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Sovyetleriri--teklifleri OVa ya a parca amyor 
Litvin of' un vazifesinden aff1 , T R ·bb t R 

Turk radyosunda lngiltere, Fransa Ve Sovyetler Birhgi ar~sm .a 
___ ___.:.. __ :--. yapdacak anla*manm mii*kiilab hakkmda lngihz 

program meseiBSI gazeteleri ~ayam dikkat ne*riyatta bulunuyorlar 
~ umhuriyet rejiminin ba§ardtgi 
~ ~ok ehemmiyetli ve memleket 

hesabma ~ok hay~rh i§lerden biri 
de, hi~ §iiphesiz, Ankarada biiyiik kiil
fetler ihtiyarile viicude getirilen radyo is· 
tasyonudur. ;lu veya bu eksigi ne olursa 
olsun radyomuz zamamn bu kabil miies
seselere icab ettirdigi biitiin fenni tesisall 
havidir ve onu herhangi bir Avrupahya 
«Tiirk radyosu» diye gogsiimiizii gere 
gere, iftiharla gosterip, gezdirebiliriz. 
Beyoglu caddesinde bir aparhmanm iki 
katma Sigmmij olan eski istanbul radyo
sunun zavalb halini bilenler i~in bu son 
vaziyetten hakh bir gurur duymamaya ve 
Ankaradaki istasyonun yaptlmasmda 
bilhassa emegi ge~en Ali <;etinkayayi 
§iikranla yadetmemege imkan yoktur. 

Bu suretle teknik tarafmdan miikem
mel olmaSI ugrunda hi~bir fedakarhktan 
ka~tmlmtyan radyomuzun, bugiin i~in, 
csaslt bir noksam var: Program. Pro
gramstzhk yiiziinden radyodan bekledi
gimiz faydalar, i1te be§ altJ aydJr, lama
mile tahakkuk edemiyor ve bittabi bu §•
kilde giderse daha uzun miiddet edemi
yecektir de. 

F' akat program demek, ne istedigini, ne 
pacagmt, bilmek demektir. Bugiin radyo
yu, iki ayn gorii§ zaviyesi, birbirinden pek 
uzak iki manada anhyor. Birincisi §iiyle: 
Radyo esas itibarile bir eglence vasitasi
d!T; ~algi ~alar, jarkr sayler, sahnenin ve 
aktorlenn goriilmesine mutlak bir liizum 
hissettirmiyen vakit ge~irtici piyesler oy
nar, hatta arada bir verecegi havadisleri 
bile -baz1 niikteler, bir iki keman, piyano 
sesi kan§hrarak- ayn bir «hafif!ige» sa• 
rar. Bu anlayi§a gore radyo nev'i §ahsma 
miinham bir miisekkindir ki yorgunlan 
dinlendirmege, dinlenmi§ olanlan da eg
lendirmege yarar. 

Bunun tabantabana ztddt olan diger 
goriij zaviyesini §U §ekilde hulasa etmemiz 
kabildir: Radyo en zay1f sesleri bile, bir 
anda, kilometrelerce uzaklara gotiiren ve 
Yiiz binlerce kulaga duyuran ejsiz bir ne
§ir vaSitastdir. Bu kudrette bir aletten fi
kirlerimizi yaymaktan ba1ka naSJ! istifa
de edelim? ;layed arama mesela konser 
Veriyorsak bu mf halkt, radyonun sihirli 
:naniveiaSim, bizi dinliyecek numaranm 
iistiine getirmege ah§tlrmak i~indir. Bi
naenaleyh radyo ile herjeyden evvel diin· 
)'aya sesimizi, yani fikrimizi duyurahm. 

Bu iki ~e1id radyodan yeryiiziinde pek 
<;ok niimune vardir; hatta k1saca denebi
lir ki biitiin dlinya radyolan faaliyetlerini 
l'ukanda hulasaya ~ah§tigtmlz iki esastan 
biri iizerine istinad ettirmi§tir. Meselii 
liiksemburg radyosu. Radyo programJ
ntza bir goz gezdirecek olursamz bu kii. 
<;iik istasyonun hemen her an konser, ope
ra, opere!, cazband ila.h... gibi §eylerle 
rne§gul oldugunu goriirsiiriiiz. Liiksem
burg' da radyo bir eglencedir, Diger nevi 
i<;in misal olarak umumiyetle harici pro
Pagandaya husus1 bir ehemmiyet atfeden 
ii~ biiyiik diktatorliigiin radyolanm saya· 
biiiriz. Bunlar i<;in de radyonun esas va· 
~ifesi propagandadu. 

Biz bu iki radyo ~e§idinden miinhaSJran 
birini veya digerini i1imize yarar bulmu
Yoruz. ;lu basil sebeble ki Tiirkiye ne bu
Biinkii medeniyetin biitiin meselelerini 
halletmis rahat bir memlekettir; ne de ya. 
banct iilkelere yaymak ihtiyacJm duydu
Ru bir «i~timai gayesi» vardir. Binaena
leyh Tiirk radyosu ne yalmz bir eglence 
"•sttaSI, ne de bir propaganda aletidir. 
Y aptlacak yiiz bin i1imizin her biriode 
tadyoyu faydah ve nafiz bir unsur olarak 
kul!anabiliriz. Elverir ki ne§riyat ince 
•leyip Sik dokunmu§ bir programa tabi 
0isun. Ankarada radyo idaresine gelen 
lllektublar bu mevzuda bize iyi bir yo! 
Qiister.bilir. Bunlann bir biiyiik ekseriye· 
tinclc halk mesela Anadolu AjanSJ hava
dislerinden birseY anlamadtgmdan 1ikayet 
tlll)e~trdir. Halkm diinya h~cli<elerile 

D. N. 
[Arkast Sa. 3 sil4tn 5 tel 

Moskova 4 (a. 
a.) - «Havas» 
Sovyet tekliflerinin 
bir !ngiliz - F' ranSIZ
Sovyet ittifaktm ve 
bunun btr askeri 
mukavele ile ta-
mamlanmasmt ta -
zammiin ey]edigi 
burada teyid olun -
mamaktadir. 

F' a kat malum o· 
ian bir0ey varsa o 
da, kollektif emni- •· '% 
yetin }'lktlmasmdan-
beri Sovyetler Bir-
ligi kendisi i~in hie;· 
bir tehlike olmakst-
ZID Avrupa kavga
lanndan dt 0anda 
kalabilecegi miitale
asmdadtr. Hususile 
ki Almanyanm tica
ret teklifleri 0eklin
de Rusyaya yaptJgi 
avanslar ve ltalya 
ile olan ekonomik 
miinasebetlerin tan • 
zim edilmi§ ~mas1 
Sovyetler Birligini 
infiraddan kurtul • 
mak i<;in bir~ok va-

ingiltere donanmasmm maruf amiral gemisi Nelson 

Sitalar bulundui!;una ikna eylemi§tir. giri~meli;e rnuvafakol ede~egi teeyyiid ey-
Sovyetler Birliginin garb devletlerile lemektedir. 

yeni bir i,birligine ancak miisavi haklar Diger' tgraftan mii,ahede ediliyor ki, 
ve taahhiidler ve saglam garantiler ,artile [Arkas.' Sa. 8 siitun 4 del 
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Varsova' da · Almanya 
' 

.aleyhine niimayi~ler 

Almanya, Leh hududuna 
asker sevkine ba§ladi 

Londradan 
Polonya 

kit'alarla 

ge~ vakit 
hududuna 

verilen haberlere gore, 
giden yollar asker! 

tamamen dolmustur 

Londra 4 (Hususi} - Bu gece Mii· 
nih'ten ahnan haberlere gore, miihim 
miktarda muntazam askerlerle nazi te -
sekkiillerine mensub kttaat Miinih'ten 
oimal1 Almanyaya sevkedilmislerdir. As
kerlerle beraber layyare deli toplan ve 
agtrtoplar da sevkedilmistir. 

Lehistan hududuna giden yollarm as-

• 

keri ktt' alarla dolu oldugu haber veri! -
mektedir. 

Bek'in soyliyecegi nutuk 
Var§O"a 4 (a.a.) - Hariciye NaziTI 

Beck'in yann saat II de Diette yapacagi 
beyanat, Leh, ingiliz, F' ranSJZ ve Alman 
lisanlarile ve radyo ile nesredilecektir. 

[ArkaSl Sa. 3 siitun 3 del 
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General Veygand 
Diin sa bah 

ogled en 
~ehrimize gelen 

sonra tayyare ile 
misafir 
Biikres'e , 

general, 
gitti 

G..,eral VeYII'ftDd (X if"J'IOtli) dtln oabab llaydaq,ap. prmdalt •yor 

Bir miiddettenberi Ankarada liyul General Veygand. ogle yemegini Park 
temaslarda bulunan General Yeygand, Otelde yedikten sonra Y etilkoye gitmi1 
dUn sabahki ekspresle tehrimize gelmij ve diin Romanyadan kendisini almaya 
ve Haydarpa§a istasyonunda Vali Mua- gden tayyare ile saat 15,15 te Biikre1e 
vini ve F ransiZ konsoloshanesi erkam ta- hareket etmi§tir. 
rafmdan kar§tlanmijliT. [Arkast Sa. 3 siltun 4 del 

von z en rop omaga 

Macar nazzrlarmm Berline yaptzgz •eyahatten bir intzba: Nazzrlar, bir askeri miilrezeyi telti'i ediyor, ............................................................ 
Tiirkiyenin diinya 

muvazenesindeki 

k!ymetli mevkii 
Alman Hariciye Neza
retinin gazetesi miihim 

bir makale nesretti , 

Berlin 4 (a.a.) - Hariciye Nezare
tinin gazelesi olan Diplomatische Korres
pondenz, Tiirkiyeyi «sulh cephesi» i~ine 
almak i~in ingilterenin sarfettigi gayretle
ri mevzuu bahsederek diyor ki: 

«Vakla bu miizakereler hakkmda sa
rih hi~bir malurnat mevcud degildir. Fa
kat oyle tahmin edilir ki, bu miizakere\e
rin hareket noktasmt Tiirkiyenin Baikan 
Pakii azasmdan bulunmaSI le§kil eyle -

T aksim nas1l olacak ? 
istiklali 

bir 
gar anti 

.losm1 
edilen bu memleketin miihim 

Almanyaya, diger par~as1 da 
Macaristana ilhak edilecek 

Bratislava, 4 (a.a.) - iyi bir ·mem- muktezi oldugu hakkmda izahat ver
badan ogrenildigine gore Yon Ribben- mek arzusunda bulundugu soylenmekle· 
trop'un Romay1 ziyaretinin ba,hca mev- -dir. Slovakyamn Yah vadisine kadar O· 

zuu, Slovak me~elesidir. Alman nazmnm Ian garb ktsml Bohemya ve Moravya ta· 
!taiyan zimamdarlanna Slovakyanm AI- rafmdan ilhak edilecektir. Bratislavamn 
manya ile Macaristan arasmda taksimi [ArkaSl Sa. 3 Siltun 6 d!l) 
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Denizyollari ve Limanlar 
Umum Miidiirliikleri 

mektedir. Tiirkiyeyi, biitiin diinyaca ta- · 1 • kk }"" d kt 
mnmt§ olan vazifesini ~ok tehJikeii bir Y eni idare erJn te~e U Un en SOnra a~J a 
tarzda degi§tirmege sevk ic;in cenubu !•r- kalacaklara beher hizmet senesine. mukabil son 
ki devletlerine kar§I Alman veya halyan 
taarruz projelerile manevra edilmek iste- aldikJari aybk 
niliyor. Hakiki bir bitarafhkla telif edile- iizerinden . tazminat verilecek 
miyecek surette Tiirkiye siyasetinin de
gijmesinde muayyen bir devlet ziimresi • 
nin gosterdigi alaka, <<fili tazyikin» hangi 
taraftan gelmesi beklenebilecegini ve §i:n
diye kadar bu kadar kiSkanchkla muha
faza edilmi§ alan TUrkiye istiklalinin han
gi taraf~a tehdid edildigini ispat eyler. 

Tiirk milleti, yalmz kendi menfaati ik
ttzaSI olarak degil ve fakat ayni zaman· 
da biitiin cihana hizmet etmi! olmak i<;in 
de vazifesini, Bogazlann riijvetle igfal 
olunamaz bir bek~isi olmakta ve jU veya 
bu devlet ziimresi lehine olarak Boga!la
nn suiistimal edilmesine kar11 koymakta 
buJmU§lUr. 

Tiirkiyenin bu vazifesini tamyan her
kes - Almanya ve onun dostlan • bunu 
kaytdSJz ve §artSiz olarak tamyorlar. An
cak tek bir menfaati olabilir ki. o da, 

Ankara 3 (T elefonla) - Devlet De- Jeri istanbulda olmak iizere «Devlet De· 
nizyollan ve Devlet Limanlan hletme U- nizyollan ij]el.!pe Umu'!' Miidiirliigii>> 
mum miidiirliiklerinin teskilat ve vazife- ve «Devlet Limanlan Isletme Umum 
lerine dair Muhabere ve Miinakale Ve- Miidiirliigii» namlarile miilhak biit~eli 
killigince . hamlanan layiha bugiin Mec- iki idare kur)llrnaktadrr. 
lise verildi. Layihanm i.kinci m1ddesi. Devlet De· 

Bu layiha ile Miinakalat Vekiiletine nizyollan hletme Umum Miidiirliigimiin 
bagh ve hiikmi 0ahsiyeti haiz ve merkez· [Arkas• Sa. 8 sutun 1 del 

·········n~·~~k·········;·ii·i···········m·~;:·,~·~~;·;··· .. 
bend en T optanc1 Abdullah: « Siitlerin 

ellerde ne vaziyette oldugunu 
kat'i ve sarih bir~ey 

evvelki 
ki. bilemiyorum 

soyliyeyim }} diyor 

£ArkaS1 Sa. 8 siitun 6 dal 
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Bir iki gOne kadar : 

istanbulun sulan 
Arkadatimiz Salabaddin Giin
goriin haz•rladigl bu miihim 
ankete aalahiyettar doktorlar· 
Ia idare i.mirlerimizin verdik
leri k1ymetli cevablar1 netre 

ba,hyoruz. 

~ ~ 
Muharririmiz, toptanc1 Abdullahla knllll§llrken .. , 

(Yaz111 8 inci aahilemi:de) 
I 
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Tarihi roman: 13 Yazan: Kadircan Kafh 

CUlUHURfYET 5 1\layJs 1939 

( ~ehir ve Memleket Haberleri ) Siyasi icmal 
Tiirkiye - Amerika 

ticaret anlasmas1 
' 

12 ticaret mintakasi Yugoslavya ve Romanya 

kuruluyor 
~iipheli bak1~lan Bocekba~mm 

verdi; gozleri 

Giilliiye cesaret . .. 
ld 

Y em esaslarm bugunden 

Belediye, yeni ve miihim 
kararlar ittihaz etti Y ugoslavya Har!ciye Nazm Mar· 

kovi<; Venedtk te 1tulyan Han
ciye Nazm ve Berhnde M. 

Kurulu~ esaslarmi tespit Hitler'le gorii!erek Belgrada dondUi(ii 
parlad1 ve ag~1 at;;I 1 

Besinci ~iinii ak ~amt ktzlar iytce yt
kar cldar. temizlendiler, 

Ertesi sabah ilk Jjtklarla beraber kalk
ttlar ; sa~lannt dikkatle taradtlar; siirme 
ve rasttk ~ektiler; diiz beyaz ve dizler
den alagtya kadar inen ktsa koll u gom
lekler giydiler; dalh veya <;izgili harma
niyelere bUrUndUler. 

Demir halkalar boyunlanna ge<;irildi 
, .e hepsi birbirine baglandt. 

Dar ve dola jtk sokaklardan ge<; tiler ; 
e~ ir pazanna gittiler. 

Burada kar thkh bir~ok diikkiinlar 
vardt. Hepsinin onUnde ii<;er be,er tane 
ktrba<;h veya sopah, iri yan gardiyanlar 
duruyorlardt. ~alvarh, harmaniyeli. ceb
kenli, hatta japkah esir tacirleri; mUjteri
leri, kthklannm diizgiinliigiine gore, ba
zan yerlere kadar egilerek selamhyor
lar; sonra mallanm methediyorlardt. 

Esirler ba1tan ayaga kadar sUziiliiyor
du. Sa<;lanna, gozlerine, di,lerine, bazu
lanna, parmaklanntn tamam olup olma
dtgma, hatta daha gizli taraflarma dik
ka tie babhyordu. 

Heniiz bir saat olmamJjl! ki ii<; k1z sa
ttldt ve Keklik Ahmedin koynuna yUz al
tui kadar para 11irdi. 

Esircinin yiizii derin bir hazla gii!Um
eiiyordu. Ellerini ugujlurarak diger ktz
lara ve kolelere yaklajtyor; dik durma
lanm, gii!Umsemelerini soy!Uyordu. 

Bir saat sonra iki kole daha gitmi1ti. 
' Samur kiirklii, ipek kavuklu, mmah 
lmm!Zl papu<;lu bir delikanh, arkastnda 
bir Ujakla, san k!Ztn oniinde durdu. Har
maniyeyi a<; I!. GogsUnii yokladt; etegini 
biraz kaldtrdt; di1lerine baktt ve Keklik 
Ahmede dondii: 

- Bahast nedir? 
- Benim mallanm pek ucuzdur, az 

kazamnm; haram yemem. 
- Anladtk, bahastm soylel 

Seksen alttn jVerdiler de 
d im. 

verme-

Keski vereydin I Bu ktz en az on 
. . ' do~ uzunda var. Vakti <;oktan ge<;m11. 

San ktz demindenberi delikanhya gii
liimsiiyordu. Onun ~ekilip gittigini go
riince yiizii golgelendi; Giilliiye baka1ak 
mmldandt: 

- Bende boyle talih ne gezerl 
Fa kat Keklik Ahmed delikanltmn ar

dm~an kostu. Biraz ileride birka,. daki
ka konu!tular. 

Delikanh dondii; esirciye bir<;ok para
Jar saydt; U§aga lu21 alarak gelmesim i§a· 
ret etti ve yiiriidii. 

San ktz Giilliiniin ellerini tuttu; avuc-
lanndan stklt: 

- Bahtm a<;tk olsun, karde1im I 
Dedi. 
- Senin de ..• 
lkisinin de gozlerinde islak panlttlar 

vardt. 
Giillii boyle bir delikanhya dii~mek

tense bir yatalak ihtiyara hizmet i<;in a
hnmayt daha <;ok isterdi. 

Keklik Ahmed YiirUk giizeline ta
mam ii<;yiiz altm istiyordu. 

Etraftakiler hirer biter sattldtk<;a gene 
ktz iirkek bir ruhla, i-;in i<;in, soguk bir 
titreme duyuyordu. 

Pazann ucundaki kalabahk birdenbire 
a<;tldt. Gardiyanlar, esi~cilere yahud esir
ciler birbirlerine seslendtler: 

- Biicekba§I geliyor I · · • 
Herkes o tarafa bakh. Bu. uzun boy

lu, ktr sakalh, ktr btytkh bir adamdt. Ku
zu derisinden bol tiiylii kiSa kalpagmm te
pesindeki, ye1il, dort ko~eli bir kuley~ an
dtran <;uha onu daha uzun ve heybeth ya
p1yordu. Dar yenli uzun cebkeni. bol ~a
vi 1alvan, san 'a<;ak!t ku agt, ktrm!ZI ~Iz
meleri vardt. Sol elini arkasma koymu~
tu; kujagmm arasmdaki palanm s~pt . o
muz hizasma dogru uzayordu. Sag elm
de bir<;ok yerleri diigiimlenmi1 olan hir 
kam<;I tutuyordu. 

Bocekba•t arkasmdaki yeni<;erilerle bir
likte pazar boyunca saga sola_ ~akarak i
lerliyordu. Herkes ondan ~ekmtyo~; ~na 
kar<t saygth goriiniiyordu. Hele emctler, 
yer'•re kadar egiliyorlardt. . . 

