuyor. Kiiltiir hayahm!Z
da ; imdiye kadar yapdan hamlelerin en 
miihimlerinden biri olan bu kongreye 
memleket efkiin umumiyesi biiyiik bir 
ehemmiyet atfetmektedir. Hakikaten, ye
m harfler!n kabuliindenberi -Edebi ~ef 
Atal iirkiin yiiksek onderligi altmda giri;i
len dil ve larih hareketleri miistesna- bu 
kadar geni; ~apta bir memleket davasma 
ilk defa olarak el atddJgmJ goriiyoruz. 
Bu hususta olduk<>a ge~ davrandJgimJZI 
iddta edenler bulunabilir. Denebilir ki: 

Protokol . memuru ISovyet Har.iciye .komiseri 
Miralay Beck' in cuma giinii soyliyecegi Ruhinin duru~masi vazifesinden .. affediJdi 

nutuk eh.e1Un1ivetle bekleniyor Diin Ankara Ag"Irce-

Alman Hariciye Naztn Fan Ribbentrop ve Kont Ciano 

- Bu hareket yeni harflerin kabulii
nii hem en takib etmeli idi; .. iinki, manevi 
gJdasmJ yalmz yeni harflerden temin et
mek mecburiyetinde kalan bir nesi] yeti§i
yorau. Onlara ve okuma yazmay1 son· 
radan millet mekteblerinde ogrenen eski 
harf kurbanlarma medeniyet diinyasmm 
amlardanberi biriktirdigi kiiltiir hazinesi
nJ metod dahilinde dag1tabilmek ic;in 
icab eden tedbirleri o zamandan almah 

idik. 

- ~- -- zasmda muhakemeye 
Londra, 3 (Huscsi) - Haric,yc N a· 1 italyan Hariciye Nawile bilhassa Dan

zm F on Ribbentrop yarm ak§am Roma- zig meselesi hakkmda miidavclei efkarda 
ya hareket eclecektir. Salahiyettar meha· bulunacaktJr. Lehistan Hariciye Nazm 
filden ahnan malumata gore, birka<;. giin Bek, beklenen nutkunu cuma giinii irad 

Bu iddia miispet bir fikir ifade etmedi
ginden, onu ileri siirenlcre hak veremeyiz. 
E vet, bu i§e daha once den ba,lanabilirdi; 
yap:lamaml§. Belki elimizde bulunan da
valarJn azameti, b IJ.i de... unun veya bu
nu~ ihmali yiiziinden te,ebbiis gecikmi1. 

Bugiin Maarif Vekili Hasan Ali Yii
cel, yaraya parmagmt basm1; bulunuyor. 
Hiidisenm iimidlendlrici ve mlispet taraf1 
buradadu. Yakm bir istikbalde kiiltiir 
hayatJmJz, kendine emel edindigi ileri 
;artlara kavu;ursa, hamlenin miite§ebbisi 
o!mak s1fatile Hasan Ali, okumaya susa
ffil§ miinevver Tiirk cemiyetinin sonsuz 
takdirlerini kazanacaktJr. 

*** 
Birka~ giin i~inde vazifesini bitirecek 

olan kongrenin program! ~ok yiikliidiir: 
Tab1 ve ne;ir i;leri, edebi miilkiyete dair 
mevzuatJmJzm tetkiki, gencligi alakadar 
eden ne§riyatm tanzimi, eski harflerle ba
sJimt§ alan k1ymetli eserlerden hangileri
nin ne jekilde yeni harflere '>evrilecegi, 
kliisik ve muam kiiltiir diinyasmdan dili
mJze terci.imesi icab eden eserlerin tasnifi 
gibi her biri uzun emek ve gayret istiyen 

NADIR NADI 
[ArkaS> Sa. 3 siitun 6 da) 

Ramada kalacak olan F on Ribbentrop, [Arkas• Sa. 9 sutun 1 de] .......................................................................................................................... 

Ankaradaki kongre 
MuhteJif enciimenler ogled en 

ettiler; i~timalara dey am 
yarm son toplanbsmt 

evvel ve 
" umum1 

yaptyor 

Genclik ve ~ocuk edebiyafl enciimeni i~tima halinde 

heyet 

Ankara 3 (Telefonla) - Ne~riyat muhtelif dileklerle mejgu[ olacak encii
kongresinin basm, yaym, ve sal!~ i~leri, menleri bugiin ayn ayn yerlcrd~ topla
ebedi miilkiyet, genclik ve ~ocuk edebi- narak sabahtan ak§ama kadar ~h,ma .. -
ya~'· mii~atat, yard1m ve pr.?pag~nd~ i..-jlarda bulundular. Kongrey" 1stanbul U-
len, ne~nyat program!, tercume !§len ve _ (Arkas• sa. 9 siitun 6 aal 
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Oslo giire~lerinin sonu 

Oslo'da yaprlan AVTupa giire~ fampiyonastnm ii!,;iincii ve dordiincii giinlerine aid arkada~rmrz Omer 
Besimin gonderdigi talsiliit 6 ncr sahifemizdedir. Yukartki resirn Avrupa fampiyonast i!,;in yaptlan me· 
rasimden bir int•bad1r. 

devam edildi 

Pzotokol memuru Ruhi 

Ankara 3 (T elefonla) - Hariciye 
protokol memurlarmdan Ruhinin Agu -
cezada muhakemesine bu sabah saat 10 
da ba,Iandl. Mahkemecle hayli kalababk 
bir dinleyici ki.itlesi vard1. Ruhinin avu
kathgmJ Hamid Sevket deruhde etmi~ti. 

Aguceza reisi Arifi, su~luya ilk sual
leri sordu. Ruhi, 1313 dogurnlu oldugu· 
nu, bekiir bulundugunu, ali tahsil gordii
giinii soyledi. 

Reis, ( cumhuriyet~i lspanyaya ka~ak 
olarak tayyare sattnas1 dolay1siie hakkm
da tahkikat yap1lan Ekrem Konigin sah
te vesikalar kul!anmastm kolay]a~tJrmak 
suretile bu sahtekarhga i~tiraki) iddia o· 

(Arka81 Sa. 9 siltun 4 tel 
0000100000IIOIOIII1001 10011111111111010111100010 II 0 If I 111111 

Veygand General 
Ankaradan ayrdd1 

Misafirimiz bugiin tayya· 
reyle Biikre~e gidecek 
Ankara 3 (Telefonla) - Bir miiddet -

tenberi §ehrimizde bulunan ve siyasi te
maslar yapan General Weygand bu ak
§amki ekspresle istanbula hareket et • 
mi§tir. 

!stasyonda Milli Miidafaa Vekili Ge
neral Naci Tmaz. Hariciye Gene! Sek -
rete:ri bliyiik elc;i Numan Rifat Mene -
mencioglu, Fransa biiylik elc;isi ve elc;i

(Arkam Sa. 9 siltun 2 de) 

Pek yakmda : 
«Cumhuriyeb> herkesi ala-
1~adar eden miihim bir 

ankete ba§hyoruz: 

-4l 

lstanbulun sulan 
Arkada§rmrz Salahaddin I 

Giingoriin salahiyettar dok- 1 

tor ve idare amirlerimizle go
rii§erek hazrrladrgr bu giizel 
serisini bir iki giine hadar 

ne§re ba§lryacagrz. 

ingiltere ile Sovyetler arasmdaki miizakerelerin 
ii~ tarafh bir ittifak 

oldugu haber 
Londra, 3 (Hususi) - Sovyetlerin 

Hariciye Komiseri Litvinof vazifesinden 
affedilmi~tir. Moskovadan bildirildigine 
gore, Litvinof kendi arzusu iizerine vazi
fesinden affedilmi~tir. Komiserler Suras1 
Reisi Molotof Hariciye Komiserligini de 
deruhde etmi1tir. Litvinof 1928 denberi 

Hariciye Komiseri bulunuyordu. .Fa kat 
Komiinist Fukasmm siyasi bi.iroSilllda 
(Politburo) aza de!iildi. 

lngilis kabine•inin Jiinkii i.;timat 
Londra, 3 (a.a.) - Kabine bu sabah 

toplanmt§br. Zannedildigine gore toplan· 
11 esnasmda Danzig meselesi hakkmda 
Polonyamn ha til hareketi, Filistin mese· 
lesi ve ingiliz • Sovyet miizakerelerinin 
son safhas1 hakkmda gorii;iilmii§tiir. 

(Arkas• Sa. 9 siltun 3 tel 

esasma miistenid 
veriliyor 

Vaifesinden affedilen Litvinof 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

Kral Zogo diin §ehirde 
'bir gezinti yapt1 

Kral Zogo, Krali~e ile berabcr Sirkcci garrndan ~lk1yor 

(Yaz1B1 7 nci sahifemizde) 



2 . ' 

M ( ~ehir ve Memleket Haberlerl ) 
Cam ve • • • '1'e 1'1 

Tarihi roman: 12 Yazan: Kadircan Kafh t"'i••t. .... .., a~1l<tcak ~ubelerde 

Giillii, bir canavardan ka~ar gibi, merdivenlere 
ko~tu; fakat ba~m1 demire ~rph; orac1ga yiluldJ 

Erkekleri kapmln oniinde ayuddar: 
yan taraftaki ba§ka bir kap1ya dogru ~o
tiirdiiler. 

K1zlar kadmm durdugu kap1dan gir
diler: Bir la§hk, bir sofa, iki tarafta iki
§er oda kapJSl ve dipte a§ag1ya inen bir 
merdiven ba§langlCl- .. 

K1zlar iki odaya taksim edildi'er. Kek
lik Ahmed tek gozlii kadma Giilliiyii 
go;terdi: 

- .<;iunu sarmca gotiir, kapagm1 da 
Slm<lkl kapa!··· 

Kadm onu kolundan tuttu: Parma k
lan hirer kerpeten ajiz1 kadar sert ve his
sizdi. Giil!iiyii merdivene dogru gotiirdii. 
Gene loz on a: 

- Beni ne yapacaksm? 
Diye soracak oldu; fakat agzmdan an

cak act bir mleyi§ ~tktJ. <;unkii kadm ge
ne o korkunc kerpeteni daha htzlt ve in
safSJzca stkmJ§b. 

Dik ve yan karanhk bir merdiven ... 
Kiif kokulu bir izbe ... Sonra bir demir 
kapak a<;tldt; Ia§ tan bir merdiven daha 
goriindii. Kadtn onu siiriiklercesine a§agt 
~ekti. 

Buraya yalmz, kar§t ko§edeki elayast 
kadar delikten biraz t§tk ge]iyordu. Ha
vasmda, dumanla§mt§, fakat goriinmiyen 
bir su seziliyordu. 

Kadm geri gitti ve demir kapak ka
pandt. 

Giillii 1•1km bir halde, biizillerek, giiz
leri korkudan biiyiiyerek etrafa baktyor
du: Bulundugu yerin kenarlan mini mi
ni bir nht1m hal in de <;ep<;evre uzantyor; 
ortastnda dart ko§eli biiyiik bir <;ukur be
liriyordu; dibinde kara bir <;amur tabaka
Sl ve biraz su vard1. Bu, sanki onu diri 
diri i<;ine alacak ve kapatacak olan bir 
m•7ard1. 

Diri diri gomiilmek I ... 
Kiiciikken dinledigi o korkunc hortlak 

rr"allannt hatnladt. Ellerile ba§tnt avue
J.d,; bir <;1~hk alb. Kendisine saldnan 
bir can•vardan ka<;ar gibi, merdivenlere 
h•tu; fa ht ba§tnt htZ!a de mire <;arptJ; 
orac1ga yJkt!dt. 

_,__:_ 
Oltada yem... !. , , 

H avay1 dolduran korkunc serinlik ve 
fl'ittikce derinle~en karanhk, onu ta i<;in
r' , 0 iir'lertiyordu. Burada ve bu vaziyet
te, ne biraz geni~e nefes almak, ne de 
rn kJSa bir uykuya dalmak miimkiindii. 
S • myordu ki dort tarafmdan gizli kapt
lar,. esrarh delikler a~tlacak, oradan en 
korkunc masal canavarlan, en igrenc izbe 
ve yeralt1 hayvanlarile bocekleri ~tkacak
lardJ. Burnunun ucunu bile goremedigi 
i~in 0 korkunc mahluklarm §imdi ayakl~
r.na birka<; parmak yakla§t!klanm, elbt
sesinin iistiinde siiriinerek bogazma dog
ru yakla!ttklannt, tavandan ensesine sark· 
!Jklarmt,. pa~asmdan i~eri kayacaklanm 
samyordu. Bu kuruntularla o ~adar. b.ii
ziiliiyor, o kadar kii~iiliiyordu ki kalb~t~, 
midesinin, hatta ruhunun cendereye gtrdt

gini hissediyordu. 
Biiylece saatler ge<;iyordu. • 
Oyle saat!er ki herbiri ba§tanba§a t§· 

kence ile dolu olan hirer am kadar uzun 

geliyordu. • • .. .. 
0 strada oliim onun 1~10, buyuk kur-

tartCl demekti. Fa kat o zaman da arka
da kalan sevgilileri, Akpmann aydmhk 
ve mavi goklerini, hayti kokulu havasmt, 
ziimriid giyimli yarna~lannl hatuhyor· 

duBu hattr]ayt§, onu biiyiik bir kuvvetle 

hayata baghyordu. Halbuki bu ~adarla 
kalmtyordu. Ba§ka bir his vardt. kt. a !II o
nu doyurmak i~in ya§amak tsltyordu : 

Oc... k 
Di!lerini stktyor; yu.mrukl~nnt "- t-

yor; §imdi suradan ensesme btr y1l~nm 
atlayacagmt sanarak oteye ft~h.yor; _buaz 
sonra bir <;iyantn, salvanmn t~tne guece
gin..Jen siiphelenerek oteye ka~tyo~d~. 

Biraz zoytf, sinirli, iradestz bu msan 

olevdt ~oktan ~tldmrdt. 
Ka;§t kosedeki kii~iik delik agannca 

biraz nefes aldt; korkudan biiyiimii~ alan 
gozleri kiiciildii; elleri gevjedi ve etrafma 
goz alit; biitiin gece siiren, onu ktv~andt
ran veya iirperten hislerden pek <;ogunnn 

kuruntu oldugunu anladt. , . 
0 zamana kadar ~ektigi actlar s1md1 

B. k I I 
midesine toplanmt§tl: u~o ttrnaK•ar, 
bircok bocekler simdi orayt desiyor, ke
miriyordu. Geceki tshrab onu oldurme
misti; !a kat bu ·~hk <;ok siirerse olecegine 

1uphe yoktu. Halbuki diismanlanndan ii<; 

alabilmek i~in ya§ama>t laz1mdt. 
Karst ko.edeki kii~iik ve aydm!Jk <leli

ge dogru gitti; oradan dJ§an bakh: Mini 
mini ve kirli camdan ancak t§tk SJZal-,ili
yordu. Gozlerin ote tarafa ge~mesine 

- Kurtulmak i(in ne yapmah? 
Birka<; dakika dii•iindii. Kurtulu0 yo

lunu bulamtyordu. Cam1 k1tsa bile ora
dan ancak elini <;Jkarabilirdi ve bundan 
hi<;bJT fayda yoktu. Ostelik d10andan ice
riye baz1 igrenc ve korkunc jeylerin pir
meleri ihtimali vardt. Ba§ka tara Ita hi bir 
sey goriinmiivordu. Yalmz damdan ;,e
riye sularm akmaSJ i<;in yap1lan borunun 
bir ucu sarn•cm dibine kadar iniyordu. 

Bununla beraber iimidleri hi<; kn-lma
dt. Kendi kendine cevab verdi: 

- Her ne olursa yapmah I 
Arkasmda bir demir giiriiltii•ii dU\·a

rak dondii. Merdiven ba0mdaki kapal< a
<;J!Jyor; ice rive sol gun bir t§tk slZ!yordu. 
Bu l§tkta Keklik Ahmed gori.indii: elinde 
bir kiTha<; vard1; iki basamak indi. T ek 
gozlii kadm da elindeki ilmikli urgam 
sallayarak onun ardmdan geliyordu. 

Gene bz, gozleri biiyiiyerek, duvara 
dayandt; etrafta kendisini korumak i;;in 
bir§ey aradt: goremedi. 

Keklik Ahmed c;ok fena bak1yonlu; 
gozleri, done done derinlesen iki kuyu 
halinde biiyuyordu. Kelimeleri tma wra 
homurdandt: 

- Bana bak aptal Yiiruk I Arllk se
ninle ugra§mJyacagtm. lki jeyden birini 
kabul etmen !aZJm ... 

<;:atal ve uclan kurjunlu ktrbac1 elincle 
salladt: 

- Y a sen in bununla, her tara fm: par
<;a par<;a edinceye kadar doverim ve son
ra ... 

Tek gozlii kadmm elindeki ilmikli nr

gant gosterdi: 
- ~ununla, bir k()pek yavrusu gibi 

boganm. (:iinkii senin i~in san san alt:n
lar verdim; yollarda o kadar korku ~ek
tim ... Yahud ... 

Keklik Ahmed gene ktza elile ipret 

ederek: 
- Buraya gel! 
Dedi. 
Gullii gitmedi; sordu: 

- Y ahud ne olacak? Onu da soy

le! 

• .f-4irl'i JliWUIIJ.~\lig,.,.. rn "' •r • v • 
- Hah ~y]e! lnsan gibi l<onuj!. .. 

n-- J • hn 'd rl ~imdive ka-
i-<!IM l'f1 rt!"~f\I)l,t,.!!! ~,•"JI'·rr"•o"'<·• 
dar elimden bin kadar ktz ve oglan ge<;-
ti; hi'fbirine kotiiliigiim olmamqtJT. F.l
bet, onlann yiiziinden kazamyor, namus 
ve 1erefimle ya§Jyorum I 

- Anladtk, §U ikinci yolu da soyle .. 
- Aferin.. Onu soylemiyecegim, 

gosterecegim. Benim arkamdan gel de 
yukanda iitekiler nas1l yumu§ak dojek
lerde yatarak, yagla ball a besleniyorl ar; 

8or! 
Keklik Ahmed merdiveni <;tk!t. 

Gene ktz da <;tkh. 
Esirci onu elinden tuttu; sofamn kose

sindeki bir kaptyt a~tt. Orada be§ yatak 
vardt ve ktzlar orada iki1er iki§er m·~t1 

mt§tl uyuyorlardt. Keklik Ahmed bag.r

dt: 
- Kalkm I <;orbantz soguyacakl 
Ktzlar hirer iki1er uyand1lar. T ek goz

lii kadm balm ibrikle su doktii, onlar da 
baktr legende yiizlerini ytkad1lar; sa<;la
nm taradtlar; giyindiler. Birka~ dal<ika 
so~ra yan taraftaki ba1ka bir odada, ba
kudan biiyiicek bir sininin etralma diz ~ok 
tiiler· kocaman bir ~anakla gelen bulgur 
<;orb~smt tahta Xa§lklarla ve biiyiik bir 
i1tahla i<;meye ba§ladt!ar. Ondan sonra 
hirer parc;a tereyag, bal ve beyaz ekmek 
yediler. Bu mada birbirlerile konujuyor
lar; Gulliiyii de <fagmyorlardt. 

Gene k1z <;oktan buna razt olmujtU. 
Keklik Ahmed: 
- l§te, ikinci yo! da budur. Babamn 

evinde boyle kahva!tt bulur muydun? Be
nim satltgtm ktzlar arasmda vezir kan-
51 olanlar var. Ka~ tanesi vakit vakil he
diyeler gonderirler; saadetimi sana bor<;
luyum! derler. Dii§iinmei Se~i? de ta
lihin varsa ipekler ve altmlar t~mde va-

1arsm; o zaman bana dua edersin .'. H~;r
d1 sen de bun! ann arasma otur; u<; dart 
giin beslenir;en ay gibi olacaksm I 

Diyordu. 
Giillii yolda derdlejtigi giizel san klZin 

yanma oturdu; kendi,ine getirilen ~orba
Y' derin bir ha1la ka§Jklamaya ba~l~d~. 
0, bu suretk karnmt doyurmuyor; tnlt

kam han~erini sivriltiyordu. 
Ondan sonraki bes giinii tam bir et ve 

mide rahath~t i<finde ge<;irdi. Diger ktz
lann maceralannt buyiik bir dikkat ve me 
rakla dinliyor; ~ogunun, kendisindr.n da
ha korkunc haftalar ve aylar ge<;irdikle
rini i:igrenerek avunuyordu. Onu aSJI avu
tan §eY satJldtgt konaktan veya evden 
kacmayt ummaSJydJ; Akpmar u~ak ?e
gildi. y a §U koyu esmer renktekt canye 
gibi Habe1 iilkesinden gels~ydt! .. Yahud 
!U kumral kllln memlekett alan Ktbns-

icrast diisiiniiliiyor 
Senelerdenberi esas!t bir §ikayet mev

zuu alan ve son zamanlarda sanayi tetkik 
heyeti tarafmdan ele almmt§ bulunan 
Pasabah<;e §ije ve cam labrikasmm salt§· 

larile bu fabrikamn malumatt alan ziica
ciye ejyast iizerindeki ihtikar meselesi bir 
hal yoluna girmij bulunmaktadtr. h 
Barkasmm iizerinde ehemmiyetle durdu

gu bu meselenin memleket, halk ve zii
caciye tacirlerinin menfaatlerine uygun bir 
§ekilde halli i<;in fabrika idaresi tetkiklere 

ba§lamt§llr. 
A!dJgJm<Z malumata gore, bilhassa 

1imdiye kadar §ikayetlerin esasmt te§kil 
eden ve piyasanm muvazenesini bozan 

salls ni•betinden iskonta yaptlmaSJ u
sulii~iin ilgast ilk olarak ele alman cihet
tir. Bu ,ekilde fabrikanm satt§lan garan
ti ediliyor, biiyiik sipari§ler altmyor, !akat 

bir inhisara ve ihtikara yo! a<;thyordu. 
Y aptian hesablar, labrika mamulatmm 
bir trost taralmdan kapattlrnt§ olmasmdan 
doiay1 fiatm bir mislinden fazlaya yiik -
selmi§ oldugunu gostermi§tir. 

.;ii§e satl§larmm a~1lacak sail§ §Ubele
rinden yaptlmast ve toptan fiatla pera -
kende fiatm bir tutulmast cihetleri de 

tetkik olunmaktad!T. 

SEHIR ISLERI 

Su saatleri 
Sular idaresi, aparttmanlann her ka

tmda oturan kiractlara ayn ayn su sa
atleri verecekti.r. Bu suretle mal sahib -
lerile kiractlar arasmda <;tkan ihtilaf -
lann Online P"e~ilecektir. 

lhtisas kursu 
Yeni biit'>e ile Belcdiye muhasebe kad

rosunda yaptlacak tenkihatt milteakib 
kalacak tahsil memurlan i'>in bir ihti -
sas kursu a,tlacaktt:r. 

Metahirin kabirleri 
filehir dahilindeki mezar!tklarda ya -

tan me§ahirin mezar la§lan numaralan

dmlmaktadrr. Bu niimerotaj i§i ikmal 
edildikten sonra kabirler Edimekapt 
mezar!tgma naklolunacakbr. 

~ehir bandosu 
fCo,nservatu,arm §ehir bandosu .ktsmt 

tek:emmill ettirilecek, burada yeb~en 4 

lerin ekserisi mektebi bitirir bitirmez 
baska vi!§yetl~re gittiklerinden kendi -
Ieri bir m.ilddet mecburi hizmete tabi 
tutulacakltr. 

Cihangir caddesi 
Cihangi;r caddesinin katran!J ~ose ola

rak yaptlmast kararla§mt§, mliteahhide 
iha le edilmi§tir. 

Eglence yerlerinde tenzilat 
ir;kili eglence yerlerinin tarifelerinde 

umumi bir tenzi!f.t icrast i'>in yap1lan 
tetkikat nihayet bulmu§tur. Tenzilatta 
mevki, ,algth olup olmamak, artist bu
Junup bulunmamak gibi hususlar esas 
tutulocakttr. 

Florya pla ;lart kiraya 
veriliyor 

Florya plajlarmm ge,en seneki gibi 
kiraya verilmesi taka.rriir etmi,tir. Da
imi Encilmen, bunu arhrmaya koymu§
tur. 

Cezalandmla'lllar 
Son haftalar iqinde Fatih ka7.astnc" 

yere tilkiiren 18, Adalar kazast dahilino 
nizamnamelere aykm hareket eden ' 
k'§i teczive edilmi~tir. 

Tahim ab:..lesi 
temizlettiriliyor 

Taksim abidesinin bronz ktsmmm len
ni §ekilde temizlettirilmesi kararla~tt 
nlm,c:tlr. 

MISlr~artisi yardtmct hal 
oluyor 

Belcdiye, M1sm;ar§tsmm yardtmct hal 
binast olarak kullamlmak iizere istim -
lilkinc te§ebbils etmistir. Baltkpazarm
da ytktlan dilkkanlarda mevaddt gtda -
iye satanlar buraya yerlestirileceklerdir. 
Mtstr<;ar§JSI i~indeki esnaf, Kapa!tca.l'§t
ya nakled leceklerdir. Belcdiye, MtsJr
carststm istim 11\ k ettikten sonra burayt 
tamir edpeok, dilkk!m te~kilatt viicude 
gctirecektir. 

KfJI.TOR I~T.£RI 

Ni§anta§mt:la bir ktz enstitiisii 
ac;thyor 

Maarif Vckaleti, memleketin muhte
lif mmtakalarmda yeniden san'at mek
tcbieri a<;maya karar vermi§tir. filehri
mizde mevcud enstitil ve san'at mekteb
leri de ihtiyac nisbetinde arttmlacak -
hr. Bunun i\'in Iaztm gelen tetkikler de
vam etmektedir. ilk olarak Beyoglu 
semtinin ihtiyacmt ka!'§tlamak ilzere 
Ni§anta§tnda bir ktz enstitiisii tesisine 
k•rar verilmi§tir. 

Maarif miidiirii bir ay izinli 

Tayyare ihtifali 1 Zehirlenenler 

Program tespit edildi, 
1 Tahlil raporlar1, heniiz 

alakadarl~ra verilmedi \ 

alakadarlara bildirildi 
I --·- I 

Her sene oldugu gibi bu sene de 
yapdacak alan tayyare §Chidleri ih
tifaline aid program alakadar rna· 
kamlarca tespit olunmujlur. 

ihtifal maylSm on be§inci pazar-
1 

tesi giinu yaptlacakttr. 0 giin saat 
on dortten on be§e kadar bir saat bir I 
zaman i,in hava faaliyeti tatil edile- 1 
cektir. 1 

Saat on ii~te F atih parkmda bir 
toplanlt olacaktu. Bu toplantJya da
vetliler; klt' alar, mektebliler ve halk ' 
i§tirak edecektir. ( 

Merasime tam sa at on dortte Fa
tih parkt; Beyaztd, Selimiye, T ak
sim ve Ma~kadan attlacak toplarla 
ba§lanacaktJr. 

T oplann attlmasile; merasim ku
mandam olan Istanbul Merkez Ku
mandam merasimi a~acak ve mera· 
sim yerinde bulunanlan hava jehid
lerini ve biitiin §Chidleri selamlama
ga davet edecektir. 

Bunu miiteaktb bir borazan tara
fmdan <;almacak (Ti) i§areti iizeri· 
ne klt' alar, mektebler, subaylar se
lam vaziyeti alacak; siviller japka
lanm <;Jkaracaklardu. Bu anda Fa
tih parkmda, Beyaztd ve Galata 
kulelerinde, resml claire ve miiesse
selerde ve limanda mevcud gemiler
deki bayraklar yava§ yava§ yanya 

1 
kadar indirilecektir. Biitiin gemiler 
ve fabrikalar diidiiklerini ~alacak • 
lar; halk ve biitiin nakil vasttalan 
bir dakika olduklan yerlerde dura
caklardJT. 

Bir dakikamn sonunda merasim 
kumandantntn emrile ~ahnacak ikin- I 
ci bir (Ti) i§areti iizerine selam va
ziyetine nihayet verilecek, bayraklar ; 
tekrar yukan ~ekilecek ve diidiikler 1 

, susacaktJT. Bun dan sonra F atih par- ) 
kmdaki tayyare abidesi oniinde ordu 
namma hava subaylarmdan; Turk 
Hava Kurumundan, halk namma 
~ehir Meclisinden ve yiiksek mek- ~ 

~ tebler namma talebeden hirer zat j 
taralmdan hitabeler irap olunacak-v ... u. , •. ~ 
ttr. 

~ .Jii!abejeri. m~teabb 10\Zika }Da- I 
'I tern havaSJ ~alacak ve bir manga ta- I 
\ rafmdan ij~ defa havaya ate§ ed1le- 1, 

I cektir. Bundan sonra da ba~!tyacak I 
1 

alan ge~id resmine Maltepe Lisesi 1 

( ve mizikast, tlimen miztkasi, miiret
( teb bir piyade taburu, bir top~u ba
:( taryaSJ, bir polis taburu, Ktz Ogret- 1, 

( men okulu, Istanbul Ktz lisesi, lstan- ll 
~ bul Erkek lisesi, Pertevniyal E.rkek 
~ lisesi, Cumhuriyet Ktz lisesi, Vefa 
~ Erkek lisesi, Dariinafaka, Hayriye, · 

~ 
Istiklal ve Yiice O!kii Erkek lisele
ri i§tirak eyliyecektir. 

Kolordu, Belediye, Cumhuriyet 
1 Halk Partisi, ve Turk Hava Kuru- l 
:( mu tarafmdan tayyare abidesine <;e· I 
( lenkler konulacaktJT. ~ 

-~-"'-"'----="-~ 

P. T. TELF.FONDA 

Resmi telgraflar 
Devairdc ktrla,;iyeciligin azalttlmast 

i~in bazt kararlar verilmi~tir. Muhabe -
resi yalnll miistarel i~lere hasrcdilrcrk, 
ihtiram kelimeleri ihlisar olunacak, za-
ruret !IG..311 otmac.a.i .. :.1 • .. ... lJ1L. 

si yaptlmtyacaktur. • Bundan sonra 'har 
vilayete mukannen miktardan ba~ka 
telgraf parast verilemiyecektir. Fazla 
telgraf paralan miisebbiblerine iidetile
cektir. 

~·-·~ 
lskelelerde kontrol memuru 

bulunacak 
Havalarm steak gitmesi doiaytsile pa

zar giinleri vapurlar kalabahk oldugun
dan iskelelerde bu haftadan itibaren li
man kontrol memurlan bulunmasma 
karar verilmic:tir. 

39 ki§inin zehirlenmesine sebeb alan 
siit meselesi hakkmda Belediye S1hhat 
miidiirliigii tahkikata devam etmektedir. 
Bu siitlerin muhtelif mahallerden §Chre 
getirilip F atihte toptanct Abdullah ismin
de bir siit~uye satJ!dtgl anla~Jlml§ltr. 

iddia edildigine gore, Abdullah, muh
telil yeflerden gelen bu siitleri birbirine 
kan~tJTdtktan sonra perakendecilere tevzi 
etmi~. sattJTmt§llr. 

Bakteriyolojihane ile kimyahane, tahlil 
raporunu heniiz alakadar makamlara ver

memislerdir. 
Y edikule tarafmda Mustafa isminde 

diger bir §ah!S da bu isle alakadar olarak 
sorguya cekilmistir. Hastalardan diin 
Hasekide iki, Cerrahpa§ada bir ki§i kal-

mtshr. 

ADLIYEDE 

Mahki'im olanlar 
Kli,ilkpazarda bir kadmt iildiiren, ka

dmm kaTde§ini yarahyan Yunusun mu
hakemesinde, istanbul Agtrceza mah -
kemesi karanm diin ak§am bildirdi. 

Yunusun her iki su~tan on sekiz sene, 
on yedi giln agtr hapsini, Hilsnilye yirmi 
lira, Selimenin tayin edecek varislerine 
bin lira Odemesini kararla§h:rdt. 

Bostanctda kasab Hiiseyni iildi.iren 
islam da on iki sene agtr hapse mahkfun 
olmu§tur. islam, Hiiseynin varislerine 
bin lira tazminat iideyecektir. 

Sartyer civarmm fotografi
sini almt§ ..• 

istanbula gelen bir Alman seyyah va
pu.runun hesab memuru Edvard Maks, 
Sanyer civarmda bir resim ~ekmi~, gii
riilmii§, yakalanmt§, Yenikiiy Miiddei
umumiligince hakkmda tahkikat yap1l -
mi§Itr. Tahkikattan sonra, hadise, agtr 
cezah me§hud su~ mahiyetinde giiriil -
dilgilnden, kendisi istanbul Agrrceza 
mahkemesine yollanmt§ltr. 

c;:ektigi resmin herkesin giirdilgii bir 
sahil manzarasmdan ibaret oldugunu, 
buranm resmini almak yasak oldugunu 
bilmedigini ve hala da yasak sanmadr
i!Jm siiyliyen bu ecnebi, • ban a ihtar etti
ler, ihtar edince artik fotograf1 kapat -
ltm. Bir tek resim, o zamana kadar ~e • 
kilmi§ bulunuyo.rdu• demi§tir. 

Bogazda l'esimle tesQiti memuu yerip 
resmlni ~ektigi iddiasi}e Agu•cezlll 8. v-e -

rilen ecn.e.Qi;jin forgusu yaqtldt(<lan sol'j
ra, bu i§teki §ahidlel' din1enilmi§tir. 
Mahkeme, tahkikat noksan oldugu kay
dile, bu noksan ikmal edilmek lizere dos
yayt ve ecnebiyi iadeten Yenikoy Mi.id
deiumumiligine giindermi§tir. Davaya 
umumi hiikiimlere <!iire baktlacakttr. 

Hapisane bo§altdtyor 
Adliye Vekaletinden istanbul Milddei

umumiligine vaki bir ifar iizerine is -
tanbul Hapisanesinin bugilnden itibaren 
bo~alti!masma ba§lanacakltr. Bu hapi
sanedeki diirt yiiz kiisur mahkiimdan 
bir ktsmr istanbul Tevkifanesine giitil -
riilecek, bir ktsmt tl'skiidara giinderile • 
cektilr. On agtr cezah mahkiim da im -
rah adasma vollanacakltr. 

Para basma su~lulart 
Darbhanede ge<;enlerde gizlice para 

basmaktan Halid, Enver, Salih yakalan
m>§lar, Sultanahmed ii~iincil sulh ceza· 
da mahkum olmu§lardJ. 0 zaman, ba~ -
hyan tahkikat tamik olunarak Mustafa, 
\/uri, Nazif de bu §ekilde faaliyette bu-
1unduklan kaydile Milddeiumumilige 
verilm'§lerdi. Sultana"mod birinci sulh 
"'~~ diin bunlar muhakeme ed;Jec-· 

lerdi. Mahkemeye, sade Nazif gelmi~ti. 
Kendlsi obu i$i yapa!llar, ceza yediler. 
Ben, ne evve1den, ne o zaman, ne de 
sonradan boyle bir i~ vapt1m. Benim hi~ 
bir alakam yoktur. demi§tir. Muhake
meye ~;elmiyen Mustafa ile Nuri miizek
kere ile geti.rileceklerdir. -···---Doktaki artza 

Evvelki sabah istinye Dokunda vu -
kua gelen anza iizerinde Denizbank~a 
tetkikat yaptlmt§ltr. Verilen malumata 
giire, Dokun muvazenesine tesir eden 
b'r vazivet hast! olmamts\Ir. 

• 

DUn Vilayette Vali muavininin riyasetinde yaptlan toplanhdan bir goriinii$ 

19 may1~ idman §enliklerine aid programt haztrlamak ilzere diln saat 
de Vilayette bir yaptlmi~br. Toplanbda programm esashn ilze

unda Vali Liitfi K1rdarm riyasetinde ikinci 

4 May1s 1939 

~iyasi icmal 
ingiliz ordusu 

$ imdiye kadar lngiliz cihan im· 
paratorlugunun diinya politikast 
iizerindeki tesir vaSJtaSJ donan

mast idi. Son senelerde hava kuvvetlerinin 
gerek evsaft gerek tayyare adedi itibarile 
biiyiimesine de ehemmiyet vermekte idi. 
Her iki kuvvet son neferine kadar tam 
miitehasSJs miirettebatJ tarafmdan idare 
edildigine gore bahriyeliler ve tayyareci
ler i<;in mecburi hizmete liizum yoktur. 
Bu esas bundan sonra dahi baki kalacak
llr. 

Fa kat <;:eko-Slovakyanm biisbutiin 
par<;alantp ortadan kalkmast iizerine Av· 
rupa politikasmda kopan yeni futma In· 
giliz ordusunun da miihim bir siyasi ami! 
olmaSJnt icab ettirrni§tir. ~oyle ki Alman
yamn, ltalyamn ileri hareketini durdur • 
mak i<;in kii~iik devletleri bir cepheye 
toplamaga ~ali§an ingiltere; gelecek 
harbin denizden ziyade karada kat'! ne• 
ticeyi bulacagmt idrak eden bu hiikumet• 
ler iizerinde !ngiliz ordusunun biiyiik bir 
kuvvet olmamasmdan dolay1 tesir yapa
madJgJnt ve emniyet telkin edemedigini 
gormii§tii. Her taraftan evvela Ingilterc· 
nin mecburi askerlik hizmetini tatbik ey
lemesi ~esleri yiikselmi§ti. Degil kii<;iik 
hiikumetler, daha ziyade orduya ve u -
mumi erkamharbiyeye dayanarak mem
leketin haricl ve dahili siyasetini yiiriiten 
ve Miidafaa Naztrt Slfatile F ransanm or
dusuna, donanmasma ve hava kuvvetleri
ne bakan Daladye bile F ransanm miitte
fiki lngiltereyi son derecede Slkt§tlTrnt§ll. 

HalihazJTda ingilterenin ba§mda bu -
lunan muhafazakiirlar partisi; kii<;tik hii
kiimetleri lngiliz himayesine koymak 
§oyle dursun, bir giin F ransay1 bile el
den ka~Jracagmt anlad1gmdan muhalif 
tejekkiillerin yani amele partisinin, libe -
rallerin ve dart milyon azast bulunan a
mele birliklerinin §iddetli itiraz ve isyam
na ragmen mecburi askerlik esasmt kabul 
etmij ve bu yolda hiikumetin yap!Jgt tek
lif de parlamentoda tasvib edilrni§ti. 

~imdi hiikumet bu esasm tatbikt i<;in 
parlamentoya bir kanun layihaSl vermi§
tir. Adt (mecburi talim) olan bu kanun 
lngilterenin F ransa, italy a ve AI many a 
gibi umumi ve devamlt askeri hizmet usu
liinii kabul etmedigini ispat ediyor. Yu
kanda soyledigimiz ve<;hile bahriye ve 
hav~ kuv-:ttlerine mecburi ta,Jil)l jitbik 
edilmiyecektir. Hatta nizamiye ordusu 

i~in de biiyJe .bir mecburiyet yoktur. Yal
mz miistahfaz denilen milis kuvvetlerile 
ihtiyat ktsm1 i<;in ktsa talimli efrad temin 
edilecektir. ~oyle ki yirmi ya§mdaki genc
ler alh ay miiddetle mecburi talim gore -
cek ve terhis edildikten sonra milise ya
hud ihtiyata ii~ bu~uk sene miiddetle mec
buri olarak intisab edecektir. 

Milisler ve ihtiyatlar senede on be§ gun 
talim gordiiklerine nazaran altt aybk 
mecburi talimden sonra ancak ii~ bu~uk 
sen•de ceman yedi hafta mecburi talim 
yapacaklardJT. 

ingilterede yirmi ya§tndaki genclerin 
miktan 320,000 ki§idir. Fa kat bir mil
yondan fazla i1siz bulunduguna ve rnai
set darhg1 geni§ mikyasta olduguna gore 
bundan <;iirukler ~1kttktan sonra saglam 
kalaeak efradm miktan iki yiiz bini ge~
miyecektir. Bu hesaba gore mevcud lngi
iiz ordusu tezyid edilmi§ olm1yacak ve 
ancak goniillii bulmakta SJkmll <;ekilen 
milis ve ihtiyat teskilatt tamamlanmJ§ ve 
takviye edilmi§ olacaktJT. 

Mv.harrem F evzi TOG A Y 

Ucuz sahlan bugday 

tertibinde degi~iklik 

Toprak Mahsulleri Ofisi istanbulda 
1•~m'"' fiatlarmm ylikselmesine mfmi ol
mak i'>in devlet namma istanbul degir· 
menci ve finnactlanna ucuz fiatla ve.r
digi bugdaylarm tertibinde yeni bir 
degi§iklik yapmt§ ve istlyen degirmen
cilerle firmactlara yalmz yurnu§ak bug
day da satmaga ba§lamt§hr. istiyenlere 
gene sert bugday verilmektedir. 

Piyasanm en mii§kill bir zamamnda, 
bundan tam bi.r ay evvel yaptlan bu mil
dahale \'Ok yerinde olmu§tur. Yalmz, bu 
bir ay i\'inde bilhassa Eski§ehir, Kara -
kay ve Tekirdag ha valisinden fazla un 
gelmesi istanbul bugday piyasasmt is -
teksiz ve sakin tutmu§tur. Toprak Mah-
sulleri Ofisinin bi.r ay i\'inde satbgr bug
day mecmuu ancak 3000 tondur ki, hi<; 
degilse bunun u., misli olmast ilmid e
dilebilirdi. 

Yakm kaza ve vilayet degirmenleri 
fstanbnla kadar nakliyeyi 
sonra da istanbul degirmenlerine reka 
bet etmek imkamnt bulmaktadtrlar. 

Cumhur•yet 
Nilshaa 5 kurustur. 

Abone \'eral'ti: } Tilrkiye Harte v icin tciD 
Seuelik 
Alb ayhk 
()c ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr 
750 • 1450 • 
coo • 800 • 



CUMJtlJ .. ,, J>'l 

umen Hariciye Naz1r1 
elgrad' da bekleniyor 

Hldlseler aras1nda 

Birinci nefriyat kongresi 

M aarif Vekilleri araamda ilk 
defa Haaan Ali Yuce~ kiil
tur davaam1 yalmz mekteb 

programlarma baghyan dar maarifffi 

Afrikada haz1rlanan 
biiyiik miidafaa hath 

gazeteleri hararetli ne.riyatta 
ve iki devletin ideolojik cepheler 

bir siyaset takib edecegini yaz~yorlar 
{a. a.) - Romanya Hari-l miyen bir tak1m ihtilaflara ve mii§kiilita 

Naz1n Cafenko'nun Belgradda ya· sebebiyet vermek suretile memleketlerinin 
ziyaret miinasebetile Pravda ga· vahdetini tehdid edecek olan her t~rlii 

bir ba~makale netretmittir. harici daiyelere kar§I milli devletlenm~ 
Yugoslavya Hariciye miidafaasi i~in ayni metodlan ve aym 

T zintzar Markovi~'le Romanya yollan takib etmektedirler. 

kafaamm an' ane zincirini lard• ve 
o;ocuga, genclige, halka mekteb d!fm· 
da verilecek telif ve tercume eaerlerin 
netn lflnl, yay1m mekanizmaama 

Fransanm Tunustaki 
« Buraya hiicum etmek 

Bir ingiliz muharriri, 
haZirbklari hakkmda 

bir budalahk olacaktir » 
kadar tamil bir aiateme kavu§lurrnak Mare~al Coring' den sonra Alman or
io;in, butun ihhaas adamlarmm itlirak dulan Ba1kumandam General Brau -
ettigi buyuk bir netriyat kongreai cbitsch'm dogruca Trablusgarba gitmi§ 
toplad1. Bu, maarif tarihinde, Turk olma51 gerek T unusun, gerek MISmn 
matbuat ve ne§riyat menaublarile miidafaa vaziyeti iizerinde tekrar biitiin 
maarifffiler arasmda toplu temaa1 te- diinyanm dikkatini celbehni§tir. Bu mii· 
min eden ilk tetebbuatur. nasebetle mejhur lngiliz muharrirlerioden 

diyor 
, 

AK 0no112 

Nazm Cafenko arasmdaki te· Pravda gazetesi, bundan sonra Ro • 
~imdiki beynelmilel vaziyet dola- manyanm harici siyasetiniv daima millet

ve Cafenko'nun Berlin, Londra, ler arasmda muslihane miinasebetler ve 
ve Romadan di:inmiit olmas1 hase- kendi menafiini komtu devletlerle .b~yiik 

biiyiik bir ehemmiyeti haiz oldugu devletlerin menafiile telif esasma ISh~ad 
edilmektedir. etmit oldugunu yazmaktad1r. Buna bma· 
gazete, bu ciheti kaydettikten son· en Romanya, Yugosl~vya. ile olan mii· 

Biiyiik Harbdenberi Romanya ile nasebatml kuvvetlendirmeg~ . ga.yret ~~ • 
dost ve miittefik kalmi§ mektedir ve Calenko. Berlm1 Ziyareh es

ve bunun istikbalde beynel • nasmda Hitler'le Alman Hariciye Nazm 
sahada yap1lacak her tiirlii miitte • Von Ribbentrop'un bu noktai nazan ta· 

hareket i~in esas tetkil edeceg,ine mamile anlami§ o~dukl~nm gi:irmiittii~. 

Hasan Ali Yucel, bir maarifffi ol- Core Steer'in ahiren T unusun miidafaa 
madan evvel bir fikir adam1 ve bir hatlannda yaphgi tetkikat neticesinde 
muharrir olduiu iffin, matbuat ve yazmi§ oldugu miihim makaleyi naklet • 
ne§riyat menaublannm reylerini ve megi faydah buluyoruz: 
mulihazalarm1 heaaba kalmlyan bir Tunusta FranSizlann Trablusgarbda
kiiltur hareketinin yanm kalacaiJnl ki ftalyanlara kar§I viicude getirmi1 ol· 
idrak eden ilk Maarif Vekilidir. Ki- duklan Moreth miistahkem hath tam ~ 
tab denilen neane yalmz mekteb ki- hudud iizerinde olmay1p ~ok gerilerde • 
tabmdan ibaret olrnad1gma gore, bu- dir. <;:unkii hudud tahkimata miisaid de
tun Turk muelliflerini, muharrirleri- gildir. Bindigimiz otobiis evvel.i Mede
ni, mulercimlerini, tibi ve nllfirlerini nin' den ge~ti. Beraberimizde kmmz1 fesli 
rnaarif bunyeainin en tabii uzuvlan ve mavi gozlii bir Zuhaf kii~iik zabiti 
aaymak laz1m gelirdi. Birinci Netri· vard1. Soldan 700 metre irtifamdaki 
yat kongreai bu geni§ kiiltur gorii§u- Matmatas mh goriindii. Miistahkem hat· 
nun ilk parlak belirtiai oldu. tm bulundugu bu mevki ~ok miihib ve 

Bu aahrlann yazlld1g1 anda, henuz sarph. Deniz kenanndaki Ceffare ova • 
encumenler o;ahfmalarma batlamad1- smdan birdenbire yiikseliyordu. Biitiin 
Jar. Yapacaldan programlann neler tepelere toplar yerle§tirilmi1ti. Hafif ve 
olacagm1 bilmiyorum; fakat §Unu bi- ag1r bu toplarm hepsi de iizerinde bulun
liyorum ki encumenlerin kongre de- dugumuz sahilden gelen ve Ben Cardane, 
laletile Maarif Vekaletine yapacalda- Medenin, Mareth ve Cabes'teo ge~en 
n telkinler, timdiye kadar bu mev- yegane yola tevcih edilmi§ti. 

Frans•zlar1n Tunu•takl miistahkem 

etmektedir. Yugoslavya ile Ro· Pravda gazeteSI, nehce olarak, d1yor 
noktai nazarlan, niyet ve ki: 
daima hemahenk olmu§ ve <<Gafenko'nun Belgrad1 ziyareti ve 

Yugoslavyanm Romanya ile en Yugoslav Hariciye Nazuile yapacag1 
miinasebetler idame etmesinin gi:irii~meler, bizim Romanya ile olan mii· 

tetkil etmittir ve edecektir. na•ebattmizin dostane ve halisane oldu • 
Ayni gazete, her iki memleketin her gunu ve ayni. z~~~?d~ .miite~adi surette 

ideolojik cepheler haricinde bir si • ikhsadi mesal bnhgimiZI takv1ye etmekte 
takib etmekte olduklanm ve bu si- bulundugunu bir kere daha ispat ede • 

rasetto:n uzaklatmamn gerek Romanyay1, cektir. 
Yugoslavyayi met'um olmasa da lki dost memleket olan Romanya ile 
avakibe sevkedecegini hattrlatmak· Yugoslavya, ideolojik cephelerin azas1 ve 

mesai arkadati olarak taahhiide girmeden 
Esasen bu cihet, Yugoslav ve Rumen imtina etmekle kendi hususi menfaatleri· 

adamlan tarafmdan iyice anlatii· ne ve emniyetlerine ve ayni zamanda 
ve bu sebebden dola)'l iki memle- diinyanm bu kiSmmda umumi sulhun 
devlet adamlan, hi4; de beklenil • menfaatine hizmet etmektedirler.» 
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~ehid Tiirk · Fin ma~I 
tehir edildi 

zuda yuz bin defa aoylenmi§ ve ya- Medenin'in 1arkmdan itibaren batar -
zdm!f teYierden fazla ve batka olmr yalar yolu ba,tanbata yan ate1ine alacak 
yacakt1r: Diinya ldiaiklerinden han- vaziyette idiler. Sahil, bur ada s1ghk olup 
gilerini tercume edelim? Ideal bir ffO" ftalyanlann ihrac yapmalan i~in tehlike
cuk kiitubhaneainin vaalflan ne ol· lidir. Bundan ba1ka sahille daglar arasm
mah? F aydah bir netriyat progranu daki ova tabak gibi a~1ktu. ftalyanlann 
naa1l yapllmah? ilih ... gibi meaelele- bur ad an ge~meleri kendileri i~in ~ok gii~ 
rin hepai, bugune kadar nazariye olacakhr. Mareth miistahkem hathnm 
planmda tamamile halledilmi§ 18YI· kendisi ise alh kilometre daha geride 
labilir. Oatelik, onumuzde, garb dun· yurmahklar arasmda gi:imiilmu1tiir. Bura· 
yaam1n kulland1iJ metodlar ve pro- da ova Matamatas mhnm cenubunda ol
gramlar da apaffdt: tduruyor. Kultur dugu gibi diiz ve anzaSiz degildir. Vadi 
i§inde yeni aiatemler icad edecek de- denilen 1imali Afrikaya mahsus dibi 
giliz. Garbm medeni o;oc:ugu, medeni bembeyaz ve susuz dere yataklarile dolu
gencj ve medeni halk1 ne okuyona, dur. Siperler hurmahklann araSinda ya· 
Turk o;oc:uguna, Tiirk gencine ve p1lm11 oldugundan askerler, her agac1 o
Turk halkma biz de onu okutac:agJz. yarak hattra olarak bir~ok weyler yazmit-

tayyarecilerimiz 

Tahranda biiyiik hatim 
meclisi tertib edildi 

ProgramuniZ ve aiatemimiz medeni· lardn. Hurmahklann arasmda arama in· 
Diin, Helsinki' de hu- yetin progranu ve aiatemi olacak. cirlikler ve zeytinlikler da.hi vard1r. 

b Bunun iffin, daha encumenler topr 
Sus"'l dostJuk mt"t"sa a· Matamatas dagmm nadiren sulad'g' lanmadan evvel, hatta o;ok evvel, 

T hr I bu vadiler birbirine muvazi olarak 1imal Tahran 3 (a.a.) - a aa.&azete eo kalan· yap·'dt davaa1 nazariye plinmda 
ri, iki tayyarecimizin tehadetile neticele • U istikametinde denize miintehi bulunuyor. 

h kL.-daL · h b · · k - Burada asker ic;in gizlenmek c;ok ko • nen miiessif kaza a JUD "'' a en •• • Helsinki, 3 (Milli giiret ta 1m1- Aad clava miizakere ve miinelmta ,_ 
1 d layd1r. Arazi haki renkte olup birc;o .. 

yahla ~evrelenmit siitun ar ic;in e ver • m1zla giden arkadatimtzdan) - mevzuu deiilclir, o;iinldi aad clava fundahklarla kaphd•r. Siperlerin bulun· 
mekte ve yaz1lannm sonunda ka[det mil· Finlandiya Milli Ciire• tak1mile Mil- mucerred .Oz ve fikir imparatorluiu- I I 

' dugu arazi vaktile arpa tar a an imit. 
letin yasml ve kederini battal Majeste li takimimiz arasmda bugiin burada nun hakimiyet hududlan dltmda ka· Bunun i~in zemin saglamdu. Otede beri-
Sahin•ah oldugu halde biitiin ran mille· yap!lacak olan milli mar, Biiyiik hyor: Para meselesi. 

' b'ld' L d ' de murab1tlann kubbe gibi yuvarlak tiir· tinin candan paylattti!m• 1 •rmede ir. Mustafa ile Kenanm sakatlanmalan Para lizun. Yap1lacak program ne 
beleri goriinmektedir. Daha i:itede ~aki!-

lran hiikumeti i:ilen tayyarecilerimiz yiiziinden tehir edilmi§tir. oluna olaun para liz1m. Cocuia, I d k b B b 1 h 
Ia§ an iizerin e ~e e er eri erin siya irm' Medid camisinde bir hatim meclisi Tiirk giire.,.ilerinin, Finlandiyada gence veya halka fU veya bu kitab1 I h 

' B "' ~ad1rlan gi:iriiniiyor. Deve eri istira at 
tertib eylemittir. Bu mecliste .. a1vekil, bulunmalanndan istifade edilerek ik1 veriniz, para lizun. Greklerden, La- halindedir. Tam bunlarm arkasmda tel-
parlamento reioi, Hariciye Vezm, Har • memleket giire~<;ileri arasmda bir tinlerden. yeni zaman lciUilderinden i:irgiileri ba,hyor. 
l)l.y• Veiiri, dig" er kabine azas1, bir~ok dootluk m•~I yap1ld1. Crekoromen fU veya bu kitablan terciime ettiri- l 

~ Jd B talyanlarm moti:irlii k1t'alanmn yiirii· meb'uolar, Hariciye Vezareti erka01, giiretlerde 6 • 1 maglub o uk. un· niz, para lizun. I b b k 
k M h d r• 1 yii1iine mani o mak i~in iiyiik iiyii lran generalleri, lran matbuat er in1 ve da yalmz <;:oban e me ga '~ ge • Latin harflerini benimaedigimiz I H 

kay a par~alan yollara konu mu,tur. er 
k 'f b' h )'- kootl ,· b I •tur Hat•'m di gu"ndenberi, on yd•n tecriibesi bize eSI u a ,. u es u unmu, · · tarafta teliirgiilerden yapiimi• tuzaklar 

M Ef · t k h t Serbest giiretlerde Kii~iik Musta- aoaterdi ki huauai t-..Lbiiaiin ve aer· • meclisine !Sir, gamstan ve ra eye • ., ~ 00 00 00 d 
· •-· d · · k 1 · fa tu•la, Ahmed Cela! oay1 i!e mag· • L.... • · 8ab I' gorunuyor u. lerile sefaretlen erun• a Jthra ey emit- ' d mayenln _,...acagl If, I& I came· B 'lk d f h d B k 

ld lub oldular. Ya,ar, Mersinli <\~me • kinlannda gordiii'iiniiz kadardlr. u 1 mii a aa ath 1r. unun ar a • 
tir. Mecliste batta Rana Tarhan l ugu <;:oban Mehmed say1 ile galib geldi- Bununla bir memleket deiiJ, bir ka- smda blokhavslar, top yerleri, ve Moreth 
halde biitiin heyetimiz, biiyiik e ~imiz, ler. Buooyuook Mustafan1n sakathg"mdan hathmn a51) miistahkem manzumesi bulu-

b I 1 · saba ldilturii bile yap1lmaz. Her ihb· 
sefaretimiz erkaDI. su ay anmiZ, er en 87 k1'Joda guoore• yap1lamadl. nuyor. Bu miistahkem manzume Mo • 

cil · · d b 1 t • au tubeaine bq on kitab dutiiyor. 
miz ve gazete · enmlz e u unmut ur. Omer Be.im Tiirk ilmi ve Tiirk ldiltiirii bu bq on reth ismindeki ki:iydeki ii'5iilharekeye ka· 

Bundan sonra lramn en biiyiik vaiz ve 1~111111111111111111111111111111111111111111111111 ___ .. 1 k dar birkar kilometre derinlig"inde uzami•· 
I k kitabdan dogamaz. Elde bu unan e- • ' hatibi Hems, gayet be iii bir meniye 0 u- Mecl1"1te diinkii miizakereler hr. 

M miyet ve keyfiyet, ya giiluncdiir, ya 
mut ve meclise nihayet verilmi,tir. ii • Ankara 3 (a.a.) - B. M. Meclisi korkunc. Bu iki atfattan birini tercih Miistahkem hathn ba,hca mimarlann· 
t.:ak1ben hazu bulunan herkes Rana M h C •· b k 1 1 d 1 be" dan bulunan bir zat Cabes'te bana dedi 0 bugiin doktor az ar ermen m a~ an· et, yani o iim er en o um gen. 
Tarhana, Eni• Akaygene, Orgeneral r- hgmda toplanarak mart • mayiS 1938 ay- Mademki barf inlalabml devlet ki: «Buradaki hattm ikinci bir Majino o-
baya taziyette bulunmu§tur, Ianna aid divam muhasebat raporile va· yaptt, onun tabii neticelerine aid bu· lacagml tahayyiil etmeyiniz.Likin mo • 
80 Japon tayyaresi (;in k1flar umum miidiirliigii 1938 y1h biit~e- tun kiilfetlere devlet katlanacak. Da· dem miidafaaya aid ahnan biitiin ders 

sinde 16 bin lirahk miinakale yap1lmaSJ ha realist konllflllun: Bu dava her· ve tecriibeler burada tatbik edilmi§tir .» 
payitahtmt bombaladt hakkmdaki Jayihalan ve hudud sahiller §tyden evvel para meaeleaidir ve bu E!ao manzume biiyiik ve yiiksek mt • 

I 80 J hh oodoo too• 00 00 1939 I pa•a'" devlet verecek. larda olmay1p ovanm •ekline ve anzalan• Londra 3 (Husus ) - apon tay • 51 at umum mu ur ugunun Y• I , , • ' 
yaresi bugiin <;:inin yeni payitahtl olan biit~esini kabul etmittir. Bu paramn miktan aenecle milyonu na mahirane uydurulmuttur. Vadilerden 
<;:uking §ehrini §iddetle b~banhman Meclis gelecek i~tima•n• cuma giinii llfrn&dlk~, Nqrivat kongreainin bii· ve hurmahklann i~inden Zigzaonun geri-
etml•tir. "in hava kuvvetle. n.mukabele •~ tu"n faydaal, mealek adamlan arum· sinde Tujuna'ya kadar Matmatasa uza-

• "' dd tl b h 1 yapaca.hr. k d D d •~ k I k etmi§ler ve havada §i . e 1 •r. nb o • • neaeli bir aohbet veaileai olmalda rna Ia 1r. eniz en ktr" i ornetre uza • 
mu§tur. <;:in tayyarelern~.de~ biri alev • Bir ltalyan tayyarell kalacak. lara varmaktadn. 
ler i~erisinde yere dii~mu§tur. par~aland1 PEY A Ml ~AF A Miistahkem manzumeden ge~tigim za· 

Japon tayyarelerl taraf•?~".? ~lllan Roma 3 (a.a.) _ Trevise tayyare li- --------------- man esao kadroyu te,kil eden az bir gar· 
bombalar neticesinde bin k~l olmu§tiir. manma mensub bir tayyare, heniiz malum nizon bulundugunu zannetmi,tim. Hal • 
Maddi zararlar ~ok biiyiiktiir. olmlyan esbabdan dola)'l yere dii,erek Salih Arif defnedildi buki biitiin istihkamlar aokerle lebaleb 
Filiatin miizakereleri ilerliyor parcalanmithr. Pilot, telef olmu§tur. K1sa bir hastahklan sonra vefal eyle- dolu imi,. Cephedeki 11gmaklar ve takvi-

Kahire 3 (a.a.) - Biiyiik Britanya el- Siimer Bankla Eti Bank digini teessilrle haber verdii(imiz Ga - ye hatttndaki toplar arazi iizerindeki ~~-
FT t' latasaray Iisesi eski miidiirlerinden, ir • kmhlardan pek tefrik olunam1yordu. ~isi bugiin MISlr Ba§vekiline 1 •s m me- bl"rlettl"r1·lm1·yecek r h t k tl' 1 nndan 

;elesine dair Arablann yaptlklan tekli- an aya Imiztn Iyme 1 uzuv a .,. I' Agu to~u kuvveti yan sabit yan mii-
Ankara 3 (a.a.) _ Siimer Bank ve Eli Salih Arifin cenazesi, diin sa bah .,.1§ ' h 'k d M d • 

fe lngilteren in mukabil teklifini tekvldfi Bankln birle•lirilmesi idn tetkikat ya· Sihhat Yurdundan kaldmlarak namazl te am ve sleyyaTr '.r. datmFatas Tagm~n 
etmi§tir. lngilterenin bu mukabil t.~ I I • ' , 'I'E!~viikiJre camiinde k!lmdlktan sonra E- geni1 yamac an UJ&ne en um atan-

ld . L d h kil p1Imakta oldu"una dair baz1 gazetelerde 1 - • k d 1 1 h · 1 · · d kat'i mahiyette degi Ir. on ra u • 5 yiibdeki a:le makberesine defnolun • nme a ar ta yan mu ac1m enm yan an 
meti bu ~eseledeki kat'i hareketini he- ~lkan haberlerin as•! ve esas• olmadlgl mu§lur. ate, altma alabilir. Bu .;etin arazide su 

. 1. ogrenilm i ~tir. k k f .. 
1 

. ._ 
niiz tespit etmeml~ ll'. Cenaze merasimine biiN;ok profesiir aynaklan iyi in i1a ettm mit ve ta .. sim 

MUlga Donanma cemiyeti Tayyar, umum miidiirliik e· muallim, talebe ve Galatasaray Mezun· olunmu,tur. 
piyango tahvilleri mir zabitligine tayin edildi lan cemiyeti azalan i§ti.rak etmi~. ogle Mustahkem oahamn muhaf1z kuvvetle

Ankara 3 (Telefonla) - Giire~ fede • iizeri Galatasaray lisesi talebesi mekte- rinin kismi azami Arab ve Senegallidir. 
Ankara, 3 {Telefonla) - Mulga Do rasyonu ikinci reisi yiizba§• Tayyar, bin bah~esme ~lkarak toplanml~tlr. Na- Bunlar yan ~i:il olan bu arazideki mahru-

nanma cemiyeti tarafmdan ~dtanlan ikra· Bed T b' . oodoo lii"ii emir mazdan sonra Salih Arifin tabutu, i~in- miyetlere ve •edaide ltalyan fukalarm • 
m iyeli piyango tahvillerinden tJmd;ye ka· b.e1n1 .• er 1'Ye~I umduld~ mu ur 6 de uzun seneler kl}'l!letli hizmetlerde ' 

za 1 1gme aym e ' 1. bulundugu· ,·rfan mliessescsine kadar ge- dln daha iyi mukavemet edebilirler. Ku-dar numaralanna ikramiye ve amorti i· 1 1 · d'd 1 b y 
Balbo Mlllr& gidiyor tirilmi~ ve bah~eye girilmi§tir. yu ann su an pm ' en aza nut r. azm 

bUsbiitiin azalacakllr. 

mevkilerini l(iisterir harta 

yiSI ~ok gizli tutulmaktadu. Y almz turas• 
soylenebiiir ki bu miistahkem hattaki 
F ranSJz kuvvetleri herhalde ltalyan kuv· 
vetlerine faik olacakt1r. <;:iinkii T rablus
garbdaki ftalyanlar T unustan batka ay• 
ni zamanda MISna kar11 da kuvvet tefrik 
etmek mecburiyetindedirler. 

Cezayirdeki F ranSJz ordusunun k10m1 
azami ve ecnebi lejyonlannm biitiin sey • 
yar kuvvetlerinin T unusun cenubundaki 
miistahkem sahada bulundugu anlatJhyor. 

ltalyadan Trabluogarba yeni takviye 
kuvvetleri gonderilmesi muhtemeldir. Bu 
ihtimale kar§I FranSIZlar dahi timali ve 
garbi Afrikadan yeni kuvvetler celbede
bilecek vaziyette bulunuyorlar. 

T unustaki F rans1zlann kuvveti ve isti· 
nadgah1 sahilden Marethe ve Marethten 
T ucaneye ve T ucaneden Mltmatas ve 
F urn T atahnineye uzanan miistahkem 
oahadan ibaret degildir. F ranSJzlann ef • 
rad, erzak ve su membalanna varan bir 
~ok muvasala hatlan vard1r. Filvaki ltal· 
yanlar T rablusta T unu• hududunun muh· 
tdif noktalanna tahdid edilmit bir 4;ok 
1ubeleri olan miikemmel bir sahil !QSe yo· 
lu yapllll~lan:lu. Lakin ltalyanlann bir 
JOSe yo! una mukabil F ran5tzlann T Ull

ta muhtelit demiryolu ve fOSt hatlan var
dlr. F ranSizlar askeri ve malzemeyi bir 
yola )'lgmak mecburiyetinde dqildirler. 

F ranSizlar hal a bo1 durmay1p muvasa· 
Ia hatlanm miitemadiyen artumaktadir· 
Jar. Cezayirle Cabes arasmda T unus ,eh
ri yanmdan ge~mek iizere dogru bir de • 
miryolu inta ediyorlar. F ranSizlarm yal· 
mz hava iilleri geridedir. Maahaza gerek 
mareth hatt1 gerek hava iisleri herhangi 
harbin darbesini kartllamaga kifidir. 

Son aldigim inhbalann hulisaSI tudur: 
T unusun bugiinkii miidafaa tertibattna 
gi:ire buraya hiicum ettnek bir budalal1k 
olacakttr. 

Milletler Cemiyeti Ruzvelte 
miizabir 

Nevyork 3 (a.a) - Milletler Cemiyeti 
istihbarat §Ubesi direkti:irii Selt, Cern! • 
yetin Nevyork serg'sindeki paviyonunu 
a~arken gene! sekreter Avenol'iin bir 
nutkunu okumu~tur. 

Avenol, Milletler Cemiyetinin maruz 
kald1g1 buhrandan bahsederek paktm 
vecibelerinden biiviik bir k1smmm ve 
ezciimle silahlann. azalblmas1 taahhii -
diiniin filen hiikiimsiiz kalmasmdan do
lay• teessiir ve teessiifierini bild 'rmekte 
ve kli~iik milletlerin g~i.rdigi endi§eyi 
tavsif evlemektedir. 
Miite~kiben •on hiidiselere i§aret eden 

Avenol diyor ki: 
.- Milletler Cemiyetine inananlar, 

Ruzvelt teklifierinden memnun kala • 
caklar ve mesajm biitiin diinyada uyan
dm:hg• iimidlere i~tirak edecek'll!rdi.r. 
Ban~1 tE'menn i etmek ve bt>klemek 

kafi dP"ildir. Onu fE.'tl>etmek lil••mdir.• 

Havac1hkta birinci! 
Paris, 3 (a.a.) -Paris Soir gazetesi, 

Amerika tayyarecilerini tensika memur 
Lindberg'in beyanatm1 netretmektedir. Bu 
beyanata gore, birc;ok Avrupa devletleri 
uzun senelerdenberi tayyare endiiotrisinde 
Amerikay1 g~mit bulunuyorlar. Alman· 
ya en on safta gelmektedir. lngiltere ikin· 
ci, F ransa ve ltalya ii.;iincii ve Amrika 
ise di:irdiincii, Sovyetler Birliiii biiyiik bir 
farkla geriden gelmektedir . 

Franaa yeni bir iatikraz 
akdediyor 

Paris, 3 (a.a.) - Maliye Nezareti I 5 
may1stan itibaren bir istikraz akdedecek· 
tir. K1sa vadeli hazine bonolannm terhi
ninden ba,ka nakid olarak 6 milyar fran· 
ga kadar krediye miiracaat edecektir. ls
tikraz yiizde bet faizli olup yiiz frankhk 

ve tah-

HEM NALINA 
MIHINA 

IE 
Beyaz komiir 
rzurumlu ~. Sami isminde bir 
okuyucum, ban a, T ortum ~tla
lesinden elektrik kudreti istihsali 

~ok faydah olacagmi hahrlatan bir mek· 
tub yazmi§, diyor ki: 

«Erzurumun 50 kilometre §imalincle 
Tor tum varcl~r. Buraya, A 1/ahrn kuclret 
memba1 olarak bah§ettigi §eltileclen &ene
lerclenberi istifacle eclilmemiJ, bu kuclretin. 
hi~bir i§ gormeclen biitiin azametile -ak1p 
gitmesine miisaacle eclilmi§tir. 

Erzurum gibi ,arlnn en biiyiik ,ehri 
mcJeniyetin mu u11clan mahrumclur. Elek
trik, yamba§tncla ~ok giizel bir istihsal 
membat clururken, kenclini meyclana koya• 
cak eller anyor. 

Bir zamanlar, buracla bir faa/iyet b'* 
latlr; ketif ve tetkikler yap•lcl1. Bu ,elti· 
/eden saatle 40.000 kilovatl1k elektrik 
kuclr~li istihsal eJilebi/eccgi, bu elektrigin 
kilovah 3 kuru~tan, biitiin re&mi claire/ere, 
kolorcluya, miie&&esata, mekteblere, cle
miryollan fabrikasrna, kr,lalara; kurula
cak olan iplik, §eker ve un fabrikalarile 
halka verilebilecegi, neticecle T ortumJa
ki trsisatla oraclan Erzuruma kaclar yapl
lacak hava hat/an mrurafmrn, ~ok lnsa 
bir zamancla amorti eclilecegi anl<l§dcl,, 

Erzurumcla, §imcli, lenviraUa kullam· 
/an gazle hususi surette clinamolarla elek
trik istihsal i~in sarfeclilen benzin ve ma• 
zula veri/en para senecle 250,000 liracl~r. 
Diger taraftan ha/k hem ayclrnlanmak. 
hem 1srnmak i~in tezek yakar. Schre 
elektrik gelclikten ve kilovah 3 kuru§Q sa• 
t./J,ktan sonra, tezek yakanlann ~ogu cia 
elektrik yakacakhr. 0 vakit tezek cluman 
olacagrna giibre hizmeti giirecek, bu sa
yecle mahsul cle artacakhr .» 

Bu Erzurumlu okuyucumun mektubu· 
nu, bir muhtna olarak kaydettim. Carbin 
«beyaz ki:imiir» dedi(!i sudan, rnemlekett
mizde kuvvei muharrike olarak hi~ deni· 
lecek kadar az istifade edilmektedir. 
Halbuki yurdumuzun her tarafmda, yal· 
DIZ telaJeJer degiJ, yiiksek pJatoJardan de
nize dogru akan nehirler de, bir kuvvet 
ve kudret kaynagJd!r. Bu kaynaktan isti· 
fade ederek elektrik istihsal etmek ve bu 
elektrigi ucuz ucuz ve bol bol kullanmak 
kabildir. 0 zaman, karanhk tthirlerimiz 
nura, fabrikalara kudrete kavutur. 

Beyaz kiimiirden iotifade bize siyah 
komiir ihracahmiZI c;oiialtmak gibi. bir 
fayda d• -mninur. <;:iinkii, dahilde kO
miir istihlakinden tasarruf temin etmek ve 
bunu harice satmak miimkiin olur. Hiiku
metin bu itle ehemmiyetli surette metgul 
olacagm1 ve hamlanml§ projeler varsa 
bunlan tahakkuk ettirecegini iimid ede
nz. 

Ne,riyat kongresi 
(B~-ml 

meseleler, enciimenlere aynlan kongrenin 
miizakere mevzulann1 tetkil etmektedir. 

Maamafih kararlar istitari mahiyette 
olacakhr. Maarif Veka.leti, giritmek iste
digi biiyiik kiiltiir davasmda yaZI itile 
me§gul olan memleket miinevverlerinin 
toplu olarak fikrini almak ve en dogru 
hareket hathm ~izmek maksadile onlan 
buraya ~agmmt bulunuyor. 

Yani vazifenin aSII yiikii ve mes'uliyeti 
gene Maarif Vekaletinin omuzlarmdadu. 
Fa kat bu, ag1rhg1 nispetinde werefli bir 
yiik ve werefli bir mes'uliyettir. Okuma· 
ya susaml§. uyan1k ve atetli bir milletin 
ileri kiihiir temellerini saglamlathrmak ve 
onun iizerine kurulacak olan i\im ve irfan 
abidesinin planlarmt hazulamak tiiphesiz 
ki en ~trefli bir vazife say1hr. 

Atatiirk inkiiiblanm y1lmaz bir imanla 
ya§alacagml, onlan hergiin artan bir gay
retle daima daha ileriye giitiirecegini 
Millet Meclisi kiirsiisiinden giir sesile 
hayk1ran Milli ~ef lsmet lni:iniiniin yiik· 
sek idaresi altmda batlanan bu biiyiik da
vanln muvaffakiyetle batanlmasmdan bi
zi tiipheye diitiirecek hi~bir sebeb yoktur. 
Atatiirkiimiiziin, milletten ald•SI ilhamla 
bize yaphrd1g1 biitiin ileri hamleler gene 
t~met lniiniiniin yiiksek idaresi altmda 
ba•anlmJtll. 

lnanmak ve ~ahtmak I ltte yeni Tiir 
kiyeyi zaferden zafere kavu•turan iki 
•ihirli kelime I Bun! an i~imizden .Okiip 
atmad18Im•z mUddet~e. muvaffakiyet gii
netinin ufuklanm1z1 terketmesi ihtimalin· 
den korkumuz olamaz. 