Haklan vardt. <;iinkii bu adam ht~ m
saf bilmezdi. Herhangi bir su<; i1leyeni, 
yahud onu kiZdtranlan hemen yakalattt
nyor; Agakaptstna yahud «Babacaf~.r» 
zindamna gonderiyordu. Su~larma gore 
bu gibilerin ellerini, kollanm, burun veya 
kulaklanm kestiriyor; bir daha yaparlar· 
sa astmveriyordu. 

Biicekbaji 1ehirde edebsizliklerile ta-. 
nmm11 olan baZ!lanm bol para ile kendt 
emrine ahr; boylelikle digerlerini ~abuk 
yakalar; kotii yerleri bulmakta giidiik 
<;ekmezdi. Emrinde, hmtzhk ve yolsuz
luklan bulmak i<;in kullamlan bir<;ok ka
dmlar da bulunuyordu. 

Biicekbaj!, Keklik Ahmedin bulundu
gu yerin yanmdaki diikkan oniinde dur-

Y ahud inin basma ~tzmesile vurdu: 
- Bak, ha ! Bazirgan! 
l~erideki cs;rleri go, terdi ve sotclu: 
- Bunlann huccetleri var mt? 
E •irci elini koyntma soktu ve bir kagtd 

tom an ~tka r dt · 
- Elbet . . Elbet. .. f,te sultamm !.. 
Bocekba~t. yanmda duran ve belinde 

kocaman bir divit •okulu olan katibine 
isaret etti. Katib kagtdlara ve esirlere bi
r<r hirer goz~ezdirdi: 

- T amamd~r. agam! 

Bocekba~t ~imdi Keklik Ahmedin o-
niinde durmujtu. 

- Senin hUccetleri de gorelim! 
- Buyurun, sultamm! 
Hiiccetlere ve e•irlere baktldt. GUIIU

niin hiicceti eksikti. Katib, Bocekba11Ya 
gene kill gosterdi: 

- Bununki yok! 
Dedi. Biicekbajt, Keklik Ahmede sor

du: 

Nerede? Yoksa <;aldm m1? 
- Aman sultamm, ben biiyle 1ey ya

par mtytm? Namuslu adamtm!. .. 
Kagtdlan kan1tmyor, bulamtyordu. 

Yiizii hafif<;e sararmtjlt. Kendisini gU<;
liikle tutabildigi anlajthyordu. Bu bela 
da nereden gelmi1ti? Bunca ytldtr hi~ a
ranmamtjlt. Yihiik ktzmm ugursuzlugc 
bir defa daha kendi•ini gosteriyordu. 

Keklik Ahmed ellerini ugujturuyor
du: 

- Evde kalmt~ olacak! Agakaptstna 
getireyim. lsterseniz bir adammtzt yam
rna kahn da gostereyim. 

Giillii bu konujma}'l dikkatle dinli
yordu. 

Bocekbajmm 1iipheli bakt,!an ona ce
sare! verdi. Ellerini Siktt; gozleri parladt 
ve agzt a~tldt. Acaba bagtrsa, kendisinin 
kim oldugunu bir defa daha soylese ne 
olurdu? 

Bocekba~mm ~iipheleri ~abuk ge<;ti; 
Katibe bir1eyler soyledi ve yiiriidU. 

Giillii onun gittigi tarafa dogru attldt: 
- Yalan!. .. Yalan!··· Ben ... 
Gardiyan gene k1zm agzmt avucladt; 

gcri all!, 

Katible Keklik Ahmed diikkamn i<; 
t.a.raftRa dogru gittiler. Birka<; hafif ~Jktr-
1! oldu ve Htib <;tktp gitti. 

Esirci 1imdi Giilliiye sabahki gibi 
bakmtyordu. Gozlerinde gene birka<; giin 
evvelki hm~ yamyordu. 

0 mada uzun boylu bir adam yaklaj-
!J. Kulaklanm orterek alnmt a-
~~k bulunduracak 1ekilde sardtgl 
geni1 sank solgundu. San ciibbesinin ke
narlanndaki kiirklerin bazt yerleri dobl
mii1tii. Gerek kemerinde ve gerek ciib
besinin alttndaki entarinin jurasmda bu
rasmda dikkatle yaptlmtj yamalar goze 
<;arptyordu. Fa kat bu eski jeylerin hepsi
nin de vaktile <;ok degerli, <;ok giizel ol
duklanna jiiphe yoktu. Hele yiizii o ka
dar aydmhktt ki bu adamdan en _kUcuk 
bir kotiiliik gelecegi umulamazdt. Iri ela 
gozlerinin baktjlan, seyrek sakahnm. u
zunca btytklannm taramjt, uzun parmakh 
beyaz elleri, hep a,.let anlattyord~. .. 

Keklik Ahmedi goriince lath btr gu
liimseyijle: 

- Merhaba, kannda§! 
Dedi. Keklik Ahmed ona hemen kar

jthk verdi: 
- Merhaba Tosun Bey! 

Eh ... Gene cok 1iikiir ... 
HenUz bir beylik vermediler mi? 
Ne gezer? Halimi goriiyorsun! 
Ben de oyle ... Neydi es~i giin-

ler! Senin o vezir ~avuslugu ettigin giin
len! ·· ibrahim Paja mezanndan kalksa 

da gorse!... . 
_ Sen in ;1in yolundadtr! Bemm e-

limden boyle ~eyler gelmiyor ki. · · 
_ Bana da Sancakbeyligi vermez-

ler!... I 
_ Bana veriyorlar mt sanki . . . Ya-

mz bir Umidim kaldt; son iimid ... 
- Nedir o? 

Bunun i<;in senin yardtmmt isle-

rim! 
Ba,iistiine!... Emret, kannda-

!lml 
Tosun ona biraz daha sokuldu ve se-

sini alcalttt: 
- Valde Sultanm kethiidasmm ca

majtrCI!t. istanbul kadm Abdiilhalim 
Efendinin e ki cariyesidir. Ona soylettim. 
Eger saraya giizel bir cariye verir;em, hu 
;1 olurmu1! Yoksa Val de Sultana ac
mak miimkUn deiblmi1 I 

~u i1i hemen yaptver! Ne durur-
sun? 

Saraya laytk bir cariye alamadtm 
ki ... Bulduklanma hep iki yiiz, iir, yiiz 
altm istiyorlarl Rasgele bir ktz gonder
•em, bovnumu vururlar! 

- Ka<; par an var? 
(Arlcall ~ar> 

itibaren muvakkaten 
tatbikma ba~lamyor 

Tiirkiye - Amerika ticaret anlasmasi
nm bugUnden itibaren muvakkaten tatbi
kma ba, Ianacakttr, Anlajma, Biiyiik Mil
let Meclisi tarafmdan tasdikt miiteaktb 
Amerika Birle~ik devletlerine bildirilecek 
ve Amerika Cumhur Reisinin tasdik ve 
ilanmdan sonra hiikilmetimize yaptlacak 
re<mi tebligat ile mer'iyet mevkiine gire
cektir. 

Bu anla1ma ile, her iki memleket kar
jthkh bazt menfaatler temin etmeyi ve 
bu meyanda birtaktm miistahsalat verna
mula! miitekabilen gUmriik resmi ten7i
lattndan istifade ettirmeyi ve iki memle
ket arasmdaki Iicari miibadelatm hacmi
ni arttumak gayesini istihdaf etmektedir. 

Anla1ma hiikUmlerine gore, Amerika
ya ihrac olunacak tiitiin, halt ve kilimler, 
palamut ve meyankokii hulasalan, taze 
ve kuru incir, tazesi <;ekirdeksiz olan kuru 
iiziim, kabuksuz ftndtk, kabuklu ve ka
buksuz fiSttk, hajha! tohumu, liile ta!t ve 
kujyemi gibi memleketimiz mamulat ve 
mahsulatmm Amerikada tabi olduklan 
giimrUk resimleri muhtelif nispetlerde ten 
zil olunmujlur. Mesela, tiitiiniin librede 3 
sent, hah ve kilimlerin ayak murabbam
da 30 sent, palamut ktymeti iizerinden 
yiizde 7,5, meyankokii hulasasmda kty
meti iizerinden yiizde 15, kuru Uziimde 
librede 1,5 sent, kabuksuz fmdtkta 8 sent, 
kabukluda 1, 1/4 sent, kabuksuz fuhkta 
2,5 sent, ha1ha1 tohumunda 100 :ibrede 
16 sent, Liile tajmda ktymeti iizerinden 
yiizde 10, kujyeminden 1/ 3 tenzilat ka
bul edilmistir. 

Amerik~dan memleketimize gelecek 
binek otomobillerinden ktymet iizerinden 
yiizde 60, radyo ahize ve cihazlanndan 
yiizde 75, radyo miiteferrik aksammdan 
yiizde 88, tebrid cihazlarmdan yi.izde 
I 2, dosya dolablanndan yiizde 20 tenzi
lat yaptlacakttr. 

T ediye baktmtndan anla!ma Iicari ej
ya bedellerinin miitekabilen serbest doviz 
esasma dayanmaktadtr. Anla~mada 
takas i~in hi<;hir hUkiim olmadtgmdnn bu 
giinden itibaren Amerika ile aramllda 13-

kas }"apt!mtyacaktJT. 
Amerikan m•n ~eli emtea bedellrri 

memleketimi1in doviz gelirlerinin miisa
adesi nispetinde ve ihracahmtzm mevsi
mine bagh bulunmaSI keyfiveti nazara a
hnarak pevderoev odenecektir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

T ahrana giden Alman heyeti 
§ehrimizde 

iran Veliahdi Prens !;)ahpur'la Pren
ses Fevziyenin dUgUniinde Almanyayt 
temsil eden heyet reisi General Ulrich 
Grauert refakatinde Kurt Van Ramp -
feuwener ve doktor Werner Von Holle
ben oldugu halde dUn sabah tayyare ile 
~ehrimize gelmi~tir. Alman heyeti, 
bugiin tayyare ile Berline donecektir. 

ADUYEDE 

800 bin lirahk vergi davas1 
Haz nenin istanbul ve Trakya $eker 

Fabrikalan TUrk Anonim §irketi tasfiye 
heyeti aleyhine a91tg1 sekiz yiiz bin kii
sur liraltk vergi ve resim davastna, is -
tanbul ikinci t 'caret mahkemesinde ha
ktlmaktadtr. Hazinenin alacaklt oldugu 
miktan tespit etmek Uzere, muamelata 
aid defter!erin vuku fehlince tetkiki ka
rarla~ttn!mt§h. Bu karardan sonraki 
celsede, mahkeme, vukuf ehlini tayin 
etmi§tir. Bu arada Denizhank muhase
be umum miidiirii Em!n Togayla Tica
ret mektebi profesorlerindcn Rasim var
dtr. Vukuf chli, tetkikahm bitirerek ra
por haztr!aymca, uzun zamandanheri 
devam eden bu muhakeme karar safha
sma g rmi§ olacakhr. 

Y angm yerindeki ke§if 
Bah~ekap1 yangmt tahkikatmda ya -

pt!mast mukarrer ke§if, yaptlmt§ttr. 
Miiddeiumum! muavini Rifat, ikinci 
sorgu hiikimi Kii§if ve miihendis ibra -
himle diger alakadarlar haztr buluna -
rak, enkazt kaldmlan Hasan deposu yan
gm yer 'nde tetkikat, evvelki ak§am ba§
lamt§, diin ak§am da devam etmi§tir. 
Bir hesab makinesile ii9 kasa gozden ge-
9irilmi§, vaziyctleri zabttla tespit olun
mu§tur. Kasalar i9erisindeki kag,.dlarla 
kagtd paralarm, stcaktan kavrulmu§, kiil 
hal:ne gelmi§ oldugu giiriilmii§tiir. Ma
deni paralara bir §ey olmamt§ltr. Ke§if 
raporlan yaztldtktan sonra, tahkikat bi
tirilecektir. 

Suiistimal meselesi 

Belediye en ~ok buz sarfedilen ayla- J • } zaman; Berlinden ba!laytp Londra ve 
ra girildigi cihetle 1ehrin her tarafmda buz it;;in yap! an It;;tima ara Parise ugnyarak Ramada tamamladtgt 
bulundurulmasmt ve buzun kilosunun yiiz devam edilmektedir seyahatten donmekte buluna~ Romanya 
paraya sattlmasmt temin i<;in kaymakam- Hariciye Nazm Gafenko'ya miilaki ol-
hklara bir tamim gondermi~ir. ikttsad Vekaleti Deniz Miislejan Mus mu1tur. Gerek Ki.i~iik hilafa gerek Bal-

Belediyenin elinde mevcud iki buz fab- tafa Nuri Anthn riyaseti altmda yeni Ti- kanh dort devlet misakma dahil bulun
ri_kast gii~de 125,000, . ayda 3,750.00? I caret ':ekaleti tejki!a~mm tatbikatJ i<;in malan itibarile aralannda stkt munasebet 
ktlo buz tmal etmektedtr. Buna mukabtl Tiirkoftste yaptlan t<;hmaa dun de de- bulunan Yugoslavya ile Romanyanm 
en <;ok buz sarfedilen temmuz ve agus-~ vam edilmijtir. Hariciye Naztrlan biiyiik devletlerin pa
los aylarmda buz sarfiyalt ~yda iki m_il~ Aldtgtmtz malilmata gore, yeni Ti- yitahtlanna yapttklan ziyarctlerden al • 
yon kiloyu ge~memektedir. lhtiya~tan tkt caret Vekaleti tejkilatile memleketimizin dtklan inttbalardan ve ati i~m neler dii
misli fazla buz imal edilmesine ragmen on iki mmtakasma Ticaret miidiirliigii ~iindiiklerinden birbirlerini haberdar et -
bazt yerlerde buz bulunmamasma sebeb kurulmaSI mukarrerdir. Bu mmtaka ti- mislerdir. 
goriilemiyor. Bu itibarla yeni tedbirler a- caret miidiirliiklerinin Ankara. istanbul, Bu miilakatm ehemmiyetir.den bahse
hnmt~hr. Edirne, T rabzon, Bursa, Mersin, lzmir, den Belgrad gazetelen iki kom1u devle-

Bundan $onra Serbayi mukavele ah- Kars, Elaztg, Samsun, Antalya ve Kon- tin fikirleri arasmdaki ahem>:in devam ey
kamtnt tatbika mecbur tutulacak, bayi- yada olacagt an]ajtlmaktadtr. Jedigine ve her ikisinin de 1imdtye kadar 
Jerden giinliik sarf vesikast aranacak. ba- Mmtaka ticaret miidiirliikleri, Ticaret bir~ok partili demokra51 ve tek partili to
yilerde daimi surette buz bulundurulma- Vekaletinin biitiin subelerini ihtiva ede- taliter gibi iki 51yasi mezheb kavgalann· 
5I temin edilecektir. Buzun kilosu viiz pa- cektir. Her ticaret :nudUrlUgUnde §U !U' dan ve bunlann te~kil ettikl:n cepheler• 
radan fazlaya sattlmtyacakttr. Buz ba- beler bulunacakttr: den kenarda kald1klan gib1 bundan son-
yiliklerine «hurada yiiz paraya buz ••h- 1 Dt§ ticaret, ra da bu yoldan aynlmtYacakiarma dik-
lm> levhaSI astmlacakttr. Belediye zabt- 2 Standard ve tejkilatlandtrma, kati celbediyorlar. 
taSI giiniin muhtelif zamanlarmda buz sa- kontrol, Binaenaleyh ne Romanya. ne de Yu· 
lllan diikkanlan teftis edecek, buz bulun- 3 OI<;U ve ayarlar, goslavyanm biiyiik devletler:n cepheleri· 
durmtyan diikkanlar hakkmda zabtt va- 4 T urizm. konjiiktor, ne kattlmay1p tam bitarafltk ve miistakil 
rakaSI tutulacakllr. 5 Muamelat. siyasette devam edeceklerine !Uphe kal-

/ R 1 SLERI ;iehrimizde bulunan ol~ii ve ayarlar. mamt§llr. Ayni zamanda vakm kom~u-
SEH kontrol, tiirkofis te.kilah birlejecek ve bu larile samimi dostlukta ve 1kt1sadi i!birli-

Bu sene yap1lacak yollar devair !eflikleri jube mUdiirliigii halinde ginde devam edeceklerdir. Yugoslavya 
Miiddeti uzal!lan ~ehir Meclisi, bu - Mmtaka Ticaret MiidiirliigUne bag!ana- devlet 1efi Prens Pol'un lt.lya Kralma 

giin de toplanarak encUmenlerden gelen cakhr. Bu dairelerin hepsinin bir araya yakmda yapacaih ziyaret ve ~trefine 
bazt mazbata ve talimatnameleri mii - gelmesi 1imdilik miimkiin goriilmemijtir. ftalyan donanmasmm ve ordusunun ter· 
zakere edecektir. Bu sene yap1lacak Fa kat gelecek sene biitiin jubeler bir bi- tib edecekleri muhte~tm ge~id resimleri 
yollarm listesi de meclise verilecektir. nada toplanacakttr. bu dostluk miinasebatmm yoni bir delili 
Bu liste, dUn hazJrlanml§hr. Ziraat Ve- --------,...--:--:--::--:::-::-::: 

Y KOLTOR ISLER/ olacakttr. kiiletinin gosterdigi !Uzum iizerine e-
~ilkoyden Halkaltya giden yo! da in~a e- Balkanh her iki devlet kendi istiklal 
dilecektir. Talebelerin tetkik ziyareti ve tamamiyetlerini oteki beriki biiyiik 

Belediye, gelecek iki sene i9in de yo! Kartal Maltepesi ikinci ilk okul be - devletin himayesi olacak muzaheretine 
in~aatt taahhiidiine giri~mek iizere §inci stmf talebelcrinden miirekkeb bir baglama}'lp mf kendi milli kuvvetlerile 
3,300,000 lirahk tahsisat almt~l!r. Has - grup mual!imlerile birlikte matbaamt- miidafaa ve muhafaza etmege azmetmi~ 
tane in1aatma 1,000,000, mekteb in~aal!- za gelerek tertib ve tabt i§lerile teclid bulunuyorlar. 
na 600,000, stadyom in§aatma 900,000, i§lerini tetkik etm '§lerdir. Yugoslavya antikomintern muahedesi· 
itfaiye te9hizatma da 22,000 lira sarfe - Takdirname alanlar ne girerek Alman - !talyan grupile bir • 

dilecektir. Muhtelif vilayetlerde millet mekteb- Je,mege yana1madtgl gibi Romanya dahi 
Konservatuar ic;:in yeni lerinde paras1z 9ah1arak muvaffakiyet komiinist Rusya ile bir misaka i~tirak 

kararlar gosteren 208 muallim, takdirname ile ederek mezkilr grupun aleynine vaziyet 
Diin, Belediyede Vali ve Bclediye reisi taltif edilmi§tir. almaga taraftar olmam1§ltr. Ciinkii boyle 

Liltfi Ktrdann nezdinde Konservatuar Uave dersi alan muallimler bai!lanttlar bu Balkanlt deYletleri kendi 
mUdiirU Yusuf Ziya, muallim Seyfeddin Ecnebi, ekalliyet mekteblerile hususi miilk ve istiklallerini miidafaadan ziyade 
Asal, Fcrd , Sezai ve yah kiSmt miidiirii mekteblerde ilaveten vazife alan resmi ba1ka devletlcrin siyasi menfaatlerini ter• 
Cern!! toptaharak Konsetvatuarrn 1sla- mektcb muallimlerinin haftada okuta - vic ve teyid ugrunda sonu Lchlikeli ve ih
hma aid baz1 kararlar verm i§lerd ir. caklan ders adedi, 24 saati g"'miyecek- timal felaket ve hatta mevcudiyetlerine 
Konserv~tuar bu kararlara gore, IS- tir. mal olacak harblere siiriikhycegini Yu -

lah edilecek, •ehir miikemmel bir ban- 1 "h 1 d ff k N 1 
do ve orkestr;ya malik olacak, yatt kts- mh an ar a muva a goslav ve Rumen Hariciye aztr a11 
mt faydah bir 1ek!e sokulacakttr. olamiyanlar yaptiklan son seyahat ve tetkiklerden 

Y eni istimlak i§leri Lise imtihanlannda dart defa imtiha- ogrenrni1Jerdir. 
ff k I Macaristanla Bulgaristan eski yerleri-BaZJ kanunl formalitelerin ikmali i9in na girdikleri halde muva a o amtyan-

muvakkaten durmu§ olan Eminonii is - Jar iki defa daha imtihana ahnacaklar- ni ve haricdeki trkda!lannm ya§adtklan 
timlitk i~i, yeniden htzlanmt§br. Yenica- dtr. Ancak bu son imtihanlarda muvaf- hudud mmtakalanm davadan heniiz 
miin kemer htzasmda ytktlacak son k1s- fak olamtyanlarm lise bitirme diploma - vazge~mi1 degildirler. HiGbir Macar ya• 
mmt teskil eden qayc1 vc salozct dUkka- Ianna, vaziyetlerini gosterir bir damga hud Bulgar kabinesi boyle bir feragatte 
nile Kaztm eczahesinin istimlitk bcdeli bast!acakttr. bulunamaz. Ciinkii derhal sukut ve id-
tediye edilmi§tir. Bunlar, bir iki giine Kumar oymyan talebeler ban muhakkakttr. Maahaza gerek Maca· 
kadar }'lktlacakttr. Baz1 mekteb talebelerinin ders saat - ristan gerek Bulgaristan kendt ba,lanna 

Valide ham arkasmdaki kU~iik cam 'in Jeri esnasmda ve gerekse ders haricin- da kuvvet ve silahla bu davalan tahak· 
hizasmda da bir klstm diikkimlann is- deki zamanlarda kahvelerde kumar oy- kuk ettirmegi hattrlanna getirmemi1ler • 
timlak bed~lleri de gelmi•tir. nadtklan tespit edilmi§tir. Bundan boy- dir. fkisi de sulhan anla,maga imkan bu· 

Bakster geliyor le Maarif miidUrliigii, bu gibi uygunsuz lundugu kanaatindedirler. 
Slllta ah dd Arasta Soka~ da haf harekette bulunan talebeleri stkt surette 

n me c ,;In - Almanya kendisi icin Romanyada a ·yat yapa B k t r Bcled' go·· takib ederek mensub olduklan mekteb-
n n a s e • tyeye n - zami ikttsadi menfaatler temin ettni, ol derdigi bir mektubda bir haftaya kadar !ere teslim edecektir. Bu talcbelere agtr 

I kt. dug" undan •u zamanda Macaristan gelip tekrar hafriyata ba~hyacagtnt bil- cezalar veri ecc tr. ' 
d :rmi§tir. ~ ..... ._.. T ransilvanya' daki Macari ann ya~d1kla 

Bun dan ba~ka Tivcr isminde bir Fran- Y eni refujler n yerleri cebren almak iGin bir harekett 
stz arkcologu da Kii~iikayasofya camii Taksimlc Harbiye arasmdaki biil - bulunmaga te1vik etmekte, yahud muza 
stvalan altmdaki mozaikleri meydana varlarda oldugu gibi Ayaspa§a ile Tak - heret gostermekte Alman noktasmdan hi 
<;1karmak iizere mUracaattc oulunmu§- sim arasmdaki biilvarlarda da hirer re- fayda beklememektedir. 1talya dahi Yu 
tur. fiij yaptmlacakbr. goslavyanm dostluguna biiyiik ktym 

f • I • ) verdiginden Macaristant sonu tehlikeli b' l Bir hava taarruzunda ltfaiyenin vazife er1 te~bbiis ve hareketten menetmei!i fay 
-------------------------- dah bulmaktadtr. 

Diinkii tecriibeden bir gorunu§ 
Diin itfaiye MiidiirlUgii binasmm bah9esinde, vukuu melhuz herhangi bir 

hava taarruzu kar~Ismda ve bilhassa zehirli gazleere kar§J almacak tedbir
ler i9in bir tecriibe yaptlmt§ltr. 

itfaiye efradt, h11ndan on he§ giin kaqar evvel getirtilmi§ bulunan gaz 
maskeleri ve diger te9hizatla te~hiz edilmi§ti •. 

Diinkii tecriibede bah9enin muayyen bir noktasma muhtelif gaz bom
balarmm dii§tii~ farzedi!erek buraya maskeli bir miifreze tahrik olunmu:r 

Muharrem Feyzi TOGA 1 

' VILAYETTJ 

Y eni matbuat ajam 
Matbuat Umum miidiirliigii 1stanb 

ajam olup g"'enlerde Amerikaya gid 
Ne1et Halil Atay, vazifesinden istifa 
mi§tir. Bu vazifeye Matbuat Umum m 
diir!Ugii mii§avirlerinden Orhan AI 
tayin edilmi~tir. 

Y eni kaymakam vekilleri 
Vilil.yet maiyet memurlarmdan K 

mal Hadim Hafik, Fuad Ertugrul Bog 
hyan, Naci Akat Karaisa, Melih Bol 
Hadtm kazalan kaymakam vekillig' 
tayin edilmi§lerdir. -···-Mes'ud bir evlenme 

Emekli onyiizbB.§t Abdurrahman 
nerinin lnzt ve arkada§Imtz Faik Gii 
rinin karde~i Miiriivvet Giineri!e g 
maliye memurlanndan ihsan tlnann 
lenme merasimi diin Fatih Bclediye 
iresinde yapt!mt§tir. Gene evlilere u 
ve mes'ud bir hayat dileriz. 

i§ Bankas1 Beyoglu §ubesi cari hesab 
klsmt memurlarmdan Mii§fikle arka -
da§t Jicaret mektebi talebesinden N ec
detin, on yedi bin kiisur !iraltk suiisti -
mal meselesinden muhakemelerine, is -
tanbul asliye birlnci ceza mahkcmesin
de diin devam edilmi§, miidafaalar ya
pt!mt~hr. Muhakeme, karar miizakere e
dilmek iizere kalmt§hr, 

tur. Gazli sahaya gelindigi zaman evvehi mj.ifreze kumandam elindeki aletle --~·---~---... --... rrj 
inti~ar eden gazin nev'ini ve kuvvetini tayin etmi§ ve ondan sonra miifre.ze c u m h u r i y e t 
faaliyete ge~erek zehirli gazd.en miiteessir bulunan mmtakayt sari bayrak-
larla ~evirmek suretile tahdid etmi§itr. Bunun iizerine biiyiik bir siir'atle NQsb851} 5 kuru$tur. 
buraS! kire~lenmi§; arkasmdan sulanml§ ve daha sonra da siipriilmii~tiir. Abo ne seraiti: ~~lye ~:~ 
Bu ameliyat bitince sahada mevcud tehlike ortadan kalkmt§br. Bir taraftan 
bu ameliyat devam ederken bir taraftan da ikinci bir miifreze tahrib hom- Senellk 1400 Kr. 2700 
balanndan mUteessir olan sahaya ko~mu§; burada icab eden tertibatt alrnt§; Alb ayhk 750 • 1450 
tesadiif eyledigi yarahlan cankurtaran otomobilile hastaneye sevketmi§tir. Oe ayh.k too • 800 

l'ecrUbeler ml!,vaffakiyetle neticelenrni§tir. ·~ Bir ayhk 150 • V nkln 
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Varsova'da 
' SON ·.-rNBER.LER 

Meseleler 

Hiikiimetimize hir teklif 
Amerikada sulh 

Almanya aleyhine • • • mitingi niimayi~ler Yazan: PEYAMI SAFA 

Bugiin, yirmi ya§mda bir Tiirk genci,l sir, §iir, tenkid ilah ... gibi edebiyat nevil~
Arab harflerini bilmiyor. Latin harflerini ri de var. Bunlan da katarsamz bm <;ell~ 
benimsedigimiz giindenberi c;IkardigimiZ kolayca dolar. T arih ic;in c;e§id azalsa bi
kitablann sayiSI, on yaprakh ki.ic;i.ik bro- le hacim, yani cildlerin boyu ve sayiSt ~o
§iirlerle birlikte, alt1 bin kadarmi§. Bu- gahr. Yirmiden gok fazla iht•s.as nev'i ~~
nun pek c;ogu san'at ve ilim ~er9evesi d1- duguna gore, yuvarlak hesab, Ilk ~Ide yir
smda kalan oyalayici kitablar. Gencligin mi bin c;e§id kitab c;ok degildir. lnce he
~e halkm kiiltiiriine yarayacak eserleri sabla tanzim edilmi§ bir ihtiyac listesi vii
sayarsamz, her ilim, san'at ve edebiyal cude getirilirse bu miktarm az oldugu. bi
nev'ine dii§en mikta~ ~i~\ac;. kitabd.~n le. goriiliir. Fa kat btz <<kit - kanaat» Siste
ibaret. Bugiiniin genc1 buturt 1ht1sas kul- mmde kahyoruz. 

Ruzvelt'in, Hitler'le aleni miinaka~aya girmiyecegi, 
fakat hiikiimetin bitarafhk ka!!ununun tadilini 

elde etmege ~ah,acag• haber veriliyor 
Va§ington 4 (a.a.) - «Sulh ve emni

yet haftaSI» miinasebetile burada bir mi
ting yapiimt§hr. 

Mitingde soz alan eski Ticaret N azm 
olup gec;enlerde Amerikanm Kanada se
firi tayin edilmi§ olan Daniel Roper, A
merikanm taarruza kar11 koyma siyaseti. 
nin gerisinde sanilmaz bir surette mevki 
almaSI laz1m gelmekte oldugunu beyan 
etmi§tir. 

Mumaileyh, Amerikamn <(<;ocuklan • 
m•z bir tecaviiz harbinde asia silah ta§I -
1myacaklar, fakat kendi miidafaam1z l~in 
sonuna kadar harbedeceklerdir.» cliye a
c;1kc;a beyanatta bulunmaSI laz1m oldugu· 
nu ilave etmi§tir. 

Diger taraftan Amerika ticaret odasi 
eski reisi Henry Harriman, infirad siya -
setinin aleyhinde bulunmu§ ve «Ameri • 
kanm esliha ve miihimmat da dahil oldu
gu halde mallanm, bedelini odiyebilecek 
ve kendi gemilerile nakledebiiecek her 
millete satabilmesine medar olacak §e
kilde bitarafltk kanununun tadil edilmesi
ni iltizam etmi§, yalmz Amerika ile mev
cud muahedeleri ihlal ehni§ olan veya 
miitearnz oldugu ac;Ikc;a tarif edilmi§ 
bulunan milletlerin istisna edilmesi §arlmi 

Ruzvelt, Hitler'le alen 
miinaka,aya girmiyor 

Va§ington 4 (a.a.) - Riyaseticumhur 
mehafilinde beyan olunduguna gore, 
Ruzvelt, Hitler'le alent miinaka§alara gi
rijmek fikrinde degildir. Hiikfunet ken • 
disine daha genij bir hareket serbestligi 
verecek 1ekilde bitarafhk kanununun ta
dilini elde etmege ~ahjacakllr. 

Amerikamn tesis edecegi yeni 
iisler 

Va§ington 4 (a.a.) - Amerikanm 
Harbiye ve Bahriye Nezaretleri, Pana -
rna kanalmda pasifik tarafmdan kuvvetli 
bir surette himaye etmek maksadile Mek
sikada ve Galapados adalannda hava ''e 
d~niz bazlan tesisi plamm tetkik ediyor· 
lar. 

World T elegram'm yazd1gma gore, 
Am erika Hariciye N ezareti, bu hususta 
bir anla§ma temini ic;in Meksika ve Ekua
lor hiikumetlerile temaslara girecektir. 
Boyle bir anla1ma mezkur devletlerin hii
kiimranhk haklanm hi~bir vec;hile ihlal 
etmiyecektir. 

Amerika deniz makamah bilhassa 
Meksikamn Acapulco limanmm deniz ve 
hava iissii olarak kullamlabilmesine bii -

ileri siirmii§tiir.» yiik bir ehemmiyet vermektedir. .Ancak 
Yeni bir kanun layihasl bunun i~in Meksikada istimlak edtlen A· 

Va§ington 4 (a.a.) - Ne;yorkun d:- merikan petrol kumpanyalan ihtilafmm 
mokra! miimessili Kennedy, bu kanun Ia· daha evvel halledilmesi Iazimdir. 
yihasi tevdi ehni§tir. Bu lay!ha •. ~merika Altrn ak

1
n

1 hiikumetine barb ilam salahJYelmt ancak, 
1 - Tecaviizlerin Amerika arazisine kar- Nevyork 4 (a.a.) -Federal Reserve 

k b I 2 Harb.,n Monroe ka. Bank' a gore di.in Amerikaya 9,463.000 
§IVUU umasJ • 1 1 · · B 
'd . . h fa~aSI ic;in zaruri olmasJ ha- dolar k•ymetinde a tm ge ffil§t~r.. unun 
1 

esmm mu a d' 9 371 000 i 1ngiltereden gelmt§llt. 
Iinde vermekte u · tttllllltlllllllllllllllllllllllll,lllllltllllll;llllll111ttuntttnttu••n•"'"'""'"' '' '" '' '''----·····"·"' ' ''""'n'"'""l'"m'uumlult 

Maresal Goring \ Ne~riyat Kongresi 
' 

[BMtaratz 1 !net sahttedel 
Bu beyanat, gece Amerikada verile -

cektir. Celsede, kordiplomatik ile birc;ok 
gazeteciler ham bulunacaklardu. Daha 
§imdiden Var§ovada ecnebi gazetelerin 
15 hususi muhabiri bulunmaktadu. 

Almanya aleyhine niimayi~ler 
Var1ova 4 (a.a.) - Diinkii askeri 

ge~id resmi esnasmda halk, bir~ok defa
lar Almanya aleyhinde tezahiiratta bu -
lunmu§ «ya§asm Polonyah Danzig, ya
§asm Polonyalt §arki Prusya, kahrolsun 
Hitler» diye baguml§llt. 

Alman sefirinin gamah hac;h bayrak 
ta§•yan iki otomobili ge~erken etraftan 
memnuniyetsizlik mmlt1lan yiikselmi§tir. 

F ranszz gazetelerine gore 
Paris 4 (a.a.) - Almanya Hariciye 

Nazm Von Ribbentrop'un italyaya bu
giin yapacag1 ziyareti mevzuu bahseden 
Journal gazetesi diyor ki: 

<<italya, Polonya ile dostluk miinnse
betleri idame ettiginden bu ziyaret bilhas· 
sa li.izumlu gibi goziikiiyor. Binaenaleyh 
Von Ribbentrop, i§ler Polonya ile Al
manya arasmda bozuldugu takdirde hal
yan sadakatinin ne dereceye kadar ileri 
gidecegini tespit etmek istememesi pek 
tabiidir. Hususile ki italya, Polonyaya 
itidal tavsiyesinde bulunmu§sa da Berlin 
nezdinde de miimasil bir te§ebbiiste bu -
lunmuj oldugu tahmin ediliyor. 

Sarih i1aretlere intizaren bugiin belli 
olan bir§ey varsa o da mihver temaslan -
nm son zamanlarda bilhassa italya istika· 
metinde yiiriidiigiidiir. Filhakikq ltalya 
Hariciye Nazm Kont Ciano'nun Alman
yaya son ziyareti Viyana hakemlik karan 
esnasmda vuku bulmu§lur. Nisandanberi 
ise Evvela Mare§al Goring'in, sonra von 
Brautchitsh'in ve §imdi de Ribbentrop'un 
Romaya gitmekte olduklanm goriiyo • 

tiiriinii bu <<birkac;» kitabla yapacak. Senede iic; mil yon lira! 
Oysa ki bu <<birkac;» kitab ihtJSas ki.iltiinii Bu paray1 Maarif Vekaleti veremez. 
degil, dermec;ahna, iistiinkori.i, bozuk dii- Hususi sermaye :ah1blen, yan~ k1tab· 
zen umumi bilgiler bile veremez. . cilar, senede, devlettn de yardimile an-

F elaket goz oniinde: Kitab yok. Ihti- cak •. bir, nihayet iki yiiz iic; yiiz bin lira 
yac gozoni.inde: Kitab laz1m. Fa kat A· tahs1s edeb•ltrler. 
rab harfli kitablar arasmdan bugiin i§e Fa kat, bu hesaba gi:ire, clava bir c;Ik-
yarayacak olanlan tekrar basmak i~in maza girmi§ de say1lamaz. 
milyonlarca liraya ihtiyac var. Yalmz Bence he: vekalet, her ~illi banka, 
Tarih Kurumunun yeniden basilmasmi yalmz kend1 nejnyal!m deg1l, memleket 
]iizumlu gosterdigi ve listesini Ne§riyat ihtiyacmi dii§iinerek biit~esinden senede 
kongresi enciimenlerinde tetkik ettigimiz yiiz, yiiz elli, ik·i· yiizbin lir~ kadar bir pa
kitablan <;Ikarabilmek biiyiik bir masraf ra aymrsa bu u~ milyon hra kolayca le
kap151, Halbuki ne Ti.irk, ne diinya tarihi min edilir.. . . • . . . 
bu kadardan ibaret degil. En kiic;iik Bal· Bunun I~m. Maanf Vekaletmm emn 
kan memleketinin sahib oldugu tarih ge- altmda, fakat bi.itiin vekaletlere bagh bir 

1idine varabilmek ic;in o listedeki eserle- «Ne§riyat umum miidiirliigii» ihdas edil-
rin belki on, belki yiiz mislini basmak Ia- melidir. . 

Bu umum miidiirliigiin ne§nyat biit~c
sini biitiin vekaletlerin ve milli bankalarm 
kendi biitc;elerinden ayitacaklan miktar • 
lar temin eder. 

z1m. 
Her ilim, san'at ve edebiyat §ubesi ic;in 

boyle. 
Ahctsi ham olmadigi ic;in, bu kitablan 

basmak ic;in laz1m gelen milyonlarca, hat
ta yiiz milyonlarca lirayi hususi sermaye
ler veremez. Serbest tabi ve na§irlerin ser
maye ve ne§ir kapasitesi, kitabc1 diikkan· 
lannm raflannda gordiigiiniiz eserlerden 
fazlasmi verememi§tir. 

0 hal de iki c;are var: Ya devlet, kitab
ctlara, bugiine kadar oldugu gibi pek 
mahdud degil, geni§ bir para yardtmile 
muzaheret edecek ve bu kitablan haztr-

Biitiin vekaletlerin, devlete veya bele
diyeye bagh idarelerin, milli bankalann 
zaten mevcud ne1riyat biirolan bu umum 
miidiirliikte toplamr ve birbirlerile her an 
temas halinde bulunurlar. 

Maarif Vekaleti, Ne§riyat kongresin· 
den alacagi fikirlere ve telkinlere gore, 
oteki vekaletler, idareler ve bankalarla da 
anla1arak miikemmel bir ne§riyat progra
m! hazular. 

ruz.» Jarnak i§ini onlara buakacak; yahud da 
Matin gazetesi, Bone'nin diin Polon- bu kitablan kendisi basacak. 