Y annki Tiirk kiiltiiriine ina nan, o u
gurda ~htan biitiin arkadatlar, vazifeniz 
kutlu olsun I 

NAntR NADI ___ .. _ 
Hatay Devlet Reiai 

Ankara, 3 {Telefonla) - Bir miid
dettenberi wehrimizde bulunan Hatay 
Devlet Reisi Antalya meb'u•u Tayfur 
SOkmen, bugiin Hariciye Vekili,li ziyaret 
ederek, bir miiddet nezdinde ai:ld1. T ay· 
fur .SOkmen cuma giinii Hataya avdet e-



Geliboluda • 1mar 
KU~Uk 

h lk l ye T esadiifiin cilveleri l faaliyeti var m1? 
Lucie Paul Marguerite'den -~ 

Brita .;antasmt a<;h ve i~indtn ~1kar· 
dtii• bir kag1d1 arkada~• Caby'ye uzata
rak: 

- Senin falm, de& Arzun ve~hile, 
itimad ettigim bir kadma baktud.m, se
zi~i kuvvetli ve soylediklerinin <;ogu dog• 
ru ~·kan bir kadm. Onun ogiidlerini din· 
lemek daima faydahd11. 

Gaby canlanarak: 
- Pierre Sumene'le evlenecegim ya· 

z•h m1? diye sordu. 
Brita kesip ath: 
-Oku. 
Altm sac;h ve bir ililh gibi giizel Pi

erre'in hayali, adeta gene lozlan birbir· 
lerinden ayumak i~in aralarmda belirdi. 

Caby, bir okuo katttligi eararengiz bir 
daire ile bir y•ld•z arzsma 11kllm11 ciim· 
leleri yiiksek sesle ve g!yet dikkatle oku· 
du. «Bu falm sahibi zcki ve hassu, c;a· 
buk miiteessir olur bu kimsedir. Binaen· 
aleyh sukutu hayale tahammiilii yoktur. 
1Ik inhbalardan c;ekinme•i ve muhayyi • 
lesine fazla itimad elmtmesi icab ediyor. 
lki erkek tarafmdan sevilmektedir: Biri 
santm, digeri esmer.» 

Caby sevincle bagndi: 
- San11n tabii Pterre Sumen~'dir. 
Brita ilave etti: 
- Esmer de Jacques Estar.~pe. 
Caby alayla: 
Jacques vaktini kaybtdiyor, dedi. A· 

s1l sevdigim Pierre' dir. J acquel'ta ne za· 
rafet ne de e&pri var, daha tirndiden go· 
bek baglamaga batlam•t· Ve aonra ben 
esmerleri &evmem. 

Brita: 
- Okumana devam et, dedi. 
Gaby devam etti: 
«Bu falm &ahibi, san~1n erkekten ka~:· 

mahdu, onun tehlikeli cuibesine ve yiik· 
sek mevkiine aldanmasa ~ok iyi eder. 
Kendisine hakiki saadeti esme• erkek ge· 
tirecektir. 0 mutavaz1 ve iyi kalblidir. 
Bu fahn sahibi esmer crkekle uzun seya· 
hatler yapacak ve ondan iki ~ocugu ola· 
cakllr. 1stikbalinde zenginlik var.l'> 

Brita, keyfi ka~;an Cab) 'ye kat'i bir 
sesle dedi ki: 

- Hi~ tiiphe yok ki evlenecegin a • 
dam Jacques'ttr, Tonken kumpanyast 
direktoriiniin ortagldlf, yakmda milyon· 
lara sahib olacaktlr. Evet, Pierre daha 
yalu,,kh, daha aosyete adam! olabilir; 
fakat seni mes'ud edel:.ilir mi? Seni sev· 
digini siiyliiyor, deiiil mi ~ Ayni seyi ba· 
na da soyliiyor, ba,kalanna da lekrar 
ediyor. Capl<mm biri. 

Caby teessiirle inledi: 
- Kalbimi lnnyorsL<n. 
- Senin iyiliiiini tstiyorum f'!kerim. 

Seni bu kadar sadahtle seven ]acqudla 
evlenmen hakkmda haytrh olacakt.r. 

Caby ile Brita'y1 hayat ay1Td1, belki de 
onlar birbirlerini gcirmekten ~ekindiler. 

*** 
On sene sonra Biar:itz' de ~arttlalh 

Belediye Reisi, yapdan 
tenkidlere cevab veriyor 

lar. Otuz ya1 Caby'yt bira• dolgunla, • Celibolu BelediyeSI riya-etinden aid•· 
hrm11h. Brita ise zay•flam!fh, yiiziincle g1m1z bir mektubda, ~hirdeki imar i~leri 
vaktinden evvel behren kll<llk!art gizli hakkmda §U malumat ,•erilmektedir: 
bir IShrabm ifadesi gib1 tat•Yordu. Balkan, Biiyiik Harb ve i1gal giinle-

Lokantamn biiyiik salonun:la, Brita, rinde diitmanm demz, kara, hava taar • 
kocast ve iki <;ocuiiu arasmd• neieli ve I ruzlanna giigiis gererek y1k11an Bogazm 
bahtiyar durao ~ocukJuk arkadat.IDl .. ta• bu orseJenmi1 ~alan p~r~BSI goniiJ ister ki 
myamaml§h. Gaby, yakmlar ndakt ku • cennete ~evnlsm ve dunyaya adm1 tamt
~iik masada yalmz ba,ma oturan zaytf m11 olan tarihi Cehbolurnuz bir niimune 
ve mahzun yolcunun Brita oldugunu tah· tehri olsun ve bu suretle harblerin gog • 
min edememitti. Kap•c•mn bir hatasl siinde a<;t1g. yaralann SIZlSI dinsin. Bu 
• Caby'nin mektub dooyasm: yanh,hkla bak1mdan herkesin ve bilhassa Gelibolu
Brita'ya getirmi1ti • birhirlerini tamma • nun kalkmmasile ilgili belediyenin, hatta 
Ianna vesile oldu. E,ki bir arkadashiim kendi mesaisini gayrikilfi giirrnesi kadar 
hahrasile heyecanlanarak hataretle ku • tabii bir~y olamaz. 
cakla~hlar. 1 Fa !<at tehrin maddi varhg1nm verebil-

Brita rica etti: dii!i en kii~iik imkilnlannm ihmal edildi-
Odama gel. Daha rahat konu~u· gini, bu giizel ,ehre lay1k olan ener • 

ruz. 

*** 
jinin sarfedilmedigini tenkide hakikatin 
kat'iyyen tahammiilii yoktur. 

Ve Okyanusa bakan pencercnin oniin· Kendisini ~;ok sevduen ve biiyiikleri· 
de batba~ kald!klan 1aman, Brita itiraf mizi kendisine daima ~eken tarihi Celi
etti: 

- Senin affma muhtac1m Caby. An· 
cak sen vicdan azablariiDI dindirebilirsin. 
1stemedigin bir izdivac1 yapmaga seni 
te1vik eden fah habrhyorsun, degil mi? 

Caby Slcak bir sesle bagl!d.: 
- Hahrhyorum, hem de minnetle 

hahrhyorum, zira bugi:.nkli &aadetimi o· 
na medyunum. 

Brita mahcub devam etti: 
- Sana daha ac1 bir itirafta buluna· 

cag1m. 0 fah ben uydurmutlum, maha· 
d1m seni Pierre' den sogulmakt•, zira onu 
~·Iduas1ya ~eviyordum. 

Caby, kinsiz ve dosl bir sesle: 
- Mes'udsan seni affetmege daima 

hazmm, dedi. 
Brita ba1tm iiidi, gozlerine ya1lar dol· 

mUIIU, 

- Mes'ud oldum ... F akat ~;olr. siir· 
meru. Balaytm bile tiipheler il;im~e bur· 
numdan geldi. Pierre I:.eni aldalh, mah· 
vetti, ve bugiin beni valmz, yalmz ve 
iimidsiz goriiyorsan sebebi var, Pierre 
beni terketti. 

Bu itiraf bir ht~kmkla bit~ C aby, 
bedbaht arkadaiiDJD b&IIDI merhametle 
ok1adt: 

- Felaketin beni miiteessir ediyor. 
....., Beni afferuyorsun ve b~na ~yor· 

sun. T etekkiir ederim G aby. F ~kat al • 
~ak~ hareket ettimse a1k1mm 1iddetine 
bai!•sla, ama goriiyorsu~ ki kafi derece· 
de cezam1 ~ktim, 

lkisi de, sessizce, kaderleri arasmdaki 
miisavats12hgt ve tesadiifiin cilvelerini 
dii1iiniiyordu. 

boluyu ve kalkmma hamlesini bir~k bii· 
yiiklerimiz ve vahmiz ve bilhassa her an 
buranm imar ve kalkmma&mda ~ok ya • 
kmdan alakasile bizzat gelip gorerek ve 
gelemediiii zamanlarda en kli~iik kalkm
ma emirlerini bile madde tayinile telgra· 
fiyen aray1p harekete getirmekte yorul • 
maz bir enerji ve dikkati olan • bu ham· 
lelerin hamisi • Gene! M iifetti1imiz Ce· 
neral Kaz1m Dirik de bilir. 

Sinesinde sakladlgl vatanda§lann • ya· 
zt!dtg. gibi • endi1eye diisiirecek kadar 
belediyece ihmal edildiiiini dii§iinebilmek 
icin Trakyanm ii~ bet hancli koyii kal
kmmasma bile elini koyan General Ka • 
z1m Dirigin buraya hie; ui!rawaml$ oldu
gunu ve vatandatlan endi~eye dii,iiriil • 
diiiiii soylenen bu pek act ihmallerde goz 
yummu1 oldugunu kabul elmek lanm ge· 
lir ki hakikati ~igniyeu o yazmm maki • 
namza verdirilmesi istenirken Gene! Mii· 
fetti1imiz Celiboludayd, ve memleketin 
kalkmmasm1 bilakis imkanlarm fevkinde 
huldugunu alakadarlara, bilhassa vali • 
mize soyliyerek iltifatta bulunduiiunu bi
liyoruz. 

Ah1ab evden <;1kan yangmm yalmz o 
evin yanmasile kalmaSI, bitisik saytlan ah· 
tab eve sirayet ettirilmemesile vesaiti pek 
bol alan lstanbul itfaiyesine ancak nasib 
olan b ir neticeye vanlm11br lti bu bele • 
diyenin tulumbasmm <;ahthi!mt ve suyun 
mevcudiyetini ifade eder. C:ardaktan tu· 
lumba yangm sondlikten sonra geldi. 

Caby, bak•slan uzakta, yeni tasav • Ceviren: 
vurlara kendine ragmen alaka duyarak CEV AD SADIK 

Celibolu halkmm ve bilhassa batla 
komutanlan ve feragatli subaylan oldui!u 
halde alaym yard1mma minnettar olmt· 
yacak kadar belediye nankiir degildir. 
Esasen Tiirkler birbirlerinin hangi derd
lerine ko,mazlar ki. mmldand1: ,..--------_;_;_;,;_...:...., 

- Belki de haklmn. ( MEV L 1 D. ) 
All! hafta sonra, a1k1ni takdir ettigi 

ve giiniin birinde mukabelede bulunabi
lecegini umdugu J acqu•s'la evlendi. 

Ertesi giin gazeteler, Madrid sefaret 
alaf'!si Pierre Sumene'in Brita ile evlen· 
diiiini haher veriyordu. Uzun sender 

TAKSiM 

Maytsm 6 inci gtinii ogle namazm1 
miiteakib Eytibde Camiikebirde Silih • 
tar Abdullah Aga vakfiyesi mucibince 
me§rul Mevlid okutturulacagmdan ar· 
zu eden zevatm huzurlar1m vak1f miite
velliyesi Emine Silihtar rica eder. 

SiNEMASI 
Mevkiler 15 • 20 • 25 ve localar 100 kuru, 

g ibi her tiirlil rekabetin fevkinde tenzil4tb fiat tarla yarm 
matinelerden itibaren 2 biiyllk f ilm birden giisterilecektir. 

1- ORDUNUN KIZI 
Yenl ve g1SrUimeml4 bUyUk a,k ve harb fllml ... 

Suvarllere kar•• tanklar ••• 

2 ·• 100 Ekkege bir k1z 
DEANNA DURBiN'In en gUzel film!. 

«C:ocuk bah<;esinin ittisalinde Tiirkle· 
re aid tarihi eser kaymakamm mlidaha • 
lesile ylkllmaktan kurtulmussa da atisi 
metkiiktiir.» deniliyor. Bilaki• bah~enin 
tanzimi bu tarihi 10hirdeki tarihi eserin 
meydana ~1kanlmasma matuftur, hatta 
buna civar biitiin diikkanlar kifayetsiz 
biit~e varhgma ragmen biiyiik para tnh· 
sisile istimlak edilmis ve ylkilrnll ve halen 
ilk ve bat i1 olarak da ytktlmakta ve Ka· 
zun D irigin bilhassa memur ettigi mima· 
nn plam dahilinde eser meydana ~·kanhp 
pislikten kurtanlmaktadu. 

Bir hakikat varsa o da: Belediyenin 
mesaisinin batma koydugu bu iste • bilakis 
eserin meydana ~1kma l(aye•ini giidet • 
tirecek • makamm hatah miidahalesi!e 
geciktirilmekte oldugunu soylemek ye • 
rinde olur. 

F akat imar itile alakah enerjilerin her 
hildiseyi samimi ve devlet otoritesine uy
gun ~Ckilde htzlanm kaybetmiyeceginden 
eminiz. 

BugUn matinelerden ltlbaren Sinema ydd11.l""nm en gilzeli 

iPEK sinemas1nda DOROTHY LAMOUR 
HENRI FONDA • JORJ RAFT· AKIM TAMIROF • John Burrymor 

taraf•ndan temsll edllen 

KADIN ve DENiZ 
Fraos1zea s0zl11 hlmi takd1m edilecektir 

Ay11ca Saym -h~lk1mmn arzoou llzerine bu hattanm bOyOk muvalfakiyeti 

3 Ahbap <;avu~lar Harbe Gidiyor 
TOrk~e sOzlll lilmi •aat 4 30 ve 7.45 de gOrillebdll. 

Kadm ve Deniz tilmi saat 2.30 · 5.45 ve 9 d a 

Bu ak§am LALE sinemasmda biiyiik GALA 
En bllyiik F r ans1z Y•ld1z1 VIVIANE ROMANCE'1n en tamnm1~ Frans1z 

Hardy'nin Laure siz c 
Birbirlerinden ayrild1ktan sonra tekrar birle4en 

birinin o fasda esnasmda 
kordela : Zenobie 

iki komik arkada,tan 
yalmz yapbg1 

Parisien yaz1hyor: 
Hardy'nin Laurel'•iz viicude getirdii!i 

tek kordela «Zenodiel> «Porliques» si· 
nemasmda gosteriliyor. Fa kat Amerikah 
filim amilleri 1i~man komigin yalmz ba· 
1ma bir eserin yiikiinii yiiklenemiyecegini 
pekala tahmin ettikleri cihetle ona Harry 
Langdon isminde diger bir arhda, teda
rik etmek mecburiyetinde ka!m11lar ama, 
dogrusunu soylemek lazlm gelirr.e bu zat· 
ta mka Stan Laurel'in ne tuhafhg1, ne 
de sevimliligi yok. Bereket versin, filim 
digerleri kadar ip&iz saps1z bir ,ekilde de
gil, az~ok manllki bir mevzu iizerine bi
na edilmek istenmi§. Z.aman zaman insan 
biitiin kuvvetile kahkahay1 bas.yor. Fa· 
kat muvakkaten aynld1g1 part5neri kadar 
ce•ur olmiYan Oliver Ha,dy, otedenberi 
birlikte oynamaya ah,hgl arkada1>m kay· 
bedince biisbiitiin miitereddidle,mil ol • 
dugunu da goriince seyircilerin keyfi ka
~IYor. 

Oliver Hardy bu eserde Tibbit ismini 
laftyan bir koy doktoru roliinii oynuyor. 
Doktorun Mary isminde bir k1z1 var. 0-
nu zengin ve kibar stmfma mensub bir 
delikanh, Jeffery ile evlendirme.k istiyor. 
Lakin, bu vak'a o kadar ehemmiyetli de· 
gil. A .. J miihim nokta doktorun Zenobie 
isminde bir hastay1 teda vi i~in ~agmlmast 
ve bu hastamn doktordan fevkalade hot
lanarak onun pe1ini bir tiir!ii buakmak 
istememesi, ondan aynlmaya razt olama· 
ma51d1r. Diyeceksiniz ki boyle bir vazi
yet ~ok giiliinc ve tehlikeli midir ~ Elbet
te.. Ciinkii Zenobie 3000 kilo ag1rhgm· 
da bir fildir. 

Filin budala doktom her yerde takib 
etmesi •onsuz komik hadiselerin vukua 
gelmesine r.ebebiyet veriyor. Arnerikah • 
lar, boyle bir tuhafhiit ge~enbrde olduk· 
~a ciddi bir filimde bil< yapma~a kalk11· 
ml§lardt. Katherine Hepburn ile Cary 
Crant'in viicude getirdikleri «Mosyo 

Birblrlerlnden ayrildtktan sonrn 
tekrar birlc&mek mccburiyetinde 

kalan Hardy ve Laurel 
Bebe» kordela .. nda. Bu kapla~ o eserde 
miitemadiyen Katherin'in pe1mde gezi • 
yordu. 

Sinema tarihinde Hardy'nin yalmz 
battna ~evirdigi tek filim olarak kalaca· 
i!t muhakkak bulunan «Zenobie» nin di
ger artistleri de deruhde ettikleri vazife· 
leri miimkiin mertebe miikemmd ifa et· 
mege ~aht•yorlar. F akat biitun seyirciler• 
de §U his var .. Her a~.Jan kap!nm arah· 
gmdan Stan Laurel'in ba~1 uzanacak 
zannediliyor. Zavalh Hardy roliinde 
batlana,ag• hpb gozliigiinii kaybe1mi1 
bir miyop vaziyetinde.. Maamafih, A
merikadan gelen haberler, iki komiiiin 
tekrar birlikte filim ~evirmege ba,hyacak· 
lanm bildirdigine gore siizii daha fazla 
uzatmaktansa bu kordela i~in: «Bir de 
biiylesini gormiit olahm I» diverek ge~l· 
vermek daha muvahk olmaz m1 ~ 

·RADVO 
( Bu ak~amki program) 

Ttlrklye RadyodlfUzyon Postalart 
DALGA UZUNLUC.U 

1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 
T. A.. Q. 19,74 m. 1~195 KCI, 20 Kw. 
T. A. P 31,70 m. 9465 Kca. 20 Kw. 

12,30 Program, 12,35 TUrk milzl~l • Pl. 
13,00 Memleket saat iiyar1, ajans ve meteo· 
rolojt haberlerl. 13,15-H MUzik (Kar~lk 
program· PI.)) 17,30 inklliib tarlh1 dersleJ
Halkievlnden naklen, 18,30 Program. 18,35 
MUzik (Konserto - PU 19,00 Kon~ma (ZI· 
ra&t saatll, 19,15 TUrk mUzl~ (Fasll heye
tll Tahsln Karakut ve arkadaflarL 20,00 
Memleket saat il.yar1, ajans ve meteoroloJl 
haberlerl. 20,15 TUrk mllzl~l. Qalanlar: Cev
d~t Qa~la, Fahlre Fersan, Reflk Feraan. 0· 
kuyanlar: Sad! Hopes, Radle Neydlk. 1 -
Suzlnak pe§revl. 2 - Sadullah Atarun -
Suzlnak a~lf semaiSl - Kapl111 her g~ren. 
3 - Udl E.5refln Suzlnak §arkl - OUnden 
gUne ef•un oluyor. 4 - Lil.tlf Altanm • Su· 
zlnak tarkl • Benlm yarem glbl yare bulun• 
maz. 5 - Cevdet Qatla • Kernan takslml. 
6 - Yesarl A.s1mm • Nlhavend 'ark1 • Yaz 
geld! clclm. 7 - Rahml Beyln • Bayatlara. 
ban aarkt - Bana noldu delllttl. 8 - Saded· 
din Kayndm • Bayatlar&ban §arkl • bm
riitnUn ne~CBIZ. 9 - Sadeddln KaynaRm -
KUrdlllhlcazkiir §arkl • Blr gUn ya,a<hk 
10 - Halk ttirkUsU - Senln yazm k>fa ben
zer. 21,00 Konu§ma, 21,15 &.ham, tahvi!M, 
kamblyo • nukud ve zlraat borsa.s1 Cflat). 
21.25 Net'ell plAklar • R 21,80 MUzik (Kii• 
~Ilk orkeatra • ~t: Neclb A4kml, 22,30 
MUzik (Aryalar • Pl.) 23,00 MUzik (Cazband
PI.l 23,45-25 Son aja"" haberlerl ve yarmkl 
program. 

Operalar ve operetler 

21,20 Mtinlh: Macar dtitUnU. 
22,05 Ml!Ano: Karmen. 
Biiyiik kon~erler 

17,05 

21,15 
21,20 
21,20 

21,35 

22,00 

Vlyana H&ydn, Mozart ve salr beste· 
Urlarm eserlerl. 
Doyolandzender: Brahms'm eserlerl 
Brealav: Pfltzner'ln eserlerl. 
Danzlr: Wagner, Dvorak, Schumallll 
ve Qaykovakl'nln eserlerl. 
Monte • cenerl: Debussy, R. StraUS~ 
ve aalr beateklrlann eserlerl. 
Hllversum II: Beethoven'ln sentonl· 
lerL 

22,10 Kolonya: SChubert'ln eserlerl. 
22,50 LUksemburr: Senonlk konser (Wag

ner ve Roussel'ln eserlerl). 
24,10 Var~va: Polony& muslklsl. 
1,05 Stuttgart: Llszt, Haydn veaalr beste• 

klrlarm eserlerl. 
Oda mu1ikileri 

16,20 Doyolandzender: Ev muslklsl CSChu 
bert'ln eserlerll. 

19,25 Kiinlgsberg: Beethoven ve salr bes 
tek!rlartn eserlerl. 

19,35 Doyolandzender: Monteverdi ve Ha 
del'ln eserlerl. 

21,20 Lelpzlg: Haydn'ln eserlerl. 
23,20 Stokholm: &.kl muslkl. 

Soliatlerin konaerleri 

17,05 MUnlh: ~arkiiar. * frans1zlann son zamanlarda ~ok 
fazla tiihret bulmu1 piyeslerinden biri o· 
Ian «Cenub» nammdaki eser filme ~eki
lecektir. Ba,roliinii Parisin en gene jon· 
promiyesi Jean Mercanton oymyacak 
liT. 

* Frans1z artisti ]unie Astor italya· 18,20 Rom&: Bach ve Moz&rt•m eser1erL 
da revrilecek olan Tosca filminin ba•ro- 2

1
2
9,·1

3
5
5 Stuttgar': Olgll'nln konserL 

' ' Lelpzlg: Yunan mu.slkl.sl. 
liin ii oymyacakhr. (;:..;......;;;;;.;:;~:.....:~:::.::...::.:::::::::.... _ _ _ * «Prensesin ugtuna I» ismindeki YENl ESERLER J 
F ranSIZ filminin harici sahneleri F asia 

* Lisette Lanvin, ] ean Pierre Au 
mont, Jean Maks ve Margueritle Deval 
«Talih pe1inde .. » isminde bir kordela vii· 
cude getireceklerdir. * FranS12lann me1hur operetlerinden 
«Marsilya: Atklar memleketi I» bu yaz 
kordela haline konacakhr. Ba,rolleri bu 
opereti sahnede yiizlerce defa oynam11 
olan artistler temsil edeceklerdir. 

~evrilecektir. Bu kordelamn ba,rollinli 
Charles Vanel'in oymyacagi &oylenmek· 
tedir. * Jeanne Boitel ve Pierre Larkey 
«fnen tokat» ismindeki zab1ta filminin 
ba~rollerini temsil e<leceklerdir. * Jean Murat, Micheline Cheirel ve 
Dalio ile birlikte yeni bir filim ~evirecek· 
tir. Bu kordelanm adt «David Cuer • 
ch<oum» olacakllr. 

Film artistlerinin giizel pozlar1 

Columbia sirketi hesabma • $anghaym simalinde. filmini 
~evirmekte olan Betty Furness 

May1s Cumartesi a k§amt T U R A N . T1yatrosu 
YAVRUNUN GECESI 

Ses Kral i~eSI Hamlyet YUceses ve Rrka· lm 
da~lar1 ERTUGRUL SADi TEK 

ve heveti temsdives1 birl ikte 
DALDAN DALA Vodvil 3 perde 'I 

S. AT•LLA. R•v•i•il Mill! Ayak oyunlar1 ·1· 
Fiatlarda zam yoktur. Tel. 22127 

Bugiin mat,nelerden itibaren 

S A K A R y A 

Tiirkliik mecmua11 
Tii.rkliik mecmuasmm ikinci sayt 

zengin mtinderlcatla inli§&r etmi§tir, 
Bu niishada !small Rami Dani§men 

din Abdtilhak Hamidin §eceresine da · 
~ok gtizel bir etiidti, Profesor Hiisey· 
Namtk Orkunun KQmanlarda bir aram 
unvanlr yazts1, Cafer oglu Ahmedin 
nadolu ve Azerbaycan ~ocuk folklan 
da §emanizm baklyesi hakkmda bir m 
kayesesi vardtr. 

Heaablat ma llmi 
1nhisarlar murak1b1 Nureddin Toga 

ym eseridir. Modern muhasebeye d 
lisamm1zda yazlian bu mtihim eser 
son ntishalan Ankara caddesinde ikb 
Kitabevinde (125) kuru§a sablmakta 
d~r. Hesab ve hendese kadar herkese 1 
zun olan bu kitab1 merakh okuyucul 
mtza tavsiye ederiz. 

Eminonii Halhevinde temsil 
EmlntinU Halkevlnden: 
4 !rulY\8 per§embe, 5 m&yiS cuma ve 

mayl8 cumartesl aktamlan saat 20,30 
Evlmlzln Ca~aloltlundakl salonunda OOfi 
terlt §ubemlz am&tiirlerl tarafmdan (TI 
pl)l<'si temsl! edllecektlr. Davetlyelerln 
btirOBundan ahnmast rica olunur. 

r- 390 Liraya 
New- York Sergi sine 

16 Glln NEW YORK 
2 Giin PAR•S 

2 Giin BOKRE$ 
I Giin ROTERDAM 

NA TT A Galatasaral 
T. 449 14 

YILDIZ 
Slnemas•nda 

2 BOyill< ~nheser birrlen 

I • DAMGALI KADIN 
mu ba rr in Francia Carco'oun giiriilmem ~ ~abeseri : Sinemasmd& insan zekA. ve kabiliyetinin munztam nbidesi i F rans1zca slSzlii 

GLADYS George ve JOHN Beal: 
taral111dao K adznlar H apishanesi K A s S~nemRtekn~ininA son ;;;:nSJ2 Ca nllshasi) 

DOROTHY LAMOUR 
Programa IIAve olarak Metro Goldvln Mayer Jurnal Aynca : ou,man Maskesi Alb nda 

---~-~~~~~---JR~~!n~k~lui_~t~4!2i~k~i-~V!Y!~a~l~t~d~i~s~n~e~y~ __ Jlli~~Jo;~~~;~~~~ - ~~-~~<M•~> - a-.~~n 
ve Casusluk film•. tlaveteo: Yeni Paramunt dilnya bavadisleri 

2 · KIRIK HAYAT 
F raDSiZCa siizlii 

BARBARA STANWiCK ve 
HERBERT MARSCHAL'1 

en gOzel filimlPri 
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se~ildi; ,ehir adamak1lb 
bir dantele 

Grat-Siel'ler 
gittik~e fantezisi ~iziyor; 

yaydan bir azamet biiyiiyen, geni,leyen, 
Grill- Room 

Gemide fikir adamlarl var. ~ikago 
Miindellein ve Villeuneuve gi· 

.. Ramadan doniiyorlar. Y eni Papa
intihabmda bulunmu§lar, fakat beni 

eden diger iki fikir adam1: Pi
muharriri Henry Bernstein ile Gon-

-

ve FranSiz Akademisi miikafatla
alan roman muharriri Maurice Ge- \ 

Vapurun biiyiik yemek salonundan 
bir de Grill - Room var. BuraS! 

hususi. Herkes istedigi yemegi ev
JSmarhyor. Bir bu~uk dolar bir 

ahyorlar. Bernstein or ada yemek yi
. Hatta refakatinde hususi katibile uja

var. Dort odah dairelerden birini tut -
Akhma, zaruret i~inde olen Meh-
Raufla Mehmed Akif geldiler. 

, .... ___ ,,_ Fikret ufak bir a~iyana ne giiy. 

sahib olabilmi§ti. Hele Hamid ..• 
Bugiin ogle yemegini Grill' de yemege 

Oyun salonundan ge~iliyor. 
bir daire. Gene duvarlarda 

iizerine ~aprazlama yald1zh §erid-
Ortada, yanm daire Karara merme· 

, ... ,·-···· siitunlar. lngiliz istili maroken 
!koltul<lar. Bernstein ile burada tanl!llk. 

Gencligimde beni sonsuz heyecanlara 
ula§llran dramatiirj ile kar§I kar§Iyayiz. 
Mazimin on be1 senesini sildim. Yirmi 
dort ya1mda, Pariste gene bir talebeyim. 
N emli kanun gecelerinden biri. Y agmur 
sicim sicim ince paltomu sanyor. Onun 
«Rafale» ismindeki piyesinin temsilini 
gordiim ve Quartier Latin'deki ufak oda
ma doniiyorum. Otobiise binecek param 
bile yok. Ay sonunun cebimde bnakt1g1 
son franklan tiyatroya verdim, Fa kat ne 
ehemmiyeti var! Yagmur iliklerime ka
dar i1lese de, kilometrelerce yiiriisem de, 
gencim I Omid degil imanla yiiriiyorum. 
Hi~ bir§ey «Rafale» in verdigi ta§kiD 
duyguyu gideremiyor. $imdi ... $imdi on 
be§ sene ge<;ti. Ben ba1ka bir adam ol
dum. 0 zamandanberi ~ok 1eyler gar
dUm, ~ok 1eyler okudum. Arhk imanun
Ia degil iimidimle ya!Iyorum. Eskidim. 
Henry Bernstein kadar eskidim. Ben ken
dimin hallraSI oldum. Bernstein, «Ra
fale», yagmurlu gece gibi ... ~imdi o ha
bra ile degil, art1k <;ok kolay bir muharrir 
olduguna inand•g•m Bernstein ile konU§U
yoruz. Tiirk sahnesi, Turk edebiyah hak· 
kmda sordugu sualler o kadar iptidai; 
kendisinin Frans1zlardan ba§ka edibler 
hakk1nda bilgisi o kadar temelsiz ki bu 
kazib 1ohretin ~elengini ~ok yersiz ve k1y· 
metsiz buluyorum. 

Bilmem bir§eY sezdi mi? Her hal de so
guk aynld1k. 

Guverte 
Ost giivertede Ienis kordlan, spor sa

halan, giivercin avma mahsus mahal var. 
Bir adam; bakl§lar! uzakta, elleri ce

binde, miitemadiyen a1ag1 yukan gidip 
geliyor. Asabl degil, hn~1n degil. Mii· 
tcvaz1, miitevekkil, yorgun. 

- l1te bu Maurice Genevoix' diT dedi

ler. Tam§hk. 
Ben onun dalgm halini san'atkil.nn ya

ratma anmdaki buhrana atfetmi1tim. Bu 
yanh§ 7ehab1m1 kendi tashih etti: 

- o~ ay oluyor, kanm oldii, dedi, 
beraber biitiln bir omiir ge~irmi§tik. 0 . 
ru.1 gozlerile okur, onun kafasile dii§ilniir
dum. Haric alemle. i~ benliFimin rabJtaSI 
idi. ~imdi suyun bajmda kar11 tarafa 
ge~mek istiyen bir adam gibiyim. Koprii

yii bulam1yorum. 
Pariste iken, fstanbu!dan gelen gaze

t~lerde ed,bi miikiifat ve akademi miina
ka•asmi okumu0tum. Fransanm iki biiyiik 
edebl miikafatm1 alan 1u adama fikrini so
rayJm, d·dim. Ac1 ac1 yiiziime bakll: 

- Edei:Ji miika fat m•? Bilakis aley
hindeyil'1. T arafgirlik, propag•nda, dost· 
!uk... He" bt•~lar rol oynar. hte benim 
Raboliot'va Concourt miikafatml verdi
ler. Ne oldu~ 0 zamana kadar san'at 
vanmai!a rah$Iyordum. Ondan sonra e
~·bi ~i;l.~fatl~ muharriri oldum. $imdi 
iki viiz bin •atan adamun. Halbuki en
•·'"ktiiel, anhyan bir ziimrenin yaziclSI 
. ,. 
10:1"1"'. 

Akl•ma b;>im kitai:J sall§Iffi!Z geldi. 

Demek hepimiz dahiyiz. 
Fransada okumak zevki ~ogahyor 

mu? 
B;lakis ~ok a7ahyor. Evvelkine 

gore b··•• bir nisbetinde ... 
- Sebeb? 
- Sinema. spar ... 
Giivertede bir a,agi bir yukan yiiriiyo· 

ruz. Ilk iki giin kutubdan kopan riizgar 

A.rhk ~ok kolay bir muharrir olduihmu 
anlad•grm kazib ~ohretli Bernstein 

ve soguk dalgaSI bizi epey sarsrnijll. $imdi 
hava daha sakin. Bulutlar obek obek da· 
g1hyor. Gokyiiziinde mavi goller var. 

Y amm1zdan ge~en ii~iincii kaplan: 
- Miil.iyim iklime girdik, diyor, Bah

rimuhitin mutedil mmtakasmday1z. 
Hakikaten denizin rengi degi§ti. Tenis 

oymyan gender daha ne§eli. Arhk ba
har da geliyor. 

Maurice Genevoix'ya soruyorum: 
- Bugiiniin muharrirlerinden kimleri 

begeniyorsunuz? 
llk de fa giiliimsiiyor: 

- Aram1zda kalmak §artile... Mau
riac, Martin du Card, Gide Girandoux ... 

- Maurois} 

- Buakm §U soytany1. .. Biiyiik mu-
harririn tasvirleri elinizle tutabilecek ka· 
dar yakm olmah size ... Bir goz, bir bu
run, bir kol ya§arnah; bir ag•z konujma-
h ... 

- Ruslar? !ngilizler? 

Durahyor, kekeliyor ve biraz da sa~
mahyor. Biiyiik FransiZ muharririnin kiil
tiirii F ransanm hududlanm a§maz. l1te 
bir misal daha. 

Akhma Mustafa $ekib, Peyami Safa. 
!,mail Habib ve Sekibin sah ak§arnlann· 
da tamd•g•m gencl<r geliyor. Garb edebi
yatmJ, kiiltiiriinii inbikten siizen bu adam
Jar; hatta Franmlan bile Genevoix'dan 

~ok daha iyi bilirler. 

Galiba Cenevoix da fikirlerimi sezdi: 
- Hava serinledi, diyor, miisaadeniz· 

I e ... 
Omuzlan biraz daha ~okiik, gidiyor. 
Denize babyorum. Bizden bajka kim

se yok ... F ezamn bo,lugunda kaybolmu§ 
gibiyiz. l~imde garib bir korku var. Bu· 
rada ballversek, ne olur? Hi~ ... 

Titanic boyle bir giinde bath; ihti§ami
le, azametile. 

P~rlantalarile Nevyorklu bankerin ka· 
T!SI; «ha§ka insanlar» Rockfeller ve 
Rothschild, her dakika elbise degi§tiren 
sinema artisti, fikirlerile, eserlerile Gene
voix, notalanm diinyamn reklam me§heri 
yapan piyanist, Ingilterenin alt1 amhk 
a•aletini ta§Iyan dii1es, hepsi; §Urada ba
tiversek, ne olur? Hi<; ... 

Yammdan 1en bir alay delikanh ge<;i' 
yor: 

- Yann Nevyorktay1z! 
Evet, yarm sabah Nevyorktayiz ... ln

§allah. 

Nevyork 
Karaya ~·kmaga iki saat var. Fa kat 

herkes giivcrtede. Y erliler yakmlarma 
kavu§acaklar. Biz yabane1lar iiksiiz ~o
cuklar gibi geride duruyoruz. 

Vapur yolunu k!SII. $imdi denizin iis
tiirde kendini arkaiistii buakan bir yiiziicii 
gibi yava,hyor. 

Otede, ta otede, rutubetin ve sisin ar
kasmda bir §ehir siliieti beliriyor: Nev· 
york! 

Denizin ortasmda fener vazifesini go
ren bir vapurun, oniinden ge~iyoruz. Bu 
Y enidlinyanm ilk selamciSI. hi giicii gali
ba eski Bab1ali odadan gibi gelen ge~eni 
sel~mlamak. 

ljte «Hiirriyet Abidesi». Onu Paul 
Morand gebe bir kadma benzetiyor. Ben, 
elinde §amdan, tahtakurularml arayan, 
gecelikli bir ev hammma benzettim. 

Nihayet '!Chir adamakiili se~ildi. Grat
siyeller, semada zikzakh hatlarla bir dan
tele fantezisi ~iziyor. Renk, renk; ~e1id 
c;e•id; hoi bol. 

Sefertaslarmi yiiklenmi§ mekteb ~ocuk
lanm giiti.iren bir bevvab gibi i.;lerinde en 
hoylusu: Empire Stade Building binaSI. 
Hepsinin ba,mda madeni kiilahlar var. 
Ortaoyunundaki kavukluyu andmyorlar. 