N e§riyat umum miidiirliigiiniin biitiin 
vazifesi, bu program dahilinde, memle· 
kete, her iht1sas 1ubesinin, gencligin, hal
km ve koyliiniin muhtac oldugu kitablan 
yeti§tirmek olur. 

ya biiyiik elc;isile yaphgi miilakat hakkm- Maarif Vekaletinin hususi ne§riyata 

da diyor ki: yardun tahsisati, bugiin, senede elli bin 
<(Danzig iizerinde baz1 haklan olan Jirad1r, Bu para ancak senede birkac; yi.iz 

Polonya!tlar, ora•mt askeri i§gal altma kitabm basiimasmi te§vik eder. Bizim 
almak hususunda Almanyadan daha zi. gibi miithi§ kitab k.thgi gec;iren memleket-

Aiman Nazm, ispanya yade salahiyettar degillerdir. Bu, Polon- Jerde degil, kiitiibhaneleri hkhm t1khm ki· 
yaya baztlan tarafmdan atfedilen boyle tab dolu memleketlerde bile ayda, hatta 

bayramin~ bulunacak bir niyet hakkmdaki §ayialara nihayet vc- haftada birkac; yiiz eser ne1redilir. Demek 

son i~ti
yapiyor 

Biitiin giiniimiiz kongre c;aii§malan 
ic;inde ge~tigi ic;in bu sat!rlan ogle yeme
gile enciimen toplantiSI arasmdaki kiSa 
zamanda yazd1m. Onun ic;in teklifimin an
cak en kaltn ~izgilerini belirtmege vakit 
bulabildim. Bu esas daha da i~leoebilir 
ve zaruretlere gore tadil edilebilir. 

Ankara 4 (Telefonla) - Ne§riyat kon- recek mahiyettedir. oluyor ki Maarif Vekaletinin hususi ne§-
Berlin 

4 
(Hususi) - Mare§al GOring £resi umumi toplant~s~.' !.ann saat 10 da VarfOVada siyasi faaliyet riyata yard1m tahsisal!, meseleyi halletme-

diin gece italyaya hareket etml~~ir. Ma- smet Pa•a Klz Enshtusu salonunda ya- · g" e elveri•li miktan doldurmaktan ~ok u-
re•alle Bayan Goring bu gece Italya • ' Var§ova 4 (a.a.) - Polonya Haric•- , 

' h · u asalat edeoek- Piiacakbr. Kongre enciimenleri, bu gece ye naz1r muavini Szembeck, 1ngiltere bii- zaiL Benim ne1riyat kongresinde goziime 
vuran birkac; hakikat var: 

HEM NAliNA 
MIHINA 

imtihan 
a talya, Habejistana taarruz ettigi zan man, ingiltere, ltalyayJ bir tehdid ve 

niimayi§le durdurabilecegini sanarak 
donanmasmi Akdenize gondermi§ ve Si.i
vey§ kanahm kapatacakml§ gibi bir vazi. 
yet almi§h. 0 zaman, Mussolini harbede
rim, dedi. 1ngiltere ricat etti. Zecri ted
birlere askeri bir mahiyet verilmek istcnil
digi zaman, Mussolini gene harbederim, 
dedi. lngiltere gene geri c;ekildi. 0 ta• 
rihtenberi, mihver devletlerinin siyaseti, 
<<dedigim olmazsa harbederim» diisturuna 
dayanmi§llt. <;;:unkii, bu devletler, demok· 
rasilerin harbden c;ekindiklerini, korktuk· 
lanm anladtlar ve bunu anladiktan 'onra 
da, meseleleri hep <<harbederim» tehdtdile 
hallettiler. Sistrm §Udur: T aarruz edile· 
cek memleketi, kom§ulanm ve miittcfik· 
lerini evvela manevi bozguna ugratmak, 
sonra talim ve manevra bahanesile k1smi 
seferberlik yapmak, seferber edilen kuv
vetleri, taarruza ugnyacak memleketin 
hududlanna y1gmak, sonra iiltimatomu 
dayamak; boylece koca bir memleketi si
lah patlatmadan ilhak edivermek. 

FranSizlann «harb §antaii» dedikleri 
bu tarz, §irndiye kadar Almanyaya, A
vusturyayt, Siidet topraklanm, <;;:eko
Slovakyayi, Memel'i kazandudJ. 1talya 
da, biraz kan dokerek Arnavudlugu c;im
lendi. Almanyanm Romanyaya imzalat
tigi ikt.sadi mukaveleyi de, ayni korkut
ma politikasmm eseri addetmekte hata 
yoktur. Almanya, bu tehdid siyasetini 
Danzig ve Koridor meselesinde de tatbik 
etmek istedi; fakat bu de fa Lehistan, 
harbederim, diyince tehdid politikaSI ~·· 
§aladJ, sarSIIdi, durdu. ingilterenin garan
tisi, esasen kuvvetli bir devlet olan Le· 
histanm cesaretini artud1. (Y almz bu ce· 
sa ret biraz fazla arhni§a benziyor; c;iinkii 
Leh gazeteleri Koridor meselesini, §arki 
Prusyayi Lehistana ilhak suretile hallet
mekten bahsediyorlar.) 

Almanya, ilk defa, boyle bir muka· 
vemete maruz kahyor, tehdidi -gayriresmi 
olsa da- mukabil tehdidle kar§IIamyor. 
Lehistan, Alman muhtuasma resmi ceva• 
bm1 bugiinlerde verecek. Eger, bu ce\'ab, 
tahmin edildigi gibi, Alman taleblerini 
reddeder mahiyette olursa, Almanyanm 
tehdid politikasi da, demokrasilerin mu· 
kavemet azmi de ciddi bir imtihan gec;i· 
recektir. 

Lehistanm red cevab1 kar§IS!Dda, teh
did oyununun, mutad dekorlan ic;inde, 
azami dinamizmile tekrar oynanacagma lneirnvSeanbrl.ermka~ §gue .. ~~:~a'::a ~alacaklard!r. gee; vakte kadar >•h~arak. ellerinde~l yiik elcisini kabul ederek Hariciye Nazi- Maarif Vekaleti bu kitablan bizzat 

, mevzularm miizakeresinl b1hrd11er. Blr ' b k · h Jd • b.. d h Mare•al Goring'in 1talyadan ispanya- k rmm cuma giinii saat 11,30 da Hitler'in asma ic;m mu lac o ugu utc;e en, e-' eok enciimenlerde hararetli miina a§a- 'I h 
Ya gl.derek, General Franko'nun h.u.z u - ' I nutkuna vereceg"i cevabm anahatlanm men tamami e rna rum. d Jar olmu~tur. Hazir lanan rapor ar yarm-
runda yap1lacak biiyiik zafer ge~Idm _e_ ki umuml heyette gorii~ii1ecektir. bildirmi§tir. Kiiltiir buhramna muvakkat ~are o-
Almanyayt ve Hitleri temsil edecegi 30 dakika kadar devam edecek alan larak en az yirmi - yirmi be1 bin ~e1id Gafenko'nun beyanati 
soyleniyor. bu nutuk, c;ok diplomatik bir lisanla yaz1l- kitab hamlamak §art. Bunlan be§ sene-

lcra memurlarina verilen Roma 4 (a.a.) - Romanya Hariciye mi§ olup son giinlerdeki Polonya gazete- lik bir programla hamhyabilmek ic;in de 
yeni emirler Nazm Gafenko, Belgrada hareket et - lerinin zannettikleri heyecanh hususat1 senede ii~ • dart milyon lirahk bir biitc;e 

Ankara 4 (Telefonla) - icra memur- meden evvel yaptigl beyanatta Romada- ihtiva etmiyecektir. laz1m. <;;:iinkii bu yirmi - yirmi be! bin 
lanrun i§ sahiblerine kat§! iyi muamele ki konu§rnalarmm c;ok sa mimi bir dost- Danzig' de Leh bayraml cild kitab, vasati yedi yiiz elli§er liradan, 
yapmalart ve miimkiin olan kolayhklan luk havasl ic;inde her iki tara fa da mem- on be§ - yirmi mil yon liraya mal olacak. 
gostermeleri lanm geldigi halde baz1 nuniyet verici bir tarzda cereyan etmi§ Danzig 4 (a.a.) - 3 may1s bayram1 Yirmi bin c;e§idi c;ok gormeyiniz. Her-

] t f ndan buna riayet oldug"unu soylemi•tir. Danzt'g'de mutantan bir suretle tesis e-
icra memur an ara 

1 
· ' hangi bir ihllsas jubesinde orta derecede 

I. Ne§riyat i1i her§eyden evvel 
meselesidir. 

2. Maarif Vekaletinin ne§riyat ve hu· 
susi te§ebbuslere yard1m biit~esi c;ok az

para §iiphe yoktur. Gene harb havaSI, harb psi· 
kozu diinyayi saracaktu. h. o zaman, si· 
nirlere dayanacaktlr. Harbden korkamn 
sinirleri, daha c;abuk gev§iyecegi tabiidir. 
Demokrasiler ve taraftarlan §imdiye ka· 
dar oldugu gibi, gene gev1erlerse, Alma~
ya bu partiyi de kazamr. Fakat, aksi vaki 
olursa, Berlin • Roma mihverinin tehdid 
siyaseti artlk suya dii§ecek demektir. 
<;;:iinkii, Almanyamn harb istemedigi, 
harbden korktugu meydana c;•kacaktlr. 

dir. 
3. Vekalet bu miktan ~ogaltmaga 

muktedir de degildir. <;;:unkii bu, diger 
kiiltiir i§lerinin zararma olur. 

4. Devlet de umumi biitc;ede Vekalete 
son miktarmdan fazla para ayitamaz. 

5. Fakat her vekaletin, her umum mii
diirlugiin ve her milli bankanm kendi biit
c;esinden kii~iik -fakat her zamanki ne§
riyat biit~esinden daha fazla- bir miktar 
ayirmaSI miimki.indiir. Bunlann yekunu 

edilmedigi anla§lld
1
gmdan, Adliye Ve- Romada nefredilen teblig dilmi§tir. Sabahleyin Polonya umumi kiiltiir sahibi olmak ic;in, en az bin <;e§id 

kaleti tarafmdan alakadarlara bu nokta Roma 4 (a.a.) - Romanya Hariciye komiseri Chodacki ile Polonyah me - d k 
!d . kitab okumanm §art ol ugu miina:a1a iizerinde yeni emirler veri I. Nazm Gafenko'nun burada yaptig1 mii- murlann, serbest 1ehrin Leh miiesseseleri 

d edilemez. Mesela yalmz Ti.irk edebiyat•· Belediye lkbsad mii iirii zakerelere dair dUn gece a§a@.daki teb- murahhaslannm ve ayan reisinin mi.imes - m ahmz. Rol)lan nev'i yeni ve <;e§idce pek 
I . Jig ne!folunmu§tur: sili Kundt'un huzurile daimi bir ayin ya-

ihtiyacJ karjiiar. 

Bu itibarla Lehistan, Almanyaya red 
cevab1 verdigi takdirde, c;ifte bir imtihan, 
daha dogrusu bir sm1r mac;t kar§Ismda 
kalacagiZ. 

ge 
1
Y

0
r cRomanya Hariciye Nazm Gafenko- I fakir oldugu halde Arab harflerile bine 

Ankara 4 (Telefonla) - istanbul Be- nun Duc;e ve italy a Hariciye Nazm Kont P' mi~hr. yakm roman c;•kmi§hr. Orta bir edebiyat Slovakya da 
lediyesi ikttsad miidlirliigiine tayin edi- Ciano ile yap\Jg1 miizakereler esnasm- Saat 1 I de Polonya umumi komiscri, kiiltiiriine ~ahib olmak ic;in bulnardan en 
len 'tg Ticaret Kredi i§leri miidiirii Saf- da iki memleketi alakadar eden biitiin §ehir senatosii namma reis Greiser'in, az bir kac; yi.iz tanesini okumak lazim, par~alaniyor 

6. Bu biitc;enin ve genii bir nejriyat I.,.,..,.........., ..... ,..... ____ ....,,.. __________ = 
programmm tatbik1 ic;in bir ne~riyat umum 
mi.idiirliigii ihdasmda zaruret ve isabel 

· ·f · ba•l k u .. zere yarm ·1 tk'k 1 Milletler Cemiyeti komiseri miimessilinio d 1 PEYAMI SAFA fet yem vaz1 esme ' a rna meseleler teferriiatt e te 1 o unmu§ - fa kat kiifi de gil. Geri e seya 1atname, ne- <Bastarat• 1 lnct sahttedel 
Ankaradan hareket edecektir. tur. Konu§malar bir itimad ve samimi - ve konsoloslarm tebriklerini kabul etmi§ - Avusturya eyaletine gec;ecegi seylenmek-

vard1r. 

Meclisten l!'eri istenen kanun yet havast iginde cereyan etmi§ ve her tir. General Veygand Tiirk Radyosunda tedir. Slovakyamn diger aksam
1
, Macar 

layihasi iki taraf ic;in memnuniyet verici olmu§- Ak§am, spor kuliibiinde bir celse ak - [Bastarat• 
1 

me• sahHedel 1 • himayesi altma girecektir. 
tur.. d d'l . b 1 d D. ·k· · · · program mese es1 d 

1 
Ankara 4 (Telefonla) - Sanayiin kon- e 1 m1~ ve u ce se e Iet 1 IDCI reJSJ General Veygand, tayyare meydanm- Slovakya a umumi a k I, 'h h.. AI d I k dani Surzynski, Danzig Polonyahlarma hita- d IBasmakaleden devaml I 

4 
( ) Sl k B troluna dair olan anun ay1 asm1 u - man or u ar1 uman · da Vali Muavini, Merkez kuman am, Bratis ava, a.a. - ova ya •!-

kCimet Meclisten geri istemektedir. Bu- nm tefti~leri ben bir nutuk soylemi§tir. Belediye T urizm §Ubesi miidiirii, Fran- kafi derecede alakadar olamadigmi ispat vekili Tisso, 14 marttan evvel i lenmi§ 
na dai~ tezkere Meclisin yannki toplan- d 1 k Mumaileyh, bilhassa Polonyamn uzun SIZ konsolosu tara fmdan ugurlanmi§tlt. eden bu vaziyette radyoya mi.ihim bir va- olan biitiin siyasi ciiriimler hakkmda u-
hsmda okunacak!Jr. Rodma 

4 
(a.a.) -VA!mBan orh.utsahn ua-, bir sulh devresi arzu ehnekte oldugunu, General•'n beyanatt zife dii§iiyor: Havadisleri malum olan W mumi af ilan etmi1tir. L d f . • 'z Hal'f ks'la man am General on rauc 1 c , Y - . • h' b' .

11 
d h h d h b 't b' 

on ra se lr
1
m

1 1 
a ninda italya harbiye miiste•an Gene - anca.k §erefh.an anelere s.a.Ib 1t m1 .et General Veygand, hareketinden evvel kilden c;1kanp a a vazi ' a a aSI It Macar Parlamentosu feshedildi go

"ru" Atu" ' f 1 h f I f d1']1e anlatmak, bir yandan da halkm siya- Budape•te, 4 (a.a.) _ Na1'b1' hu''ku"-" raJ Pariani ve Libya umumi valisi Ma- SI at• e ayah men aat enm ve jere 1111 gazeteoilere a
1
agJdaki beyanatta bulun- , 

Londra 4 (a.a.) - Tiirkiye Biiyiik re§al Balbo oldugu haldc Marmarica f1r- miidafaaya amade bulundugunu beyan mu§tur: si terbiyesine onayak olmak. met Amiral Horty, Parlamentoyu fes-
Elcisi, ogleden sonra, Hariciye Nezare- kasmt tefti~ etmf§ ve f1rkamn ge~id res- etmi§tir. «- Tahrandan Fransaya donerken, 1c;timalanm bugiin bitirecek olan Ne§· hetmijtir. Y eni Meclis, I 0 hazirand• ic;-
tini 

1
ivaret ehnijlir. _ minde bulunarak Libyadaki Italyan Hatib, Danzig'in bir Leh nehri olan fJtSattan istifade ederek iki gun Ankara- riyal kongresi derpi§ ettigi faaliyetin her timaa davet edilecektir. Hiikumet, yeni 
Framllz donan.maS1nlD kuvvet!erinin gormii§ olduklan talim ve Vistiil'iin munsabmda kain oldugnnu da kald!m. Bu miinasebetle, kendilerini jubesi i~in radyodan en biiyiik bir ciddi- intihabatm tarihini tesbite memur edil-

manevralar1 terbiyeyi takdir eylemi§tir. soylemi§tir. Lozandanberi tamd1g1m Cumhur Reisi yetle azami istifadeye cah,mahd!t. Bu- mi§tir. 
General Von Brauchitsch, bundan 'dd .. t h k 'b d'ld' kt b .! M ·1 h b t h•'rdek,· Alman Eksela'ns 1no··nu··ne taz•'mlerimi arzettim. nun icin de daimi ve CI en mu e asSis lltihak haberi te Zl e 1 t Londra 4 (a.a.) - Cebeliittan an ' - sonra tayyare ile Tobruk'a gitmi§tir. umai ey • ser es je ' d 

d 
"f '11' f tl 'I P I a Gerek Ankarada, gerek burada bana kar- b•'r '<radyo komitesi» ne ihtiyac var tr. Berl1·n, 4 (a.a.) - Salahiyettar me-dirildigine gore, biitiin FransiZ . ona~ - Orada askeri tesi satJ gezecek ve yarm nu usunun m1 1 men aa en e o ony ' h . . d 

roast §ark ve garb istikametlermde h • Trablusa donecektir. devleti menafiinin telifi kabul oldugu ka- §I gosterilen fevkalade hiisnii kabulden Zira yukandaki havadis ba ""' sa ece hafil, 1talya, Almanya ve ]aponya ara
rnandan aynlmt§lardtr. Franstz barb ge- Almanya mukabele bilmisil naatinde bulundugunu soylemi§ ve joyle son derece :niitehassis olarak Fransaya bir misal olarak almi§ bulunduk. Bu ara- smda asker! bir ittifak akdi mahadile 
mileri manevralar yapttktan sonra tek- demi§tir: doniiyorum. da boyle bir komite elbette ne cocuklar miizakereler yap•lmakta olduguna dair 
rar Cebeliittanka doneceklerdir. YRP

1
Y

0
r «- Polonya milleti, serbest jehirdeki Buradan Romanyaya gidecegim. An- ic;in, ne genclik kin yerinde ve. liizumlu olan jayialan tekzib etmektedirler. 

Bursada agac brhllarile Berlin 4 (a.a.) - Daily Telegraph'm Alman halkmm kendilerinin hususi ihti- kara ziyaretim gibi Biikrej ziyaretim de ne<riyat yaptlmadigmi gorecekhr. Danimarka - Alman miizakereleri 
miicadele Berlin muhabiri Greene ile diger be§ 1 ·· 'II' 'k d' · · ' tamemen gayriresmi mahiyettedir. Biik- Radyomuzun her vadideki programmm Kopenhag, 4 (a.a.) - Almanya ile 

Bursa (Hususi) - Meyva mevsimi !ngiliz 
24 

may:Isa kadar Almanyadan y,:,ay~s:,"~:y:t~:~m~\e~si~ hs:t~e~<;t~:kk:~ re§te belki bir giin kalabilecegim.» esasmi ise -musiki de dahil- <<lerbiye» te~- Danimarka arasmda bir ademi tecaviiz 
etkmak emrini almi§lardlt. Bu hudud k kd' d · 1 h b 1 d b h 

.•akla§tlgmdan Zirraat Vekaleti meyva harici edilme karan, <National Zcitung> kabul ve teslim etmektedir, fakat kendi- General Veygand Biikre$le kil etmelidir. misa t a me atr o an a er er en • -
agaclanna anz olan iponomat denilen gazetesin'n Londra muhabiri hakkmda sinin amlardanberi mevcud olan huku - Bi.ikre1, 4 (Hu>usi) -General Vey- D. N. seden Social Democraten gazetesi. Dani-
ag tirtlllanna kar~t mlicadeleye ba§la - Ingiltere tarafmdan verilen ihrac ka kuna riayet edilmesini, denizde bir mah • gand'1 hamil olan tayyare saat 1 ,30 da ---- markanm Almanya, ingiltere, F ransa, 
lnt~tlr_ Vekaletin burada miicadele mii- ranna bir karSJltktir. reci bulunmasmi ve Danzigdeki P'olon - Biikre~ tayyare meydamna vasii olmuj· Rizede yeni elektrik fabrikas1 Sovyet Rusya ve sair memleketlerle ade-
diirliigii, mmtakada mevcud meyva a· • • I 1 tur. Refakati'nde B'u'kre•tek,· Franstz e!e1·_ led . 'd mi tecaviiz misaklan akdine amade ol-b t II PARIS BORSASI Yah halkm haklarmm zaman a tma am - , ' Riza 4 (a.a.) - Rize Be iyesme a1 ~aclanna musallat olan u trh arm 1 'k' · b 1 b dug" unu yazmaktadtr. 
irnhast icin liiztm gelen tedbirleri aldt.r- masm1 kat'i surette istiyecektir. Bu asgari ligi askeri ata§esi e 1 1 yaven u unan yeni elektrik fabrikasmm in§asma a§- -·•·-
lnlshr. (Vo.ranza) mahlulii ajl;aclara ser- Paris 4 (Hususi) - Paris borsasmm hakkm temini, diger bir devletin kontro- General Veygand, tayyare istasyonunda lanmi§hr. Korsikadaki ltalyanlar mem-

. ·1 ·· d 1 yap1lmakta bugiinkii kapam• fiatlan •. unlard1r: 1 'b' 1 1 Frans1z ele,·,,·, sefaret erkam, Leh mas! a- Beledt'ye Meclisi Ha~keV'ine bin. b~. ~ilmek sureti e muca e e - ' ' una ta 1 tu u.amaz. , leketlerine doniiyorlar 
d1r Bu hrtillar meyva a1!aclannm yap- Londra 176,74, Nevyork 35,75 1/2, Polonya, Danzig'in hayal!m tayin e- hatgiizan, beynelmilel havac1hk cemiye- yiiz lira yardtm tahsisah kabul etmi~tlr. 
taklanm kemirmek suretile onlan ku - Berlin 1516,50. Briiksel 642,62 1/2, Ams- decek amillerden biri olacaktu ve oyle ti reisi Prens Bibesko, Rumen hava kuv- KIZJlay kongresi, Valinin ve e§inin i~- Livorna 4 (a.a.) - Korsikadan mem -
l'utmaktadiT. Miicadele §imdilik Bursaya terdam 2012,25, Roma 198,65, baklr olmaSI lazimdu. Polonyanm ma ve mu • vetleri Bajkumandam, Biikre! merkez ku tirakile toplanarak yeni bir idare heyeti- leketlerine iade olunan 500 ttalyan , diin 
civar olan meyva bahc.elerinde vaptl - 47 3/4 - 48 3/4, kalay 225 12.10, ku.r§un b d d'" • f d ni sec;mi• ve bir ytlhk faaliyet raporunu Citta di Traponi vapurile burava gel -

1 148 6 vafakati olmaksiZin serbest §ehirde hie; ir man am ve Iger resm1 zevat tara m an , 
1 

d' 
tnaktadir. Mey~a~r~·~lo~r:tm::tz~b:u_m~ii:c:a:d~e ~1~4~,8~1~/2~.:2~i~n~k:o~13~,~10~,~7~1/~2~, ~a~ti:n~::·:·~~:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------_j~t!as~v~i~b~e~t~m~if•t~i~4~----------------~~m~i~§~e~r~1T~. ---------------------------k I ll'dir » kar•I anm1•hr. ' lecten memnundurlar. giimii§ 20 1/4. §eY vu ua ge meme . , , 
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KUt;Uk 

hi kaye Ilk 
Bursadaki c1nayet 

Sogukpmar N? hiye Mii
diirii nasii oldiiriildii ? 

16 ya§mdaydtm. Benim gibi ate~in mi
za~h. hn~m. asabi ve bilhassa fazla has
sas bir ~ocuk i~in en tehlikeli ya~h. bu ... 

0 bizim evin iist katmda oturuyordu. 
14 ya~mda kadardt. lite ben onu sev -
dim. Ensesine dokiilen bir ma altm buk
lesi vardt. Ai!zt kii~iik ve pembeydi. Ve 
uzun kumral kirpiklerin golgesinde koyu
la;an. menevisle;en bir ~ift laciverd gaze 
malikti. 

Ona daima bir ~i~ek, incitilmemesi la
ztm gelen nazik birjeye bakar gibi bak
tlm. Hi~bir kiistah~a. hatta ~ocuk~a ha
rektim olmado. Daima golgede kalmay:I 
ve onu gizli seyretmeyi tercih ettim. A
dela agnba~h bir adam gibi hareket et • 
tirn. 

Onu sevdim diye, derslerimi ihmal et
tim, uykusuz kaldtm, yemekten kesildim 
diyemem, tabii yajamama devam ettim. 
Onu gormeden dii1lindiiglim zamanlar 
kendimi mes'ud hissediyordum diyebili
rim. Ciinkli o zaman onu istedigim gibi 
diisiinebiliyordum. Halbuki onu gordii • 
giim zaman kalbimin bir yumruk gibi so
ktldoibm hissediyordum. Bogawn kuru • 
yor, sinirlerim ;iddetle gerilerek beni ra
hatstz ediyordu. 

Simdi aradan yirmi sene ge~mis bulu
nuyor. Blitlin bunlan biiyiik bir soguk • 
kanhhkla hatnhyorum. 

Evet onu 5evdim. 16 yastmm biitiin 
heyecant, biitiin atesile ... 

Bir evde oturdugumuzu siiylemistim. 
Biz alt kattaydtk. Ciinkii biraz vaziyeti
miz bozuk~aydt. Onlarsa iist katta, ferah 
odalan i;gal ediyo!lard1. Ktz piyano der
si ahyor, iyi giyiniyor ve o zamana gore 
gayet serbe•t yeti;tiriliyordu. 

Blitlin defterlerimin arasma kii~iik 
pembe dudakh. alhn bukleli, laciverd 
gozlii bir klZln benim acemi parmaklanmla 
yaptlmt; resimlerini doldurmu;tum. Y u
kan katta ufak bir ~thrh olsa «odur» di
ye, onun kiiciik ayaklanmn pahrlllandn 
diye, heyecanla yiiregim hoplardt, pi • 
yanoda yapllgt gamlart, falsolu ~aldt • 
gt valslart, kii~lik havalan nas1l bir 
zevkle dinledii!imi bil.,niz ... 

Kendi kendime hulyalar kurardtm. 
Bilhassa yataibmda ... 

Bir aksamdt. Glizel bir yaz aksamt. .. 
Pencereler a<;tk, oturuyorduk. 0 sokak
tan geldi. Allln buklelerini ince bir tiilJe 
sarmt h. Ozerinde ipek bir yeldirme var
d!. Evinin kaptSinl ~aldo. Evde kimse 
yoktu. Sokaga ~tkmtslardt. Annem onu 
biLim eve davet etti. Annesi eve gelince
ye kadar bizde oturup beklemesini soy • 
lee!;. 

Biitiin cesaretimi toployarak odadan 
<;tkmamaga karar verdim. Biraz sonra 
kar;t kar§tya idik. Odada heniiz lamba
lar yanmamt§ll. 0 karsunda annemle otu
ruyordu. Riizgar sa~lan ve ba;iirtiisile 
oynuyordu. Y anaklan pembele\fllisti. 
Benden utandtgtnl zannediyordum. Bu 
saadetimi katmerlestiriyor, gururumu ar • 
tmyordu. 

Oda golgeler i~indeydi. Ylizlinde oyle 
yumusak c;ocuk manaSJ vardt ki ona ba
karken zevkten i~imin baytldiginl hisse • 
diyordum. Al~ak topuklu kiiclik rugan 
iskarpinlerin icinde bir c;ift ayak gorii -
vordum. uslu uslu yanyana duruyorlard1. 
Boynu karanhkta beyaz bir c;izgi halinde 
yakasmdan goriinliyordu. 

Sesini flSIIh halinde duyuyordum. Kor
kak ve cekingen bir sesti bu ... Biraz pu
riizliiydii. 

Birdenbire kendi kendime hep bu evde 
kalsa ve hep boyle annemle birlikte onu 
gorsem diye, diisiindlim, neden olmaSJn. 
Hem olmaSim o kadar istiyordum ki .. 
F aka! bunun ic;in evlenmemiz laztmdt, 
kartm olmaso lazundt. Bunu dlisiinlirken 
daha mahrem sahneler gozlimiin online 
geldi . Pembe kiic;lik dudaklannm yliziim
de 1slak ISlak gezindigini tahayyiil ettim. 
Birdenbire kalbim siddetle atmaya bas· 
lad1. Fa kat sonra kitablanmi, mektebimi 
diisiindiim, anneme bunu soylediiiim za
man alacagt saskmhk ve ktzgm taVlr gi:i
zlimlin online geldi. Babamm hiddetli 
yii7iinli diislinmekse beni hayli karkuttu. 

0, yarorn saat oturdu. Yanm saat son
ra !lidince ev bana bir mezar kadar sessiz, 
ked~rli gorlindli. Anneme kar11 sebebsiz 
l!'arib bir hiddet duydum. Odama kapa-

narak mtlistli yahp saatlerce dii~iindiim. 
Ve gozlerim sulanarak «onsuz ya;a • 
mam» diye, mmldandtm. 

Ertesi giin, bahama, anneme hitaben 
bir mektub yazdtm. Son satulan soyle 
bitiyordu: 

«Beni affedin. Onsuz ya;lyamtyaca • 
gtm.» 

Ortadan kaybolmaya vakit bulamadan 
mektubu buldular, evde bir giiriiltiidiir 
koptu. Hala kendimde hayret ettiiiim bir 
cesaretle mektubda yazdt~Pm §eyleri an
neme, bahama tekrar ettim. 

iki giin evde miinaka§a, kavga, tehdid 
devam etti. ikinci giin annem list kala 
~tkh. Ne yapll, ne soyledi bilmiyorum. 
On be~ giin sonra onunla nisanlandok. 
Dart sene sonra evlenmemize karar veri!-
mi1ti. 

lite benim ilk a~k hikayem. 

Simdi kar§ornda o altm bukleli, laci -
verd gozlii, pembe dudakh luzm resmi 
var. Giillimsiiyor, hayretle bu resme ba
ktyorum. Simdi, resmm kar;lSlnda neka
dar sakinim. Kalbimde en kiic;lik bir ko
ptrdama, en kiic;iik bir heyecan yok. 

Resme uzun uzun baktyorum, ve ha
fif bir kahkaha dudaklaruna kadar geli
yor. Kesik kesik ve act act giiliiyorum. 

Ne bu jeD bak1;h laciverd gozler 
ve biiyiik beyaz yiiziin iizerinde nekadar 
kliciik c;ocuk dudaklan saf saf tebessiim 
eden pembe dudaklar ... ManaSIZ beyaz 
bir duvar gibi diimdiiz, hareketsiz, canSIZ 
bir yiiz .. Zay1f, ~elimsiz omuzlara dokii
len muntazam san bukleler... hte ben 
yirmi senedir bu resmin sahibile beraber 
ya~tyorum. Ve daima ona sadtk, vefakar, 
hatta a§tk koca roliindeyim. 

Karorn herkese asktm!Zl tekrar etmek
ten btktp usanmad1. ManaSlz mavi goz
lerinde muzaffer bir 1~1k yanarak daima 
~yle ba§lar: 

«- Bilmiyor musunuz camm, bu beni 
nasu aldt ?» 

Ve anlal!r, anlahr ... 
Kanm haJa bana: 
«- Sen 5everdin.» diyerek faho vals

lar c;almakta, «sen sever din!>> diyerek, 
bir taktm budalahklar yapmakta ve hala 
bana karst o ilk ate0li a§kt muhafaza et
mekte devam ediyor. Sense duvardaki 
san bukleli, manaSiz baktsh. budala te
bessiimlii gene ktz portresini bu akc;tl sac;
h, biiyiik beyaz yiizlii ve ayni budala te
bessiimlii kadm1n basmda parc;alamamak 
i(in kendimi giic; tutuyorum. 

Gonliin, taze ve ate§li basin lath bir 
cinnetle dolu oldugu zamanlarda o ilk 
atkt, basladtgl yerde btrakm1yarak bera
berimizde siiriiklersek i1te netice boyle 
olur. Eiier ben o mavi gozlii, pembe yiizlii 
kiic;iik kozla evlenmeseydim, simdi, kim
bilir ne giizel bir genclik hahrasma malik 
olacakhm. 

Pericle Celiil ............................................................ 
Sancak verilen alaylar 

tzmir (Hususi) - Urlada Kilizman 
mevkiindeki bir alaytm1zla diger bir a
lay:I.mlza ayn ayn giinlerde parlak me
rasim ve tezahiiratla sancak verilmi~tir. 
Meras 'me bizzat Orgeneral !zzeddin <;a
!J~lar riyaset etmi~, birer nutuk iradile 
Milli :;?ef ve Reisicumhurumuz namma 
alay kumandanlanna sancaklan venni~ 
ve bunu kumandanlarla efradm and i~
meleri takib etmU,tir. 

Bu vesile ile Orgeneral ~erefine bir zi
yafet verilmi~tir. _ ......... , .. __ 
Kendisini elektrik cereyanma 

kapbrdi 
Kuzguncukta <;ar~I caddesinde otu

ran tsma I, evinin baz1 yerlerini tamir 
ederken kendisini elektrik cereyamna 
kapllmn~. yaralanml~llr. ismail, Nii -
mune hastanesine kaldmlm1sbr. 

r . ,. 
Istanbul hn ' k•nlll ~07.hehe~o Ate~ 1 

VIVIANE ROMANCE' i 
DUn gece 

Kadmlar Hapishanesi 
Fllminde 

LALE S10ema~mda 

butun giinu.leri tesbir etti. __ , 

Bursa (Hususi) - Sogukpmar nahi
yesi miidiirii Muslihiddinin bir tiitiin ka
~ak~!Smm kur~unile vazife ugrunda kur
ban gittigini bildirmi ~tim. <.;:ok acokh saf
halar ve ibret almaya deger sahneler ar
zeden bu vak'aya dair ald1g1m merakh 
tafsilat ;udur: 

N ahiye mlidiirii 30 nisan ak~amtm, 
hayvan say1m1 kontrolu i~in gittigi Koz
budaklar koyiinde ge~irdikten sonra sa
baha kar11 bu koyden aynlml§ ve gene ay
ni i1 i~in Kara!Slah koyiine hareket et -
mi§tir. Y anmda bir muhtardan ba1ka 
kimse yoktur. lkisi de hirer ata binmijler· 
dir, yalmz nahiye miidiiriinde bir ~ifte 
tiifegi bulunmaktad1r. Bir arahk yo! bir 
patika ile birle§mektedir. Burada beliren 
karartolann hirer yiiklii hayvan oldugunu 
farkeden nahiye miidiirii yanmdaki muh
tara: 

- Bunlar herhalde tiitiin ka~ak~olan 
olacak! demi§tir. 

Filhakika bunlar ka~ak~tdtrlar. Mii • 
diiriin vazife a§kt galeyana gelmi§, muh
tann miimaneatine ragmen ka~ak~olara 
sert bir sesle: 

- lndirin 0u yiikleri I emrini vermijtir. 
Evvela bu emre mutvaat eder gibi gorii
nen iki kac;ak~odan biri: 

- Yiikler oyle indirilmez, boyle in
dirilir! cevabile birlikte derhal tabanca • 
•ile ate0e baslaml~ ve miidiirii karnmdan 
yaralamt;hr. Miidiir attan yere dii,mii§, 
yanmdaki muhtar, bu vaziyet kar§!Stnda 
selameti oradan ka~makta bulmu; ve ci
var koyliilere miidiiriin vuruldugunu ha
ber vermek iizere hem en oradan sa VU§ • 

mu§lur. 
N ahiye miidiirii yere dii§tiikten sonra 

ka~ak~tlar yamna gelmi1ler, ~iftesini elin
den alarak onun dik~igile zavalh miidii
riin ba§tm ve diger muhtelif yerlerini dip
~ikten ge~irmi1lerdir. Miidiir kendinden 
ge~mi1 bir hale gelince: 

- Eh I Arhk oldii I diyip onlar da 
kac;rnt§lardtr. 

Aradan bir saat ge~tikten sonra nahi. 
ye miidiirii yava§ yava1 kendisini topla -
mt§ ve aldtgt yaranm 1shrabma ragmen: 

- Burada olmektense ata binip So
gukpmara gideyim I diye biiyiik bir me
lane! gostererek ve bin mii§kiilatla yerden 
kalkarak atma binmi1tir. 

Y amndan kac;an muhtarm verdi -
gi haber iizerine civar ' kOyli..iler~ ne .. 
reden bulduklan anla§damoyan bir de 
sedye ile birlikte sokiin etmi0lerdir. Halla 
tam bu malarda Bursadan giden miiddei
umumi mua~ini Re,ad Tiirel de atla bu
raya yeti;mi§ bulunmaktadu. Nahiye .nii
diiriinii kanlar ic;inde goren bu temiz 
kabli koyliiler aglamaya ba,Jamt§lar ve 
biitiin bu dag koyllilerine kendisini c;ok 
sevdirmi1 olan nahiye miidiiriinii sedyeye 
koyduktan sonra elleri iistiinde ta§tmaya 
ba,lamo§lardu. 

Nahiye miidiirii, sedyenin 
miiddeiumumi muavini Re1ad 
ba§Inl ~evirerek: 

iistiinde 
Tiirele 

- i1te benim en biiyiik miikafahm. 
Memuriyet hayahmm en biiyiik ve en son 
miikafah... Biliyorum, olecegim. <.;:iinku. 
hastane buraya ~ok uzak. Gitmeye ve ye
tismeye imkan yok.. Bari Sogukpmara 
gidip ~ocuklanmo son defa gordiikten 
sonra oleyim! demi1tir. 

Miiddeiumumi muavinile gelen jan -
darmalar vak' a yerinden itibaren bir atm 
izini takiben atlarmo son siir' atle siirmii!
ler, hatta jandarmalardan birinin all ~·1-
layarak olmiij, fakat nihayet miidiirii vu
ran kac;ak~tyt Orhanelinin Harmancok 
nahiyesinde yakalamt§lardtr. 

N ahiye miidiirii bu minval iizere So
gukpmara getirilirken yolda yagan ~id
detli bir doluya da tutulmu§tur. Miidiir, 
bir arahk ~ok fazla idran geldi~i halde 
yapamad1gmdan ktvranmaya ba§lamt§. 
vaziyete nazaran, kur§unun bir felc lev
lid ederek mesaneyi hareketsiz btrakt;gt 
anla§tlmaktadu. Fa kat doktor olsa da ar
tok bu dag basmda kurtulu; ~aresi yok -
tur. Ne yaztk ki; zavalh miidiir, ~ocukla
nmn bulundugu So~ukpmar goriiniir gi:i
riinmez olmii1 ve sedyesi arhk bir tabut 
olmu§tur. 

Zavalh dart cocugu onun iistiine h -
panarak (Saba!) diye feryada ve ht~kor
maya ba~lamt§lar, koyliiler de bu hazin 
manzara kar§tsmda kendilerini tutamtya
rak aii:lamaya ba§lam"lardtr. 

315 dogumlu ve Keskinli olan nahiye 
miidiirii Muslihiddinin cesedi derhal Bur
saya naklettirilmi§ ve tabutu Tiirk bayra
gma sanlarak cenazesi Ulucamiden mu -
azzam merasimle kaldonlmt§llr. Cenaze 
merasiminde Vali Sefik Soyerle Vali 

Bugiin AS R i Sinemada muavini, Belediye reisi, Hiikumet, Par
•••••• ti, Belediye ve mali miiesseseler miidiir I 

2 BilyUk ve gUzel 
Sevimlo ve §'" 

EOWiGE FEUILLERE 
ve ViCTOR FRANCEN 

film birden g6recekslnlz : ve memurlannm hepsi bulunmu1lardtr. 