Uzakta Hudson'un agz1. Gittik<;e bii· 
viiyen, geni,liyen, yayiian bir azamet. 
Masallardaki gibi bir riiya §ehri. Muhay-

CUMHURIYET 

Siz bu aatrrlarz okuyup 
bitirdiginiz anda: 

Amerikada on dort miicrim 
tevkif edilmi&tir. 

Diinyanm k~g1d merkezi olan 
Kanada, 6000 kilo klilttd istihsal 
ctmi&tir. 

Hindistanda sekiz ki&i humma
dan olmii&tiir. 
Lon~rada, ytiz ki&iyi on sene ida

re edecek miktara tekabiil eden 
900,000 litre istihlak edilmi~tir. 

Diinanm en kalabahk noktaSl 
olan Londranm Hyde Park mey
damndan yiiz yirmi araba ge~
mi&tir. 

Amerika parmak izi dairesi iki 
yeni parmak izi daha alm1~br. 

Fransadan Amerikaya on be& 
kilo sigara kilg1d1 sevkedilmi&tir. 

Manzumei &emsiyye, Vega ciim
Jei kevkcbiyesine 96,000 kilometre 
daha yakla&mJ&hr. 

J aponlar 15000 libre bahk avla· 
mJ&Iardtr. 

Afyon sabs1 
' 

Miistahsiller, fiatlarm 
yiikseltilmesini istiyorlar 

Toprak Mahsulleri Ofisi, bundan ev
vel afyonlanni inhisara vermerni§ alan 
miistahsil ve tiiccarm ellerindeki eski 
ma'hsulii almakta devam etmektedir. 
:;;imdiye kadar 1nhisara 300 sand1k ka
dar afyon teslim edilmi§tir. MiiBtahsil 
ve tliccar elinde bu §ekilde 280,000 kilo 
kadar afyon bulundugu tahmin edil -
rnektedir. Ofisge bu ay n ihayetine ka
dar afyon kabul edilecektir. 

Diger taraftan bu kabil rnallara sa • 
hib <>lan miistahsil ve tiiccar Vekiilet 
nezdinde te§ebblisatta bulunarak ya fi
atm yiikseltilrnesinl ve ya'hut tediye 
§eklin in degi§tirilrnesini isterni§lerdir. 

Hali haz1rda hiikumetge lttihaz ".dilen 
karaT mucibince Toprak Mahsulleri 0-
fisi kaba afyonlaTI 25, inceleri 35 kuru§
tan hesab ederek teselllim etmektedir. 
Fakat bu teselliirn esnasmda bir para 
verilmemektedir. Afyonlarm bedeli mal 
sa!lld1k~a ve senede a§agt yukan yiizde 
20 olarak ver-ilecekt!L Bu takdlrd~ L~ -

selliim edilen maim bedelinin be~ sene
de odenecegi anla§!lmaktadir. Ticaret 
Vekaletinin bu husustaki karan bek -
lenmektedir. 

Bursa Belediyesinin yeni 
biit~esi 

Bursa (Hususi) - Yeni Belediye rnec
lisimiz 939 biit~esini 450,479 lira olarak 
kabul etmi§ ve su paralannda tenzilat 
yaparak ilk devre i~timam1 bitirmi§tir. 
Bu miinasebetle <;elikpalasta verilen zi
yafette Belediye reisi Ne§et Kiper h 'r 
nutuk soylemi§, buna Bursa Valisi ~e
fik Soyer eevab vererek; en giizel bir 
tudst rnerkez! olan Bursa §ehrine hiz
met etmenin, ana yeni bir eser ilave ey
lemenin en mutlu bir hizmet oldugunu 
anlatmi§ ve meclis azalannm bu ehem -
miyetli memleket vazifelerinin biiyiik
liigiinii tebariiz ettirmi§tir. Ayr1ca bir 
yabanc1 bliro§iirde (Tlirk'yeyi gD.rrnek 
i~in Bursay1 gormek Jaz1md~r) ciimlesi
nin yaz!l! bulundugunu anlatrni§hr. 

Tutiin ka~akcJlarJ bir nahiye 
mudurunu oldurdiiler 

Bursa (Hususi) - Merkeze bagl1 So
gukpmar nahiyesi rniidiirii Muslihiddin 
diin sabaha kars1 saat li<;te hayvan sa -
y1m kor.trolu ic;:in nahiyesine tabi Koz
budaklar koylinden Kara1s!ah koyiine 
giderken bu yola kan§an b ir patika alt
zmda iki tiitiin karakq1sile kar§!la§ffil§
hr. Miidiir kac;:akc;:!lara: 

- ,Kimsiniz? diye sorrnu§. Fa!{at b:. 
suale ka~akc;1lar kur§unla cevab ver -
mi§ler ve nahiye miidiiriinii yaralam~<
Jardlr. Miidiir Muslihiddin olmii§tlir. 
Ka~akc;:1lar tlitiinler·ni abp ve atlanna 
atlay1p ka~rnl§larsa da yakalanml§laT -
d!r. 

Vazife kurbam nahiye rniidiiriiniin ce
nazesi bugiin §Chrimizde biiyiik rnera -
simle kaldmlm•§tlr. Muslihiddin evlidir 
ve c;:ocuklan vard1r. 

yilem otuz sene evveline diindii. Dad1 -
mm anlatllgi, oriimcek agmdan Siynlmi§ 
gibi, bulutlara llrmanan, yerle gok a'asm· 
daki isirl saraylan dlijiindiim. Dad1mm 

masallannda 1arkkari oymalar vard1. !n
ee, nazenin hatlar, riizgann dalgalandn
d•g• perdelerdi onlar ... 

Halbuki kar§Imdaki, seksen, yiiz kath 
betonarme evler, ta§tan, demirden hirer 
Robboter gibi. 

YenidUnya ve eski diinya efsanesinin 
mnm §imdi anlad1m. 

Celaleddin EZiNE 

MUSAHABE 

ihtiyarllk bir muamma m1d1r? 
Ne garibdir, Ya!lffiiZ yirmi ile say!ltr

ken, gene, dine, boylu boslu bir delikanh 
iken, beli ikibiikliim olmu1, yiizii buru§
mu§, gozlerinin feri ka~rnl§, sa~lan agar· 
rnl§, salhurde bir piri bize gostererek: 
«hte bir giin sen de boyle olacaksm !» 

deseler, bu soze inanmaz, kendimiz i~in 
bu hale imkan ve ihtimal vermeyiz. Ka

dmlar i~in bu daha mii§kiil oluyor. lstan
bulda Ni§anta§mda pek Slk ziyaret etti
gim nur yiizlii seksenlik bir hammefendi 
var, bana bazan i~ini ~ekerek maziye 

aid hahralanm nakleder. Bir giin gene 
boyle ge~mi§ giinleri hasretle yadederken, 
kendisine hizmet eden k1za: «Cit, i~eriden 

ba§ucumdaki resmi getir» dedi. Ve bana 
uzatarak; i§te Goksuda delikanhlan bir
birine katan afet I Bakm1z bakahm naSI! 
bulacaksm1z ~ dedi. 

Yarabbi o ne giizel table! 0 ne goz, 
ne ka§, ne ag1z, ne sa~. ne boy, ne en dam I 
Bir resme, bir de onun canh timsaline bak
tlm ve kendi kendime hayat bu ne anla§ll
maz muamma I dedim. Ne o lepiska sa~
tan, ne o canh bakl§lan, ne o kadife ten
den, ne boydan, ne bostan hi~birinden 
eser kalmaml§. Garibdir, insan kendini 

bilmiyor. lhtiyarlamad1gma, ba1kalanm 
degil, kendini inandtrmaga ~ah§Iyor. Tiir
IU teselliler buluyor. Bir akranma raslad•

gi zaman derhal mukayese yap1yor. Za
valh nekadar ~okmii§, ben hamdolsun da
ha dincim! I diyor. 

Bazan bir a§inam!Za rasgeliriz ve bi
ze §oy]e hitab eder: 

- Y ahu ma§allah sen hi~ ihtiyarlaml
yorsun? Y a§m• gostermiyorsun! 

Bu sozler ho1umuza gidiyor, fakat ha
kikatte bize ya§h oldugumuzu haber ve· 
riyor. Nekadar gencsiniz, ya§lnlll goster
miyorsunuz arasmda hayli fark var. 

NaSI! ihtiyar!Jyoruz! Ne gii~ bir sua!! 
Bunun farkma varan bir adam var nudtr? 
T abiatte gordiigiimiiz dart mevsimi bir 

dii§iinelim: llkbahar, yaz, sonbahar, k•!· 
Bahardan yaza, yazdan sonbahara, ve 

nihayet ki§a naSI! girdigimizin farkma va
rabiliyor muyuz? 

Bu mevsim degi§ikligi o kadar tedricle 
oluyor ki ancak neticede farkma v;~nya.. 
n1z. Yemve-sil rlur~n :J1!'-I'T~k1;:lr vavas. ya .. 
va' saranp soluyor, nihayet giiniin biri11de 
hafif bir riizgar onu sapmdan kopanp ye
re senyor. 

Biz de oyle degil miyiz? Diin emek
liyen ~ocuk bugiin yiiriiyor, ko§uyor, 
giinden giine serpiliyor, yann delikanh 
oluyor, obiir giin kemale eriyor. Tabiat· 

ten aldiklanm hirer hirer geri vererek 
giiniin birinde yaib tiikenmi1 kandil gihi 

soniiyor, oliiyor. 
Ihtiyarhk alametleri. 

Once gozler daha kii~iik ya§ta ihtiyar· 
lamaga ba1lar. Sonra kulaklar otuzundan 
itibaren daha ag1r i§itir, knkmdan sonra 

haf1za zay1flar. Unutkanhk ba§gosterir. 
Gene knkmdan itibaren adalat eski kud

ret ve kuvvetini kaybeder, kalb ve ciger
ler fazla cehde dayanmaz olur, insan ~a· 
buk yorulur. Ekseriya da ellisinden sonra 

yorulan sinirler, insam titiz, ha~m. kavga· 
Cl, ge~imsiz yapar. fhtiyarhgm en biiyiik 
alametlerinden biri de her1eye kar§• istek
sizliktir. Cam hi~ bir§eyi ~ekmez olur. 

Yazan: SELJM SIRRI TARCAN 

Genclikte insan her,eyi goreyim, ogrene
yim, tetkik edeyim der ve her giizel §eye 
kar11 bir merak ve heyecan duyar. lhti • 
yarhkta ise adam sen de, ogrenip de ne 
olacak I Kim ugrajacak I der. Genclikte 
yerinde duram•yan, kab1na Sigam•yan in· 
san yiiriimege ii1enir. Boyle her§eyden 
hevesini, arzusunu alarak nihayet ya§a

Y•P da ne o!acak, der ve kalbine bir me· 
yusiyet ~oker. Bazan bu haller otuz ya
,mda olanlarda dahi goriiliir. Yerinden 

kimildamaga ii§enen, yiiriimekten, ko1 -
maktan viicudi.inii i§letmekten hoslanml
yan genclere c;ok tesadiif edilir. Bunlar 
vakitsiz ihtiyarlami§ olanlardu. 

1htiyarlamamak! Bu kimsenin elinde 
degil. Hepimiz ezeli bir kanunun esiriyiz: 
Do/imak, ya§"mak, olmek! Dogmak ve 
olmek bizim elimizde degil, fakat ya~a
mak! Bu azc;ok insanlann ald,klan ter

biyeye tabidir sanmm. Az~ok, dedim. 
<;:iinkii tevarlis, muhit, iklim, mai10t tarz1 
gibi harici tesirleri dikkate almakla bera· 
ber terbiyenin de bunda biiyiik rolii ol
dugunu inkar etmemek liizundu. Bu se
beble dc:iiil midir ki seksen Y•1mda dibdi. 
ri, elli yasmda c;iikmii1 insanlara her va
kit tesadiif etmekteyiz. 

~uraSI muhakkakhr ki ~ocukluktan iti
baren itina ile bak1lan, hareket g•daSI ek
sik edilmiyen viicudler c;ok zaman Slhhat, 
~eviklik ve canhhklar1m muhafaza eder
ler. Dogumla ba1hyan hareket iiliime ka

dar her ya,ta ihtiyaca gore yap1lmahdu. 
Hayat giindiiz, oliim gecedir. (Cor· 

neille) in pek giizel bir sozii vardu: 
«Giiniinii iyi kullanmas1m bilenler gece 

rahat uyuyabilirler.» 

Hep biliriz ki bu misafirhanei alemde 
ge~ecek omrlimiiz mahduddur. F akat ya
nn sefere ~·k•yormu§ gibi bugiinden denk
leri baglarsak miisaferetimiz bizim i~in 
bir azab olur. HayaiJ sevmek, ona gonUI 
baglamak, ihtiyarhkta gene kalmaga bak
mak, mukadder olan omrii kiSaltmamak, 

mihneti kendine zevk edinmek, her§eyin 
iyi tarafm1 aramak, bulmak, viicud iilke
sini tahrib eden :;eylerden sakmmak, hula
sa giiniinii iyi gec;irmek ve gece olunca 
yorgam ba1ma c;ekip uyumak lazimda. 

· ~,huf~ lngiliz tdmanc•!l' {H. G. 
\Y/.,.Jl.,) ;_ ..... ,.J.,..,,.,.; .. ., .. l,...o~!.lela,., ,.,~., .. ,_ 

yelm'i§'1iici ':V'•tdoniimiinii kutluralnak i~in 
tertib ettikleri ziyafette, biiyiik miitefekkir 
§Unlan si:iylemi§: 

- Aziz dostlanmm bugiinkii ihtifali 
bana kii~iikken miirebbiyemden i1ittigim 
sozleri hallrlatlyor. 0 her ak§am yemek
ten sonra: 

Haydi (Wells) uyku zamanm geldi! 
derdi. 

Her ~oeuk ak§am uykudan gozleri sii
ziildiigii halde yatmak istemez, dinlenmek 
ihtiyacm1 duydugu hal de uykum yok! di· 
ye isyan eder. 

(Wells) §iiyle bir te1bih yap1yor: 0-
liim de bir miirebbiyedir. Uyku zamam 
gelince: <<Haydi bakahm yataga I» der! 

Hayat1 suiistimal edenlere, kendini 
fazla yoranlara uyku ~abuk anz olur. Siz 
uyumak istemeseniz bile gozkapaklanniZ 

kendiliginden kapamr. Oliimiin ~aresi 
yoktur. Bu muammay1 kimse halledeme
mi,tir. F akat ya§amamn ~aresi vardu. 

Selim Srm T ARC AN 

• • meras1m1 izmitteki askerlerimizin andi~me 

lzmit (Hususi) - lzmit garnizonun
da bulunan askerlerimiz and i~mi,tir. 
And ic;:me merasimi pek heybetli olmuo. 
Tum komutam General Rli>tii Akm, a
lay komutam, yiiksek riitbeli askeri iime· 
ra merasimde haziT hulunmullardu. Yu
kandaki resim, merasimden giizel bir in
hbadu. 

Tekirdaii• alaylarrncla andit;me 
merasimi 

Tekirdag 3 (a.a.) - Diin Tekirdag· 
daki alaylarda and kme merasimi yapii
mi§IIr. Alay komutanlan, alaylannm ~
refli mazisini ve and i~menio kutsiyetini 
anlatllktan sonra biitiin askerler tak1m ha-

Iinde tiimen komutanmm huzurunda ye
min etmi§lerdir. Bu merasim bittikten son
ra Tiimgeneral Kemal Babkesir, heye -
canh bir soylevle Tiirkiin yigitligini, ata
larumzm merdligini tebariiz ettirmi,tir. -·-·-Guzel bir temsil 

29 nisan cumartesi giinii ak§am1, Sa
nyerde, Sanyer Gencler Birligi tarafm· 
dan, Cumhuriyet Halk Partisi binasm • 
da cKor. piyesi temsil edilmi§tir. 

Temsil c;:ok parlak olmu§, bilhassa ki:ir 
rollinde Necabeddn ve kadm rollinde 
Muana biiyiik bir muvaffakiyet kazan

m•§lardiX. 

/0 i LiM KOSESi 
IHTiRALAP.. KESiflER 

iyon nedir? 
Bu asnn ortaya koydugu miihim ish -

lahlardan biri de (iyon) dur. Bu kelime· 
nin manaSIOI anhyabilmek i~in <~lorna dO. 
nelim. tlim adamlan tabiatteki cisimlerin 
92 elemandan miirekkeb olduguna inam
yorlar. Bu elemanlardan her birinin en 
kii~iik parc;alarma (atom) denir. iki veya 
daha ziyade elemamn bir araya gelmesile 
has1l alan cisimlere (miirekkeb cisim) de
riz. Mesela, bir miirekkeb cisim olan su 
hidrojen gazile obijen gazinden mi.irek
kebdir. Cam, tuz, yag gibi eisimler hirer 
miirekkeb cisim ve bahr, e1va, hidrojen 
gibi bir takun cisimler de hirer elemandiT. 
Miirekkeb cisimlerin en kii<;iik par~alan 
olan molekiiller, havi olduklan elemanla
nn atomlanndan miirekkebdir. 

Bir atom (niive) denilen merkezi ki
Sirnla bunun etrafmda devreden elektron
lardan miirekkebdir: t1pk1 aym arz etra
fmda devretmesi gibi, bir atomun bir veya 
birka~ elektronu bir sebeble atomundan 
aynlmi§sa veya bir ·aloma di§andan 
elektron gelmi§se boyle aloma (iyon) de
nir. Elektronunu kaybetmi1 olan aloma 
(miispet iyon), elektron alm1§ alan alo
ma (menfi iyon) denir. lyonun lugat rna· 
naSI (aray•c•) diT. Bir felaket yiiziinden 
darmadagm1k alan bir §ehir halkma men• 
sub alan bir ferd felaketten sonra kendi 
ailesini nas1l ararsa bir jyon da normal 
atom haline ~1kmak i~in ya kaybettigi 
elektronlan arar veya fazlaSim atmaga 
~ah11r. Atomlar rnuhtelif tesirler altmda 
(iyon) haline girerler. Giine1 radyasyo
nunun tesiri alllnda yahud y1lduun veya 
§Un§ek yi.iziinden havadaki gaz zerreleri 
(iyon) haline girerler. lyon! an c;ok olan 
hava tabakalanna (iyonizasyon) tabaka
lan denir. Bu tabakalann irtifalan mev
sime, giiniin muhtelif saatlerine gore de
gi,ir. Radyo dalgalan bu tabakalardan 
gec;erken 1ekillerini degi1tirirler. 

Prl. SALIH MURAT 

• Silivride yen1 

hiikumet konag1 

Diin Valinin huzurile 
temelatma merasimi 

yaodd1 
Vali ve Belediy;-;;;isi Lutfi K1rdar 

Aiin h~r.:.'hor+nMo N'lfP:~ 'R..,.,.....,;;l-. ........ ~;"i 
Bedri oldugu halde Silivriye giderek o-
rada in§e edilecek hiikCunet konagmm 
temel alma rnerasimini yapmi§Ilr. Si -
Jivri bu bina ile giizel bir hiikCunet ko
nagma kavu~acaktJr. Silivrililer VaJ ,yi 
candan kaT§Ilam!§lar ve izaz ve ikram e
derek ihtiyaelan hakkmda rna!Cunat 
vermi§lerdi.r. 

Hlikurnet konai!J, asfalt yol iizerinde 
in§a edilecektir. 

Vali. avdette, Samatya ile Yedikule 
arasmdaki teneke mahallesini gezrni§ 
ve bu mahallenin kaldmlmas1 i~in te • 
§ebblisatta bulunmaga karar vermi~tir. 

Vali, eski Adliye saray1 yangm yerin -
deki molozlarm ka!dll"llmaSJ i~in de ted
birler almu;tlr_ 

MOTEFERRIK 
1§ cezalar1 

!§ yerlerinde her hangi bir vesile ile 
i§~ilerden kesilen cezalann !ktJsad Ve· 
kaleti emrine bankaya yatmlmas1 ve 
bunlann i§ kanunu mucibince i§~ilerin 
umurni menfaatlerine yanyan bir i§e 
tahsis edilecej!i bildi,rilrni~tir. 

Turk - Amerikan ticaret an
la§masJ mer'iyette 

Tiirkiye ile Amerika arasmdaki yeni 
ticaret anla§masl, yanndan itibaren 
mer'iyet rnevkiine girecektir. Yeni an
la§rnamn metni alakadar makamlara 
bildirilmi§tir. 

Turkofisteki ictima 
l:khsad Vekaleti deniz rn,iiste§an Mus

tafa Nuri, dlin de Tiirkofis istanbul ~u
besinde me§gul olmu§tur. Miiste~arm 

riyaseti altmda Tiirkofiste Ticaret Ve
kaletine bagh daireler miidiirlerinin i§
tirakile bir top!anh yap1lmJ~hr. 

Adlar1 konulacak 
tayyarelerimiz 

~ehrlmizin orduya hediye etti~i be§ 
tayyarenin isimleri tespit edilmi§tir. 
Bunlara ad konma merasimi yap•lacak
tlr. 

Turk senfoni musabakas1 
TUrk senfon'si i~in ac;:1lan miisabaka

ya gonderilen eserler begenilmiyerek 
rcddedilmi§tir. Mlisabaka miiddeti uza
blml§tlr. -·-Mes'ud bir izdivac 

izmirde 91kan cAnadolu• refikimizin 
sahib ve Ba§muharrifl Tunceli meb·usu 
Haydar Rii§tii Oktemin kerimesi Ar • 
magan Oktemle 1zmirde tamnml§ si -
malardan elektrik malzemesi tiiccan 
Tevfik Bavkendin oglu elektrik mlihen
dislerimizden Orhan Baykend 'n nikah
larmm tzmirde kly•ldJgim haber ald1k. 
Gene ve giizide Giftin saadetini diler, 
meslekta:;1mlz Haydar Rii§tii Oktemle 
Tevfik Baykend ve aileler: efradma teb
riklerimizi sunanz. 



CUMHUlUYET 

POR 
Avrupa gOres sampiyonasmm son gunu 

Giire~~ilerimizin kuvveti 
A 

umutni takdir uyand1rd• 
iki tane 

son giin 

Avrupa ikinciligi kazanan 

yaptiklari mi.isabakalar ~ok 

giire~~ilerimizin 

heyecanh oldu 
Oslo, 29 nisan (Milli gi.ire§ tak•m•·j 

miZla giden arkada§Imlz yaziyor) -
Avrupa gi.ire§ §•mpiyonasi, mi.isabakala
fi Turk tak1mmm kazand1g1 devamh ga· 
libiyetler dolayisi)e memleketimiz hesa· 
bma pek parlak ve §erefli zaferle ge~mek
tedir. Gi.irej~ilerimizin teknik, si.ir'at ve 
kuvvet bak1mmdan rakiblerine olan fai
kiyeti hi~ kimsenin gozi.inden ka~marni§, 
bilhassa Ya,ar, Mustafa ve Mersinli Ah
medin yapt1g1 muvaffakiyetli mac;lar, ta· 
nmm11 idareeiler tarafmdan elleri sikil
mak suretile takdir edilmi§tir. 
79 kilo Mersinli Ahmed-Danimar
kalt Simonsen. Hakem: Norve~li 

Siir'atli bajlayan mi.isabakada Ahmed 
hemen hasmmi alta ald1. K!Sa bir mika
deleden sonra ki.inde takan Ahmed iki 
dakika gibi kisa bir zamanda tu§la galib 

geldi. 
Ahmed, biiti.in balk tarafmdan §iddet

le alk.,landJ. 
66 kilo: Y a,ar - lsve~li Anderson 

Birbirlerini denemege li.izum gorme
den ba,layan kar§Ihkh hiicumlar mac;m 
birdenbire hevecan ve alakasmi artt:rd1. 
i •vec;li, Ya,ann tecriibesizliginden istih
de etmek istiyorsa da, Y a§ann §avam 
hayret si.ir'ati minderi lsve~liye dar geti
rivordu. Oc; gi.indiir bu kadar siir'atli bir 
gUre§ seyredilmedi. Devre b.,r .. bere bit

ti. 
ikinci on dakika ayakta l,a§ladi, yerde 

devam etti, nihayet ayakta ve Y a§ann 
say1 hesabile galibiyetiJ.. bitti. 

Y asan soyunma odasmda fsyec;li, 
- biitiin idareeiler tebrik ettilrr. 

72 kilo: Celal • £atonyah Punsepp 
Hakem: Alman 

Estonyah ~iireje c;ok •iir"atli bajladJ. 
"'r.k kolu ~hp arkaya gec;mek istiyor. 
Ayni oyunu birkac; defa teeriibe etti. Ce
lalin iyi mi.idafaaSI kar§Ismda Estonyah 
hakimiyeti bir mi.iddet Celale biTakh. 11~ 
devre berabere bitti. 

Celal altta .. Estonyalmm takhg1 bur· 
guyu Celal gii~liikle kurtardt. Estonyah 
burgudan ktravat oyununa gec;ti. Celal 
bu oyunda hasmtm kopri.iye getirdi. Es
tonyah kopriiden giic;liikle kurtuldu. Dev
re ekseriyetle Estonyahmn lehinde l,itti 
Cel.il altta hemen hi~ oyun vermedi. Ce
lal iistte bir iki kiinde teeri.ibe etti, mu
vaffak olamadt. Ayaktalar.. Estonyah 
~ok si.ir'atli hi.icumlarla kJSmen hakim gti 
re,ti. Netieede Estonyah ittifakla galib 
ilan edildi. 

87 kilo : Mustafa - lsvec;li 
Akerlindh. Hakem: Norvec;li 

Y anm agmn en Siki ve temkinli gu:e
§i, gayet itidalli bir jekilde ba,ladi. Is
vedinin §ampiyonlugu mevzuu bahs. 
Mustafa tipinde kahn yap1h bir giire§ci, 
l,vedi i~e salta teeri.ibelerile ba,ladL 
Mustafa daha ziyade ~apraza girme te
§ebbiisleri yap1yor. Hucum ava!'taj1 ya
va§ yava1 hissedilir bir 1ekilde Isve~liye 
dogru gec;mektedir. On dakika berabere 
nrildi. Dananm kuyrugu bu on dabka· 
da kopaeak. Bu ma~a kadar yaptJI:Iart 

Yillarca sevi§enler, birbirlert i~in yantp 
tutu.anlar, evlendiklerinin daha ilk ay
lannda, ilk ydlannda mahkeme kapilan
na di.isiiyorlar; kurtulu~u, ancak aynltk
ta anyorlard1. Onun i~in, bir yandan ki
ZIDin miirvetini gormek ister, bir yandan 
da bunlar, gozunun online mlamr, i~I SJZ· 
lardt. 

Mualla da. evlenmeyi hi~ di.i§iinmuyor 
gibJYdi. Biitiin giin erkeklerin ic;inde ya· 
§Iyor, onlann arasmda her giin birbirin
den ba•ka bir ornek giiri.iyor, en sonunda 
hi~ birine mantlam:yaeagma, hi~birint 
kaptlmamn dogru olm•yacagma vanyor· 
du. 

SJTast geldik~e. kendi kendine: 

- ~imdilik ~ab§IYOrum, derdi; ka
zamyorum da .. Boylece yajar giderim, 
i,te ... 

Bir lakiTd: a~tlacak olsa, annesine de 
hep boyle soylerdi. Fa kat "'n giinlerde ar
llk o da sikilmaya bajlamijfl. Muhtann 

<;oban Mehmed, Macar agtrstkletini maglilb ederkcn 

miisabakalarda her ikisinin hirer fena pu
vam var. Ma~I kazanan mutlaka birinci 
olacakbr. isve~li ilk u~ dakikada alta dii§
ti.i. Mustafa kile ve ters burgu ic;!n ug
ra§tyor. lsvec;li lher tecri.ibeyi boLan o
yunlarla yakasmt kurtarch. 

Mustafa altta .. fsvec;li hissedilir bir §C· 

kilde daha sert c;ah§Iyor. Mustafamn yer
deki mukavemeti malum, lsvec;li de bir 
oyun tatbik edemedi. Ayaktalar ... Dart 
dakikamn azami sertlik ic;inde cereyan et
tigini yazabilirim. Kafa kafaya c;arptjh· 
lar. Buna isvec;li sebebiyet verdi. Musta
fa elense c;ekeyim derken bir tokat bile 
yapt§!trdJ. Son dakikalar bu hm;ml:k ;,in
de bitti. !sv~li mac;1 ekseriyet karar:Je 

kazand1. 
Ag1r siklet: Cohan Mehmed · Ma

car Bobii~. Hakem: Finlandiya 
carln cok salta yaptli!tnt · · mii 

~-1.. 1- J._.\_. 0 "..! .. -- t:'-\..-- 1\ll .. k-·..1 \..,;,.. 

oyuna dii memek i,in miisabakaya ihti

yath ba§lad1. Ilk dakikalan atlatan Meh
med, ha.kimiyeti ele almca, stkt hiicum· 
larla Maean kuvvetliee sarstL Minder 
kenannda kafakol kaph ise de d1~an ,,k
t.!ar. Oyunlann bir kiSmlm mind<~ kena· 
r:nda yapmalan Uzerine hakem iki;ine de 

hirer ihtar verdi. 
Bu ihtardan sonra gi.ire§ sert bir jekil 

ald1. Devre berabere bitti. Macar alta 
di.i§tu. Mehmed, bir~ok burgu tecriibeleri 
yaptL Macann burnu kanad1gmdan ch§a· 

n <>IkmaSI iizerine gure§ birka, dakika 
durdu, tekrar ba§ladJ. Mehmed, altta i
ken Macar, hemen hi,bir oyun tatb:k e· 
demedi. Mehmedin altta iken iiste ~Iltp 
Macan adeta kovalamast seyircilerin ho
§una gitmi§ ve her defasmda a]k,~lanml,
ttr. Mehmed ayakta iken daha hakim bir 
1ekilde hiicumlar yapt1. 

Neticede ekseriyetle Mehmed gal:b i
lan edildi. 

Son yap1lan miisabakalar 
87 kilo: Mustafa · Italy an Sihestiri 

Hakem: Finlandiya 
Saltosile me1hur clan ltalyan, g"re§e 

h1zh bir surette bas!ad1. Y egane oyunu 
salta oldugu i~in Mustafa da bu oyunu 
vermemege dikkat ediyor. Mustafa ~ap· 
raza girmek istiyor. Birdenh•re oyun 

pek ileriye gidiyordu. 
Bu adam!, §irketin i~inde herkesi }'11· 

dJTan, kendini herkese saydJTan bir ba§ 
diye tamml§ll. Ba,ka turli.isiinii, bir tiirlu 

aklt alm1yordu. Bir maSI gelip de kendi 
kendini tutaeak, yoklayacak olsa onu sev· 
medigini, ileride de sevemiyeeegini gorii
yordu. Sevmek §Oyle dursun ondan ~eki
nir, biraz da korkardJ. 

M uhtar ic;in herkesin agzmda don en 
dedikodular, gene kllln kulagma kadar 
geliyordu. Onun bir~ok gizli mektublanm 
kendisi yazar, ona gelenlerin ~ogu da ge
ne Muallanm elinden gec;erdi. Biitun 

bunlann ic;yiiziini.i apa~tk anlayamasa bi
le ara yerde birc;ok karanhk, bulamk ijle
rin olup bittigini de sezmiyor degildi. 
Hem hepsi bu kadarla da kalmtyordu. 

Y amndaki daktilolara goz koyan, arka
da,lanndan birc;ogunun kamile aralann· 
da bu kadar dedikodu c;tkan bir adam! 
nastl severdi?. Bu yaradtlt§ta bir erkekle 

tatbik edemiyorlar. Mustafa on t;npraz
dan girerek bir oyun ald1. italyan min
der di§ma <;Ikt1. Devre berabere hitti. 
Mustafa ii<; dakikay1 altta rahat atl.ath. 
ltalyan alta yathg1 zaman Mustafa bir 
iki defa kiinde teeriibe etti. Muvaffak ola 
mad!. Ayakta italyan salta yapl!, Mus
tafa bu oyuna di.i,medi. ltalyan bu oyun
la alta dii§tii. Mustafa son dakikaya ka· 
dar italyani altmdan kaldiTmadi ve i.ist
iiste yap1Ig1 muvaffakiyetli miisabaka
lardan sonra 1939 yanmagu Avrupa i
kineisi olmu§tur. 

79 kilo: Mersinli Ahmed - lsve~li 
Johnson. Hakem: Frans1z 

Gi.ire§ yava§ ba,Iadl. isve~li maruf 
sogukkanh hareketlerile Ahmedi alta al· 
mak i<;in ugra§Iyor. Nitekim rahat b;r o
yunla Ahmedi hemen yere indirdi. lsve<;
li burgu teeri.ibelerine ba~lad1. Ahmed 
l.. .... luiJu, tsve<;li burgu ral<.Li. tn .. vu Ja"k.i-

ka isve~linin burgusu, Ahmedin biiyiik 
bir kuvvet sarfederek kurtulmasi!e ge~ti. 
fsvec;li ittifakla devreyi galib bitirdi. Mi.i
sabaka yerde ba§ladi. isve,.li miitemadi
yen gi.ire1e giriyor, oyundan oyuna gec;i
yor ve devreyi bairn bir giire§le biar:yor. 
Mersinli Ahmedin Avrupa ve o!impiyad 
1ampiyonuna ka§I yaptlg1 gure§ ve go,ter
digi muvaffakiyet takdire lay1k1Ir. 

isvec;li Johanson bu siklette mur. za· 
mandanberi diinya 1ampiyonudur. 

72 kilo: Celal - Finlandiyah 
Virtanen 

Giire§ c;ok sert ba,Iadt. Finland;ya!t bu 
kilonun en kuvvetli ve nefesli bir gitre~~i
sidir. Celal bi.itiin kuvvetile mukavemet 
ederek Finlandiyahnm oyunlanm hozdu. 
Finlandiyah bir aral1k guzel bir kafakol 
kaptt, minder dJ§tna ~·kt1lar. Oyun yer
de iken Finlandiyah tekrar bastJrdt. Ce
lal kopri.iye gelerek kendini gu~ kurtardt. 
Devre sonuna kadar giire§ yerde yap1idJ. 

Devre Finlandiyaltmn galibiyetile bit
ti Musabaka gene yerde basladt. Fir.lan
diyah ~ok sert ~ah,Iyordu. Burgu ve k1le 
gibi biiti.in oyunlan tatbik etti. Nihayet 
Finlandiyab lujla galib geldi. 
Ag1r siklet: l,;oban Mehmed • Es
tonyah Kotkas. Hakem: Alman 

Kotkas, geo;en senenm agtr siklet .\v-

c;inirdi? .. 
Hele §imdi arllk, doktor Suad NamJk

la da tam§tlktan sonra, bunun hit; olaea
gl yoktu. Get;en §U pek kiSa gi.inler, iki 
genei <;art;abuk birbirine yakla§IITmi§, en 
sonunda busbiiti.in baglami§II. Suad N a· 
m1k, onun tamd1g1 ereklerin hi,.birine ben· 
zemiyordu. Butun gi.iniinu hastalarm ba
§tnda, geeelerini de kitablannm yamnda 

gec;iren gene doktoru, birka<; kere de gidip 
hastanede, daha yakmdan gormii§ti.i. 
Doktorlann, hastabakiciiann hemen hep
si, butun gi.in inilti dinlemeye ah§mt§lar, 
kamksami§lardi. Arhk, kesilen bir kol, t· 
§Igl sonen bir goz, duran bir yiirek onla
rtn yi.iziindeki c;izgilerin hi~birisini degi§· 
tiimez olmujtu .. Suad Nam1k, naSI! olup 
da hekimlik ediyordu?. Hastalanm ilac
dan <;ok 1efakatle, lath slizlerle iyile§tir
mege t;ah§an bu c;oeuk, onlarm ac1lannt 
kendinde de, kendi i~inde de duyuyormu§ 
gibi goriini.iyordu. Oyle gi.inler olurdu ki 
sanedanmi§ bir hastadan daha .;ok ken· 
disi kiVTamr, onlann <;ektigi ac1dan gene 
doktorun gozleri ya§anrdi. 

Konudan kom1udan bir hastaya baka
cak olsa, hemen hi<;birinden para almaz, 
di.i§kiinlerin ilaclanm da kendi eebinden 

o derirdi · o kadar iyi yiirekliy-

Bu hafta yapdacak 

milli kiime ma~lar1 

Ankaragiicii Galatasaray 
ve Be~ikta~la kar~da~Iyor 

Bu hafta yap1lacak ma~lar 
:istanbul Futbol AJ anl1gmdan: 
6/ 5/ 1939 cumartesi giinii yap11acak ma~

lar; 
§eref stadi: 
:istanbulspor, Beyoglu.spor • Topkapt. A:t· 

navudkoy muhtelitleri saat 14.30. Hakem: 
izzet Muhiddin Apak. 

Yan hakemleri: Necdet Gez<!n ve Fikret 
Kayral. 

Ankaragiicii - Be~!kta~ saat 16,30. Ha
kem: Suphi Batur. 

Yan bakemleri: §azl Tezcan ve Sam! A· 
gikOney. 

7/ 5/ 1939 pazar giinii yap1lacak ma;lar: 
§eref stadt: 
Anadoluhisan - Demirspor saat 12,30. 

Hakem: Re!lk Osman Top. 
Yan bakemleri: §evkl Qanka ve Ziya 

Kuyum!u. 
SU!eymanlye, $1§11 - Beykoz. Kurtulu§ 

muhtelttleri saat 14,30. Hatoem: Adnan 
Aklll. 