ATE~ 
Filmini oyuuvorlut 

~laceralar hrato Polis ve jandarma miifrezelerinin oniinde 
VICTOR MAG LAGNEN ta;man Vilayet, Belediye, ve C. H. Par-

Demir Adam tisinin celenkleri bu vazife kurbam nahi
ye miidiiriiniin mezanna konmujlur. 

lOll! Macera ve Sergiize~t 
Fllm1 ovnuvor. Bu miiessif hadise, Bursada halk iize

rinde ~ok derin bir teessiir uyandl!ml§tor. 

Fransada Saint • Cloud stiidyosunda ~Ikan bir 
dort yangm alb kordelanm yanmasma ve 

sebebiyet verdi oliimiine 
Parisien yaztltyor: 
Karilerime her zaman goncekleri fi -

lirnlerden, sevdikleri artistlerden bahse -
derken, bugiin elim btr mecburiyet beni 
ebediyen goremiyecekleri kordelalara 
aid malumah vermek ~ibi miiskiil bir 

mevkie koydu. Paris Clvar.ndaki Saini
Claud stiidyosunda c;tkan b~r yangm he
niiz c;evrilip bitmis alh filmi tamamen 
tahrib ettigi gibi dart kisinin de oliimiine 
sebebiyet verdi. Bu fitimlerden bir tane' i 
Kartiye-Laten ismini ta~tyordu. Mevzuu, 
talebe mahallesindeki c;ahsma faaliyetini 

ve gender arasmdaki sdmimi dostluk, ar
kadashk hislerini gostcriyordu. Rejisor 
Pierre Colombier'nin idaresi altmda Ju
nie Astor, Blanchette Brunoy, Bernard 
Lancret bu eseri pek ~iizel ve ne1' eli bir 
tarzda temsil etmi1lerdi. 

Filimlerin ikincisi (Y eryiizii) dii. 
T ayyarecilerin, bilhassa kad:n hava kah
ramanlannm hayatmo tasvu ediyordu. 
Betty Stockfeld bir kaza neticesi ba,ta
neye naklolunuyor, partoncri Noel-Noel 
tayyarecilik ilminde heniiz ebced okuyan 
bir talebe olmakla beraber sevdigi kadmt 
aramaya c;tktyor, binb1r miiskiilatla mii
cadele ettikten sonra ma1uhsma kavuju
yordu. Tayyarecilik alemile «Yeryiizii>> 
filminde ilk defa temasa gelen Noe1-
No<!l 0 alem hakkmda !U beyanatta bu
lunmu,tu: 

- Tayyarecilerin hayatma bayoldtm. 
Cok samimt ve lath .. Pilotlan hirer kar
des gibi sevdim. 

Tesadiifiin garibliiiine bakm ki bu ar
tist 1938 eylul ayt zarfmda A vrupa bir 
barb tehlikesi gec;~rdigi vakit F ransada 

•Yeryiizii• filminin kahramant 
Betty Stockfeld 

yaptlan ktsmi seferberl\k nellcesi silah al
tma ahnmos ve aym miifrezcye verilmi§ti. 

Kordelalardan bir di~eri «Be~ glinluk 
!Shrab devresi» gene Avrupamn ve Fran
samn o eylul aymda vasadti!t heyecanlo 
anlan tasvir ve hikaye ediyordu. «Mavi 
Tuna» me§hur <;in gene orkestraS! ~f! 
Sandor ile arkada~lanmn Budape§le ci
vanndaki agach ve ~ic;ekli Macar top
raklannda viicude getirdikleri lath mu,i
kili bir eserdi. 

Filimlerin digerleri «lsllrab diyar;» ve 
<d 3 numarah kamp» 11. Aylarca ahnteri 
doken, maddi ve manevi kudret sarfeden 
binlerce insan mesaismi ve milyonlarca 
franko kemirmis olan bu filimlerin alevle
rin kurbam olmaSI yaztk degil midir? Y a
ztkllr ama, bazan boyle goriinmez kaza 
neticesi binlerce insan ve milyarlarca meb
lai! da heder olup gitmiyor mu? 0 hal de 
yenilerinin ve daha giizellerinin yaptl3 
caklanm iimid ederek miiteselli olahm. 

* Ge~en giin lngiltere Krali~esi Lon- I * Amerikah filim amilleri, arhk mf 
dradaki Denham stiidyosunu ztyaret et- eglence ve macera kordelalan viicude ge
mil ve sirketin idare meclisi reisi Adolphe tirmekle kalmtyacaklar, ayni zamanda 
Zukor tarafmdan kar~1lanarak muhtelif siyasi ve ic;timai eserier de yapacaklar .. 
klSlmlar gezdirilmi11ir. Bu, Krali~enin ilk ml§. Holivud'dan son gelen haberler bu 
defa bir stiidyoyu ziyaret edi~1dir. 0 s1- merkezdedir. Hatta, 1imdiye kadar, kim
rada stiidyoda «Paristeki adam» isminde senin haton konlmasm, hie; ideolojinin a
bir filim c;evriliyordu. Krali~e bu korde- leyhinde bir propaganda teskil etmesin 

·RAD;YO 
( Bu ak~amki program) 

Tilrklye Radyodllil2yon PostalarJ 
DALGA UZUNLUOU 

T. A. Q. 
T. A. P 

1639 m. 
19.74 m. 
31.70 m. 

183 Kcs. 
15195 Kcs. 
9465 Kcs. 

120 Kw. 
20 Kw. 
20 Kw. 

12,30 Program, 12,35 Tilrk miizlgl - PI, 
13,00 Memleket saat Ayan, aJans ve met.e
oroloji haberlerl. 13,15-14 Muzik IKafl~tk 
program - PI,) 17,30 Ink!IAb tarlhl dersle
rl - Halkevlnden naklen. 18,30 Program, 18 
35 MUzik (Bale muzlgi - Pl.) 19.00 Konus
ma, 19,15 Tilrk miizlgi (Fas!l heyeU> Cet;.J 
Tokses ve arkadaslan. 20,00 Meml<ket saat 
Ayan, ajaru ve meteorolojl haberleri. 20,15 
Ttirk miizlgi: Calanlar: cevdet Cagla, ~
ret Kadri, Hasan Gilr, Hamdl Tokay, Oku
yanlar Safl~ Tokay. 1 - Hlcaz pe~revl • 
Salim Beyin. 2 - Haydarm hicaz §ark! -
Hicram elem. 3 - Refik Fersan - Hlcaz 
§ark! - Anladtm sevmlyeceksin. 5 - Hasan 
Gilr - Kanun takslml. 6 - Evic ~rkt - Bir 
sebeble g\icenmlljSin. 7 - Evlc tiirk\i - Atla
dtm bah<;ene glrdlm. 8 - Saz eserlerl ve o
yun havaiart. 21,00 Konu~ma. 21.15 Esham, 
tahvllat, kambiyo - nukud ve zlraat borsa
" (!lat) 21,25 Net'elt pllklar - R. 21,35 Mii· 
zik {Riyasetl Cumhur Fll~rmonil< orkestra
SI • ~I: Hasan Ferldl, 22,40 Miizlk (Ope
re tier - Pl.) 23,00 MUzik CCazband • Pl.) 
23.45-24 Son ajans haberlerl ve yarlDkl 
program. 

Operalar ve operetler 
21,30 BeromUnster: Benvenuto Ce!Unl. 
22.05 Roma: Cocuk ve btiyiicillUk, Anllper· 

na.so. 
22,50 Strassburg: Kil~Uk ~mgtrak. 

Biiyiik konBerler 
16,50 Droitwlch: Dvorak'm eser!erl. 
21,20 K~nlgsberg: Haydn ve dlger besteUr

Ia.rm eserleri. 
21,20 Milnih:Plltzner'ln eserlerl. 
21,20 Stuttgart: Btiyiik besteklrlarln ..... 

Jeri. 
21,20 Vlyana; Senton!k kon.ser. 
21,35 Berlin: Brahrru!'tn eserlerl. 
21.35 Lotten.s: SChumann, Llszt, Debussy 

ve salr bestekArlarm eserlerl 
22,05 sottens: Korsakor, Berlioz ve aalr 

bestekarlarm eserler!. 
22,20 Vnr~ova: Btiyiik orkestra konseri. 
23.35 Briiksel II: Hartz'ntn eserlerl 
22,35 Stokholm: Grieg'ln eserlerl. 

1.05 Stuttgart: Llszt ve salr best.ekArlarm 
eserler!. 

Ocla musikileri 
19,20 Doy~landzender: Bach, Mozart ve sa• 

1r bestekarlarm eserlert. 
22,15 Kolonya: Muhteill bestekarlarm e

serler!. 
22,15 Hllversum I: Mozart, Svend3en ve 

sair bestekl!.rlarm eserlerl. 
22,45 Floransa: ~\hoven, Lalo ve sal! 

bestekA.rlarm eserlerl. 
23,35 Br\iksel II: Kuvartet konsert (Hayd 

In eser!eri). 
23.35 Liiksemburg: Mazteau•nun Trio '<on• 

serl. 

Soliatlerin konaerleri 
18,15 Hllversum II : Plyano ve keman ko 

serl. 
18,30 Hamburg: Harpa ve keman konse 
20,20 Berlln: ~thoven'ln sonatlan. 

lara aid bir sahneyi rejisiir David Mac diye siyasi ve ic;timai filimlerin c;evrilm~- NQBET~""i ECZANELE 
Donald'm idaresinde Bannye Barnesse sine muvafakat etmiyen Amerikan sansiir ~ 
ile Valerie Hobson'un oynamalanm me· heyeti arhk boyle eserleri menetmemege 
rakla seyretmi~tir. Sesi zapteden aletle karar vermis ve sansiir heyeti reisi bu mii
resim ~eken kameramn ne •urelle i~ledik- nasebetle soylemi1 oldui!u nutukta bu hu
lerini de uzun uzad1ya tetkik etmi1tir. susu teyid etmistir. Holivud filim amille
Krali~e bundan sonra atolye k!Smile Ia- rinin yapacaklan bu yeni kordelalarda 
boratuarlan da gezmistir. bilhassa demokrasinin miidafaaSl ve to-* M. G. M. 1irketile kuntrallm ta • !aliter devletlere kar11 cephc almak me
zeleyen Robert Montgomery Holivud' da selesi mevzuubahs imis. Buraya kadar o
oldugu gibi Londrada da mezkur 1irket lan haberler bizi fazla alakadar etmez. 
hesabma filimler c;evirecektir. Bu korde- Fa kat eskiden yaplimaSl mutasavver olup 
lalardan birincisi «Mister Busman'm da sansiir tarafmdan menedilmis olan fi
balay1 seyahati», ikincisi de «Sikago limlerden baztlanmn da yeniden yaptla
Kontu» isimlerini ta§lyacaklardtr. caklan da haber veriliyor ki bunlar ara-* Robert Taylor, Myrna Loy ile bir- smda «Musadai!mda kuk giin» kordelast 
Jikte «Saadet gecesi» isminde bir filim da var. Alakadar resmi makamlanm!Zln 
c;evirecektir. 1imdiden nazan dikkatlerini celbederiz. * «Vaktile bir arkada11rn vard1» is- Amerikan filim aleminde iftira eiden ye
mindeki me§hur romanm yakmda filme niden bas kaldmyor. Bu hususta derhal 

Bu gece §ehrim!zln muhtelt! semtlerl 
dckl nobe~! eczaneler §unlardtr: 

istanbul clhetl: 
Eminoniinde (HUsey!n HUsnU>, Alemdru 

da (Esadl, Kumka.ptda (Belkls), Kii~iik 
zarda (Bensason), Eyiibde iHlkmet), F' 
tlhte (HUsamedd!nl. Bakukoyde (Hllfll) 
zanelerl. 
Beyo~lu cihetl: 
isttklM caddeslnde (Gatatasaray), Tii 

nelde (Matkovi~l, Galata Ok~umusa c 
deslnde (Yeniyol), Fmdtkll tramvay c 
deslnde (MlL!Itala Nail), Taksim Cumll 
yet caddes!nde (Kiirk~iyan>, Kalyoncult 
lukta (Zaflropulos). Flruzagada (Ertu~ 
fli~llde (Astml, Be~iktasta (Siileyman 
ceb), Kasunpa§ada (Miieyyedl, Haske) 
(Sadtk Akduman) eczaneler!. 

tiskiidarda (Merkezl. Sany<rde (OSm 
Kadtkoy Muvakklthane cadde,lnde (Ha. 
So~Udlii~e§me caddesinde (Hulils! Osm· 
Biiyiikadada (§inasi Rtza) eczanelorl. 

ahnacagi haber verilmektedir. lazorn gelen tedbirlere tevessul etmek icab \... M E V L 1 D * Ralph Bellamy ve Raudolph Scott ediyor kanaatindeyiz. i 
«Sahil muhaftzlan» isminde bir filim c;e- * Amerikada dlinyayt bi;birine bag- Ecza tliccan Ramazanzade Ce 
vireceklerdir. Bu eser, Amerikamn deniz hyan telgraf kablolanmn tarihi ve bu - Nevrolciiniin ana, baba ve olmii§ bii 
ve kara kuvvetlerinin kahramanhklanna giinkii vaziyetlerini go•terir bir filim vii- taallukatmm ruhlanna ithaf edil'1 

iizere maytstn albnc1 cumartesi g~ 
aid bir mevzuu ihtiva elmekteclir. cude getirilecektir. saat bir bu~ukta Yerebatan cami' * Cinli artist Anna M.ay . \Von.g *· Amerikan sinema aleminin en me~- Mevlidi :;ierif okunacagmdan arzu ~ 
«Kaybolan adamlar adas1» tsmmde btr bur Slmalanndan Spencer Tracy gec;en zcvatm te~rifleri rica olunur. 
filim c;evirmis ve bunda sarktlar da si'y- cumartesi giinii Parise gelmi~tir. 
lemisti. San'atkann sesi begenildig.m!en * Fransanm tanmm11 ediblerinden ( 0 L 0 M 
yeni viicude getirecegi kordelamn mu,iki- Jean Cocteau'nun «Huysuz akrabalar>> .. el 
li bir eser olmaSl kararlashnlmtsllr. adtndaki piyesi filme ahnacakhr. ;sai'(dad vain esbakl n:erhum FJ 

Kaztm Pa§amn hem~;res! merhum I 

~evrilmekte • yem Holivud'da olan filimler 

Columbia §irketi hesabma yap1lmakta olan cKtztl ormandaki a§k mace
rash kordelasmdan bir sahne. 

migiil Dilbcr Hammm k.Jz1 Racer , 
vet iki senedenberi miiptcla oldugu 
tahktan kurtulamtyarak rahmeti r1 

mana kavu§mu~tur. 
Cenazesi aym be§inci cuma giin .. 

leyin KlZlltoprakta Ihlamur caddesi 
117 numarah hanesinden kaldml 
Sahrayicedidde aile kabri<tonmo il 

dilecektir. 

*** 
Ankara, Konya vilayetleri kap1 

hiidas1 merhum :;iehab Beyin k1 
Giimriik ve inhisarlar Vekaleti E 
mik i~ler miidiirii Celadet Barbaros 
Liman i~letmesi memurlanndan 
Barbarosoglu ve Giimriikler tetkik 
diirliJ~ii memurlanndan Resai Ba 
rosoglunun halala!! Nimet Barbaro 
vefat etmi~. cenazesi Sar1yerden 
dmlarak Rumelihisarmdaki aile k 
tanma gomiilmii§tiir. Allah rahme 
lesin. 

Bu ak~am 
F<anstz Tiyatrosunda biiyilk ra! 

goren (RfGOLETTO) 
operet 4 perqe, miizik, Verd1 
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T ayyare ve bomban1n 

tahrib ve tesirleri 

$EHRiN i~iNDEN 

Yangm bombalarile ~·kardarak biiyiiyen 
yimgmlari sondiirmek, hi~bir ~ehir itfaiyesinin 

kudreti dahilinde degildir 

Bundan evvelki yaZimda ("') tayyare 
hiicumlanna kar§I korunma tedbirleri an
cak milletin lr.endine giiveni ve umumi 
tabirle maneviyab iizerine kurulabilir 
demi,tim. 

Bombardtrnanlann nas1l y.1p:lacag1 ve 
bombalarm tesirleri hakkmda soze ba,la
madan evvel tayyare hiicumlanna dair 
diinya havacihk aleminde ve edebiyatm
da biiyiik akisler uyand1ran ve miinaka
§a ve tenkidlere yo! a~an bir nazariyeden 
Duhetisme' den i~t giri,elim. 

Yazan: M. S. 

Bu tehlikeye kar§I, Duhct. askeri ba
klllldan prensiplerini say1p di.ikmekte vc 
havaya kar11 passif miidafaa hususunda 
!U prensipi soylemektedir: «Havaya kar
l! passif miidafaaya azami bir inki1af 
vermeli ve biitiin miiieti bu hususta ten
sik ve talim ederek yet:§tirmehdir .» 

Siz bu aat1rlar1 okuyup 
bitirdiginiz anda 

Arnerikada ii~ milyon ki~l has
talanrru~hr. 

Nova Pictoris yiidlZlmn ii~ par
~asmdan her biri 25760 kilometre 
yol almt~hr. 

Kanada endi.istrisi bizim para· 
m1zla 3500 lirah.k mal istihsal et
mi~tir. 

Londra zabttast masra.f biit~e. 
sinden yiiz lira sarfedilmi~tlr. 

Finlandiyada 7000 den fazla si
gara im,al edilmi$lir. 

Almanya, evlenmek istiyen ~!ft
lere 100 mark ikraz etmi~tir. 

Hollanda'dan Amerikaya iki yiiz 
tane lille sogam sevkedilmi~tir, 

Biitiin dtinyada, fuhnalar, bir 
bilyon kilovat elektrik yapnu$hr. 

ingilterede, i~ biirolarh bes ki
$iye l'l bulmu~tur. 

Can « Bogaz » dan gelir ! 
Bogazi~i yeni • mevs1m 

hayat ya~amaya 

canb 
hmrlamyor 

bir 

Yazan: SALA.HADDIN GVNGlJR 

Parazitler 
Radyo ismile birlikte taammiim eden 

kelimelerden biri de (parazit) tir. Bir~ok 
kelimeler gibi, bu da <;ok kimse tarafm
dan kullamlan, fakat manaSI iyi bilinmi
yen tabirlerden biridir. Radyoda ba1hca 
iki tip parazit vardlf. Bunlardan birisi ta. 
bii, digeri sun'idir. Birincisine (atmosfe
rik) de deriz. 

Radyo dalga1an giderken yolda hava
mn iyonizasyon tabakalarma veya serbest 
elektronlar mmtakasma raslar. Bu iyooi
zasyon tabakaSI radyo dalgasmm 1eklini 
degi1tirir. Musiki sesleri veya sozler, bir 
aparllman1n bir katmdan diger katma 
ge<;erken naSI! bozuluyorsa radyo dalga• 
lan da iyonizasyon veya serbest elektron 
mmtakalarmdan ge~erken bozulur. 

ltalyan to~u generallerinden Duhet 
927 senesinden ba1hyarak 930 senesine 
kadar olan bir devre zarfmda havac1hlr. 
ve bilhassa bomba tayyareciliiii hakkm
da gazete ve mecmualarda yepyeni ve 
yeni oldugu kadar da ilk anda mubala
gah ve hayalperest goriilen fik:rler ve na
zariyeler ortaya ath. 

Goriiliiyor ki, hava kuvvell~rinin bii -
yiik ve miiessir taarruL kudretine inanan 
Duhet, haddi zatmda hava taarruzlanna 
kar11 ancak hava hakimiyetmi en esash 
miidafaa olarak kabul ederken dahi pa
sif korunmaya ehemmiyetli b;r mevki ve
riyor. Duhe, av tayyarelerile miidafaay1 

bile maksadSiz bir israf telakki ed1yor. ,.--------------~ 
Havaya alan toplarm te•irini inkar et - MOHiM K.ES, iF ! 
memekle beraber her Y<'rde bu silahlann 
tedarikini ve bulunduiUlmasml mali ve 
malzeme bakumndan miim kiin gormiiyor. 
F akat pasif miidafaanm hakiki k1ymetini 
inkar degil bilhassa bunun lilzumunu ka
bul ve milletin bu bak1mdan tensik ve !a
lim ettirilmesini tavsiye edivor. 

Dii§iiniiniiz, radyo dalgalan uzaklar• 
dan bize gelirken yolda 1imleklere, y!ld,
rtrnlara raslar, iyonizasyon tabakalarmdan 
ge<;er. Radyo dalgalannm 1ekillerini be
zan bu amiller (atmosferik) tir. Umumi· 
yetle ii~ dort tip atmosferik vardn. Rad
yo cihazlannda filtre devreleri yaparak 
bu parazitleri az ~ok izale etmek miim
kiinse de tamamile kurtulmak imkanSIZ 
gibidir. 

;lehirlerde tramvay tellerile ar1lan ara
smdaki §erarelerden, elektrik dinamo veya 
motorlerinin, diyatermi ve rontgen cihaz• 
!an gibi hall cihazlarm ~trarelerinden, 
evlerde bozuk tesisahn ~Ikarchg1 ~trare • 
Jerden tevelliid eden ve frekanslan nisbe
ten ku~iik olan parazitler vardu. s,Jr. tip
te antenlerle ve makinenin aoten devre • 
sinde hususi tertibat yaparak bu parazit
leri hemen hemen ortadan kald1rmak 
miimkiindiir. 

Garibi JUradadir ki, bu nazariyeleri 
tenkid edenler arasmda ltalyan ordusu 
Gene! Kurmay ikinci ba,kam da varru. 

Bu nazariyelerin ortaya ahJd,g, za -
manlarda ise tayyare vaSif!an bugiinkii 
tayyareleriokine nazarnn ~k dii1iik bu
lunuyordu. Ve Duhet'in ta•avvur ettigi 
maksadlan yapabilecek kudr~tte bulun
maktan cok uzakll. 

Diinya havac1hk a!emi ise heniiz U
mumi Harb ekoliiniin ve tecriibelerinin 
tesiri altmdaych. Bu :;cbeble Duhet cok 
tenkide ugrad1. 

Havaya kar11 passif korunma i1ile a
lakaSI clan Duhet nazariyelerini se~elim: 
Duhe 1921 de: «Biiyiik Hnrb bir defa 
i~in bitmi1tir. Elde edilmek istenilen ha
Silamn azamisini seri bir suretle elde et
mek i~in ba1ka bir tarzda ~ah1maga lii
zum vardu. Bu tetkik olunmalJdlr. An -
cak istihsali istenilen haSI!a, b~liin mii -
sellah kuvvetlerin hep,inin hadaSI olup 
bunlardan yalmz birisinin de!!ildir.» di -
yerek tayyareciligi miistakbel bir ordu 

halinde taarruzi bir kuvvet o1 arak se~i
yor. Kara ve deoiz kuvvet1trine miida -
faa vazifesini ayuarak hava ordusunun 
haznhyacagl zemin iizerinde kolayhkla 
hareket edebileceklerini kabul ediyor. 
T ayyarenin miidafaaya asia miisaid ol
madiglDI, ancak taarruzla i1 gorebilecek 
mahiyette bulundugunu batt~ miidafaa 
tayyarecisi clan av tayyaresinin dahi va
zifesini taarruzla ba1armaktan ba~ka bir 
hareket tarz1 mevcud olmadJgtna i1aret 
ederek hava ordusuna taarruzn buylik 
bir k1ymet atfediYor. Duhet 193 .. Harbi 
nammda yazd1g1 bir eserde nazariyelerini 
misallerle izah ederek 20 toniuk tayya
relerden miirekkeb miitea::!dic.l tayyare 
filolanndan te,kil ettiii:i muaLZam haVI 
armadaSim havada tel~izle sevk ve idare 
ederek dalga dalga ve devamh hiicumlara 
sevkediyor. Ve haSim mem1eketin mii -
dafaa ve harbe deva-n imkanlanm ta • 
mamen felce ugrahyor. Bunc.lan •onra 
kara ordulan hava ordusu tarafmdan 
haznlanm11 meyvay1 dev$irmeye geliyor

lar. 
Duhet nazariyelerini ve I 0 3 .. kitabml 

baz1lan istihfafla kar!tladii•r. Baz•lan 
da mubalagah te§rihlerle kabul ettiler. 
Aleyhte bulunanlar tayyarecii,k ve te -
sirleri hakkmda miispet olarak elim1zde 
ancak Umumi Harb tecriibeleri vardu. 
Bunlara istinad edebihriz. ls.,onya ve Cin 
harblerinde Duhet naariyelerinin tahak
kukuna delalet eden bir emare gormectik, 
dediler. 

T ayyarecilik kara ve deniz ordusuna 
tabi yard1mc1 bir Simf olmaktan ~1karak 
miistakil bir hava ordusu 1eklini aldt. 
Bombard1man tayyareciligi hava te~kila
hnda son madan on maya geGti. Yak
tile Cemiyeti Akvam tarafmdan buyiik 
devletler i~in kabulii di.i,iinii'en 500 lay
yare adedi, ihtiyatlarile beraber (5000) e 
yiikseldi. Devletler hava biitre1erini se -
neden seneye arhrmakbdu. Biiyiik Sri
tanya 939 - 940 hava biitcesini 200 
rnilyon lngiliz lirasma ~1kard1 ki milli 
rniidafaa biit~esi 800 milyon 1n~iliz liraSI 
olduguna gore nispet 1/4 tiir. Bu nispet 
937 ve 938 senelerinde l / 3 tii. 

Duhet'ye gore, kara ve drniz ordula
nmn iistiinden a§arak memlekrt i~ine da
lan hava hiicumlanmn maddi ve manevi 

• tesirleri buyiik olacakt1r. Maddi zararla-
n tahmin kolayd1r. Manevi zararlara ge-

• Iince, muharrir, kendisini miic!afaa ede -
rnedi~ini anhyan millet iizerinde, mrmle
ket i~indeki tayyare hiicumlanna karsl 
bir,ey yapmak imkamm bubmtyan ord•1 
Ve donanma iizerinde nekad~r buyuk o
lacagi anla§Ilabilir, diyor. 

Laalettayin bugiinkii bir bomba tay
yaresinin vas1flanm gozden ge~irirsek 
10, 50, 100 ve ilah tayyar•den miirek· 
keb tayyare filolano:n bombardunan 
kudretlerini tahmin edebiliriz. 

Beheri 1000 beygir kuvvetinde 2 mo
torle miicehhez ~ok ki1ilik bir tayyarenin 
vash: 

Bo1ken s1kleti: 6 ton. 
U~u! Sikleti: 9,6 ton. 
4000 metre yiikseklikte azami siir'ati: 

saatte 415 kilometre, 4000 metre yiik • 
seklikte seyahat siir'ati: oaatte 370 ki • 
lometre, 4000 metreye ~Ikt$ miiddeti: 
10 dakika 12, en ~k yiikselebilecei!i ir 
tifa: 8400 metre... Teslihah 1udur: 
1000 kilometreye gidip gelmede 1200 
kilo bomba ta§lr. 4 makinelitiifei!i vardtr. 

T ayyare hiicumlan giindiiz ve gece 
yap1hr. Giindiiz SIU$Ik filolar halinde, 
gece ~ok k1sa faSilalarla birbirini miitea
bb gelen tek, nihayet 2 • 3 tayyarelik 
gruplarla gelirler. Giindiiziin yiiksek ir
tifadan ve gece daha a1~ak irtifadan, 
giindiiz aktif miidafaa yoksa alcak irti -
fadan seyrederler. T ayyarelerin fizik te
sirlere mukavemeti artt•i!Indan fena ha -
valan, bulutlu ve yaii;t~h havalan da ter
cih edecekleri zamanlar olabiltr. 

Maksad1 temio etmege yarayan bir 
1ehir hedef olarak se~ildigi takdirde dahi 
bu ~thrio giindiiz veya gece en kalabahk 
olao semtleri, elektrik, su ve uo gibi ha
yat membalan bombardllllan hedefi ola
rak aynhr. 

Tayyare bombalan, tahrib (infilak 
bombalan), yangm ve gaz bombalandu. 

lspanya ve Cin muhare!Jol•rinde en 
~ok kullaniian bomba cinsi tahrib born
baSI olmu§lur. Nadiren yangm bombaSI 
kullamlmii, gaz bombaSI kullamldti!ma 
dair sarih ve kat'i bir malumat Sizmami§· 
llr. 

T ahrib bombalan 10 kile>dan ba$lar, 
I 000 kiloya kadar ~1kar. 2000 kiloya 
kadar tayyare bombaSJ yaPild1ih i1itil • 
mektedir. Sehirler 1~in kullamlacak bom
balar 10, 50, 100 kiloluk bombalard1r. 

Bir tahrib bombaSI dii~tr dii1mez pat
lar. Yeya biraz girdikten sonra patlar. 
Bir bomba 600 - 1200 par~ava aynhr. 
Bu par~alar 300 metreye kac!ar canh he
defier iizerine miiessirJir. 1.5 tuii;la ka
hnhgmdaki bir duvan pek ya kmdan ge
l en par~alar delebilir. 

Y angm bombalan kiiGiik!iir. Bu se -
beble Gok ta~m1r. 0.5 - 5 kilodur. Umumi 
Harbin son y11larmm mahsu!ii olan elek
tron bombalan tekemmiil ettirilmi1 ve 
~imdiki elektrontermik bombalan bom
banm infilak maddesmi muhafaza eden 
madeni de eriterek hararet kudretini 
2000 - 3000 santigrad drrecesine ~Ika
ran bombalardu. 

Bu bombalarm .;1kanp biiyiittiiii;ii yan
gmlan sondiirmek hi~bu ~ehir itfaiyesinin 
kudreti dahilinde dei!ildir. Halbuki bu 
bombanm evin damma dii~tvgii goriiliir 
ve daha yanmaii;a ba,Iarken bir kiirekle 
almarak kumla dolu bir kogaya konulur 
ve bah~eye toprak iizerinde ktnd1 kendi
ne yanmaga btrakihrsa hi~ de korkulacak 
bir,ey olmadigi anla~Ilu. Bir ~artla ki 
bunun i~in ev te~kilau, mahall~ te,kilah 
ve nihayet ~thir te!kilati vapilmii olsun 
ve bunu yapacaklar d• o~tenmi1 bulun-
5unlar. Bu bombalar pahah de~ildir. Bir
ka~ kere tecriibe ile bunlara kar11 tahaf
fuz ~areleri ameli olarak da tekemmiil et
tirilebilir. 

M.S. 

(•) Evvelkl yaz1 26 nl.san tanhll nii.sh~
mtzda ~Ikml§tlr. 

Nesli 50 milyon sene 
once inluraz bulan bir 

bahk yakalandt 
Bu asnn, hayvanata miiteallik en bii

yiik ke1fi olarak, ge~ende Cenubi Afrika 
sahilinde tutulan acayib ve ~imdiye ka
dar mevcudiyeti hi~ bilinmiyen bir bahgm 
ke1fi gi:isterilmektedir. Hayvanat alimlen 
bu mevzuun iizerine dii1mii~ler ve yem 
babgm, elli milyon senedenberi nesli tii
kenmi§ bilinen bahk soyundan oldugu ne
ticesine val1DI$lardn. Milyonlarca sene 
evveline aid la$lar, <;oktan olmii! hay -
vanlann bakiyelerini muhafaza ederek, 
oonradan gelenlere bu hususta bir fikir 
vermege yarami§h. Geolog]ar, bu ta1lara 
bakarak geologiye temas eden hususlarda 
iz buluyorlar, iz iizerinde yiiriiyorlard1. 
T a1 iistiinde yapdan tetkikatla, ta,la!ffia
lan mukayeseli bir tetkik mevzuu edine
rek, yiizlerce ve binlerce hayvan cinsleri
ni tefrik ve tasnif ediyorlard1. Cografi 
vaziyetler, muayyen ya1aYI! tarzlan, 
muhtelif hayvan cinslerinin ne zaman ilk 
defa olmak iizere yeryiiziinde goriindiik
leri Ye sonra da ne zaman gOri.inmez ol
duklan, bu ta1lann delaletile iii!renili -
yordu. 

Canh olarak Cenubi Afrika sahilinde 
tutulan bahk, derin denizlerde ya11yan 
bahk ailesine mensubdur. Elli milyon se
ne evvel nesli inktraza ugramt$ samlan 
boyle bir bahi(m 1imdi su yiiziine Cikma
"· once bahk~Ilan !BIIflmtf, sonra da 
alimleri hayrette b1rakmt§llr. Bu vaziyet 
karfiSmda ba,kaca nesli inknaza uihami$ 
samlan mahluklann da ha!en ya1amakta 
olmaSI, kuvvetli bir ihtimal i<;erisine gir
mi tir. Zuhuru biiyiik bir mesele clan ve 
mazisi e1li milyon seoeye irca olunan a
cayib bahk, zamanla vaki ball inki,aflar 
hesaba kahlmazsa asbm muhafaza eder 
goriinii1tedir. Bu bal!gm dahili uzuvlan
nm da tetkiki suretile, i~erisine dair rna -
ll!m olm1yan vaziyetlerin de i:igrenilebile
cegi ve bu suretle ihtimal biitiin dunyada 
akisler b1rakacak baz1 cihetlerin malum 
olacag, soylenilmektedir. Bahgm, di:irt a
yakhlar yeti,tiren bir aileden oldugunu ve 
belki de derece derece, insar.m bu bahgm 
soyundan geldii!ini soyliyenler, insaniD 
maymundao evvelki ceddi bahk oldu~u
nu muhtemel goriiyoriar. Yani, bahk 
maymunla~ml~, maymun da insanla$ -
mi$ ... Y eni ke~if iizerine, bu, bir~ok k=~i
yi me~gul eden bir mevzudur. 

Ge~en pazar, mevsimin ilk turfanda 
yemi§ini gozlerimle yemek i<;in Biiyiikde
reye kadar deniz yolile kii~iik bir seyahat 

yapllm. Deniz o kadar durgundu ki, ade
ta: «Oniimiize bu <;ar1af1 kim mdi?» di
ye soracag1m geliyordu. 

Galatanm dara1hk tepe1erini ge<;tikten 
biraz oonra, Bogaz ba~lad1. «Can bogaz

dan gelir ... )) soziiniin yalmz oburlar i<;in 
soylenmedigini timdi daha iyi anliyo

rum. Evet, muhakkak ki lstanbula ve ls
tanbullulara can bogazdan geliyor! 

Y aln1z Halicden ve hatta yalmz Mar
maradan ibaret bir 1ehir, asia bugiinkii 
lstanbulun adm1 ve tadm1 laJIYamazdd 

Onun mamuresi degil, harabesi bile 
hota gidiyor: hte, «;leref» stadmm orta

smda curiik bir direk gibi sa!Janan <;Ira
gao saray1 iskeleti 1.. Ye i§te ma ma, ki
minin kamburu ~lkmlj, kiminin omrii, gii
nii kararm11, yahlar ... 

Gozleri topraga bakan insanlar gibi, 
bunlar da dalgm ve hareketsiz pencere
lerinden i:inlerindeki engin suya bak1yor 
ve sanki i~lerinden ac1 ac1 mmldamyor
lar: 

•Durgun IIUI/a bakt1m ve cled1m ah iilebfl· 
scm ... 

Maddmkt 1/0k aDllyacak mevtime kimsem~• 

Halbuki, bana sorarsamz; yah! an bu 
1ikayetlerinde hi~ de hakh gi:irmem. 0-
liirlerse, vakitsiz olmii1 olacaklar. Ve 
Bogaza yaz1k, ~ok yaz1k olacak! Yib

lanlann yerinde o kadar az bina yap1l -

dimi bu kara dii1iincelerden kurtarabil
dim. Tarabyada esinti birdenbire sertleJ
ti. Fa kat ne tatl1 bir 'ertligi vard1 riizga
nn .. . Damak i<;in, ilik neyse, cigerler i~in 
de bu hava o ... 

f~te nihayet Biiyiikdere ... 

lskeleden ~1karken, -ben, beni bildim 
bileli- Buyiikadada oturan eski bir a§ina 
yamma yakla111: 

- Hayrola, dedim. Sen Biiyiikadada 
de gil misin? 

- Biiyiikadada idim ama, bu sene 
Buyiikdereye ta~m1yorum .. 

- Neden o? 

Giildii: 

- Ha§metlu Moda hazretlerinin, se
riri saltanahm, birka<; senedenberi, Bogaz 
tepelerine naklettiginden senin haberin 
yok galiba?.. 

- Haberim var ama, dedim, sen ote
denberi Biiyiikadamn aJtklanndan biri • 
sin! 

Kolumdan ~ekerek beni bir kazinoya 
siiriikledi. Kendi de yamma oturarak an
latmaga ballad~: 

- Hiiyiikdere ile Biiyiikada, iki bii
yiik sayfiye yeridir. Ayn ayn a§Iklan 

vard1r. F akat zamane sevgilileri gibi on
Jar da bu ara, a§IkJanm Sik Slk degiJtir• 

m~ge ba§ladilar. Bu 'ene galebe Biiyiik
dercdc ... Buyiikadamn pabucu degilse 
bile, pahah sayfiyeleri §imdiden dama a
Uliyor I 
-Sebeh~ 

m11 ki, her ~oken yahmn, Bogazdan bir _ En ba§la gelen sebeb susuzluk ... 
yanm koyii silip siipiirdiigiine, ilk baki§ta Sonra da kiralann yiiksekligi ... Biiyiik • 
hiikmedilebiliyor. 

adada evi olanlar, mevsimlik kiralan ta-
Y a, biitiin yahlann ortadan kalkhgl yin ederken, tapu kayidlarmdaki rakam

gun ... Y er yer ISinlmi§ ve bagrmda yol
lar a<;Ilmi§ bir Bogazi, bilmem, gormege larla konu§uyorlar. Adaya gitmek gi:i<; 
tahammiil edebilecek miyiz L degil, bir nevi hicret oluyor. 

Evet: Aci hakikat bu 1 y ollar kanu- Mutedil bir fiat iizerinden ev sahible-
numuzun umumi maddelerine gore, arhk rile anla§abilmek, Hitlerle <;emberlaynin 
Bogaz sahillerinde yah yapmaga imkan arasm1 bulmak kadar gii<; ... 
kalm1yor. Ben de, bakttrn olm1yacak. Kapag1, 

E 
Biiyiikdereye allyorum. 

skilerin «lebi derya» dedikleri bir§ey 

Fa kat bunlar yeti§miyormu§ gibi 1imdi 
bir de ii~iincii tipten bir parazit ~1kt1. Bir 
radyo merkezinden verilen haberleri, kon
feranslan veya konserleri bozmak iizere 

diger merkezlerin gi:inderdikleri caylfh • 
lar ... ftte buna <;are bulmak imkanSizdir, 
Vaktile §Crareli cihazla <;ah1an sahil pos
tasmtn tam radyo zamamnda gonderdigi 
hat ve noktalar naSI! camm1z1 Sikiyorsa, 
bu yeni parazitlerin de oylece tesirleri mu
hakkaktlf. 

Prl. SALIH MURAT 

DENIZ ISLER/ 

Bulunan motor 
Marmarada ge,en hafta >tkan bir fiT· 

tmada Biiyuk<;ekmeceye Kayldtl N a • 
mazgah isimli bir m~>!Oriin ii~ tayfasile 
beraber kayboldugunu yazrm§hk. cNa
mazgah• , Mannarada kapaklanmt~ bir 
vaziyette bulunmu§tur. 