Yan hakemleri: Feridun Ktllc ve R1fkt 
Aksay. 

Ankaraglicii - Galatasaray sa:1t 16,30. 
Hakem: Tank 6zerengin. 

Yan hakemleri: Ahmed Adem Gogdtin v~ 
Halld Gallb Ezgii. 
Fenerbah~e stad1: 
Galata Gencler - Kad•koyspor saat 12,30. 

Hakem: Bahaeddln Uluoz. 
Yan hakemleri: Fahreddin Somer ve 

Halld 6zbaykal. 
Beylerbeyl - Bozktud saat 14.30. Hakem: 

Necdet Gezen. 
Yan hakemleri: Fikret Kayral "<" E~ref 

Mutlu. 
Hila! - Vefa (~lld ma~t) saat 16,30. Ha

kem: Nuri Bosut. 
Yan hakemleri: Sam! A~t.koney ve :;la

hab §i§manoglu. 
Not: Ma'tlarm muayyen saatlerde ba!} -

llyacagz ve vaki olacak herhal'lgi btr itira
zm kabul edilmlyecegi tekid~n teblig olu
nur. 

rupa §ampiyonudur. Ge~en sene Tallin"de 
Mehmedi sa}'l hesabile yenmi§ti. Bu clev 
ciisse giire§<;i yanmda Mehmedin ufak 
kald1gma inanmak lazimdiT. <;oban i§e 
birkac; elense ile ba,ladi. Kotkas hie; sar
smh g~irmeden bu hiicumlan defetti. 
Hergi.il gibi bir gene.. Mehmede mute· 
madiyen saldmyor. F azla miidafaa ya
P•n Mehmecle hakem ihtar verdi. Ha
kemin ikinci ihtar~ Meh.med ie~ cok. aO<rr 
olcj!f, Ayakta devam eden glire1i hakem 
Mehme-di yere yal:irmak suretile ba0lat
mak istedi. Mehmed bu hakm karara 
itiraz etti. Miidahale i.izerine Mehmed 
yere yatti. Estonyah ters burgu almaga 
~ah§ITken Mehmedi havaya kald~rdt. A
yaklaTJ yerden kesilen Mehmed, '"pma 
<;Irpma bu te!ilikeyi atlatti. Kotkas hakim 
c;alt~Iyor. Bir arahk Mehmed yerdcn fiT
ladt. Devre ittifakla Estonyahnm lehinde 
bitti. Kotkas mi.itemadiyen hi.ieumda. 
Mehmed altta miidafaada iken Kotkas 
Mehmedi siiplese kaldiTdi ve havadan 
yere indirerek tu~ yaparak on ikinci daki
kada gi.ire§i kazandL 

Kotkas, isvec;liyi de yenerek 1939 Av
rupa §ampiyonu oldu. 

Bu suretle Avrupa gi.ire§ birincilik mu
sabakalan heyecan it;inde sona ermi~tiT. 
Turk milli tabmt bu sene pek parlak ve 
muvaffakiyetli miisabakalar yaparak u
mumi takdiri kazanml§ ve ufak tefek ta
lihsizliklere ragmen iki ikincilik almt§ilr. 

66 kiloda Ya§arm, 87 kiloda J\1ustafa
nm ald•g• dereeelerden ba§ka, biitiin sik
letlerde enerjik bir giire1 yapan sporcula
nmiz pek ~ok takdir edilmi§lerdir. Turk 
taklm1 Avrupa §ampiyonasmdan sonra 

Helsingforsta Finlandiya milli tak1mile 
yapaeag1 ma<;a hareket etmi§tir. 

Orner Besim 

di. KatJla§miyan bir 1~1. naSJT tutm1yan 
bir yaradih§I vard1. 

M ualla da bunlan gardiikc;e on a biis
bi.itiin ISinml§, guni.in birinde kendine mut 
!aka bir e1 bulaeaksa ondan ba§kasile ya
§ayamlyaeagma inanmi§tl. 

Suad N am1k, art1k Sik Sik onlara gidip 
geliyordu. Behiee Hamm da onu sevi
yor, begeniyordu. K1zile ikisinin arasmda 
gi.indengiine oriilen, saglamla,an bag!, 
~oktan sezmi§, anlami§h. Onlan, art1k o 
da birbirine denk goruyordu. Bugi.in de, 
en ~ok gene onun i~in, MuhtaTJn kar§lSID
da ne diyecegini §a§ITmi§Ii. 

Olup bitenleri, o ak§am klZlna da an
lath. Mualla, bu kadanm Iii~ beklemi
yordu: 

- Ne yapay1m §imdi, bilmem ki ... 
Diye bvrand1. Sonra: 
- Hem zaten bu, bugunki.i i§ degil 

ki ... 
Dedi; 1irkete girdiginin daha ilk gi.ini.in 

denberi Muhtarm neler yap1Igm1, onu §a· 
§trtmak, ba~tan t;Ikarmak ic;in naSI! ugra§· 
bgmi hirer hirer sayd1, doktii: 

- Simdi de bunu tutturmu§: KaTJmi 
bo§aytp seni alacag1m. diyor. Boyle bir 
adama inamhr mt, anne~. 

Behice Hammm yi.izi.i biisbiiti.in klZls· 

Emsalsiz 
gUzellikde 

• Pek mUhim bir mesle I 
Yazan: Yusuf Ziya Orta<; 

• Allah bes, Baki heves! 
Yazan: Orban Seyfi Orhon 

• Kime dayan1yoruz ? ... 
MUstehcen tablolar • 
Fon Papen • fiiiehirde 
bahar • ingilterede as• 
kerlik • Belediyeden 
B~lgB ~lkBriiBCBk me• 

murlar. 

• BlR HAFT A GOL-
MEK l<;lN BU

GON BlR AKBA
BA ALINIZ. 

istanbul Defterdarbgmdan : 
MuhammeD 
klymeti 
Lira K. 

Emniyet Miidiirliigi.inde mevcud sahibsiz muhtelifi.ilcins ( 175 )" 
kalem e§ya. 155 75 
Hocapa§a Maliye !;>ubesi binasmda mevcud miistamel dolab, 
koltuk, saba, sandalya, yaz1 masas1 vesaireden ibaret ( 67 ) 
altm1~ yedi parc;a hurda e~ya. 48 70 
Defterdarhk binasmda meveud ve 276 par~a miistamel yaZI 
masas1, koltuk, sand.alya, elektrik sobas1 vesaire. 168 85 
Defterdarhk binasmda mevcud ( 14) par<;a miistamel sandalya, 
koltuk. 15 00 
Sultanahmedde muhterik Adliye binas1 bah~esinde mevcud 
ylkilmt~ ceviz agae1. 6 00 
Yanan Uskiitlar Adliyc binas1 emanet dairesinde rnevcud muh-
telifi.ilcins e&ya. 213 80 
Yanan Uskiidar Adliye binas1 emanet d.airesinde mevcud on 
yedi aded av tiifenl(i ( ruhsatnameyi haiz e§hasa sa!Jhr) 23 50 

Yukartda bulunduklan yer yazth muhtelifiilcins e§ya, sandalyalar gas· 
terilen muhammen bedeller iizerinden ac;tk artllrma ile sa!Jlacaktlr. !hale 
23/5/939 sail giinii saat 14 te yapilacakllr. Taliblerin % 7,5 teminat akc;elerini 
vakti muayyeninde yaptlrarak mezkilr giin ve saatte Defterdarhk Millt Em
lttk Miidiirliigiinde miite§ekkil Komisyona miiracaatleri. ( 3059) 

<;APAMARKA 

mi§, gozleri golgelenmi§ti: 

- Bu i1in sonu ne olaeak? ... 
Diye onun it;ine de, eni kunu korku 

girdi. 

Mualla, ertesi gi.inii 1irkete gitmedi. 
Muhtarla yi.izyiize gelmekten c;ekiniyor
du. Kimbilir, gene neler saylemege kal
kacakll. Gene k1zda art1k bunlan konu§· 
mak ic;in de, dinlemek i~in de hie; istek 
yoktu. En sonunda, belki kendini tutam1· 
yaeak, ofkeleneeek, la§IVereeekti. 0 za· 
man 1irketi bi.isbiiti.in hiTak•p gitmekten 
ba1ka yapaeak kalm1yordu. Simdilik bu
nu da gaze alabilecek gibi degildi. Anne
sine bakllmak isterdi. Sonra kendisi de 
Suad N am1kla evleneeekse eger, yarm 
kocasmm evine iki eli bo§ gidemezdi. Gi
yip <;Ikaracak biraz <tfak tefek olsun ya
pilaeakii. Eskiden, §irketteki ayhgmdan 
ne artarsa, onlan bir yana koyar, saklar· 
d1. Sonra annesinin hastahg1 birdenbire 
agiTla§IVerince bunlan da harcami§, bitir
mi§ti. 

Hi~ olmaz~a. bir giin evde kaltp din
lenmek, biraz di.i,Unmek istedi. Kom§U· 
larmdan birisi, onun agzmdan 1irkete te
lefon etti. Muallamn rahatSlz oldugunu, 
gelemiyeeegini soyledi. Ba§ka bir zaman
da olsa, belki bu pek o kadar gaze ~arp· 

HUBUBAT UNLARI 

VE 

K U VVET 
kaynagidir. 

mazdt. Fa kat Muhtar, enikunu almdt, 
Gidip de Behice Hammla konu§lugunuQ 
ertesi glinii, gene ktzm §irkete gelmeme• 
si elbet, bo§una degildi. Y amndaki katib• 
lerden agiT ba§h bir adam!, Serencebey 
yoku§undaki eve gonderdi: 

- Cit anla, dedi; hastaltgi ne imi§ ?, 
fsterse §irketin doktorunu gondereyim. 

Mualla, zaten o giin evde kaldtgma. 
da pi§man olmu§lu. Daha •abahleyin, er• 
kenden, i~indeki stkmb, dayamlamiyaealt 
kadar arttl. Okumak istedi, okuyamad1. 
Evin i1lerile oyalanmaya <>•h§tt, olmadt. 
A§agt, yukan dola!tl. Sonra Muhtann 
gonderdigi adam da gelinee biisbutiin si
nirlendi: 

- Yann gelecegim, dedi, bir gi.inliik 
dinlenmeyi de bana c;ok gormezsiniz ar• 
Ilk I. .. 

0 ak§am Suad Nam1k, gene her za• 
manki gibi, onlara ugrami§Il. Bir ara!.k, 
Mualla ile yalmz kaldtlar. Gene k1z, bi1 
az ac1 bir gi.ili.i§le: 

- Senin istedigin oluyor, galiba ... 
Dedi. Suad N am1k, sevincle onun yii 

ziine bakii: 
- Nedir o} .•. 
Diye sordu. 

CArkast var) 



CUMHURiYET " 
Elektrik, Tiinel 

Sun'i teneffiis ciha.ZI ilk defa olarak 1876 da 
bir FransiZ doktoru tarafmdan tecriibe edilmi,tir 

ve Tramvay 

~irketlerin Belediyeye 
devri hakkmdaki layiha 

Meclise v~rildi 
Ankara 3 (Telefonla) - 1stanbul 

Elektrik i&leri umum miidiirlii~ile lstanbu! 
T ramvay ve Tiinel idaresi te&kilat ve te
sisahnm Istanbul Belediyesine devri 
hakkmda hamlanan liiyiha bugiin Mec
Jj,. verildi. Layihamn birinci maddesine 
gore: 

Celik ciger deyince, akla ilk p;elen 
isim, Amerikah gene milyoner F rederik 
Snit oluyor. 

Hahrlardadir. Bu delikanh, Pekin ci
vannda yapb~1 bir seyahat esnasmda, 

tehlikeli bir hastal1ga yakalanmi$, bu 
hastahgm, daha tehlikeli bir ihtiliit yap

maS! iizerine birdenbire. i:iliirn tehlikesile 
kar,IIa!ml&h. Fred erik Snit'in hastahg1, 

teneffiis cihaz1 adalelerine am olan bir 
kiitiiriimliik seklinde tenhiir etmi, ve de

likanh tedrici bir surette bo~ularak ol -
mege mahklim vaziyetc dii¥f!ijstii. 

T alihi yard1m etmconi& olsayd1, Snit 
bugiin ~oktan olmii, bulunaclktt. Dok -
tor Forkner, kendisini, elinde tesadiifen 

bulunan ~elik ciger sayesinde kurtarma
ga muvaffak oldu. 

Hastay1, i~ine yatmp, kuvvetli bir ko
riikle gogsiinii indirip kaldlfarak tenef -

fiisiinii temin ettikleri bu ~elik iistiivane
ye, ~elik ciger adm1 veren b:r gazeteci 

olmu§tur. Hakikatte, aletin ismi Drinker 

re,piratoriidiir. 
Bir doktorun: «Bu cihazm i~inde bir 

cenaze bile teneffiis eder.» dedii!i ~elik 
cigerin hikiiyesi, gene milyone;in haya -
bm kurtard1ktan sonra biitiin diinyaya 

yayild1. Teneffiis zorlugu ~eken biitiin 
hastalar iimide dii&tiiler. Bugiin, bilhassa 

~ocuklann hayahm kurtarmak hususun
da ~ok faydas1 goriilen bu respiratorden, 

diinyanm her tarafmda mevcuddur. Lord 
Nuffield'in, Ingiliz hastanelerine teber • 
ru ettigi be1 bin ~elik ciger ve bunlann 

bizim paramllla iki bucuk mi!yon lira • 
dan fazlaya balig olan bedeli, Amerikah 

milyonerin feci hikiiyesinden sonra, ulvi 
manah bir efsane gibi dillerde dola,b. 

*** 
Celik cigerin mucidi, doktor W oilliez 

ism in de bir F ranSIZ hekimidir. 1876 da, 
bilhassa suda bogulanlan ve veni dog • 

IDU! ~ocukJan, boguJarak oJmekten kur• 
tarmak i~in spirofor isminde bir cihaz 
yaprni&b. Bu cihaz, bugiinkii ~elik cige
rin biitiin evsafm1 hai>di. 0 tarihte mo

tor heniiz malum bulunmad1~mdan spi
rofor, ayakh bir koriikle ~ahrvordu. 

Doktor Woilliez'nm fikri, cidden ~ok 
yerinde bir fikirdi. Malum oldugu iizere, 

yeni dogan ~ocugun, yeryiiziinde ilk ne
fes ah&l ~ok mii&kiil bir i!. ruhiyat alim

lerinin dedigine gore biitiin omriimiizce 
tahte$&uurumuzda hatiTaSim muhafaza 
ettii!imiz gayet Sikmtth bir harekettir. 

Nice ~ocuklar vardir ki, s1hhatti doi!;duk
lan halde, ebenin veya doktorun, ilk te
neffiis hareketini yaphramamaSI yiiziin

den havas:zhktan moranr, iiliirler. I,te 
dok;or Woilliez bu nokta}'l hareket meb

dei olarak ele almi$ ve cihazmi o gaye 
ile viicude getirmi&ti. 

Biiyiik Harbden sonra, sivil ve askeri 
hastanelerin hepsmde sun'i teneffiis ci • 

haz1 bulundurulmasi i~in biiyuk bir faa
liyete giri&ilmi!ti. 192S te, G. Panis ta

rafmdan icad edilen bir •un'i teneffiis ci
hazi vardu ki, bugiin, F ransadaki i~timai 
yard1m miiesseselerinin hepsinde mev • 
cuddur. Bu alet, 1ekh itibari!e, elle ya· 

pilan sun'i teneffiisiin yerine kaim ol • 
maktadu. 

A - istanbul Tiirk Anonim Elektrik 
§irketi imtiyaz tesisatmm sahn almmasma 
dair mukavelenin tMdiki hakkmdaki 
3480 numarah kanuna merbut mukavele
namenin bah§eyledigi bilciimle hukuk ve 
vecibelerle istanbul Elektrik i§leri umum 
miidrliigii te§kilat ve tesisah. 

B - Bu kere imtiyaz ve tesisah satm 
alman istanbul Tramvay ve Tiinel te§• 
kilat ve tesisah ve satm almmalanna dair 
mukavelenamelerin verdigi biitiin hukuk 
ve vecibelerile Istanbul Belediyesine dev
rolunmu§tur. 

Bunu, diger baz1 cihazlar takib etmi& 2 - Bu kanunla Istanbul Belediyesi-
ve bu sahada yava§ yava1 ilerliyen dok-1 ne devrolunan idareler, istanbul Elektrik, 
torlar, bermutad Amerikahlarm biiyiik Tramvay, ve Tiinel i§letmeleri umum 
okiideki teneffiis cihazim icad etmeleri miidiirliigii adile kurulacak hiikmi §ahsi
iizerine, birdenbire ~ok geride kalmi!lar- yeti haiz ve istanbul Belediye Reisligine 
diC. bagh bir umum miidiirliik tarafmdan ida-

Bugiinkii ~elik cigeri ilk yapan, Arne- re olunur. 
rikal1 Drinker ve arkada&IdiC. Elektrikle 3 - Bu umum miidiirliigiin vazifele
;1Iiyen ve sun'i teneffiisii, emme basma ri: Satmalma mukavelenamesindeki §art -
hareketile temin eden Drinker cihazmm, lara gore teselliim muamelelerini yapmak 
men§ei ne olursa olsun hertiirlii gutlak bu mukavelenamelerin temin ettigi hak 
kotiiriimliigiinde biiyiik hizmetleri goriil- ve menfaatleri istifa ve tahmil ettigi veci • 

mii1tiir. Bu cihazlann gayet biiyiik eb • beleri ifa Itmek, 
adda olanlan vardiC. Bunlarm kine, ba1- Istanbul Rumeli ve Anadolu yakala • 
Ian cihazm d11mda ka!mak iizere yanya- rile civannda ve Adalarda elektrik kud -
oa diirt ~ocuk yatmlabiliyor. retini tevzi etmek iizere elektrik tesisatm1 

Celik cigerin en yeni 1ekli Pnomojen ve elektrik tramvay §ebekesini ve tiinel te
Martini denilen ve ha.taya en rahat otu- sisatml ihtiyaca gore tenzim, IS!ah, tadi!, 
ru1 ve yah& &ekilleri veimege miisaid olan tevsi ve bu hus.usta isti~~akiit yapmak ve 
cihazdiC. Sun'i teneffiis i~in Pnomoiene I§letmelerme hadim butun muamele 

t I h t b I t
. · · d · 

1 
d""" te1ebbiislerde bulunmak ve liizum gorii-

ya tn an as a, u a e m 1<;m e, 1s e 1g1 .. .. 
·b· b"l" 11 · · d lurse otobus ve troleybu• (raySiz tram-

gl 1 yahp otura 1 1yor; e enn1 I§an ~~- ) . I . "hd ·1 .. k I" 
karabiliyor; zil ~ahp hastabakiCIYI ~agi-, vay d"~erviS e~ .1 aSI sukr~h e muna a ah 
rabiliyor. Cihazm i~i Sicaktir. Doktor tern 1 ve ta viye etme tu. 
i~in de kolayhklar diisiiniilmii~. ellerini 4 - Halen tatbik edilmekte olan tari-

felerin ve idare ve i§letme ve tesisi miite.. 
allik usul ve esaslarm icabma gore, tadili 
ve tebdiline Naf1a Vekili salahiyetlidir. 

celik cigerin icine sokup hastay1 muayene 
etmesi, hatta radyografi yapabilmesi im
kanlan temin edilmi,tir. Hatta, bu cihaz
da, evvelki modellerde bulunm1yan bir 

miikemmeliyet daha vard1r ki, o da sun'i 
teneffiis adedini hastanln ihtiyacma gore 
tayin edecek tertibali haiz bulunmaSidJC, 

8ogaz1 Sikihr gibi bir manzara arze
den ve kundaktaki ~ocuk kadar Sikici bir 
vaziyette kaldiiit hissini veren ~elik cigere 
mahpus hastanm inhbama gelince, bu ha
kikaten meraka deiier bir noktadiC. 

Celik ciger kinde vatan hasta, te • 
neffiis etmek i~in hi~bu gayret .arfetmez. 
Bu vazifeyi, hastamn gogsiinii hareket 
ettiren alet deruhde etmi&tir. Y almz !U 
var ki, cigerlerden ha va di!UI ~Ikhi!;I es

nada normal sekilde konu1abilen hasta, 
cigere hava dolarken susmak mecburiye
tinde kahr. Daha dogrusu, ~elik cii!;er, bu 
devrede, hastanm lakndiSim birdenbiie 
yanda keser, konu§tunnaz. 

T edavi, daha dogrusu mahpusiyet 
miiddetinin de ehemmiyeti oldugu kabili 
inkar degildir. Ancak, en 1iddetli vak' a
larda bile bu miiddet korkulacak kadar 
fazlaya ~1kmaz. Esasen, ~eEk cigere ih

tiyac gosterecek ve muhakkak surette 
oliimle bitecek vahamette bir hastahktan 
kurtulmak i~in, on be, dakikadan birka~ 
haftaya kadar degi§en bir ~elik ciger 
mahpusiyetine elbette katlamhr. 

H. BILGIC 

5 - Bu umum miidiirliik ticari usul
lere gore i§letilir, muameleleri arllrma, 
eksiltme, iha1e ve muhasebei umumiye ka
nunlanna ve Belediye muhasebe ve ni
zamnamesi hiikiimlerine tabi degildir. 
Memurin, maa§ ve devlet memurlan ma
a§atJmn tevhid ve teadiilii hakkmdaki ka
nunlar bu idare memurlarma tatbik edil • 
mez. 

Layihada 10 kaounusani 944 tarihioe 
kadar tesisatm IS!ah ve tevsii ic;in celbe -
dilecek her tiirlii malzeme, makine, alat 
ve edevat ve kablolann giimriik resminden 
muaf oldugu da kay1dhdu. 

Y eni Yugoslav el~isi geliyor 
Cenevre 3 (a.a.) - Yugos!avyamn 

Milletler Cemiyeti nezdindeki daimi 
murahhas1 olup Ankara elc;ilil!ine tayin 
cdilmi§ olan M. Subotic;, Cenevreyi ter
ketmezden evvel iki biiyiik veda resmi 
tcrtib etmi§tir. Bu toplanhlarda Millet
lcr Cemiyetinin birc;ok erkam ve daimi 
heyeti murahhasalar ve beynelmilel 
matbuat ve mahalli matbuat erkam ha
zir bulunmu§lardtr. 

M. Subotic;, gelecek may1s aymm on 
bc:;ine dogru Ankarada bulunacakhr. 
:-··········· ................ ··························· 
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Frans1z z1rhhlan Portekizde llngiltere hiikiimdarlar1 Ame-
Lizbon 3 (a.a.) -Strasburg ve Dun- rikaya gidiyorlar 

kerque isimlerindeki F ranSiz safnharb 
kruvazorleri bu sabah buraya gelmi&ler -
dir. 

Bu miinasebetle bur ada F ranSillarla 
Portekizliler arasmda merasim yapilmi§· 

hr. 
~iddetli bir zelzele daha 

Istanbul 3 (a.a.) - Kand.!lli Rasad
hanesinden: 

Bugiin sa at 1 S i 33 dakika 7 saniye 
ge~e liddetli bir zelzele kaydedilmi1tir. 
Merkez listiiniin Istanbuldan 5900 kilo
metre mesafede oldugu tahmin edilmek
tedir. 

lngilterede yeni bir infilak 
Londra 3 (a.a.) - Evvelki ak1am 

Manchester lehrinde bir aparl!manda bir 
infilak vuku bulmu~tur. infi:akten sonra 
ii~ kisinin ka~t1il1 p;oriilmii tiir. 

Antakya Patrigi Romada 
Bari 3 (a.a.) - Antakya, 1skenderi

ve. Kudiis ve biitiin sarkm Rum - Katolik 
patriki Monsenyor Cyrill Mogbegab, ay
ni mezhebe mensub piskopo.Iarla diin bu
raya gelmi tir. Patrik. Papa'ya tazimali
m arzelmek iizere hemen Romaya hare
ket etmi&tir. 

Londra 3 (a.a.) - ingiltere Kral ve 

Krali~esi, iiniimiizdeki cumartesr giinii 

Portsmouth'a gitmek lizere Londradan 

aynlacaklar ve Portsmouth'da Kanada
ya gitmek iizere vapura bineceklerdir. 

Kii~iik prensesler, Valide Krali~e 
Mary, Diik ve Dii1es de Gloucester, 

Diik ve Diises de Kent, vapura kadar 

Kral ve Krali~eye ref a kat edeceklerdir. 

Kral ve Krali~enin mevkibi saat 12,20 
de saraydan aynlacak ve mevkibe muha
fiz k1taab refakat edecektir. 

Cemberlayn'le Lord Halifaks, trenin 
Waterlo istasyonundan hareketi esnasm
da ham bulunacaklardn. 

Kanada ali komiseri trende bulunacak-

hr. 
Kral ve KraliGe. Empress of Australia 

ile <eyahat edeceklerdir. Gemi, saat 15 
te hareket edecektir. 

Kral ve Krali~enin Repulse admdaki 
harb kruvazo1ile seyahat etmeleri mukar

rerdi, fakat son dakikada ingiliz Amiral
hk dairesi, beynelmile! vaziyet dolayiOile 

bu kruvazi:irii Ingiliz kara sularmda bu
lundurmagi tercih etmi:tir, 

Bu elbisenm kuma§! san ipeklidir. 
!?imdi c;ok moda alan ve giine§ plisesi 
denilen pliselerle siislenm1§tir. Pliseler 
a~ag1 dogru geni§lemekte, belindeki ke
mer laciverd deriden, on klsm1 ay:li de
riden ~i~eklerle kapah!mi§hr. 

Zogo diin §ehirde bir 
otomobil gezintisi yaptz 

Eski Arnavud Kralr Zogo ve Krali~e Jerald in' in lstanbula geli§lerinden ii~ intiba 

Kral, yorgunlugu hasebile 
kimse ile hi~ 

•• •• •• 
goru~muyor ________ ._ ______ _ 

Diin sabah saat 3,30 da hususi trenle 
Yunanistandan &ehrimize gelen eski Ar
navud Krah Zogo ile Krali~ Jeraldin 
yanm saat kadar Sirkeci istasyonunda 
ejyalannm nakline bizzat nezaret ettik -
ten sonra saat 4 te Perapalas oteline git
mi§lerdir. 

Krali~e Jeraldin otomobilden iner in
mez Kral Zogo'nun sag koluna girmi1 
ve otelin salonunda bir miiddet istirahat 
ettikten sonra dairesine ~ekilmi§tir. 

Sab1k Arnavud hanedanmm e&yaSI se· 
kiz kamyonetle Perapalas oteline nakle
dilmiitir. E&yanm nakline Krahn maiye
ti arasmda bulunan askerler nezaret et • 
mi1tir. Sab1k Krahn maiyeti 5S ki1iden 
miirekkeb olup, Perapalas, Kontinantal 
ve Bristol otellerine misafir olmu§lardn. 

Eski Arnavudluk Ba§vekili, meclis 
reisi, Saray Nazm Sotiri ve diger nazlr
lar Perapalasta ikamet etmektedirler. 

Eski Kral Ahmed Zogo ile Krali~e 

] eraldin diin iigleye kadar otelden ~1k -
mami§lard~r. Krah eskiden tan1yan baz1 
zevat kendisini ziyaret etmek istemi~lerse 
de, Kral, yorgunlugu hasebile hi~bir ziya
ret~iyi kabul etmemi~tir. 

Buna mukabil eski Krala «Perepalas o
telinde Bay Ahmed Zogo>> adresile pos
ta vaSitasile bir~ok mektublar gelmi§tir, 

Diinkii tene:zziih 
Sab1k Kral ile Krali~e ogleden sonra 

otomobille §ehirde bir gezinti yapmi~lar, 

hi~bir tarafta tevekkuf etmeden otele diin

mii§lerdir. 

Eski Arnavud hiikiimdarlannm An • 
karaya gideceklerine dair verilen haberle

rin asiiS!z oldugu anlajilmijhr. Sab1k 

Kralla Krali~e istanbul civarmda bir 

kojkte ikamet edeceklerdir. Arnavud na

mlardan bir kiSmi yakmda Arnavudluga 

di:inecektir. 

Kral Zogo'nun ~ocugu Sirkecide 
trcnden ~1kariliyor 
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ADANA MEKTUBLARI: 

(;ukurovada mahsul bu 
sene ~ok bereketli olacak 
Y eni arpa mahsulii birka~ giine kadar piyasaya 
~Ikacak, pamuklar da yiiksek kalitede yeti~iyor 

Yaptlan kanallarla <;:ulrurova i~in bir feyiz kaynag.. olacak 
Seyhan nehrl Adanadan ge~erken 

:Adana (Hu•usi) - Mmtakamtz, zi- memleket ziraatine degerli hizmetleri do
raat i~leri bahmmdan nekadar muhimse, kunan Ziraat mektebi, son YJllarda bu 
smai faaliyet itibarile de o derece ileri sahadaki fuliyetini bir kat daha artu • 
bir vaziyette sa)'llabilir. Filhakika bilhas- IIUl bulunuyor. Mektebin fidanhiimda, ve 
sa pamuk, ~~r~tr ve prese fabrikalar batta niimune tarlalannda bilhassa Adana mey
gelmek iizere sa)'llan otuzu ge~en biiyiik vacthgmt alakalandtran ~ok verimli tec
smai miiesseseler, muhtelif i1 mevzularm· riibeler yaptlmaktadtr. Ezciimle, ge~en 
da faaliyettedirler. Pamuk mensucat ve YJllarda mektebin bagcthk ktsmmda ~·
iplik fabrikalan da bu meyandadtr. Son· kirdeksiz iiziim yeti1tirmek maksadile 
ra, birisi Adanada ve ikisi Mersinde ol- yaptlan tecriibe iyi netice vermi1 ve ote· 
mak iizere ehemmiyetli nispette istihsalde denberi bu mmtakada ~ekirdeksiz iiziim 
bulunan nebati yag ve sabun fabrikalan ve bilhassa ,.._vu1 iiziimii yeti1tirilmek is
ise, memleketin ekonomik biinyesinde ge• tendigi halde, ~i~eklerin meyva tutmadan 
ni1 faaliyetlere sebeb olmaktadtr. Bun • once dokiilmesi sehebile muvaffak oluna· 
Jar, ktsmen diger yagh tohumlardan da mtyan bu i~. get!c ve liyakatli miiteha ... 
kullanmak iizere, daha ziyade pamuk ~e- S!Sianmtz fenni bir ~;are bulmu1lar ve Cu
kirdeklerinden yag istihsal etmektedirler. kurovada c;ekirdeksiz iiziim yeti1tirme va 
C:ukurovanm halihaztrdaki pamuk rekol· kurutma i1ini ba1ardtklan gibi c;avu1 iizii
tesine nazaran elde edilen pamuk c;ekir- mii tecriibesinde de muvaffak olmudar

Zirai vaziyet iyi 
degi (c;igit) bu iic; fabrikanm tarn randt· dtr. 
mania c;ahlfllasma bazt YJllar Hfi gel
memekle beraber, pamuk istihsalatmm 
artmlmast hususunda gerek hiikumet~e 
almmakta olan tedbirler ve gerekse ~ift
c;ilerimizce giidiilen tarzlann iyi neticeler 
vermesi takdirinde, mevcud fabrikalar, el· 

Biitiin Cukurovada hububat mahsulii, 
iyi 1artlar ic;inde ne!Viinemasma devam 
etmektedir. Hatta bazt yerlerde arpa 
mahsuliiniin idraki de yakla$ml§ sa)'lla· 
bilir. Hububat ba1aktadtr. Maytsm orta· 
Ianna dogru yeni arpa mahsuliiniin pa
zara c;tkmast beklenmektedir. 

de edilecek c;igit yekununu i~lemege yeti
l"miyeceklerdir ve bu, c;ok uzak da de· 
gildir. hte bunu hesab eden ban mUte· 
~ebbisler, ~hrimize yeni bir nebati yag 
ve sabun farikaSI kurmak iizere 200,000 
lirahk bir ~irket tefkil etmi~ler ve hiiku· 
metten miisaadesini de alarak, Milli Men
sucat fabrikast civanna bu fabrikayt kur· 
maga §irndiden ba§larru1lardtr bile. 

Pamuk ekimi her tarafta bitirilmi1 va
ziyettedir. Birc;ok tarlalarda c;apa i1leri 
ba~lamt~tlr. Bu yti yagmtular .norm~ de
nebilecek 10kilde yagm11ltr. Mmtalcanm 
vasati yagmur miktan olan 600 milimet· 
re dolmu1tur. Yalmz, tarlalarda yabani 
otlarm bu y1l fazlaltgtndan 1ikayet edil
mektedir. Ciinkii, fazla ot, c;apa masraft
nm artmasmt ve bu da, maliyet fiahnm 
yiikselmesini icab ettirici bir keyfiyettir. 
Bu ytl, pamuk ekim sahast, ge~en ytllara 
nazaran bir miktar fazla olarak hamlan· 
mtlltr. PamuklariDitZ da, hububatta ol
dugu gibi, iyi ,artlarla yeti1mesine devam 
edebilirse, ekim sahasma gore. oniimiiz
deki pamuk rekoltesinin 200,000 balyayt 
bulmaSI beklenehilir. Bu ytl ekilen saha
mn takriben % 65 i Klevland cmsme 
tahsis edilmi1tir. Tohumlart itina ile ha
zulandlgl ic;in, mahsuliin de yiiksek ka
litede olaca~t umulmaktadtr. 

Su lr.anallarrnm in,aBI 

Pamuklu mensucat 

i~ piyasa, haricin rekabe
tinden miiteessir oluyor 

Ticaret Odast, istanbulda esash ve ge
ni§ bir san'at §Ubesini me§gul eden pa
muklu dokumalann standardt iizerinde 
u~ra§maktadlr. Biitiin memlekete §ami! 
bir karar verilinciye kadar yalmz istan
bul mmtakasmda mevcud 2000 tezgahta 
imal edilen pamuklu dokuma kuma§, 
bez, yatak ve yorgan ~ar§an ve saire -
nin standard! liizumlu giiriilmektedir. 
Bu i§ i~in hazrrlanmt§ bir proje vardtr. 
Oda idare heyeti bugiinlerde bu miihim 
meseleyi ele alacaktlll'. 

Dolr.uma sanayiinde harici rekabet 
Dokuma sanayiimiz, son zamanlarda 

harici rekabetin tesiri altmda bulunmak
tadlr. Bazt anla§malar dolaytsile muay
yen memleketlerden ~ok m iktarda pa
muklu mensucat gelmesi, piyasayt hali 
i§baa getirmi§tir. Yerli kii~iik sanayi az 
~alt§mak mecburiyetinde kalmaktadtr. 

General Franko 
Valansiyada 

Valans 3 (a.a.) - Franko, diin 
V alans' a gelmi§tir. Mumaileyh, bugiin 
yaptlacak clan biiyiik zafer ge~idine n
yaset edecektir. 

Askeri yollar e 
Paris 3 (a.a.} - Petit Parisien ga

zetesinin Grenoble' dan istihbarma gore 
Alp daglarmda askeri yollara aid i1lerde 
kullamlmak iizere ispanyol milisleri yiiz
lerce insandan miirekkeb kafileler halin· 
de gelmektedirler. 

I ki F ran11z el~iai 
Burgos 3 (a.a.) - Eski Fransiz se

firi Peretti Della Rocca, buraya gelmi§" 
tir. Mumaileyh, Fransantn lspanyanm 
imanna i§tiraki imkamm tetkik etmek 
maksadile Madride gidecektir. 
Bel~ikada baz1 simflar silali 

altma almd1 
Briiksel 3 (a.a.) - Milli Miidafaa 

Nazm, beynelmilel vaziyetin birka~ haf· 
ta evvel ahoan emniyet tedbirlerinin ida· 
mesini icab ettirdigine hiikm•tmi1 oldu • 
iiundan silah altma almmtl clan ktt' alar 
arasmda miinavebe yaptlmastna. karar 
verilmi~tir. Bu karar iizerine gayrimuay
yen bir zamana kadar mezuniyet almt$ 
olan askerlerden bir miktan tekrar silah 
altma davet edilmistir. 

dar uzattlmast takarriir eden hathn in1aa· 
h tamamlanniali: iizeredir. 

Oniimiizdeki ytllar zarfmda C:ukuro
va-da yiizbinlerce doniimliik bir sahayt su
layacak olan bu tesisat bittikten sonra, 
pamuk rekoltesinin 500,000 balyaya ula
lacai!t 1iiphesizdir ve zaten ~izilen prog
ramm hedefi de budur. 

hte bu hedefe sarsmhstzca ulasabil • 
mek maksadile, Ziraat Vekaleti, miite • 
hass!Siardan Nafi Atufu buraya gonde
rerek, pamuklann sulanmak suretile ye
ti,tirildiiii takdirde elde edilecek azami 
randtmamn ne olabilecegini tespit ettir • 
mege ba,lamtjhr. Naft Atuf, alakadar
larla gorii1erek tecriibelere giri§ecektir. 

Telelon servialeri rslah ediliyor 
Cukurova bolgesinde de ikttsadt ve 

i~timai hareket ve miinasebetlerin artma
smt gozoniine alan Muhaberat ve Miina
kalat Vekaleti, burada, Tarsus ve Mer-

Kurulan bu fabrika ile, mmtakamJzda
ki nebati yag fabrikalarmm sa)'lst dorde 
balig olunca, ikllsadi hayallmtzda da 
mahsus bir geni1lemenin kendisini goste• 
recegi tabiidir. Ciinkii, eskiden ancak 
hayvan yemi olarak k!Smen dahilde is· 
tihlak ve ktsmen de Akdeniz adalanna, 
bilhassa Malta'ya ihrac edilen ~gitleri· 
miz, dii1iik ktymette ve istihlak mahalli 
mahdud bir iptidai madde halinden c;tka· 
rak, smai bir mevzu vaziyetine girecek • 
tir. Boylelikle istihsal edilen yag, sabun 
ve kiisbenin bir ihrac maddesi halinde 
memlekete getirecegi doviz, ehemmiyetli 
bir dereceyi bulacakllr. Genitliyecek ot • 
nai faaliyet, bir~;ok vatanda~lara i1 ve ka· 
zane imkam verecektir. Biitiin bunlardan 
batka. pamuk miistahsilleri ve pamukc;u· 
lukla i~tigal edenler, c;igitlerini deger fi • 
atla satmak ic;in, uzunuzaruya mii1teri a
ramak kiilfetinden de kurtulacaklardtr. 

devam edi,.vor sinde mevcud tdefon 1ebekesini IS!aha, bu 

Hulasa bu te1ebbiis, mmtakamtz t~m 
her balnmmdan faydah olmu1tur. 

Adana Ziraat Melr.tebinin 
laydalr ~ala,malarr 

Sehrimize iki kilometre mesafede ve 
Seyhanm sol kenarmda tesis edilmi1 bu
lunan ve IOyle boyle otuz YJidanberi 

Su kanallan in1aattna h1zla devam edi- merkezlerle Istanbul, Ankara ve diger 
liyor. Seyhanm sag tarafmdan garba milhim ~nirlerimiz arasmda kolayca mu
dogru ac;tlan ana kanahn uzunlugu 16 - havere imkanmt temine karar vermi1tir. 
17 kilometreyi bulmu1tur. Tali kanallara bgrendigime gore, ilk i1 olarak Ulukts
da ba!IanOil!ltr. Seyhanm sol sahilinden Ia- Adana, Adana- Tarsus- Mersindeki 
sarka miiteveccih kana! hafriyah da giin- tesisat yenile•tirilecek ve aynca Adana -
den gilne ilerlemektedir. Dilberlerseki • Ankara, Adana • Istanbul ,-,uhaverab 
sinde yaptlmast hir miiteahhide ihale i~in modem aletlerle yepyeni bir usul tat
edilmi$ bulunan dort milyon lirahk bii· bik edilecektir. Bunlar tamamland,ktan 
yiik baraj • regUlator i~in liizumlu tesisat soora da, biitiin cihazlan otomatik hale 
ve hamhklara basland1. Bu maksadla getirmek i~in icab eden tadiliit yaptlacak
yeni istasyondan, ameliyat mevkiine ka- hr. 

[: ~ ~~ ~~D ~A~M~D£ ~R~K~R; ~:~=] 
K1z devam ediyor ... 
- Ttpkt boyle karanhk, kapkaranhk 

bir gece ... Karh bir ~agm kayahklan a
rasmdastnll ... Miithi1 bir ftrtma .. Ken· 
dinizi bin mii§kiilatl~ dagm bir ko§esin
de buldugunuz, do§emeleri beton ta1 bir 
odanm i~ine atiyof!unuz ... Bir ot sedir, 
i~i yal odunlarla dolu bir ocak, badana
SIZ duvarlar ... Ve bu badanastz duvarla
rm iizerinde, kertenkele ayaklan gibi bir
birine girerek dola§an silik, uz.un, tnce 
golgeler ... 

-57-
- Haytr. 
Ktz birdenbire, yerinden kalbyor: 
- Peki I diyor. 
I nee, kii~iik parmaklarile, hemen Fe· 

ridi bileklerinden yakaltyarak ~ekiyor: 
- (:evinniz de ba§mtzt, bakm baka· 

ytm, 1u kar11ki daglarm karanltgma .. di
yor. 

F erid havretle, ba11D1 kar11 tara fa 9e
virerek, bak1yor. 

- Goriiyorsunuz degil mi? Kaya
ltklt tepelerden yapiSkan bir mayi gibi 
perde perde topraga inen ,u korkunc ka
ranltklan? ... 

Evet giiriiyorum. 
Riizgarm da sesini i1itiyorsunuz 1.. 
hitiyorum. 

A~ kalmtl bir kopek gibi uluyor 
degil mi? 

- Evet. 

- Gozlerinizi <;evmn 1imdi IU oda· 
mn tahta duvarlan iizerine! .. 

F erid ayni heyecan ve hayreti muha
faza ederek ba1m1 ~eviriyor. 

- T ahtalann iizerinde titreyen, kt
mtldayan §U ince golgeleri de giiriiyor 
musunuz) 

- Evet giiriiyorum. 

- Y a sonra ~u fenerden gel en kirli 
san l§tklan? 

- Onlan da goriiyorum. 

- ;limdi bakm bakaytm yuzume, 
iyi bakm 1 .. Haftzamzl bir mezan kazar 
'gibi kazarak derinle§tirin de iiyle bakm! ... 
Bundan senelerce evvel boyle korkunc, 
firttnah bir kt~ gecesi, ucsuz bir dagm e
teklerinde dolajtrken ... 

Ferid bir an sarsthr gibi oluyor. Giiz
leri bugulamyor. Aim derin ktrt§lklarla 
doluyor .. ;lakaklanmn iizerinde birtaktm 
karmcalanmalar, zonklamalar hissediyor. 
Gayriihtiyari dudaklan ktmtldayarak bo
guk bir ~e•le: 

- Evet diyor, evet... Sonra ... 

K1z sesini yiikseltiyor ... 

- Hattrltyor musunuz F erid Bey; 
hatmmza geliyor mu 1imdi boyle bir kt1 
gecesiL. 

F eridin bogazmdan bogulur gibi birta
ktm seslerin ~thgmt i1itiyoruz ... Sis! ere, 
dumanlara biiriinmii1 korkunc, tiiyler 
iirpertici bir mazi; hasta beyninin icinde 
halkalarmt ~ozen bir ytlanm ktvnh11 gibi 
yava1 yava1 canlanmaga, ktmtldanmaga 
ba§hyor. Oldugu yerde zangtr zangtr titri· 
yor 1imdi ... 

- Sonra ... Sonra ... 
- Sonra birdenbire karanhklann i-

~inden «imdad, imdad» diye gelen bir 
kadm <;Ighgt duyuyorsunuz. Hemen c;tg
ltgm geldigi tarafa dogru ko§uyorsunuz, 

Fotografla Atatiirk 
Ebedi $efin ekserisi hic;bir yerde inti§ar etmemit yiizler· 

ce tarihi fotografmdan miirekkeb biiyiik album. 
Memleketin her tarafmd'.l laYJ.k oldugu emsalsiz ragbeti 

goren bu k1ymetli eserin mevcudu tiikenmek iizeredir. 

Buyuk sat1s merkezleri 
ANKARADA - Akba Kitabevi. 

iZMiRDE
.SAMSUNDA 
KONYADA-

Esad, Kiifuk Salepfi han'inda. 

- Halk Kiitiibhanesi 
Mustafa Naci, Yeni Kitabevi. 

ve 

iSTANBULDA Biitiin biiyiik kiitiibhaneler 

Foto(lrafla Ataturk 
Bir~ok vilayetlerde kalmam•~br. Buralardan 

vaki olacak talebler dogrudan dogruya mat-;,a. 
am1za yapdmahd1r. 

CUMHURiYET T ABI MUESSESF.I F.RiNDE 
titiz bir itina ile basilmis • olan 

FOTOGRAFL .. A.. AT A T(TRK'un 
Fiah 125 kuru,tur. Gi.izel ambalaj icinde ve batka hi~bir 

zam istenmeksizin derhal irsal olunur. 

ve birka9 adtm a tar atmaz baktyorsunuz J - l,te o k11 gecesi kollannlztn arasm-
ki oniiniizde karlann iizerine ytktlmt§ kal- da miidafaastz ve ~·plak kalan 0 on altt 
mt§ siyah bir ytgm duruyor ... Bu siyah ya,mdaki 9ocugun da, 1imdi ttpkt benim 
ytgtnt hemen omuzlanmza ahyor ve onu gibi. boyle bukle bukle yiiziine dokiilen 
do1emeleri beton tao~ bir odanm ot sedir- tslak san sa9lan, giildiigii zaman ortala· 
leri iizerine getirip btraktyorsunuz I... n ~ukurlatan JSitrabdan solmu1 sar1 ya-

F eridin gozbebeklerinin 0 mad a kor- naklan, i~i steak ya§larla dolu boyle iri 
kunc bir t§tkla pml pml yanmaga ba,la- ye1il gozleri vardt! .. · 
dtgtnl goriiyoruz. Saps an bir yiiz 1 ... Tit- Bagmyor ... 
reyen dudaklar... - ;limdi beni tamdtmz mt, hattrla· 

Kesik 'kesik soluyor... yabildiniz mi 1imdi Ferid Bey diyor. Ben 

- Biraz sonra bu ot sedirin iizerinde kimim? .. · 
yatan siyah ytgmt dizlerinizin iizerine ah- (:tt yok ... Tek bir hareket, tek bir kt
yorsunuz. Vakit kaybetmeden her§eye, ptrdama goriilmiiyor ... Yalntz boguk ve 
her yere korkusuzca uzanmaga ah1m 11 0 korkunc bir sesin IS!ak bir dudak gibi, .ku
zalim, insafstz ellerinizle ba1hyorsunuz o- laklanmtza yapt!IP kaldtgmt htssedtyo

nu yava1 yava1 soymaga 1 ... Soyuyorsu- ruz .. · 

nuz, soyuyorsunuz ve nih a yet baktyorsu- - Oooooo! .. · 
nuz ki; daha on altt ya§tnt bile doldur- F erid ellerini bir kapak gibi yiiziine 
mamt§, her tiirlii mukavemetten mah- kapayor ... 

rum, tecriibesiz zavalh bir ktz, yan ~tplak - Sen ha ?... Nevin ... Nevin ... Ne .. 
bir hal de kollanmztn arasmda kalmt§ !.. . Dab a fazla soyleyemiyor .. Kekeliyor .. 

Nevin daha fazla kendini zaptetmege Sendeliyar .. Titreyor ve sonra dizleri bii
muvaffak olamtyor. ~iddetli bir sinir ka- kiilerek sandalyenin lizerine ytkthp kah· 
mgast i~inde sarstlarak hem en ba§mdaki yor ... 

If ~ 
Ankara Borsas1 3/5/939 

KAPANI$1 

1 fnglllz Draa 
100 Dolar 
100 Franm fran11 
100 Llret 
I 00 lsvt~re frang~ 
100 Holanda 

Dorlnl 
100 RavhllfDark 

1 100 Belga 
IUO DrahmJ 
100 Leva 

krona 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 
100 J,ey 
too Olnar 
tOO Yen 
100 lsve~ kronu 
100 Ruble 1 

Esham ve 

T. B. n pe~i.o 
Erg ani 

Aplq Kapanq 
5,93 

126,6325 
3,3550 
8,625 

28,4375' 
67,54 

5(),815~ 

21,56 
1,092a 
1,56 

14,035 
23,8450 
24,9675 

0,9050 
2,8925 

34,62 
30,5475 
23,9025 

Tahvilat 

19,75 
19.-
19,50 
91.75 

103,-
1.15 

Stv .• Erzu. 5 
1938% 5 H. T. 
1\lerkez Bankas1 
Reji 

~================1 
Miitekaid, dul ve yetimlerir 

nazar1 dikkatine 
istanbul Defterdar!Jlfmdan: 
Bllumum zat maaslan sahlb!erlnln rna• 

yJS 1939 blrlncl altt ayltk yoklamasJ: 
1 - 4/5/ 939 tarlhlnden ltlbaren 25/5/939 

tarlhlne ka<1ar mUt..kald, duJ ve yetlmlerln 
yoklama muamelesl yap1!acaktrr. 

2 - Yok!ama hergiin saat dokuzdan on 
lklye ve on ii~ten on yedlye kadar devam 
edecektir. 

3 - Zat maa~lart sahlblerl: foto~afll 
niifWI htlvlyet cilzdamm ve re.<ml aenedle· 
rlnl ve bir yen! foto!!;ratlartm ve mallll o
lanlar malO.liyet raporlarm1 ve yoklama. 
llmtihaberlerlnl blzzat beraberlerlnde ge• 
tlrlp mensub oldukla.rt Malmiidiirliiklerlne 
lbraza mecburdurla.r. 

4 - Al~kadaranm derhal milracaatler! 
m.n olunur. 

Diinkii beynelmilel at yari§· 
lar1 neticeleri 

Roma 3 (a.a.) - Diin beynelm!lel a~ 
yan§lanna cLittorio• ve cPincio. mii • 
kafatlarma aid kO§ular yaptlmt§tlr. 

cLittorio> miikiifatmt Wotansbruber 
ismindeki atile Alman yiizba§tSI Brinck· 
mann kazanml§ttr. 

cPincio. miikafatmt da Alman yiiz • 
ba§tst Hasse kazanmt§tlr. 

Milletler itibarile yaptlan tasnif bero 
ve~hi atidir: 

Birinci 20 puvanla Almanya, 
ikinci 13 puvanla Polonya, 
tl'~iincii 11 puvanla !ngiltere, 
Dordiincii 9 puvanla 1talya, 
Be§inci 1 puvanla Romanya. 
Gafenco ile sefirler heyeti de yart§ • 

larda haztr bulunmu§lardlr. 

Edirne biiyiik giiretleri yarin 
ba§hyor 

Edirne 3 (a.a.) - t;ocuk Esirgeme ku· 
rumu tarafmdan tertib edilen biiyiik 
Krrkpmar giire§le<rine aid haZlrhklar 
sona ermi§tir. 5, 6 ve 7 ma)'ls giinlerinde 
yap1lacak clan bu giire§ler i~in Saray 
i~inde miikemmel bir saha haZlrlanmt§ 
ve giire§lerin gece dahi devam edebil • 
mesi i~in her tiirlii tertibat almmt§tll'. 
Giire§lerde hakem heyetine riyaset e
decek clan Ktrklareli meb'usu !;levkef 
t!diille Ankaradan gelecek heyet ve Be
den Terbiyesi Umum miidiirii General 
Cemil Tancr, bugiinlerde beklenmekte
dir. 

-···~ 
Kongreye davet 

Ankara Galatasaray spor kuliibii azasma 
Kuliibiimiiziin fevkalade kongresi 18 

maYJS 1939 tarihine musadi£ per§embe 
giinii saat 18 de yap1laca~mdan biitiin 
arkada§lann kuliib lokalinde haztr bu
lunmalart rica olunur. 

Ruzname: 
1 - 1da.re heyeti rapon. 
2 - Muraktb intihabt. 
3 - idare heyetine yedek aza inti • 

habt. 

yerek hiingilr hiingiir aglamaktadtr ... 
Senelerdenberi 9ektigi tsltrablan gozlerin· 
den iki ma ya,lar dokerek anlatttk9a Fe· 

rid; biitiln bir mazi, heba olup giden bii· 
tiin bir omiir; giinahJan, !SitrabJan, ha· 

tlralarile sanki omuzlan iizerine ytkthyor 
da biiyiik bir yiikiln altmda kahyormu§ 
gibi, ezildigini, harab oldugunu hissedi· 
yor ... 

Ses ~tkarmadan, tek bir kelime siiyle· 
meden, gozlerini kaldtrarak ktzm yiizii
ne bile bakmaga cesare! edemeden dinli· 
yor.. Dinliyor ... 

- hte boyle F erid Bey; ber1eyi og· 
rendiniz, her1eyi anladtntz 1imdi! ... En 
mahrem taraflanm bile saklamaga Iii· 

zum gormiyerek biitiin bir omriimiin hi
kayesini soyledim size 1 ... Karar vermek 
hakkt arttk senindirl ... 

Su.uyor ... Bir dakika oyle duruyor ... 
Ve sonra birdenbire gozlerini a<;arak: 

- F erid Bey diye bagmyor. Y almz 
sizden istedigim I•Y 1u sadece: annemle 

evlenmiyeceksiniz 1... Kat'iyyen evlen
miyeceksiniz annemle 1 .. Buna razt olmt· 

yacagtm; bun a miisaade etmiyecegim as· bereyi <;ekip ~tkardtktan sonra haykna 
hayktra, bagtra bagtra ba§hyor aglama
ga! ... 

Yanm saat sonra ... 
Nevin hal a luc;kmklarmt 

Ia!"· 
;zaptedemi- I 



4 lltaylS 1939 

Danzig 
<Bcutarat• I tnct •ahltecte> 

edeceginden, F on Ribbentrop vaziyeti 
derhal Kont Ciano ile tetkik ve miizake
re edecektir. Fon Ribbentrop'un Roma 
ziyaretine· biiyuk bir ehemmiyet atfedi!
mektedir. 

Leh kabineainin i~timat 
Var§ova, 3 {a.a.) - Namlar Mec

lisi, ihtimal cuma giinu, Diyet riyaset di
vanma diin kabul edilmi§ olan ve Reisi
cumhura parlamentonun oniimiizdeki a
d, i~tima devresine, yani sonbahara kadar 
mall ve iktlsadl ;,Jere ve mill1 mudafaaya 
muteallik kararnameler isdar etmek ,.!8.
hiyetini bah~eden kanun layihas1m tevdi 
edecektir. Maamafih bu fevkalade sala
hiyetler, paranm istikran hakkmdaki ka
nunlara miiteallik tadilata ~ami! deRildir. 

Bek yarm nutuk aoyliyecek 
Var§ova, 3 {a.a.) - Gazeteler, bu a

ym betinde Hariciye Nazm Bek'in Diye· 
tin heyeti umumiye i~timamda miihim 
beyanatta bulunacagm1 haber vermekte· 
dirler. Ba,vekil Skladkowski'nin Ba,ve
kil muavini Kwiatkowski ve Diet Reisi 
Mocowoki ile yapm11 oldugu son goru§· 
me, bu mevzu hakkmda idi. Bek'in beya· 
natl, radyo ile ne1redilecek ve ihtimal ec· 
nebi istasyonlan tarafmdan naklolunacak· 
tlr. Diger taraftan gazeteler, Almanya· 
mn Var,ova oefirinin bugiin buraya gele· 
cegini bildirmektedirler. Alman sefiri, 
Dietin i~timamdan evvel Bek larafmdan 
kabul edilmesini isteyecektir, fakat gaze· 
teler, Moltke'nin 6 nisandanberi Var~o
vada bulunmamasmdan ve bu hal kendi· 
sinin Polonya Hariciye Naz1rile lemas· 
ta bulunma<~m imkans1z k1lm11 olmasm· 
dan dolay1 bu kabulun ancak Dietin cel
sesinden sonra yap!labilecegini yazmakta· 
d1rlar. Diger taraftan Bek ile arkadatlan 
yukanda zikri ge~en nutku tan1im ile 

,me§gul olacaklard!T. Polonyanm Berli_n 
sefiri Lipski, raporunu vermek ve tah· 
mat almak iizere pazartesi giinih1denberi 
Var§ovada bulunmaktad1r. Lipski'nin 
Dietin cuma giinkii celsesinde ham bulu
nacagl soylenmektedir. Polonyanm Al
man mubt!Tasma verecegi cevabm ayni 
giinde Vartova Dietinin akdedecegi cel
seden evvel maslahatguzar Slfatile Po
lonya sefareti miiste'"n Prens Lubomin· 
ki tarafmdan Berlin hukumetine tevdi edi 
lecegi rivayet edilmektedir. 

Polonya ne :zaman harb edecek? 
Var,ova, 3 {a.a.) - Bek'in yapaca· 

g~ beyanat arifesinde vaziyeti hulasa eden 
Dobry Vieczor gazetesi diyor ki: 

«- Ortaya yalan haherler atmak su· 
retile lngiltere ile Polonyanm araSJm a~
maga matuf olan Alman entrikas1 aka· 
mete ugram!§tlr. 1ngiltere de, bu hare
ketin farkma vanlml§ ve takbih edilmi§· 
tir. Butun bunlar, Polonya • lngiltere ga· 
rantilerinin ibhamdan ari oldugu neticesi· 
ni tevlid etmi1tir. Polonya, dogii§ecegi 
zamam bizzat kendisi intihab edecektir v. 
bu takdirde !ngiltere ve F ransa, Polonya
mn yan1ba§mda barb edeceklerdir.» 

Leh Milli bayramr 
Var§ova, 3 {a.a.) - Polonya bugiin 

3 ma}'IS 1791 tarihli kanunu esasinin yll· 
donumiinu tes'id ediyor. Varjova donan· 
mtjllr. Hemen butun magazalarm came· 
kanlanna Pilsudski'nin, Smifly-Ridz'io 
ve Bek'in resimleri konmujtur. <;eko-Slo
vak sefarethanesi de dahil olmak uzere 
butun sefarethaneler mi111 bayraklanm 
~ekmi1lerdir. Polonyanm ba1hca jehirle
rinde ge~id resimleri yap1lmaktad1T. 

Alman matbualtmn ,iddetli 
hii.cumlart 

Berlin 3 {a.a.) -Alman matbuall, 
siddetle 'Polonyaya hiicum etmektedir. 
Matbuat Polonya}'l alejle oynamakla it· 
ham et.;..ekte ve Danzig'in Polonya hi· 
mayesine girmesini isteyen Polonya mat· 
buahna kar11 ale§ piiskiirmektedir. 

Lokal Anzeiger gazetesi diyor ki: 
«Demokrat devletler, Polonyaya AI· 

manyaya kar~1 kullamlacak bir ko~ba1: 
nanrile bakmaktadiTlar.» 

Bu gazete, Alman • Leh miina~ebet· 
lerinin 1imdi «beynelmilel tahrik~ilerin e· 
Iinde bulunmR'ma teessiif etmektedir. 

Volkischer Beobachter gazetesi, Polon 
ya matbuatmda ~1kan makal~lerin ~en 
tehlikeli 1ekilde Avrupay1 zeh~rlemege» 
~ah§llklannt yazmakta ve lngiliz • Fran· 
s!Z gazetelerinin her gu.n aleje yag atllk· 
larm1 ilave eylemektedu. 

Berliner Borsen Zeitung, Polonyahla
n hadisatl ve tarihi tahrif etmek suretile 
Danzig'in bir Alman 1ehri olmad•iim• 
iddia ederek diinya efkan umumiyesini 
a!datmak istemekle itham etmektedir. 

Bu gazete, ~unlan ilave ediyor: 
«Bu gibi ~arelere ~a~vurarak P:Im~~ 

milletinin muvazene,.nt ve emmyehnl 
sarsmak iimidi besleniyor. Fa kat butun 
bu gayretler bo1a gidiyor.>> 

Skandinav memleketlerine 
yaprlan teklil 

Stokholm, 3 {a.a.) - Salahiyet
tar mahfillerde soylendigine gore Al
manya ile 5imal memleketleri arasmda 
bir ademi tecaviiz misakt akdi i,in muza
kere cereyan etmemi1tir. Yalmz bu mu· 
za1cerelerin muvaffakiyetle netic•lenmesi 
miimkiin olup olam1yacagmm anla,!lma· 

ihtil af• 
5I i~in sondahlar yap!lml§hr. 

Teklifin mahiyeti 
Londra, 3 {a.a.) - News Chronicle 

gazetesi, Kopenhagdaki iyi bir memba· 
dan alml§ oldugu bir habere atfen Alman 
hiikumeti, lsve~. Norv~. Finlandiya ve 
Danimarka ile iki tarafh bir ademi teca
viiz misakl akdedilmesi teklifinde bulun· 
mu§tur. 

Lehiatanda aakeri tedbirler 
Var1ova 3 {a.a.) - Bir kararname, 

yedek subaylarm talim devrelerini iki se· 
nede yap1lmak iizere dort haftadan alii 
haftaya ~1karrnaktad1T. 

Diger bir kararname de miitekaid za· 
hitler i~in iki haftadan alh haftaya kadar 
talirn devresi derpi1 etmektedir. 

Polonyanrn istekleri 
Paris 3 {a.a.) - 1ntraosigent gazete

sinin istihbarma gore, Polonya Danzig • 
den tu dort garantiyi istiyecektir: Dan • 
zig iizerinde Polonyantn himaye idaresi, 
Danzig iyan rneclisinm kararlannda Po
lonyanm vetosu, Danzig'in Polonya k1ta· 
ah tarafmdan i1gali ve Danzig toprak • 
larmda agiT sanayiin Polonya tarafmdan 
kontrol edilmesi. 

Alman teklifinin mahiyeti 
Berlin, 3 {a.a.) - lyi malumat alan 

husuel bir kaynaktan ogrenild:gine gore, 
Almanya iki tarafh anla§malar akdi i~in 
1imal devletlerile muzakereye giri~mi1tir. 
Bu bareket Hitler'in nutkunun bir netice· 
sidir. Hitler nutkunda «Mutlak surette 
kar§1hkh olmak jartile>> Ruzvelt mesajm· 
da ismi ge~en devletlere talebleri uzeri· 
ne garanti verecegini bildirmi~ti. 

Salahiyettar mahfiller bu miizakerele
rin ba,lad•gmt kabul etmemekle beraber, 
bu hususta hamhk goru1melerine giri1il· 
mis olabilecegini ihsas etmekted:rlcr. 

Danimarka Harbiye Nazmmn 
nutku 

Kopenhag, 3 {a.a.) - Harbiye Na· 
zm Andersen, soyledigi bir nutukta hu· 
kumetin mutlak surette Danimarkay• her 
hangi bir ihtilafa siiriiklenmekton Yikaye 
etmesi laz1m geldiiiini beyan etmi§tir. 

lngili:z • lave~; anlat mall 
Stokholm, 3 {a.a.) - «Nya Dalight 

Allehanda» gazetesi 1sv~ donanmast ku· 
mandan1 Amiral Tamm'tn beyanatlnt 
netretmektedir. 

Amiral !ngiliz • !sve~ deniz anlasma· 
smm muhafazas1 i~in icab eden 1artlann 
arhk mevcud olmad!gtnt ooylemi,tir. 

lave~; adalarr tahkim ediliyor 
Berlin 3 (a.a.) - Nesredilen resrni 

bir tebligde, Aaland adast rnukavelesinin 
tadili ve bu adalarda asker! tedbirlere te· 
vessiil edilmesine dair lsve~ ve Finlandi
yanm tekliflerine Almanyanm rnuvafakat 
ettiiii bildirilmektedir. 

Bu tebligde, Balhk denizine de 1amil 
olacak bir harb takdirinde fsve~ ve Fin· 
landiyanm bitaraf kalacaklanntn tabil 
oldugu ve Aaland adalan uzerinde baz1 
vazifeleri bulunan Milletler Cemiyetine 
kartt Almanyanm vaziyetinde hi~bir de
gi,iklik olm•yacagl tasrih edilmektedir. 

Almanyamn nota11 
Berlin 3 {a.a.) - Emin bir rnemba • 

dan ogrenildigine gore, Alman hiikfune. 
ti lsve~ ve Finlandiyaya birer nota gon· 
dererek Aaland adalannm tahkimine ne 
gibi 1artlar i~inde muvafakat edecegini 
bildirmi1tir. 

...:...._ ____ _ 
General Veygand 
Ankaradan ayrild1 

LBa1tarat1 I lnct aa/l.ttedel 
lik erkam ve diger birgok asker! ve miil
ki zevat tarafmdan ugurlanrnl§hr. 

Bir asker! miifreze seliim resmini yap· 
IDI§, iki memleket mill! havalan galm -
IDI§ ve halk General Weygand'1 §iddetle 
alkl§laml§hr. 

General tayyare ile Bii.krefe 
gidiyor 

Paris 3 (a.a.) - General Weygand, 
Ankaradan hareket ederken Havas a
jansl muhabirine a~ag1daki beyanatta 
bulunmu~ur: 

c- Tahrandan diinii~iimde Ankarada 
tevakkuf ederek esasen tammakla miif
tehir oldugum Reisicumhur ismet inii
niinii selamlamak istcdim. Reisicurnhur 
hakktrnda en lutufkar kabul giisterdi. 

Ayni zamanda devletin en yiiksek ~ah
siyetlerile ve askeri biiyiik riiesasile de 
temas ettirn. 

K1ymetli bir hallrastm ta~ldig•rn bii· 
tiin bu konu§malanm fevkalade bir sa
mimiyet ve itimad iginde olmu§ ve alii
kah noktai nazar teatilerine imkan ver· 
rni§tir. 

Tiirkiyede bulundugum miiddetge 
giisterilen ihtimamdan dolay1 da fevka
lade rniitehass1s1m .• 

Generalin beyanatr 
General Weygand, tstanbuldan Biik

re§e gideceginden. Romanya hiiklimeti 
kendisine bir tayyare tahsis etmi§tir. 
Generali Bilkrc§e giitilrece kolan tayya
re Ye§ilkoye muvasalat etmi§tir. Ayni 
tayyare ile Biikre~teki FranSiz elgiligi 
asker! ata§esi Delo da diin §ehrimize gel
rni~tir. 

General Weygand bu sabah §ehirdc 
bir rnilddet istirahat ettikten sonra, iig
leye dogru Rumen tayyaresile Biikre§e 
hareket edecektir. 

- -- _____._.., r:J - " • • . ... ... . - -- - - - -

CUMIIURiYET 

Sovyet Hariciye 

Komiseri vazifesin

den affedildi 

Protokol memuru 
Ruhinin muhakemesi 

Askeri ceza kanununda 
yeni tadilat yap1hyor 

[BMtllra/t I !net IU/Utedel 
m1m bozmak veya ortadan kaldiTmak rnak
sadile bunlar, aleyhinde veyahud yabanc1 
rejirnler ve korniinizm lehinde ordu i~inde 
veya ordu rnensublan v~ asker! fabrika ve 
miiesseselerdeki miistahdern ve i~~iltr ara• 
smda herhangi bir vaSita ile propaganda ya 
panlar veya propagandaya te~bbiis eden· 

[Ba#o.raft line! sah.lfedeJ 

lngili:z • Sovyet mii.:zakereleri 
Londra, 3 {a.a.) - Sovyet Rusya ile 

yap1lmakta olan miizakerelerle Polonya· 
Almanya miinasebatl bu sabahki gazete· 
lerin ba,makalelerinin mevzuunu te1kil 
etmektedir. 

Diin Ankara 

duru~maya 

Ag1rcezasJnda 

devam edildi 

News Chronicle ve Daily Herald ga· 
zeteleri, 1ngiltere ile Sovyet Rusya ara· 
smdaki miizakerelerin betaatinden 1ikiiyet 
etmektedir. Daily Herald, iki memleke
tin Hariciye N amlan arasmda dcgrudan 
dogruya bir temas yap1lmastm istemeltte
dir. Bu gazete, Milletler Cemiyeti kon
seyinin yakmda akdedecejij i~tirnam iki 
devlet hariciye nazm arasmda etrafh ve 
a~·k bir gorujme nrsahm arzetmekte ol
dugunu yazmaktad1r. 

lngiltere cevab&nt ha:zrrladt 
Londra 3 (Hususl} - !y; haber alan 

mehafile gore, !ngiliz hukfuneti Sovyet· 
lerin mukabil tekliflerine verecegi cevab1 
hamlamlJbr. lngilterenin cevab1 bu haf. 
ta Moskovaya bildirecektir. 

Halifak• Kralrn hu:zurunda 
Londra 3 {Hususl) - Hariciye Na

zm Lord Halifaks bugun Kral tarafmdan 
kabul edilmittir. Lord Halifaks beynel· 
mile! vaziyet hakkmda Krala 1ifahi iza· 
hat vermi1tir. 

Sovyetler ii.~er tarallr ittifak 
i.tiyorlar 

Paris, 3 (a.a.) - Bu sabahki gazete 
tefsirleri: 

Le Matin gatezesine Londradan bil
diriliyor: 

«lngiltere ve Sovyetler Birligi tarafm· 
dan 1imdiye kadar miidafaa edilmi1 olan 
tezlerin olduk~a farkh oldugu bildiril
mektedir. Verilen malumata gore, Lon· 
dra, Polonya, Romanya ve Yunanistana 
verilen lngiliz ve FranSIZ garantilerinin 
Sovyetler Birligi tarafmdan takviy!,ini ve 
Litvanya, Estooya, Letonya ve Finlandi

yanm da garantisi suretile Balhk denizin· 
den Karadenize kadar bir Sovyet garan· 
tisi viicude getirilmesini istemektedir. Fa
at Sovyetler, herhangi bir memlekcti ga· 
ranti etmeden once, Fransa, lngiltere ve 
Sovyet Rusyanm ii~ tarafh bir ittifak let· 
kil etmesinde tsrar etmektedirler. Bu i~ 
bir kere yap!ld1ktan sonra, ii~ devlet Bal· 
bktan Karadenize kadar yukanda !ayl· 

Ian butiin devlet!eri garanti edecekiedir. 
Nihayet, Sovyetler Birligi Holanda, Bel
~ika ve 1svi<;reye de garanti vererektir. 
Bu malumattan Sovyetler Birliginin u~ 
taral!t ittifak1 halen aramlan te,riki mesai 
i~in tahakkuku 1art bir esas elarak telakki 
ettigi anla,JimaktadiT.» 

Michel Pobers, Londradan Lo Jour 
gazetesine bildiriyor: 

«Baz• mahfillerde zannedildig;ne go· 
re, 1ngiliz • Rus goru,meleri, ge~~n haf· 
ta sonunda kaydedilen inki1afa ragmen, 
ancak 15 mayiSta Lord Halifaksla Litvi
nof, Milletler Cemiyeti konseyinin top
lantiSt miinasebetile Cenevrede miilaki 
olduklan zaman neticelenebilec•ktir. Fil
hakika konseyin bu defaki toplantiSma 
Sovyetler Birligi reislik edecegi ir,in Lit· 
vinof'un Cenevreye geleceginden ~~phe e· 
dilmemetedir. Sovyet komiser:n:n Paris 
ve Londray1 ziyareti imkanm gcriilme· 
mektedir.» 

Jean Massip, Londradan Pet't Pari
sien gazetesine telefonla bildiriyor: 

LBattarat• I lnct sahltetteJ 
lundugunu suduya bildirdi. Ve Devlet 
Surasmdan itibaren hakkmda yap1lan 
tahkikatm kararlanm okuttu. 

Ruhi - O~uocu sorgu hakimlii!i mu
vacehesinde vermi1 oldugum ifademi, hu
zurunuzda teyid ediyorum; ben bu cur· 
rniin 10riki olmad!glm gibi isnad edilen 
sucun faili de degilim. dedi. Ve asliye 
mahkemesinde Muddeiurnuminin kendi
sini §erik addeden iddiasmda be1 noktaya 
dayand1gm1 ilave ederek bunlara cevab 
vermek istedi. 

Reis; bu sozlerin esasa ve rniidafaaya 
taalluk ettigini bildirdi ve Ruhiden vak
ayl anlatmasm1 istedi. 

Ruhi, Ekrem Konigin kendisini gor • 
diigiinu ve iki gun sonra Abdullah is -
rninde bir avukatla Hariciyeye gelerek 
kendisini Karpic e gotiirdiii!iinii soyledi 
ve: 

- Ekrern Gonig bana: ~Yapm11 ol· 
dugurn kuntrat rnucibince 1irkete 170 bin 
lirahk kefalet verdim. Kuntratm hiikum· 
leri rnuayyen bir rnuddette icra edilmezse 
bu para yanacakhr. Ayni zarnanda fab· 
rika, siparitleri Hariciyeye ihbarla mu • 
kellef bulunuyorrnuj.. Sipari§imin Hari
ciyeye ihbannda hicbir rnahzur gormii • 
yorum, fakat yaphglrn tahkikat, bu tel • 
graflarm teksir edilerek suretlerinin Bat
vekalete kadar gonderildigini gosterdi. 
Rakiblerirn vard1r. Benim isime ket vu
rurlar; ben bu telgraf1 vaktinde ogren • 
mek istiyorum, bana verir misin ?» dedi. 
«Hariciyenin telgrafmt oana naSI! veri
rim.» dedirn. Ve hiirmet ettigirn bir ar· 
kadatlrn oldugunu, onunla goru§turecei!i· 
mi soyledirn. Ekrem ertesi giinii evirne 
geldi, o zaman Evrak rniidiir muavini o· 
Ian ve 1irndi Midilli konsolosu bulunan 
Ahmed N esibin evine gittik. Ekrem Go
nig, ayni ~yleri orada da anlath, telgran 
istedi. Ahmed Nesib, buna trnkan ol -
mad•ii•m .Oy!edi. Bu cevab1 almca Ek
rem Konig, bana cok yalvard1. Buna bir 
~are bulmam1 istedi. Ben de «telgrafl 
protokola giindertinen sana bildirebilirim. 
Sen de rnetnine vak1f olur, i1ini gorur ve 
sonradan da telgrah bana iade edersin.» 
dedim. Birka~ gun kinde telgtaf da gel· 
mitti. Ekrem Konig Hariciyeye geldiiii 
zaman telgrafi kendisine verdim. 

Ruhi, izahatmm bu noktasmda dedi 
ki: 

- Ben bu iti sade arkada,hk i~in de
gil, kendisinin bende b!Takhgt emniyet 
hissile de yaphm. Ekrem Konig, buyuk· 
lerimizden bir~ogunun canciiier arkada • 
ttydt. T elgraf1 yalmz bend en de gil, Ha
riciye Vekilinden dahi taleb edecek ikti· 
darda bir adam vaziyetindeydi. Ve baz1 
gizli te,kilatta da ~ah,,yordu. 

- Anla11hyor ki matlub olan, telgra· 
nn nlakadar dairelere gitmeden dogrudan 
dogruya Ekrem Konig'in eline ge~mesi 
idi. Siz bu telgrafm size iade edilecegin • 
den yalmz son ifadenizde bahsediyorsu • 
nuz. 

- Ben, telgraf1 arad1m. Hatta avukat 
Abdullah Hamada'ya Ekrem Konig 
tarafmdan namtrna bir emanet gonderilip 
gonderilmedigini de sordum ki, bu ema· 
netle kasdettigim o telgrafh. 

- Ekrem Konig'i ne vakittenberi ta· 
mrsm1z~ 

- Yirmi senedenberi tamyorum. 
Karde1 ~ocugumun barb arkada11 idi. 
Ve kendisi Harbi Urnurnide asker! istih
baratta istihdam edilirdi. 

- Bu zat size yaphg1 it hakkmda hi~ 
izahat vermedi mi? 

- Evvela bir sipari§ten bahsetti ve 
izahat vermedi. 

- Turkiye hukumeti namma tayyare 
iti yap1yorum, dedigini if a de etmitsiniz? 

- Saym ba,kan! Onu bilahare soyle. 
di ve evine gittigimiz Ahmed Nesibin ya· 
mnda soyledi. 

- Bu sipari,!er dolayiSi!o Hariciyeye 
boyle ihbar telgraflan gelir m1? 

- Gelmesi adettir, zannederim. 
- Size anlatllgl bu i,!erden ni~in $Up-

helenmediniz? 

«SuraSim tasrih edebiliriz ki, Sovyet 
hiikumeti u~ tara fl. bir lngiliz - F f'O!IZ • 

Sovyet ittifak1 akdini teklif etmi,tir. Bu 
ittifakm gayesi evvdemirde bu ii~ mem· 
leketin her birini herhangi bir teravuze 
kar11 mudafaa etmek, sonra da Finlandi
ya korfezinden Karadenize kadar olan 
Dogu AvrupaSI devletlerinden ~erhangi 
birine kaq1 yap1lacak bir taarrmu karjl· 
lamaktn. Bu plan, istiklalleri !ng:'tere ve 
F ransa i~in hayatl bir mesele ohn 'i~iik 
ball AvrupaSI devletlerinden herhangi bi
rine bir taarruz halinde kar§thklt hareket 
meselesini 1imdilik a~1kta blfa~maktadn. 
lngiliz hukumetinin temenni ettii!i &e)", 
Sovyet Birligi hiikumetinin taarruz halin
de F ranSiz • !ngiliz yard1m1nn mazhar 
olup da Sovyet hukumetinden de yard1m 
isteyecek olan dogu Avrupasmm !.er mem 
leketine bu yard1m1 yapacagma dair bir 

- Evvelce de arzettim. Bu adamm 
deklarasyon vermesidir. Bu tarz, i:c mem 

rnevkii vard1. Kendisine fevkalade emni
leketin dogu Avrupast mesele!crinde te-
sanudiinii gostermek gibi bir faydaSI ola- yet ediyordum. Namuslu, serefli bir a· 

dam telakki ediyordum. Boyle bir sahte· 
cakhr.» 

kirhga giri~cegi kat'1yyen akhma gel • 
l talyada isyan korkusu medi. Ben, Vekaletimde i11rne cidden 

Populaire gazetesinde, Brassol•tte ya· bagh bir memururn. Bu sah<ekarhip hi • 
z1yor: lerek bu i,e yard1m etmekligime irnkan 

«Mussolini'yi Hitler'i takibden vaz· var rn1dn? Bu, benirn i~in bir intihardan 
ge~mege sevkedebilecek yegane te1riki farkSiz olurdu. 
mesai, Berlin'i Romayt siirukleyer.egi bir 1ddia makamm1 i,gal eden muavinler· 
barb ihtimalinin 1 talyan millet:ni Fa§~ den Zihni, maznuna IU suali sordurdu: 
rejimine karjt isyana sevkedecegi korku- - Ekrem Konig, kendisine miiracaat 
sudur. Daha 1imdiden emin bir kaynak· ettigi zaman emniyet ettigi bir adam ola· 
tan 1svi~reye gelen haberler, Milanoda rak Ahmed Nesibe gidip dam1hklanm 
ge~enlerde muhim karga§ahklann bash· soyluyor. Ahrntd Nesib, biiyie bir mu· 
nld1g1 merkez.indedir.» racaatin is' af olunatmyacagmJ kendileri· 

. . . ler 5 seneye kadar agrr hapis cezasile ceza. 
ne anla~!~llr. Ahmed NeSibm bu 1za -,Iandmhr. Bu yiizden biikumete bir za· 
hall Ruh1y1 t~az_ etmem11 m1? . rar gelmitse faili be1 seneden az olma· 

. -_Sa?tek~rh~~ ~hmed NeSib de ka· mak uzere hapu cezasile cezalandmhr. 
m deglld1. Ht~bmmlz farkma varrnad1k. Layihanm rnucib sebeblerinde §Unlar 
Ahmed Nesib farluna varsayd1, ya ih • vard1r: 
bar eder, yahud beni de ikaz ederdi. «Son senelerde devletimizin siyasi 

Reis sordu: h '- k• .,_ d" · 1 T k'l• ' .... .. u .. u 1 ve tdtsa 1 mzam anm ve e~ 1 ah 
- Gel en telgraf~n geldigl _gun rnua· Esasiye Kanunile muayyen olan ana vas1f· 

meleye lwnulrnaSI laztrndiT. S,z aradan lanm bozmak rnaksadile bilhassa yaban· 
b!rka~ _giin ge~tikten sonra iade edilmesi· c1 rejirnler lehine olarak ordu i~erisinde 
m bekhyo~sunuz ve sonra ~vukat Abdul· sistematik tekilde haricden propagandalar 
lab Nec1b Harnadaya g1derek ara,tm· yapllmakta oldugu goriilmuttiir. 
~orsunuz. Aradan bu kadar zaman ge~· Bu kabil suikasdlerin failleri hak· 
t1kten sonra telgraf1 naSI! rnuameleye ko- kmda icab eden kanunl takibat yap1Jm11, 
yacakllmz? b I 'dd I k'l · d'l · 

M "h' b' I f b k ld • un ar §I et e ten 1 ve tecz1ye e 1 ffil'!-
- u 1m IT te gra ceva stz a 1g1 J d J d h 1 k 
kd. d 1 k"d d'l' <::· k . k'd erse e, son zaman ar a er rnem e ~tte 

ta IT e e 1 e 1 IT. yiT elm de te 1 k 1 d 1 b 1 1 . h I . as er er arasm a yay1 maya a1 am an 
elmeSI rnu. Ierne dt.' Sonra protok~lda bu gibi propagandalar hakkmda askeri 
yalmz vaz1yetteyd1m. F azla rne1guhyet 1 d d hi 'h k d ><. • t ceza mevzua tn a a san ve rna sa 1 
oluyordu. vteyebenye ko&uyordurn. 1 • 1 · h"k" J • h 1· 
I d k kl 

,_ d emme yarar u urn er vaz 1 zaruret a ,. 
er e esasen a sa "' var 1. · 1 t 

Y . bh" b b b .. m a IDIJif.» 
- am tea ure unu se e goste· B 1• 'h .1 b "b' k • I . 

k · · F 1 · ld • d · d u a}'l a t e u gJ 1 as en su~ an ,,. 
rece hmz. az a t§ o ugun an ve SIZ e ]' .. 11 · d b k h"k" I · 
yalnlZ bulundugunuzdan muameleye ko· ?'~n IIVJ enn ~ u anun u urn erme 

d d. kt' · d "I ·) tab1 olmalan temm ed..lmekte ve ordu di· yama 1m 1yece IDIZ, eg'l m1 · 1. · · k-.. · 
E t f d . H k'k t d b d !lP m ve ernmyeh ve mev un husus1yet-

_ ve e en 1m. a 1 a " u ur. I . .. .. .. d I k b I 
t h. b b d R h•' · k en gozonun e tutu ara , u su~ ann ad-s eva m u strasm a u om avu a- .. ... . . . . . 

t d d . k'. h arnmnm taym1, Biiyiik Erkamharbiye 
'· e 1 

'· R' · I k d' tyasehne veri me te tr. 
- Miivekkilimle biraz goru§mege 

fnsat buldum. Simdi kendisinin de huzu
runuzdkai ifadatJ masmda bana lahsetti
gi baz1 noktalan kaydetmi1 oldugunu gor· 
dum. Bu kadar miihim bir davanm hi~· 
bir taran muphem kalmamalidlf. Mu
vekkilime bu iti yapmaga saik olan mad· 
di ve ruhi sebebler olup olma:llgl da so· 
rulmahdiT. Acaba Ekrem Konige yaph· 
g1 bu yard1m munhastran arkada1hk his· 
sile midir, yoksa onun §a§aah hayatmm 
kendi kii~iik masaSI iizerinde manevl bir 
tesiri var m•yd1, bu cihetleri sorarsan1z 
biiyuk hakikatlere ula,acagmlza bniim. 

Reis, Ruhiye bu 1ekilde bir su~l tevcih 
etti. Ruhi, 3adece JU cevab1 verdi: 

- Kendisi bir 1ahsiyet idi, saym bal
kan. Si:izu ge~er bir adamd1. Po1t biiyiik 
dostluklan vard1. Ve bu vaziyettt bir a
damm benim dostluguma muhtac o!u,u· 
nu adeta bir tenezziil sayarak boyle bir 
yardtma mecbur oldum. 

- Size gelmesi tenezziil say1lacak 
kadar biiyiik bir adam m1 idi?. 

- Bana bu tekilde miiracoati ken
disine yard1m arzusunu i._;mde kuvvet
lendirdi. 

Bu cevab iizerine Ruhinin avnkah, a· 
deta bag!Tdl: 

- Muhterem Reis, ~ekiniyor, cevab 
vermekten ~ekiniyor ve huzurunuzda ha· 
kikati soylemek istemiyor. 

Reis Arifi. maznuna bu telgJafl Ek
remin iade etmedigine ve Franko'nun da 

Ankaradaki kongre 
lBart<~Yat• 1 lncl •Cihttedel 

niversitesi, Dil ve Tarih kururnu, Yiiksek 
Miihendis Birligi, Ye,ilay kurumu ve 
muhtelif Veki.letler tarafmdan da rapor· 
lar, teklifler ve rnutalealar verilmi,tir. 
Ziraat Vekaleti teklifinde koy nefriyah· 
m ucuzlatmak carelerini tetkik etmekte 
ve bunun i~in kagld!, tab! masranm ve tev
zi masrafm1 indirrnek icab ettiiiini ileri sur• 
rnekte ve tab! rnasraflanm azaltmak 
bahsinde koy ne1riyah i~in kaba hamur· 
dan ucuz ve hususi bir lcag1d tipi tespitini 
teklif etmektedir. Matbaacilar rnuracaat· 
lerinde bir basm ve yaym kooperatifi te1· 
kilini arzu etrnektedirler. Y C!ilay kuru
mu cocuk ve genciik edebiyah rnevzuun· 
da genclerimizi ruhan, bedenen salim ye· 
ti~tirecek ve cinsi terbiye noktasmdan 
suiist:malden koruyacak ne1riyata ehem· 
miy~t verilmesi ternennisindedir. 

Ye,ilaycdar radyo programmda kla
sik Turk rnusikisi d11mda meyhane ve i~
kiye te§Vik edici sarkllann da menedil
mesini istemektedirler. 

Bu encumenler yann da oil;leden ev· 
vel ve ogleden sonra toplanarak raporla· 
rm1 hamhyacaklardn. 

Cuma giinu saat onda kongre heyeti 
urnumiyesi gene 1srnetpata Ktz Enstitu· 
siinde ictima edecek. 

tekid telgraft ~ekmediiine gOre, bOyle bir -- -
sipari1 ihbanm alakadarlara ni~i· bildir· rnutaleay1 ele ald1 ve bu rniitalea ile Ru. 
medigini sor:lu. Rubi dedi ki: hinin sahtekiirhk su~ile itham edildigini, 

- Olabilir ki ikinci telgraf b,1ka bir halbuki kendisinin vazifeyi suii•tirnal su· 
daireye gonderilmi,tir. Mesela, Mii•te- ~ile luzurnu muhakeme karan alarak ad· 

1arhga, Umuml katiblige veyahud diger liyeye sevkedildigini soyledi. Ve bu tez 
bir makama telgraf ~ekilmesi imkan1 iizerinde uzunuzadtya mutalea yiiriittii. 
vard1. Sonra gene tekrar edeyim; Ekre- Muddeiumumi §U cevab1 verdi: 
min bu i1in onunu ald•gml san1yordum. - Boyle bir sualin rnahkemeye tevci· 
Cunkii buna muktedir olduguna kanidim. hine liizum yoktur. Devlet Surasmca itti· 

- Evvelki ifadelerinizi teyid ediyor • haz edilmi1 kararda maznun Ruhiye is· 
sunuz degil mi? nad olunan su~. rnemuriyet vazifesini su· 

- Sorgu hakimligine verdigim ifade. iistirnal vasfmda goriilmujliir. Asliye bi-
yi teyid ediyorum. rinci ceza rnahkemesince maznunun, Ek· 

- Muddeiurnumiye verdiginiz ifade· remin resml evrak sabteki.rhg1 yapmas1 
yi teyid etmiyor musunuz? su~una i1tirak mahiyetinde gorulrnesi va • 

- Hatmmda degil. zife harici karannm ittihaz1n1 icab ettir • 
Reis, ifadenin okunmasm1 emretti. 0-

kunacagl mada Ruhi, benim ifademdir, 
tasdik ediyorurn, okunmasma luzurn yok, 
dedi. 

Muteahben dosyada bulunan baz1 
evrak, bu arada Hariciye inz1bat komis • 
yonunun ve Devlet Surasmm karan ve 
Hariciye Miiste1an Agaha atfedilen 
sahte bir irnza ile, Kanada Ba1vekiline 
gonderilen mektub ve Ekrem Gonig' in 
Paristeki mumessiline yollad•ii• tezkere 
ve diger sahte evrak okundu. 

Kanada Ba,vekiline hitab eden sahte 
mektubda iki ki1ilik tipten 40 tayyarenin 
sipari1 edildigi ve diger bir mektubda da 
36,500 dolarhk bu sipari§in k1ymeti yuz· 
de yirmi nisbetinde motor ve yedek ak • 
sam1 sipari§ edildigi de kaydediliyordu. 

Bundan sonra bu evraktaki imzalann 
Kaz1m Ozalp ile Hariciye Miiste§an 
Agaha aid olmad1g1 ve muhiirlerin de 
Miidafaa ve Hariciye Vekaletlerine aid 
bulunmadlgl anlatlld•gma gore elhi vu· 
kuf raporu okundu. 

Reis sordu: 
- Bu rapora kar11 itirazm var mt? 
- Hay!T. 
Bundan sonra maznunun avukah bu 

dava hakkmda ortaya hukukl bir mesele 
ath ve asliye ceza rnahkemesinde yap1lan 
celseyi mevzuu bahsederek burada rniid· 
deiurnurni Baha Ankanm ileri siirdiigii 

mi1tir. 
!ddia makam1, rnutalealarmt bitirriken 

boyle bir sualin reddine karar verilmesini 
istedi. 

Avukat, bu rnutaleay1 yersiz buldu ve 
baz1 rnisaller zikretti. Ve mahkemeye 1u 
suali sordu: 

- Biz sahtearl1ktan m1, yoksa vazife· 
yi suiistirnalden mi sucluyuz? Bunu bil· 
meliyiz ki miidafaam•za o noktadan ba. 
ZITianahm. 

Vakit ogle oldugundan muhakemenin 
devam1 saat 14 e b~rak!ld1. 

I k inci celse 
Ogleden sonraki celsede ag~rceza he· 

yeti mahkemenin son tahkikahn ac1lmast 
kararile mukayyid olmadlglm ve bi:iyle 
karar vermekle ihsas1 rey olacagm1 tefhim 
etti. 

Muhakemenin bu celsesinde de iddia 
makamile miidafaa vekili arasmda miiM· 
ka§8lar oldu. Vak'amn yegane 1ahidi 
Ahmed Nesib Midilli'de bulundugundan 
istinabesinden sarfmazar edildi. 

Miiddeiumuml iddianamesini serdetti 
ve Ruhinin yaln1z vazife suiistimali de • 
gil, Ekremin oahtekarhgma §erik olmak 
su~undan da tecziyesini istedi. Muhah
rnenin devam1 cumartesi sabah1 saat 
9,30 a bnak•ld1. Bu celsede rniidafaa ya· 
p1lacakhr, 
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1 - Gebelerin ~ocuklanm dUnyaya ge
tlrdiklert :r'E'r (!kl kel!me), blr emir. 2 -
Bir uzvu uzun degll, ~ocuklann korktukla
rmdan. 3 - Bir clns ~algi ~alan. 4 - ipllk 
btikmeA:e yarar, ter.s ~evirirsenJ:z: suyun a- I 
k•v• meydana ~tkar, b!r har!ln okunuvu. 
5 - Hamm, tavugun feryadt. 6 - Blr sa}'l, 
batar. 7- A~Iktan 8- Blr emir, blr kadm 
lsm.L 9 - Nakllye vas1talarmm sll"aya di
zllm~. b!r ~e~id ayakkabt. 10 - Yerden ~~
kanlardan, eskl blr ~alrlmlz. 11 - lstlnad 
ettlrmek. duvardakl tertlbat. 

Yukandan ~~ya.: 
1 - Adamaktlh ~tlgm (!1<1 kellme). 2 -

Vukuu mfunkti.n. Anlbal'ln Romahlarla 
yap"g' muharebelerden b!rl. 3 - Blr emir. 
b~ ko~u vata.n pa.r~ast. 4 - Herkese a
lul ogretlr blr tarzcta, blr coj!rafya tablrl. 
5 - Ktrmm arkada~t. b!r hastahk. 6 - Ko
le, evln kunmlarmdan, ters ~;evlrln zamanm 
kl.srmlarmdan olur. 7 - ~ark vllayetlerl
mlZden blrlne azlmet eden (lkl kellme). 
8 - Rekabete g!rlijen (tkl kel!rne). 9 - in
tlkam, al~aklar (cemU. 10 - Mld•sl bol;a
lan, blr lsi yapmak11k. 11 -Asker, blr renk, 
blr oyun. 

Evvelki bulmacarun halledilmi~ ~ekll 

SIVASTA 
Kamil Kitab ve Basunevi 

Her c;e~id kitab, ktrtasiye, fotol!
raf levaztrm ve makinelerl satthr. 

Cumhuriyet gazetesi ve diger 
gazete ve mecmualarm tevzl ye
ridir. 

urolog - Operator 

Pr. Behaeddin lutfi Yarnall 
Biibrek. mesane, ldrar ve tena

siil vollan hastahklan miiteham
Sl. Bevo~Iu - 1s Bankas1 kmiSI E
mirnevruz sokak 10 Pananlva 

ap No. 2 . Telefon: 42203. 

Kirahk Ko~k 
Suadiye, $a.!;ktn bakkal, Demir 

koprii yanmda konforlu Mektubcu 
Beyin ko§kU kirahktJr. ic;indekile

re miiracaat. 

Bartm icra memurlugundan: 
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istanbul Defterdarllg1ndan: Hakikaten 
Stra 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Senesi 

935 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

936 
• 
• 
• 
• 
• 

935 
936 
935 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vergisi 
L.K. 
48,00 

1,11 
49,68 
25,94 
16,80 

138 60 
38.72 
29,18 

1,46 
18.00 
9.46 
3,31 

77,76 
86,40 
47.20 
1590 
36,00 

183.08 
4,32 

28,14 
62.10 
25.94 
16,80 
46.62 
9,10 

61.15 
41.50 

,24 
18.20 
50 40 

486,72 
4.06 
4,88 

44,44 
290.05 
49,68 

283,50 
1,94 

155,96 
14,90 
53,08 

ihbarname 
No. 
3/73 
3/70 
3/72 
3/64 
3/65 

15/39 
3/53 
3/54 
3/55 
3/56 
3/ 57 
3/44 

Miikellefin nd1 

Hayik Alyazarynn 
Mir Ali 
Hasan ve Hiiseyin 
Anna 

• 
Mehmed Ali 
Salih oglu Halid 
M. Vayinberk 
Nihad 

• 
Osman 
Salahaddin 1/6 

1/9 
32/24 
30/7 
1/24 
3/58 
3/46 

10/83 
8/81 
3/64 
3/65 
3/40 
3/69 
2/10 
3/82 
3/99 

12/30 
2/25 
3/59 
3/96 
3/95 
3/92 
3/60 
3/84 
3/98 
3/89 
3/93 
3/94 
3/86 

• 
Baron 
Mari 
Pileskof 
Hiristo Politis 
Mustafa 
Yorko 
Sadtk 
Anna 

• 
Bcdros Canikyan 
M. Ftrank 

• 
Ktlaanti Meteksas 
Rifat 
Keork Giilbekyan 

• • 
Anastasva Kostic; 
Bodori 
Koc;o 
Mehmed ~akir 
Sotiri Nikoliiidiz 
Fahreddin 
Surla 
Dimitri Yani 
Takuhi 
Sacid 
A. Hamdi 

hi 
Di~~i 
Meyvact 
Manav 
Terzi 

• 
Foto 
~ekerci 
Foto 
Tiiccar terzi 
Kahvcci 

• 
Mant\v 
Terzi 

• 
Tiitiincii 

• 
Doktor 
Mcvhaneci 
Bakkal ve ekmekc;i 
Kunduract 
Kasab 
Terzi 

• 
Emli\k yaz•hancsi 
Kiitiibhaoe 

• 
Cicekc;i 
Kahveci 
Emlak muamdecisi 

• • 
Pasta ve birahane 
Bakkal 
Limoncu 
Camet 
Evlenre ~alonu 
Muameleci 
Doktor 
Kunduract 
F.sva kirala:v•c•s• 
Cayc• 
Kunduraet 

ADRES1 
H. Aga, istiklal C. 107 No. 
H. Aga, istikHil C. No. 70/2. 
H. Aga, istikiaJ C. No. 107. 
H. Aga, Bursa soknk No. 55 
H. Aga. Bursa sokak No. 55 
H. Aga, istiklal C. No. 156. 
H. A!:ll, istiklill C. No. 90. 
H. Aga, 1stiklii1 C. No. 28. 
H. Aga, !stiklal C. No. 156/3. 
H. Aga, istikliil c. No. 156/3. 
H. Af>:a. istiklal C. No. 156/3. 
H. Aga, Hiristaki Han No. 6. 
H. Aga. 1stiklill C. No. 18. 
H. Aga. tstiklal C. No. 18 
H. Aga !stikliil C. No. 145. 
H. Aga. tstiklal C. No. 66/1. 
H. Aga, istikliil C. No. 257/2. 
K. Hatun Kalyoncu S. No. 54/3. 
K. Hatun <:;ukur S . No. 64. 
K. Hatun Kurdela S . No. 99 
K. Hatun, Kalyoncu No. 47 
H. Aga, Bursa S. No. 55. 
H. Aga, Bursa S. No. 55. 
H. Aga, Rumeli han No. 16. 
H. Aga, istikliil No. 43. 
H. Aga, tstiklal No. 43. 
H. A~a. tstikl·.n No. 251. 
H. Aga, Hava S. No. 8. 
H. Aga, !stiklal c. No. 7. 
H. Aga, !stiktal C. No. 7. 
H. Aga. !stikli!l No. 1. 
H. Aga. Bursa S. No. 20. 
H. Ai!a. Bursa No. 12/1 
H. Aga Ye~il S. No. 12. 
H. A.i(a, !stik!iil No. 23. 
H. Aga. Bekar S. No. 15. 
H. Aga, Hava S. No. 13. 
H. Aga, Sakt?.agact No. 11. 
H. Aga, Yesil S. No. 30. 
H. Aga, Mekteb No. 2. 
H., Aga, Misak S. No. 25. 

Kadtnlar. 
Rahim has
tahglrJdan 

koruyan 
S1hhi ve en 
birinci idet 
bezleridir • 

... 
'! 

En ince 
elbisenizin 
alt1nda go· 
riinmez vii
cuds biitiin 
serbestisini 

verir. 

Tar1aba~t Maliye ~ubesi miikdleflerinden yukanda adt, isi ve eski adresleri yazth e~has yeni adrcslcrini bildirme
mi~ ve yaptlan ara~tumala~da da buluna:namt~ ol~_ukla.r mc!.•n .hi~alarmda gosterilen senelere aid kazan<; vergisi vc 
zamlanm havi ihbarnamelen kendtlerme btzzat tcbhg edtlememtsbr. 

Devlet 

Sabhk 
Orman 

Koknar 
i~Ietmesi 

Tomrugu 
Karabiik Hukuk Usulii Muhakemeleri kanununun 141 ir.ci maddcsi hiikrniine tevfikan tcblig yerine gcc;mck iizere k~yfiyet 

ilan olunur. · ( 3052) 

Kastamonu Naf1a Miidiirliigiinden : 
1 - Kastamonu Vilayet Merkezinde projeleri mucjbince insa ed•lmekte 

olan Adliye binasmm ma~1s 939 tarihine kadar bitecek olan betonarme te
mel in~aattm miitealnb kargir duvar ve ,att aksamma aid tanzim ~dilen 
( 26193 ) lira ( 26) kuru:;luk evrakl ke~fiyesine gore yaptlacak bu msaat 
kapah zarf usulile ve bir ay miiddctle eksiltmive konulmu:; ve miic:'.deti 
ic;inde talip ~1kmadtgmdan 2490 sav•h kanunun 40 net maddesi mucibince 
ve Komisyonu kararile tekrar bir ay miiddetle eksiltmive ~Jkanlm•~br. 

2 - ihalesi 20 mayts 939 cumartesi gUnii saat 11 de Kastamonuda Nafta 
Dairesinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafmdan yap1lacaktu, 

3 - Bu k1sma'afcfln a 9 0 s est 1'5 mn tsta kmal edilmis bulunacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i'in % 7,5 <!.an ( 1964) lira (50) kurusluk 
verilecek teminatm 2490 say1lt kanunun 16-17 nci maddelerine gore Ek
siltme Komisyonu namma Kastamonu Nafta Miidiirliigii adresine her hangi 
bir Ziraat Bankas1 veznesine yatmlarak makbuzunun Komisyona gonderil
mesi ve Nafta Vekaletince evvelce kendilerine verilm~ miiteahhidlik vesi
kasile ihale giiniinden bir hafta evveline kadar bulunduklan Vilayete res
men miiracaat ederek bu in~aab yapabileceklerine dair alacaklan ehliyet 
vesikasmm ve 939 yth T. C. Odasmca tcscil edilmis vesikalarm ihale giln ve 
saatinden laakal bir saat once Kastamonu Naf1a Dairesinde toplanacak Ko
rnisyona gelmi~ bulunmas• sartttr. 

5 - Posta ile gon<!.erilecek teklif mektublarile istenilen vesika ve 
makbuzlar iadeli taahhiidlii gonderilmesi ve ihale saatine kadar KomiS

yona gelmi~ bulunmast laz•mdtr. 
6 - P ostalarm gecikmesinden dolayt zamanmda gelmiyen teklif mek

tublan ve evrakt miispiteler nazar1 itibare altnm1yarak sahibine reddolunur. 
Bu in§aata dair fazla tafsilat istiyenler bir mektubla Kastamonu Naf1a Mii
diirliigiinden sorabilecekleri Han olunur. • 1565 • ( 2945 ) 

I Say1n Bayanlara : 
Uzun zamandanberi Bcyoglunda ka

dm berberi Bay Villinin yanmda ~alt~an 
Bay Teri, bu kere askerligini bitirerek 
1 may•stan itibaren Tokatltyan kar~1 -
stnda CiHAD TINAZ gUzellik salonunda 
9alt§maga ba~ladtgmJ saym mii§terile
:rine arzeder. 

Mudurnu as. hukuk mahkemes:nden: 

1-

2-

3-

4-
5-

Revir 
A 

Amirliginden : 
Karabiike 28 kilometre mesafede bulunan biiyiik diiz biilgesinin Man
earci deposunda istifte mevcud • 1624. aded muadili , 1118. metre ' 
rnikab • 0.10 • desimetre mikab kiiknar tomrugu ac;1k artttrma ile sa
ttlacaktrr. 
Tomruklarm aynca ba~ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmu~ 
olup hac1m kabuksuz orta kutur iizerinden hesaplanm1~ltr. 
Tomruklara aid sab~ ~artnamesi Ankarada Orman Umum Miidiirliigun
de ve Orman Basmiihend.is muavinliginde, istanbulda Orman Bas. 
miihendis muavinliginde ve Karabiikte Devlet Orman t§letmesi Revir 
Amirlijtinde goriilebilir. 
Tomruklarm muhammen bedeli • 9 • lira c 50. kuru~tur. 
!steklilerin % 7,5 muvakkat pey akc;esile 8/5/939 gUnii saat c 14 • te 
Karab(ikteki Revir merkezine miiracaatleri. ( 2760) 

Mudurnunun Kazgan mahallesinden 
Hilmi ktzt Melihamn istanbul Uzunc;ar§t 
caddesi 109 No. da a!pzltk<;• Necmcddin I 
Alp Giivenc; yamnda iken oradan ayn- Deniz LevaZJm Satm Alma Komisyonu ilanlan 
larak ikametgaht me~hul kalan Bolulu ~~~~~~~-~-~~~~--~-~------------= 
Fadtl aleyhine Mudurnu asliye hukuk (:anakkale Deniz KomutanhitJ Satmalma Komisyonundan : 
mahkemesinc a<;llg• bo~anma davast ii- Cinsi Miktan Tahmin ilk thalenin Eksiltme 
zerine miiddeitalcxh Fad1L ilii.ncn yap1~ kilo bedcli t eminatL ~ekli ' tarihi ve sa 1 
!an davete icabet etmedig•nden hakkm- Ekmek 90,000 9000 675,00 Kapa\J 7'arf 1;1./.5/939 cuma gUnii 9,30 
da g•yab karan verilmi~ ve karan gJ - S1gtr eti 5, 750 1610 120,75 Ac;•k cksiltme • • • 10,30 
ya bi teblig roilmek iizere duru~manm Koyun eti 4,600 2070 155,25 • • • • • 10,45 
25/5/939 tarihinin pcr§embe giinii saat Kuzu eti 3,450 1380 103,50 • • • • • 11,-
9.15 e talik kthndtgmdan yevmi mez - Pirinc 8,400 2100 157,50 • • • • • 11,30 
kurda Mudurnu asliye hukuk mahke - Sade yag 3,600 3600 270,00 • • • • • 14,-
mesinde haztr bulunmas1, gelmedigi Zeytin yag 3,000 1350 101,25 • • • • • 14,30 
takdirde g•yabmda muhakemeye devam Sabun 4,800 1584 118,80 • • • • • 15,-
olunacaglna dair miizaherctli i§bU gt - K. fasulye 9,000 1350 101,25 • • > • > 15 30 
yap karan ilan~n teblii.( olunur. (17517) Zc:vtin 4,800 1440 108,00 • • • • • 16:-

1 

~eker 4.800 1376 97,20 • • • • • 16,30 
istanbul Komutanhgw 1 Nohud 8·000 800 6o.oo • • • • • 17,-

Kuru iiziim 3,000 690 51,75 • • • • • 17,30 
ilinlar• 1 - Yukanda tahmin edilen bedellerile miktarlan yaztb 13 kalem erzak 

hiznlarmda gosterilen tarih ve ~ekillerc!.e abnmak iizere eksiltmiye 
konulmu~tur. 3 ton safi yUk ta~1yan bir kamyon sn

tm almacaktJr. Pazarhl!t 5 may1s 939 
cuma gUnU saat 10,30 da yaptlacaktJr. 
isteklilerin 111 belli giin ve saatte Fm -
dtkhda Komutanhk Satmalma komis -
yonuna gelmeleri. (3063) 

2-

3-

ilk teminatlan hizalarmda gosterilmi~ o1up ~artnameleri parastz ola. 
rak hergiin Komisyondan almabilir. 

~---Memur aran1yor ---~ sA~ ooKULMEsi ~ 

!steklilerin kapah z~r~la eksilt~esi yaptlacak olan i~in 2490 say1h 
kanunun tarlfab d~~ilinde tanztm edecekleri kapah teklif mektubla
nm. en ge9 bell•. gun ve saatten bir saat evveline kadar c;anakkale 
Demz Komutanhgt Satmalma Komisyonu Ba~kanbjtma makbuz mu
kabi!ir.de v.erm.eleri, apk eksiltme ile almacak olanlar i<;in de istek
blenn bellt gun ve saatte Komisyon binasmda haz1r bulunmalart. Lisan ve muhasebe bil en, temmat vere" ecek tkl memur a maca• "· 

Bartmm Tuna mahallesinden Meh -
med ogullarmdan Mustafa oglu ismail 
c;etinkayaya 16/9/926 tarih ve 32952 sa
Yilt noterden musaddak ferag vekalet -
namesine miisteniden 120 lira vermege 
borclu Ba.rtmm Demriciler mahallesin
den Be~ir Araboglu Mustafa Galib hak
kmda yaptlan :era takibi iizerine c;tkan
Jan odeme cmrinin ikametgahmm mec;
hul oldugundan iade edilmekte mezkfu 
iideme emrinin Hanen tebligine karar 
verilm~ oldugundan i§bU ilimtn H. U. 
M. kanunun 141 inc1 madde ine tevfi -
kan odemc emri yerine kairn olmak ii
zere ilanen tebligine ve itiraz etmek is
tiyen borclunun i bu ilandan it•baren 
bir ay i~inde Bartm icra dairesine tah -
riri ve §ifahi itiraz hakk1 mahfuz bu -
lundugu ilan olunur. (17516) 

1 I I Lt Kapilm ile durdurulmaktadtr. I 
LA L E Ri n •m""' OR m n ra cno t · E- cziiiaiiniie!ll eiiriidiiieiin• 'ii. sliiteiiiviiiiiniiizii. •••,-

•••••••••••••;;.liiiiiiiiiii.iiiiiitiiiiiiiiiiii.l•••••••••.. Konya ashye hukuk hakimliginden: 

( 2801 ) 

Siird Belediyesind en : 

,_. Satlhk Arsa _, 
Dukkanlarla aparttman, kazino 

ve lokantasile ote1 veya resmi da
rre yapmaga elveri~li Ankara Ye -
m ehtrde 8 asfalt yolun birle~t,gi 

en mu ten a yerde 35 metre cepheli 
920 metre murabbat arsa satthkbr. 
in~aat ruhsah dahi haz1rdtr. Talib
lerm Ankara pasta kutusu 52 ad-

J re~e mektubla miiracaatleri. 

Milas ashye hukuk mahkemesinden: 
Varvil koyii koy ihtiyar heyeti tara -

fmdan Milasta mukim iken tegayyiib e
den Macar tebaasmdan ustaba~t ~irans 
aleyhine 1kame olunan 500 lira tazminat 
davasmm muhakemesi 25/5/939 tarihi
ne musadif per~embe giinU saat 9 a bt
rakilmt~ oldugundan mezkur gilnde 
mahkemcve gelmedigi veya bir vekil 
dahi gondermedigi takd-rde muhakeme
mn giyabmda yap•lacagt teblig maka 
mma kaim olmak Uzere ilan olunur. 

(17p15) 

GEBELERDE 
K btzltk tebl kel :dir. Giinde 1 - 2 

aded KtSSiNGA hapt ile kabtzhk 
dPferlilmPFd r Eczanrlcrden is

teyiniz. 

istanbul Defterdarhgmdan : 
Defterdarhk binasmm birinci katmdaki 17 saylli odamn duvar bo~luk

lanna yaptlacak sUrgii kap1 c;er,evelerile keza birinci katta 21 sayth oc'.aya 
konacak vestiyer ve ,atkmm yaptlmas• isi 223 lira 80 kuru~ muhammen 
ktymetle ve pazarhkla 5/5/939 cuma giinii saat 14 te ihale olunacaktrr. 
Taliblerin jf 7,5 pey akc;elerilc Ddterdathk Milli Eml-ak Miidiirlligiindc 

toplanan Komisyo_na miiracaatleri. ( 3047 ) 

TURKiYE 

Sise ve Cam F abrikalari . , 
Anonim Sosyetesinden : 

Pasabahc;e ~j~e ve Cam fRbrikamtz, memlekette ziicca.ciye ticaretile 
ugra~an her kese tek fiat ve ~iisavi sartlarla s:!lt~ yapm~.ea ba~lam•~hr. 

1'ahblerin a~agtdakt adrestmize muracaatlert. . 
Galata P erscmbepazart S'::'l.isiiioiikilag~~· ·-lsJI. liHJia•n•••••••l 

Erzurum Tiirk Hava Kurumu Ba~kanhgmdan : 
Vilayet merkezinde yeniden yaptlacak olan ~ava .Kurumu binastm 1 

may1s 939 dan 22 mayts 939 tarihine kadar • 22 • gun muddetle 20,000 ltrahk 
in§aatt kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu:;tur. 

1 _ Eksiltme 22 may1s 939 pazartesi giinii saat 16 da Hava Kurumu 
binas1 ic;inde te§ekkiil edecek Komisyonca yaptlacakhr. 

2 - Muvakkat teminat • 1500 • liradtr. 
3 - tstekliler bu i~in evrakt fenniyesini Erzurum Hava Kurumu mer

kezinden ahp okuyabilirler 
4 _ Eksiltmeye, Vilayet makammdan bu i~e mahsus olarak . e~liye: 

vesikast almt~ olanlann i§tirak ec!.ebilecekleri ve ehl_:yet vestkast tstth~ali 
ic;in eksiltme giiniinden sekiz gur: evvel istid_a i~e Vllaye: mak~mma mura
caat edilerek 0 zamana kadar yapmt~ oldugu 1~lere dall vesikanm leffe-

dilmesi. 
5 - 1stekliler teklif mektublarm• iyice kapablm1~ ve miihiir mumile 

miihiir1enmi:; oldugu halde birinci maddede yazth giin ve saatten btr saat 
evveline kadar Komisyon Riyasetine vermeleri mecburidir. Postada vuku 
bulacak gecilqneler kabul edilrnez. ( 2817 ) 

Hazinei maliyeyc izafctle Konya ha -
zine avukalt MUmtaz Ataman tarafm -
dan, Konyada $ercf~irin mahallesinden 
eski Ziraat Odas1 miidiirii Hilseyin ve 
istanbulda Beyoglunda Pangalttda Os
manbeyde Komiirciyan aparltmanmda 
4 iincii katta Konya Valisi merhum tz -
zet kans1 Raziye ve ktzlan Fcriha ve 
Perin ve Giincr ve oglu Hasan Haluk 
ve Ankarada Emniyeti umumiye miidiir 
muavini Konya eski mektubcusu izzed
din ve izmirde Goztepcdc tramvay cnd
desinde 781 numarah evde Konya eskt 
Defterdan Fahri ve izmirde Ka~tya -
kada Talittbey sokagmda 23 numarah 
hanede Konya eski Ziraat miidiirii Ham
di ve 1nhisarlar Vckaleti miifctti~lerin
den Nurcddin ve Muzaffer aleyhleri -
ne: 16572 lira 33 kuru~ alacagm tahsili 
hakkmda 1kame cyledigi dava iizerine 
mUddeaalcyhlerdcn izzct kanst Raziye 
ve ktzlart Feriha ve Perin ve GUncr ve 
oglu Haluk ve izzeddin ve Hamdi nam
lanna gonderilen dava arzuhallcri su -
reti mumaileyhimin gosterilen adres -
Jerde olmadtklan me~ruhatile tebligsiz 
olarak geri verilmi~ oldugu miiba§ir 
me~ruhatmdan anla§tlmasma vc davac1 
vekili arzuhal suretlcrinin mumailey -
hine iliincn tebligini istemi~ olmasma 
binaen olve9hile arzuhal suretlerin:n 
kendilerine ilanen tebligine mahkeme -
cc karar verilmi~ oldugundan mumai -
leyhim Raziye ve Feriha ve Perin ve 
Haluk ve izzeddin ve Hamdi ~bu Win 
tarihinden itibaren on giin ic;inde esas 
davaya cevab vermeleri liizumu ve ce
vab venncdikleri takdirde muhakem010e 
baktlacagt dava arzuali suretlerinin teb
ligi makamma kaim olmak iizere ilitn o
lunur. (17518) 

1-

2-

3-

4-

Usulii dairesinde ilan edilmil; ve Siird Belediye Enciimeninde ihalcsi 
yaptlacag• ter,pit edilmi§ olan Siird sehrine isale edilecek suya aid 
Pksiltmiye nisanm yirminci giinii saat 11 e kadar talib zuhur etmedi
jtinden ihale bir ay sonraya tehir edilmi~ir. 
Kc§if bed.Eli yiiz yirmi bin lira olup 2490 sayth kanunun 16, 17 nci 
maddclcrine uygun yedi bin iki yiiz elli lirahk muvakkat teminat. 
Bu miiddet zarfmda teklif edilecek bedeller haddi laytk bulundugu 
takdirde lhale 20/5/939 giiniine rasltyan cumartesi giinii saat 11 de 
Siird Belediye Enciimeninc!.e yapilacakttr. $artnameler alb lira muka
bilinde verilir. 
Bu husus hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar 
Hcyeti Fen $efligine Siird Belcdiyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

( 3056 ) 

SUS FiDANLAR 
. Se.petler, te~ekel~r. ·~inde ~ ~~ek. magnolyas1, rnuntazam top 

~·m~~rler , ~ektllendmlmJ~ dekoratit tleks agaclan, muhteht 
t;amlar, Rodedendronlar, arokaryalar, hatmi koleksiyonlan ve 
daha b tr ~ok muhtelit siis agaclarJ. 

MEVLOD BA YSAL BAHc;E MiMARI 
Dordiincii dor.diincii kat No. 18, Telefon : 23426 

MII\IBA YSAL 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg• 

istanbul Satmalma Komisyonundan : 
1-

2-
3-
4 -

24 tane 32 X 6 ve 20 tane 600 X 20 eb'admda i~ ve dl§ lastigin 19/5/ 
939 cuma giinii saat 11 de kapah zarfla eksiltmesi yaptlacakhr. 
Tahmini tutan 3900 lira ilk teminah 293 lirad1r. 
~artname ve evsaf1 Komisyondadtr. Goriilcbilir. 
lsteklilerin o giin eksiltme saatinden bir s)lat evvelinc kadar 24~0 
say1h kanunun tarifi vechile haztrhyacaklan teklif mektuhlann• Ga
lntada eski ithalat Giimriigii binasmdaki Komisyona vermelen. (3048) 



4 May1s 1939 

Kiitahya Vila yeti nden : 
Eksiltmiye konulan i~ : 

1 - Kiitahya - Afyon yolunun 0 X 000 ile 0 X 404 kilometrelcri arasmdaki 
beton yo! ve trotuvar in~aah, ke~if bedeli 15,525 lira 2 kurn~tur. 

2 - Eksiltme 9/5/939 sah giinii saat 15 te Kiitahya Vilayeti Daimi EncU
mcninde kapah zarf usulile. yap!lacakhr. 

3 - 1stekliler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, baymd1rhk i~leri 
gene! §artnamesi, hususi. fenn! §artname ve proje ( 50 ) kuru§ muka
bilinde Kiitahya Naf1asmdan alabilirler. 

4 - Mali sene nihayetinin takarriibii dolayJsile projclerin Naf1a Vekaleti 
:?ose ve Kiipriiler Reisliginden tetkik ve tasdikinden sonra yap1lacak 
teferriiata aid taC.iliitJ istekliler aynen kabul edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin ( 1164. 38) llrahk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yap!laca~J gUnden en az 8 gUn evvel 
ellerinde bulunan vesikalarla Naf1a MiidilrlU~ne mUracaat ederek 
bu i§e mahsus vesika almalan ~arttJr. Bu mUddet zarfmda yesika tale
bind~ bulunmayanlar eksiltmeye i§tirak edemezler. 

6 - 1steklilerin teklif mektublanm 2 nci maddede yaz1h saatten bir saat 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T.A. ~Irketinden : 
Yeni tesisatla faaliyete ge~en A

dana fabrikam!Zin silindirli 75 ve 
90 santim B. (Tip 2 ~lf~i) kaput 
bczi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip· 
liklcri imala!J piyasaya arzedil -
mi~tir. Sipari~ler bir hafta i~:nde 
giinderilir. 

Sipari$ i~in Adana fabrikam1za 
vcya Ankara Atatiirk bUlvan And 
apartJman No. 4 daireye miiracaat 
edilmcS>. 

Telgraf ad.r<'si: Cesid - Ankara. 

:~:~in~a~~~~cr~ye kadar Daimi Enciimene makbuz mukabilinde vcr- Saflllk Kamyon 
Postada alan gecikmeler kabul edilmez. ( 2800) . 

I istanbul Vakiflar Direktorliigii ilanlarJ -1 Az kullamlml§ ~evrele marka kamyon. 
Talib olanlar Galatada N ecatibey cad

-••••••••••••••••••••••••••M• h••• 'des nde 109 numaraya miiracaat. 
u ammen 

3yhg1 Dr. iHSAN SAMI 
LiraK. BAKlERlYQLQjl 

Semti ve mahallcsi Cadde veya sokai(J Cinsi No.s1 

Bnh~ekap1da Dordiincii Vakil hamn birinci katmda 
kahve ocag1 ile han dahilinde kahvecilik 
M iidC.eti iear : 

Tcslimi tarihinden 941 senesi may1s sonuna kadar. 
Ayvansaray Atikmustafapa~a Fmn 17 Hane 

• . • Kundak~1 52 • 
Dayehatun TigcJlarda Imamelihan iist katta 2 yanml$ oda arsasJ 
Miiddcti lear : 

Teslimi tarihinden 940 scnesi mayJS sonuna kadar. 

100 00 

4 00 
4 00 
1 00 

Yukanda yaz1h mahaller kiraya verilmek iizcre art!Jrmalan uzql!Jmi$
tir. Istekliler 9 may1s 939 sah giinii saat on be~e kadar Cemberlita~ta istanbul I Vohflo< B>,m~;~:~:~ V>k~e;:~::.:km(~~:;:::; ( "" ) I 

939 senesi nakdi yo! miikellefiyeti ~osa ve kopriiler kanununu tadil eden 
18D2 No.h kanuna tevfikan Umumi Meclis~e 6 lira ve $OSa ve kopriilcr ka
nununun 11 inci maddesinde yaz1h memur ve mtistahdemlerden maada mii
kellefinin taksit zaman:lan d.a biri haziran digeri birincite~rin aylan ve 939 
scnesi bedenl yol miikellefiyeti 6 liranm mukabili 8 giin olarak ve c;ahsma 
ayl_an da cylul, birincite§rin, ikincit;~rin aylan olmak iizere tespit ed.ilmi ol
d~gundan bu aylar zarfmda nakd.i ve bedeni miike)lefiyetin ifas1 liizumu 
!lan oluuur. - ·I. , ( 3070) 

Cerrahpa~a hastancsine liizumu olan ve hepsine 700 lira bedel tahmin 
olunan 15~ diiziine muhtelif ~e~id rontgen filmile 8 kutu birinci banyo filmi 
a~1k eksiltmivc konulmustur. 

Listesile · §artnamesi Levaz1m Miidiirliigiind.e giiriilebilir. 
. Istckhler 2490 say1h kan.unda yaz!l1 vesika vc 52 lira 50 kuru~luk ilk te

mmat makbuz veya mektublle birlikte 22/5/939 pazartesi gtinii saat 14 30 da 
Daimi Enciimende bulunmahdirlar. • B.. (,3069) 

Tiirk Hava Kurumu 
2 7. nci T E R T i B 

BOYOK PiYANGOSU 
BtRiNCt KE$1DE: 11 !UAYJS 1939 dadll' 

Biiyiik ikramiye 40.000 lir~d1r. 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000. 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 20 000 ve 10.000 ) llrahk iki aded miikatat vardJr. 
Yeni tertibd.en bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
de p1yangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmi$ olursunuz. 

Ganakkale Naf1a Miidiirliigiinden : 
1 - Eksiltmeye ~onulan i~: Canakkale - Balya yolunun 1 + 000 - 15 + 030 

ml~metrele:1 arasm~aki 13265 metrelik ~ose tamira!J esasiyes1 olup 
ke:;1f bedeh 29011 hra 6~ kurustur. 

2 - Bu ~~~ aid vrak ve ~artname §Unlard1r: 
A - Eksiltme ~artn1mesi, 
B - Mukavele projesl, 
C - Baymd1rhk t,Ier! gene! ~artnamesi, 
D - Tesviyei tiirabive, ~ose ve kiirgir insaata aid fenni ~artname, 
E - Hususl ve fenni ~artname, 
F - Kesif cetveli, metraj cetveli ve fiat botdrosu 
G - Malzeme grafigi. ' 
!stekliler bu ~artnameleri ve evrak1 Canakkale Naf1a Miidiirliii!iin
den bedelsiz olarak gorebilirler. 

3 - ihale 18/5/939 tarihine rasthyan per~embe giinii saat 15 te Naf1a 
Miidi.irliigii binasmda toplanacak komisyon huzurunda vanilacak!Jr 

4 - tnsaat miiddeti mukavele tarihinden itibaren 180 i$ giinUdiir. 
5 - F.'<Siltme kapah zarf usuli!e yap!lacak!Jr. 
6 - EksHtmeye girebilmek i~in taliblerin 2175 lira 87 kurrO'luk muvak

kat teminat vermeleri ve ihale gtiniinden nihavet 8 giin evveline 
kadar Vilavct makamma miiracaatle alacaklarJ ehliv~ti fennive ve
sika,ile 939 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 komisyona verme-
]pri lazimd~r. · 

7 - Teklif mektublan yukanda vaz1h gUn ve saatten hir saat evveh~e 
kad-:r makbuz mukabilinde komisyona v~rilmesi Ja7Jmthr. Pasta ile 
giinclrrilecek m<'ktublarm nihav~t saat 14 e kadar gelmi$ olwalan 
laznnd1r. Postadaki alan gerikmeler kabul edilmez. (2808) 

Hi:n:l.D Malmiidiirl ii«{iinden : 

r 

CumhuJivet gazetesinin 11, 17, 23 ve 30 nisan 939 giinlii ni.ishaJarile 
intisar edPn kazam1z htikumet konaih in~aatmm musa~.dak ke:;if bedeJ!nin 
8QRS lira 2!\ kuru~ olacea, verne sehven 2Q47!\ lira !iR kurus olarak il:m 
edildii\i giiriilmiis olup bu sehiv ncticesi ihalenin 8/5/939 gUntinP tehir 
edildi~i tashihen ilan olunur. ( :1023) 

LABORATUA M I 
Umumi kan tahlllati. frengi nuk· 

l•l oazarmdan Vasserman ve K ahn 
t•,amiillerl, kao kUreyvati sayllmasJ 
Tifo ve JSJtma bastahklan te~hlsl 
h:lrar, balgam, cerahat. kazurat ve 
su tahlilii.!J. ultra mlkroskopl. bU· 
sus! a~!lar lstihzan. Kanda !ire. 
SPker. Kloriir, Kollester ln mlktar
lannm tayini, Oivanyolu No 113 

Tel· 20981 

Askeri tabrikaJar satm 
alma komisyonu ilanlar1 

60 aded F'..pkil ve Ba~hg1 almacak 
Tahmin edilen bedeli 17,010 lira olan 

60 adcd kokil ve ba§hg1 Askeri Fabrika
la.r umum mtidiirliigii merkez satmal -
rna kom:syonunca 21/6/939 ~ar§amba 
gtinii saat 15 te kapah zarfla ihale edi
lecektir. ~artname parasJZ olarak ko • 
misyondan verilir. Taliblerin muvakkat 
teminat olan 1275 lira 75 kuru§u havi 
teklif mektublanm mezkiir gtinde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 say1h kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadik:lanna ve bu i§le alakadar 
tiiccardan olduklanna dair Ticaret 0-
dasJ vcsikasile mezk11r giin ve saatte 
komisyona miiracaatleri. (2761) 

'fo'fo¥ 

15 aded muhtelif torna 
tezgah1 ahnacak 

Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan 
15 aded muhtelif torna tezgah1 Asker! 
Fabrikalar Umum miidUrliigU merkez 
satmalma komisyonunca 26/6/939 pa • 
zartesi giinii saat 14,30 da kapah zarfla 
ihale edilccektir. ~artname 3 lira mu -
kabilinde komisyondan verilir. Talib -
lerin muvakkat teminat olan 4250 lira
Y' havi teklii mektublarm1 mezk11r gUn
de saat 13,30 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 say1h kanu
nun 2 ve 3 Uncii maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadik:larma ve bu i~le 
alakadar tiiccardan olduklarma dair Ti· 
caret Odas1 vesikasile mezkilr giin ve 
saatte komisyona milracaatleri. (2795) 

UGUR Gi~esi 
UGUR Gi~esi 
Daima piyango 

b iletlerinizi 

Ugur g i ~esinden allmz 
Galatnrla KurakOy postane kar§JSJ 

Nn 3!1 Tel 4002 1 

Asian ve Eskihiaar Miittehid 
<;imento ve Su Kireci Fabri
kalarl Anonim ~irketinden: 

i Ian 
1938 srnesi temettiiii olarak hisse se

ncdatma 23 numarah kuponun kat'1 mu
kabilinde otuz kurU§ verilecegi ve bu 
tcdiyatm 25 may1s 1939 tarihinden iti -
baren Doy~c Oryentbank - Dresdner 
Bank §Ubrsinin Galata §Ubesile Banko 
di Romamn Galata, istanbul ve Beyoglu 

inhjAArJ~,. I huum !V1Hflii.,[iii7iinden : ym hisscdarana ilan olunur. , I 
~ubeleri gi§elermden ic:ra lulmacagJ sa-

itc:~.,.---~~---•••••••••••• .. •••••--= istanbul, 3 may1s 1939 - Mcclisi !dare 
Cmsi Miktan Muhammen if 7.5 

Emaye tank 
• 

3 
10 

aded sif 

• • 

B. tcmina!J 
Lira K. Lira K. 

Ek,iltmcn'n 
$ckli ve saati 

3700,- 277,50 A~1k Ek. 14 
9400,- 705,- Kapa!J Z. 15 

I - $artnamelcri muribince 13 ac.ed emaye tank hizalannda giislerilen 
usullerle satm ahnacakhr. 

II - Muhammen bcdeli, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hizala
nnda yaz1hdJr, 

III - Eksiltme 2/VI/939 cuma giinii Kabata~ta Levaz1m $ubcsi Miidiriye
tindeki Ahm Komisyonunda yapJ!acakhr. 

IV - ~artnameleri herl(iin sozii ge~en ~ubeden parasJZ olarak almabilir. 
Miinakasaya i~tirak edecek firmalar fiatsJZ fenn! tckliflerini mUna
kasadan bir hafta evveline kadar .Miiskirat Fabrikalar $ubcsine 
vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan 
hizJmdir. 

V - Miihurlu teklif mektubunu kanuni vesaikle 7r 7,5 gtivenme paras! 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kap~h zarf
lann 1hale •aatinden bir saat evveline yani sa at 14 e kadar mezkilr 
Kom1syon Bo•bnhgma makbuz mukabilinde verilrresi HlzimdJr. 

VI - Diger eksiltn;iye girecekler tayin edilen giinde 7o 7,5 giivenme pa-
ralarile mezkur Komisyona gelmeleri. ( 2654 ) 

, Acele MUhiiSib 
Muavini arantyor 

Bir ticaret §irketinin muhasebe 
servismde ~ah§tmlmak iizere el
yazJSJ diizgUn gene bir memur ah
nacakhr. Referanslarile Beyoglu 

pasta kutusu 2195 n~;~l~.:.~~i. 
yazJlmasJ. 

Asfalt Evi 
Her nevi asfalt, bitiim, tecrid 

malzemeleri ve yckpare elastik 
~atlamaz do~emelerin sah§ yeri. 

ASFALT EV1: Galata, Mahmu -

diye No. 77, Tel: 41988 -

Salttb ve Ba,mu/tarrtrt : Yunuo Nadi 
Umuml nefT1~at1 !dare ed en Y <W /f let'J 

Mudilril: Hikm et Miinil Vlg•n 

c um/l.urtl/et matbaan 

Y eni Millet Meclisi binas1 

in~aabnm miinakasa ilani 

T. B. M. M, in~aat Komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Ankarada, Yeni~ehirde Devlet mahallesinde 

yap1lacak yeni Millet Meclisi binasJ in~aa!J. 
Ke~if bedeli: 5,779,659 lira 30 kuru~tur. 

2 - Eksiltme 30 may1s 1939 sah giinii saat (15) on be~te T. B. M. M. in
~aat komisyonu odasmda kapah zarf usulile yapilacaktJr. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna dair diger evrak ve planlar 50 lira 
bed.el mukabilinde T. B. M. M. 1n~aat komisyonundan almabilir. 

4 - EksOtmeye girmek istiyenler 2490 numarah art!Jrma ve eksiltme 
ve ihale kaounundaki ~craitteo maada, en ge~ miioakasadan be~ giin 
evveline kadar ln~aat komisyonuna istida ile mtiracaat ederek bir 
ehVyet vesikas1 almalan ve bu vesikay1 da teklif mektublarile be
raber komisyona vermeleri ~art!Jr, Bu tarihten sonra miiracaat e
denlere vesika verilemez. Ehliyet vesikas1 alabilmek ic;in istida ile 
beraber a~ag1da y'az1h vesaiki komisyona tevdi etmeleri Jazimdir. 

Komisyon tarafmdan in~aabn yapilmasJ kendilerine ihale edi
lenler ca, b, c, d• f1kralarmda yaz1h bulunan vesikalan veyahud 
noterlikc;e musad.dak suretlerini komisyona tevdi edeceklerdir. Bu 
evrak in§aatm hitamile kabulii kat'i muamelesinin yap!lmasma ka
dar muhafaza ve teminatla beraber iade edileceklerdir. Bu vesika
lar da ,mukavelenin miitemmimidirler. 
A - ~irketin ismi, §irketin sahibleri, noterlikc;e musaddak mali 

ve fenni hissedarlan ve bu hissedarlarm bu i~in hitamma ka
dar mii§terek olacaklarma dair noterlikten musaddak bilhas
sa bu i~ i<;in hususi ~irket mukaveleleri, 

B - Miiteahhidin yap!Jklan mimari k1ymeti haiz olan i~lerin lis
tesini, bunlarm bedellerini ve i$i verenler tarafmdan tanzim 
olunan ve hiisnii surette taahhUdiinii ifa ettigine ve yapbk
lan binalarc.a hic;bir anza olmad1gma dair bonservisler, 

C - F enni hissedarm laakal c500.000• be~ yiiz bin lira bedelinde 
mimar! k1ymeti haiz bir tek binay1 miiteahhid veya milteah
hic.in in§aat ba~ miihendisi veya ba~ miman olarak yapttrrnl§ 
olduguna dair vesika, 

D - Vesaika miistenid mali vaziyetin bcyan1. 
5 - Eksll tmeye girebilmek ic;in isteklilerin 187,139 lira ve 78 kuru§luk 

muvakkat teminat vermeleri, 
6 - 1stekliler teklif mektublanm 2 nci maddede yaz1h saatten bir saat 

evveline kadar T. B. M. M. 1n~aat komisyonu reisligine numarah 
makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

P ostada olacak gecikmeler kabul edilmez. c1304> 2461) 

Giizelliginiz • • 
I~ID 

EM BALSAMiN 
KANZUK 

Biitiln diinyada takdir edilmi$ 
slhht gtizellik kremleridir. Gece 
!<;in yagh., gtindiiz ic;in yagsiZ ve 
halis ac1badem c;e~idleri, hususi 
vazo ve tiiblerde sat!lll'. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESI 
BEYOQLU - iSTANBUL 

Kirahk ve aahhk depo 
Galatada Kocaoglan sokagmdan tram

vay caddesine 20 • 30 metre mesafede 
ve iki sokak yerinde, halen makine ar
diyesi it\Jhaz edilmi§ olan, 100 metre 
murabba1 (10X10) vils'atinde, kubbeli 
kargir bir bina sa!Jhk yeya kirahk!Jr. 

Arzu edenler Galatada tl'nyon hanmda 
No. 1 - 2 de Jerans §irketine miiracaat 

•••••••••--•.-•••••••••••••-.. edebilir!er. Tel: 43358. 

Devlet DemiryollarJ t,Ietme U. Miidiirliigiinden: 

Karabilk istasyonunda yap1lacak komiir deposu ve yollarile makine de
posu in§aah kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmiye ~Jkaril
mi§!Jr. 

1 - Bu i§in muhammen bedeli 120,000 lirad1r. 
2 - 1stekliler bu i~e aid ~artname vesair evrak1 D. Demiryollannm An

kara ve S1rkeci veznelerinden ( 6) lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 22/5/939 tarihinde, pazartesi giinii saat 15 te Ankarada 

0 . D. Yollan Yol Dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca 
yapilacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektublarile birlikte 
a~ag1c.a yaz!l1 teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyooa t evdi 
etmis olmalan lazJmdJr. 

A - 2490 sav1h kanun ahkamma uygun olara,!t 7250 lirahk muvakkat 
teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Muhabere ve Miinakale Vekaletindcn musaddak ehliyet vesikasJ 

( ehliyet vesikasJ i~in ihale tarihinden en az sekiz giin evvel bir istida ile 
miiracaat edilmesi ve bu vesikanm verilmesine esas olacak beige ve bon
servislerin istidaya rapl! laZJmdll'. • 1595 • ( 3006) 

Bafra Malmiidiirliigiinden: 
Miizayedeye ~1kanlarak cvvclcc ili\n edilmi~ alan Bafra giillerinde tutu

lacak havyarh ve havyars1z bahklarm riisumu ve avlanmak hakkmm 24/ 
4/939 tarihinde yap1lan a~1k arthrmasmda talib zuhur etmediginden ihale 
i§i on giin miiddetle uzahlm1~hr. 

Talib olanlarm ihale giinii olan 4/5/939 saat 14 te Bafra Malmiid.iirlii_ 
glindeki ihale Komisyonuna miiracaatleri. ( 3062) 

le adam• aran1yor 
!stanbulda bileiimle resml ve 

gayriresmi dairelerde bir ticaret
hane nam:ma i§ takib etmek istiyen 
referans1 kuvvetli, muarefesi ~ok 

bir memura ihtiyac vardll'. Dolgun 
maa~ alacakl!r. Beyoglu posta ku-

tusu 2195 e yazilmasJ. 

DeniZ Levallm Satm Alma 
Komisvonu ilanlan 

1 - Tahmm edilen bedeli 67200 lira a
lan 24000 metre elblselik §ayak kuma§, 
9 ma;~.~s 939 tarihine rashyan sah giinii 
saat 14 te kapah zarfla ahnmak iizere 
eksiltmeye konulmu~tur. 

2 -:- ilk teminab 4610 lira olup §artna

mesi her giin komisyondan 336 kuru§ be-
• 
dal muk.abilinde almabilir. 

3 - :btekUlerin 2490 sa)Tlh kanun n 
tarifah dahil:nde tanzim edecckleri ko
pah teklif mektublanm en g~ belli gun 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka -
SliDpQ§ada bulunan komisyon ba~kan -
hgma vermeleri. (2679) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut; tarihl : 1888 

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

Zirai ve ticarl her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankastnda kumbarah ve ihbarstz tasarruf hesaplartnde en az 50 llrast bulunanlara !le · 

nede 4 defa ~ekilecek kur'a ile BI!BAtdakl pUina g6re lkramiye daQtlllacakltr, 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0')() " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,01)() " 
100 , 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

O!KKAT: Hesablan ndakl paralar blr sene l~lnde 50 liradan ~altl d~yenlere lkramlye c;Iktlltl takdlrde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlnclkAnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerlnde ~ekilecektir. 
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..::>abit ve Seyyar R C A F 0 T 0 F 0 N Sin em a tes1sat1 

A 

i~tibastzhk - Haztmstzhk -
$i,kinlik - Bulantt - Gaz -
Sa net- Mide bozuklugu- Oil 
Barsak ataleti- inktbaz- St· 
kJnt• - Sinir ve blltiln mide 
ve barsak rabatstzhklartna 

kar~1 

oz 
kullan1n1z. 

5 e sin ve Resmin Tab I i 

* 

Mide i~in her yemel!ten sonra 1 • 2 tath ka~•g• yar1m bardak su i~inde ve mushil i~in her sabah veya 

gece yatarken at; karnma 1 - 2 ~orba ka§•&'t yanm bardak su i~inde kiipiirterek i~melid1r. HASAN 
ME YVA ozU Avrupa ve bilbassa logiliz meyva tuzlarmdan daha yuksek oldugu kat'iyetle sabittir. 

buna ragmen Avrupa meyva iizlerinden be§ misli daha ucuzciur. Hasan meyva ozU 
yalmz bir tiirlii olup ,ekersizdir ve ~ok kopiiriir. 

D a m a stok bulundurulur 

BOURLA BiRADERLER 

30 iki 
misli 50 Dort 

misli 80 kr. 5 T A N I u L A N K A A z M • 

Kim yager al1nacak 
Ask~ri Fahrikalar Umum !'lliidilrliijtiinden : 

Kii~iik Yozgadda ~ah~hnlmak iizere kimyager ahnacakhr. 
istida ile Umum Miidiirlilge milracaatler!. 

tsteklilerin 
( 2953 ) 

IQ., vmshE \ 

1'1 :.-:----MUesseseslnde 

Veresiye 
Galata: Bankalar cad. To. 47 Voy .. oda han zemin kat, Tel 42;69 

Beyaztt: Unieersite cad. No. 28 • Kad1kOy. Jskele cad. 33/2 

Dahiliye Vekaletinden : 
Erdek kasabasmm 10~ hektarhk ktsmmm halihaZir hartalan i~i kapah 

zarf usulile eksiltmiye ~~k~nlmt~hr. !~in maktu bedcli 2000 liradtr. Eksiltmc 
8 mayts pazartesi giinii s~at 15 te Erdek Belediye binasmda toplanacak olan 
Bclediye Eksiltme Komiryonun<!.a yaptlacakhr. MuVakkat teminat 150 lira
dtr. ~artnameler bilabedel Ankarada Belediyeler imar heyeti fen ~eflig:nden 
ve Erdek Belediyesinden • lmabilir. Tekliflerin tavin edilen giinde saat 14 e 
kadar Erdek Belediyesine verilmi~ veya posta ile bu saate kadar gondHilrni§ 
olmast Iaztmdtr. • 1436. ( 2708) 

-KURTULU$ 
Uoktorlar Bankacrlar Kiitibler, Mektebhler velhastl biitiio 
mllrekkeph kalemle YaZ! yazanlar. miirekkebln 
ceblerme akmasmdan, kurumasmdan. ve ucun 
bozulmasmdan kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahl tasdik olunduj!u l(ibl 
Almanvamn bu icad1 miirekkebU 
kalemle vazr vazmak mec· 
bunvetrnde olan hallo 
hakrkaten bu ezrvet· 
ten ku rta rm rsttr 
1'1 K U ucu asm· 
maz. bol mii· 
rekkeb ahr 
kuvvetli 

Actk btrakll· 
d.llh halde her oe 

sekilde durursa dur 
.run miirekkeb akma• ve 

tmrumaz. TlKU en sal!lam 
~e en kullamsh miirekkebh 

basrhrsa 
3-4 kop 
ya ~tka
nlabilir. 

KBIPmdir 
Siyahtan maad.a yesil. mavi ve ktrmlZI 

tenkleri de ayni fiatta sahlmaktad.tr Her 
verde araymtz. Fiah 3 liradtr. 

Ceb - Kol - masa ve duvar saatleri, 
lama, rniicveherat, kalemler ve saire. 

Deposu: Rikardo Levi halefi Filippo Levi, 
vuzlu han. No. 1, i•tanbul. 

Taklitlerinden sakmm1z. Ktrmlll halka Uzerinde TIKU 

kap-

Ha-

Kans•zlar ic;in 
Pek Mi..ikernrnel . -

En kans1z dU~mil~ hastalann az zaman 
zarfanda iktisabi kuvvet etmeleri i~in 
her yemekden sonra bir Likor kadehi 
QUINIUM LABARRAQUE almalan 
kafidir. En muannit srtma nobetlerine 
kar~• dahi gayet milessirdir. Zayrf has· 
talikdan sonra kuvvetsiz, fazla ~·h~ms· 
dan yorgun dii~enlerin ve pelt ~abuk 
ne~viinema bulmu~ gen~lerin, zahmetle 
inki~af eden gen~ krzlann Lohuaalikdan 
kalkan kad1nlann, ihtiyarlar, ve kans1z· 

lann dahi tesir1 mu· 
cerrep ve Paris T 1p 
akademisi tarafmdan 
kabul edilen • • UIRIUm 
aba uc 

.Sarabtnt tfmelidtrler. 

Deposu: Galata, 

GUmruk sok. No. 36 

Her Ecunede aatlhr. 

Karadeniz Eregli Kaymakamhg1ndan: 
1 - Hususi tdarede niimunesi mevcud Karamiirsel fabrikast mah boz 

renk kumasmdan imal edilmek §artile ceket, pantalon, tozluk ve kaskettcn 
ibaret 121 taktm clbisc ve ayni kuma§tan 121 kaput, fotin, posta ~antast ve 
fi§enklik a~tk eksiltme suretile mubayaa edilecektir. 

2- !hale 17/5/939 ~ar~amba giinii saat 15 te Komisyonda yap1lacakhr. 
3 - Eksiltmiye gireceklerin §artnameye gore 185 lirahk teminat gos

termeleri ve vekaleten gonderecek §ahrslarm tam salahiyeti haiz noterlik
ten musoddak vekaletname ibraz etmeleri ilan olunur. ( 2861) 

Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmcz. Saatin 
kalitesi yiiksek, mubayaa seraiti faydah olmahdrr. 
'l'iirkivede evsafmm yiiksekligile sohret bulan 
SiNGER saatleri biitiin favdalan camidir. Ciinkii 
digcr marka saatlen:'.en ucuzdur, tasarrufu temin eder. 
Ciinkii hayahmzda sizi baska saate muhta~ etm~z. 
Cunkii on bes sene zarfmda taQ'lir paras1 vermezsiniz. 
Tamir meccanendir. Saat alacagmtz zaman SiNGER 
saatini" araym1z. 

Ceb saati Celikten !nee Lil'a 2!i 
• • Kromdan Arkas1 Fantazi • 22 

• • Giimiisten • • • 30 
• • Altm kaplamah • • • 32 

iki kapakh Giimiis • • • 30 

• • Altm kaplamah • • • 35 

SiNGER SAAT MAGAZALARI 
istanbul Eminonii, Tel : 21964. 

tstimlak dolay1sile magazamtz yamndaki dar sokaga naklolunrnustur. 

Ankara Acentam1z: ~eref Kuyumcu Anafartalar 37 
Bayi olmtyan ycrlerde SiNGER saatlerini satmak iGin bayi aramyor. 

T A YY ARE PiYANGOSU 

KISMET Gi$ESi 
Kazandmr. 

Adr.se Dikkat · Galata KarakOy Zirant Banka"' ko~esinde 

MaiOI Subay HILMI EGEMEN ------11 

Naf1a Vekaletinden: 
10/5/Y39 ~ar§amba giinii saat 15 te Ankarada Nafta Vekftleti binast i~inde 

Malzeme Miidiirlilgu od smda taplanan Makeroa Eksiltme Komisyonund• 
3700 lira muhammen bedelll 264 aded kilometre 324 aded me il ve 429 aded 
mlinhani levhalannm a~1k eksiltme usulile eksiltmesi yaptlacakttr. Eksiltme 
§artnamesi ve tefcrriiatt bedelsiz olarak Malzemc Miidiirliigiinden ahnabiilr. 

Muvakkat teminat 277 lira 50 kuru§tur. 
isteklilc•in muvakkat teminat ve ~artnamesinde yazth vesaikle birlikte 

ayni giin saat 15 te mezkur Komisyonda haztr bulunmalan lazundtr. 

Siz de 
benimgibi 

yap1n1z. 
Yaln1z 

REX 
Prezervatlf

lerini 
Eczanenizden 

isteyiniz. 

~UnkU: 

Saglamd1r 
ve gayet 

ince ipekli 

listikten 

yapllm•!Jllr. 

• 1437 • ( 2709) 

Mezbaha Pazarhkla Y aptmlacak 

T eh:irda a Beledivesinden : -
Kapah zarf usulile cksiltmiye konulan ve 28023 lira bedeli ke~fi bu

lunan mezbaha binast hakkmdaki vaki teklif hadd.i laytk goriilmedigin
den bir ay iGinde pazarlrkla yaphnlacagmdan isteklilerin 23/5/939 sah 
giinii saat 15 e kadar Tekirdag Beledive Reisligine miiracaat etmeleri 
ilan olunur. (2797) 

Fotograf~1hktan anlar ve tercihan ingilizce veya Frans1zca 
bilcn faa) ve sab~ta tecriibeli 

Seyyar Sab!f Memurlart Ahnacaktir 
20 mayrsa kad.ar KODAK sirketi, Beyoglu, Tiinel, Ensiz sokak. 

No. 3 e miiracaat edilmesi 

Bak1rkoy Malmiid iirliigiinden 
Baktrkoy Malmiidiirliigiine eski seneler muamele vergisi ve cezasmdan 

borclu Degirmenci Mehmcd Alinin Kii~iikGekmece koyiinde eski Kibrit fab
rikast binas1 yanmda mevcud. yiiz elli metre mikabmdaki kum tahsili emval 
kanununa tevfikan 16/5/939 sah giinii saat 14 te sahst yaptlacagmdan talib
lerin Baklrkoy Malmiidiirliigiine rniiracaatleri ilan olumu-. ( 3066) 