Mayinlere kar§I tedbil 
Karadenizde son zamanlarda s1k go -

riilen mayinler dolaylsile ciddi tedbir • 
ler ahnrnl§br. ~u son giinlerde birbiri 
arkasma gorii len mayinlerin imhas1 i~in 
3000 lira kadar bir para sarfedilmi§tir. 
Masrah azaltmak i<;in Karaden izin ba§
hca limanlannda Mayin miifrezeleri bu
lundu.rulacakbr. 

<;ahnan motor 
Evvelki gece Havuzlar ve Fabrikalar 

idaresine aid sekiz metre boyunda, kur
§Unl renkli bacah Hizmet motorii , Ha -
licde idarenin nhhm1ndan <;oziilerek 
<;ahnml§lll'. Diin sahillerde bir arama 
yapliml~, limanlar rla keyfiyetten ha • 
berdar edilmi§tir. Korsanlar eline ge<;en 
motor, Galata ki:ipriisii altmda bulun • 
IDU§!Ur. vard1: Lebi derya ... y ani denizin duda- Dostumu, bu kararmdan dolay1 tebrik 

gil Halbuki, yollar kanunu, bize dag ellnege ancak vakit bulabildim. Vapur, 
· k I d - d.. 1o Gelen aeyyahlar 

lepelerine kurulmu§ i<;erlek ko§kler vade- " e eye ogru umen rmi§Il. 
diyor ve bizi tabiatile, denizle dudak du- Piyasa yolunu dolduran insan seli Yunan band~rah Andreas vapurile 
daga gelmekten mahrum buakiyor. i<;inden, gevrek kadm kahkahalanm bil- diin §ehrimize 100 Amerikah seyyah gel-

1 I
• b. h mi§tir. Vapur dun gece tekrar Akdeniz 

§te Kayalar kabristamm ikiye ay1ran ur Ir sura iden dokiilen su gibi, hk1r h- limanlarma hareket etmi§t'r. 
yo!, gozumiiziin onunde! Nasiisa ayakta ku i~ime doldurarak kazinodan aynld1m. ONIVERSITEDE 
kalan yahlar da kesilip gittikten sonra, Bu mevsimde, itiraf edeyim ki, ilk de-

Bebekten Emirgana kadar uzanan sahil- fa olarak bu kadar dolgun mevcudlu bir Rektor geldi 
de bir tek yah goremiyecegiz. vapura biniyordum. Ne1riyat kongresi mtinasebetile Art.· 

Odemi§te bir cinayet Bogaz1 sevenler i<;in, bunun ne ac1kh Bogazi<;i muhakkak ki yeni mevsim i~in karada bulunan Oniversite Rektorii Ce-
Odemi§ (Hususi) - Odemi§le Kuru- bir1ey oldugunu, bilmem tekrar etmege hayahn ve hareketin ta kendisi olmaga mil Bilsel, Hukuk Fakiiltesi dekaru pro-

caova koyiinde Osman Oz\ii.rk nammda liizum var miL hazulamyor!.. fesor Ali Fuad ve ikllsad Fakiiltesi de-
birinin diigiiniinde kanh bir hadise ol - Ancak lstinyeye geldigim zaman, ken- Saliihaddin GV NGlJR kam profesi:ir Orner Celal diin sa bah 
mu1tur. Osman Oztiirk, davul zurna <;al- §ehrimize di:inmii§Ierdir. 
d~rarak eglence yapmak istemi§, koy c "'\ 
muhtan Ahmed Ceyhan, miisaade aim- Tire ~ocuk Esirgeme Kurumunun faaliyeti I 
mad1g1 i<;in mani olmak istemi§tir. <;t • ""-----------------------·-------') 
kan kavga neticesinde muhtann kaym
biraderi Mehmed Can, bi<;akla damad 
Osmam ag1r surette yaralaml§ltr. Muh
tar da basmdan hafif<;e yaralanrnl§tlr. 
Vak'amn miisebbibleri yakalanm1§llr. ---Mahkumlarm nakli iti 

MOTEFERRIK 

~i§e ve cam fabrikaa1 
mamulab 

Pa§abah<;e §i§e ve cam fabrikas1 rna -
mulall perakende sipari~lerde de sahla
cakbr. Diinden itibaren tatbikata ge<;il -
mi§tir. 

Sanayi Birliginin ~ah§malarl 
Sanayi Birligi idare heyell, diin ak -

~am ge<; vakte kadar devam eden bir 
toplanh yaparak 11 inci yerli rna liar ser
gisi haz1rhklanm tetkik etmi§tir. 

Tiitiin istiyorlar 

Adliye Vekaletince Miiddeiumum! • 
Iige istanbul Hapisanesinin bo§altllmast 
'l'ar olunmu§tu. Miiddeiumumilik bu 
husustaki hazirhklanm onceden biti>' -
mi§ oldugundan, diinde nitibaren mah
ki.tmlann nakli i§ine ba§lamlml§ltr. 
Mahki.tmlar, istanbul Tevkifanesine ve Amerikamn biiyiik tiitiin kumpanya-
Oskiidara kafile kafile gotiiriilmekte, o- larmdan b1rinin direktorii §ehrimize gel-
ralara yerle§tirilmektedir. On aktr ceza- mi§tir. Bu kumpanya memleketimizdcn 
h mahki.tm da imrali adasma dogru bu- 200,000 kilo tiitiin almaktadLI". Macar re-
giinlerde yola ''kanlacakllr. istanbul jisi namma gelen heyet de 600,000 kilo 
Hapisanesindeki dort yiiz mahkumun . Tir~ ( Hususi) - <;ocuk Esirg~me Kurumu Tire ~ubesi bu yt: hiimmah tiitiin almak iizere tiiccarlardan tPklif 
nakli i§inin, oniimtizdeki bafta i<;eri • b1r faahyetle ~a:l~maktad~r. Km~sestzlere yard1m ~tmekle _beraber tlkokullara istemi§tir. 
sinde tamamile b tirilebilecegi ve hafta d~v~m eden faklf cocukla~t ~a ~h:"al etmemektedlf: 23 ms~n ~oc~-k bayram1 1 Her _sene 350,000 kilo tiitiin alan Fran
sonunda hapisanenin bo§alml§ buluna -~ gunu 102 tlkokul talebest g1ydmlerek sevmd~rilml§tlr. Gonderdtg1m rcs1m, s1z reJtSI, bu sene memlekct·m1zden 
cag1 samlmaktadLI". sevindirlen cocuklan gostermektedir. !500,000 kilo tiitiin alacakllr. 
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YardlmCl ses Avrupa ~ampiyonasinda Kanadah b~r fabr~kator: 

Buyuk ;ehirler - '! ~ ancak sey1r halindeki 
den birinde, biiylik • A • f 
~ohret •• hibi bir ter- • . .4. .rt. U m U m 1 t a S n 1 trende 
~~ :u.::t . bt~:~:~- ~· ~1""'/e.j 
lannda te hir ettiii; · 
mankenlenn elinde- \! :S 
ki ~antalara, belle
rind~ki kemerlere, 

Oslo'da yap1lan miisabakada 
Norvec takirm da kazand1, 

birinciligi 
sonuncu 

isve~ 
oldu 

~ 

arkalanna gtydirdigi roblara ses vermi!. 
(:antalar, akordeon veya p:yano bi~i

minde. Kemerlerin ve roblann hususi bir 
bi~imi yok. F akat onhr da ses\i, otekiler 
de. Hem de, ~tkardtklan sesler, alelade 
seyler degil, en modern hava!an, en gii· 
zel melodileri, bu ~antalardan vc bu rob

1941 ~ampiyonas1 istanbulda yap1lacak 

lardan dinlemek miimkiin. 
A tklar i~in bundan daha giizel bir 

ilam ask 'astlast bulunamaz. Sesli ~an • 
talarm ve sesli roblarm bu meztyeti ke;
fedihr edtlmez. lerzinm icadt daha ;ii • 
mullenecegine jiiphe yok. Y ak.nda, sesli 
ba~tonlar, sesli para ~antalaro, sesli kun
duralar filan gormemi, pekala kabtl. 

Stokholm, 30 (Mill1 giire1 taktmtmtz· 1 muvaffakiyet goren ve puvan hesabile bi
la giden arkada§tmtzdan) - Yirmi be- rinciligi kazanan 1sve~ tak1mml kar§IIa
§inci Avrupa giire§ .ampiyonaSl diirt giin mak iizere istasyona gelen, fsve~ spor lej· 
devam ettikten sonra Veldensteatre sa- kilatt, ayni zamanda bizim taktmt da kar 
lonlannda yaptlan biiyiik bir merasim- lt!dt. isve~ spor te,kilah reisi Stokho\m
den sonra nihayete erdi. de ktsa siirecek ikametimizin iyi ve ncj· 

Avrupa giire; 1ampiyonasmm son mii- eli ge~mesini temenni ettikten sonra 
sabakaSI agtr siklet birinciligi i~in Eston- «Tiirk taktmmm Norve~te kazand.gt mu
yah Kotka. ile !sve~li Nyman arasmda vaffakiyeti dikkatle takib ettigini siiyle
yirmi dakika devam eden ~etin bir miisa- mi1 ve giirej<;ilerimizi isve~li sporcular 
baka olmu•tur. namma ayn ayn tebrik ederek ellerini stk· 

Y alnll, bunun kotii, hem de pek ko
tii bir taraft var. (:enesi kuvvctlt bir re· 
fikai hayat tasanur edin ki, elmde sesli 
~anta, belinde .esli kemer, arhsmda sesli 
btr rob var. Bir de kavga sahncsi tesav
vur edin ki, bayamn ~enesi y~rulduk~a 
~anta": onun kurgusu bittik.;e kemeri ve· 

Ge~en sene T a !lin' de yaptlan miisa- mt~ttr. Stokholm istasyonunda ticaret a· 
bakalarda agtr siklet birinciligini ilk defa tasemiz de bizi karjt!ayanlar ara•mda i
kazanan Estonyah Kotkas; N orver;te yap diler ... 
ttgt ilk mii;abakayt <;:oban Mehmedin sa- Diin geceyi lsver;te ger;irdik ... Bugiin 

ya robu c;en~ yan*hnyor ... 

yt hesabile maglub ettigi Macar Bobiii e be1te Finlandiyaya hareket ediyoruz ... 
puvanla yenildikten sonra ma ile: AI· 1941 Avrupa giire; 1ampiyona<mm ts
man §ampiyonu Horn Fiser'i iki, <;:oban tanbulda yaptlmaSI kararlajmtj, Beynei
Mehmedi on iki dakikada tujla, fsver;lt mile! federasyon, bu talebimizi memnu
Nyman't sayt ile maglub ederek ikinci niyetle kabul etmistir. 

Caz nereli? 
defa Avrupa giire§ :ampiyonu olmujtur. Avrupa ,ampiyonaar neticeleri: 

Son miisabakayt miiteaktb, Avrupa 56 kilo: Kisseli (Fin\andiya) 

( it' , " Cazm zencilerden 
giire; !ampiyonasmm kapantj merasimi Petterson (tsv~) 
yaptlmtj, birincilik, ikincilik, iir;iinciiliik Stokhe (Alman) 

l
t. ••r.:r)!'jllfj ldi~im_ unneder -

, 11k. Mer,er ne koyu alan giirej~i\ere Norver; federasyonile Os- 61 kilo: Pihlamaki (Finlandiya) 
In Belediyesinin hamladtgt kupa ve rna- Schmitz (Alman) I Jtr gafl~t i~indey-
dalyalar venlmi,tir. Toth (Macar) 

11k miikafat 56 kilo birincisi Fin'tan- 66 kilo: Anderson (tsve~) 
mtllZ-

Son zamanlarda, 
Sir Ro'::>ert Mond 
tstmli bit ingilizin 
nyaset ettt~i arkeo
loii heyeti, M!Strda 

diyah Kisseli'ye verilerek bajlamtj, jam- Y a1ar (Tiirk) 
piyon giire~i halka takdim edildikten son Kaskela (Finlandiya) 
ra, milli mar1t miiteaktb, ma ile dtger 72 kilo: Schafer (Alman) 
siklet biricinlerine ayni merasim yaptl· Puussep (Estonya) 

yem btr tak>m hafriyal yaptt. T oprak al- mt<tlr. 
t•ndan, vaktile O~iincii Totmes admt ta- Birincileri miite~k>b iki_nci .. ge_I:n~re 
ryan Fir'avunun mabedi on~nde durdu- hediyeleri verilmijltr. 66 krlo tkmctSt a· 

gu m a vet edilen gayet biiyuk taslar ~t- 1arla 87 kilo ikincisi Mustafamn ortaya 
k udt. Bu t .. Iann iistiinde b;r taktm tas- ' geldik1eri zaman yaptlan alktj hemen he-
mire var. Dans eden Mtstrh tioleri. men pek az gure1~iye nasib olmu;tur. 

l'v1iitehass1Slar bu tasvirler iizerinde Giirej<;iler, miisabaka ktyafetile orta-
yaptlklan tetkikior neticesinde viicudle· ya ~tkttklanndan tunc gibi viicudlii olan 
rin seklinden, ayaklann atth&!ndan, belle- Mustafa pek ~ok alkt;lanmt§hr. Mukafat 
rin hukiiliisiinden, bu dansm, caz musiki- tevziinden sonra evvela Norve~ Gu:es fe
st ahengine uygun bir dans oldugu hiik- derasyonu reisi, bilahare be~~elmtlel ~
m mii verdiler matiir giire1 federasyonu retsr Fmland!-

Vanlan ka~aat ;u. Zenci malt zannet- yah Smedo . ~iisabaka~a:tn kapa~dtgnu. 
liRtmlz caz, u~ bin sent evvel, yeryuztin- mcmlcketlcnntn renlclermr t•m"l eden 
!de gene mevcudmu;, ve ilk evvel MIStr· giirej<;ileri birer hirer selamlad!gtm ve ge
ldann kulaklannda camda:ms. lecek sene Finlandiyada bulu1mak iizere 

Tarihin tekerriirden ibaret olduguna veda ettigini soylemij, merasim de bu su· 
bir rl•lil daha I retle bitmi§tir. 
.................... ;....................................... Norvec;. giire~ federasyonu gece on bir 

Sokakta bulunan ~anta bur;ukta ii~ yiiz ki1ilik miikellef bir ziya· 
Bursa (Hu,usi) - Nazmiye Asaf Gu- fet vermi1tir. Ziyafette muhtelif millet

rec;; c;;ocuklarma yliriiyti~ yaptlrmak ic;;in lerin federasyon reisleri gordiikleri alaka
yaya olarak asfalt yoldan <;ekirgeye gi- dan dolayl orve~ federasyonuna tejek
derken Kiikurtlii yanmda bir c;;anta bul- kiir etmij ve milletleri namma getirdik
rnu~tur. Bu c;;antamn ic;;inde 70 lira kiy-
mc inde b1r plrlanta ile 25 lira kadar leri hediyeleri vermi1lerdir. 
para, elmas kiipe ve yiiziik bulunmak. Ziyafet ge~ vakte kadar pek ne~'eli 
tadtr. Nazmiye c;;an!ayt getirip Sedba~t bir sekilde devam etmi§tir. 
pol s karakoluna teslim etmi~ ve Kii - ,.,.,. 
kurtlii civannda buldugunu saylemi§tir. Evvelce Finlandiya federasyonile ya-
Polis, bu c;;antanm sahibmi ara§llrml§, ptlan anla1ma iizerine iki senedenberi ya· 
ne\Jcede Kiikiirtlii otelinde misafir olan ptlmakta olan Tiirkiye • Finlandiya gii-
1stanbullu Rana isminde bir kadma aid res temasmtn son miisabakastnt yapmak 
oldugunu iigrenerck c;;antay1 kendisine iizere taktmtmtz Finlandiyaya hareket et
vermi§tir. Rana. c;;antay1 bulan Nazmi -
yeye g derek, helal slit emmi§ bir insan 
oldugu ic;;in kendisine ~ok te§ekkiir etti
gini ve pek minnettar kaldtgmt bildir -
mi§tir. -···-lskenderun limanmda 

F ramnz iissii 
Kah•re 4 (a.a.) - tskenderiye lirnam

mn Ftanstz ve Akdeniz filolanna bir 
i tmad noktast le§kil edecek derecede 
gen~lefimcsi mcselesi, alakadar rna -
k•ml ca tetkik olunmaktadJr. 

mi~tir. 
Diin sabah saat 11.05 da Oslo' dan ha· 

reket ettik. 
Gece 21,02 de Stokholm'e geldik .. 

Norve~ ile !svec;; arasmdaki seyahati is
ver;, Finlandiya. Estonya taktmlarile be
raber yaphk ... 

Diinyanm en iyi giirej yapan dort takt
mtntn bir arada yaphgt on saatlik yolcu
luk her baktmdan ~ok zevkli ve o nispet
te istifadeli olmujtur. 

Avrupa giires 1ampiyonasmda biiyiik 

- Bu gidi1le 1irketi 1imdiden btra· gim.» dedim, savdtm. Ona cantm Slkt!-
kacagJm, sanmm. dt. Nedir bu arttk ?. 

- Buna •evindim, dogrusu. .. Ben: 
ktrmayacagtnt bi!iyordum, zaten ... Peki 
a rna ne oldu birdenbire ?. 

Hir; ... Sen oyle istemiyor muy-
dun?. 

Bu tdisle dedigine baktltrsa yal-
mz bemm istedtgim i~in olmtyacak. 

- Ben de Stktlmaya ba1ladtm. 
- Neden, ne oldu?. 
Mualla, olup bitenlerin hepsini, daha 

ttmd>den ni1anhsma da anlatmak IStemi
yordu. Muhtartn buraya kadar geldigini. 
annesile konu;tugunu sakladt: 

- Bu sabah, kendimde bir kmkhk 
duydum, dedi. Zaten de ~ok yoruluyo
rum. Bir giin evde oturaytm da dinlene
ytm, dedim. $irkete Ritmedim. AraSI ~ok 
ge~medi. Memurlardan birisi geldi. An
la tlan. bana inanmadtlar, ha,ta olup ol
mad>gtml anlamak i~in doktor gonder
mege kalkttlar. Ben de: «Yann gelece-

- His: Slktlma, hi~ aldtrma I. Her 
yerde boyle yaparlar. 

- Evet ama bana yapmalan dogru 
olmaz. $imdiye kadar his: ka~amak yap· 
lim mt?. Hi~ yalantmt tuttular mt?. Da
ha bir giin 1irkete gitmedim, diye hemen 
doktor giindermek olur mu?. Hele bir 
ka~ giin ger; in bakahm. 0 zaman ne ise. 

- Bana sorarsan, bir baktma da iyi 
oldu. Biiylelikle biisbiitiin r;tkarstn, olur 
biter. 

Gene doktor, onun ;irkette ~al,hgtnt, 
old urn olaSiya istemezdi. lkide birde: 

- $imdiden buaksan, ne olur?. diye 
tuttururdu. Giiniin birinde naSI! olsa ctka
cak degi] misin? ... Evlendikten sonra da 
~a!ISmtyacaksm ya ... 

Mualla, ilki:ince: 
- Ne olur, sanki?. diyecek olmuj· 

tu. Buradan epeyce ayhk ahyorum. Bir
ka~ sene daha cahssam ne ctkar?. !Jeri· 

Virtanen (Finlandiya) 
79 kilo: Johanson (fsve~) 

Schweihert (Alman) 
Pikkusari (Finlandiya) 

87 kilo: Akerlindh (fsve~) 
Mustafa (Tiirk) 
Neo (Estonya) 

Agtr siklet: Kotkas (F:stonya) 
Nyman (lsve~) 
Bobiis (Macar) 
Umuml tasnif 

I lsve~ 
2 Finlandiya 
3 Almanya 
4 Estonn 
5 Tiirkiye 

13 
9 
7 
6 
4 
2 6 Macaristan 

7 Norver; 1 puvan almt!lardtr. 
iimer Besim 

Kas1mpa~a kuliibii bir giiret 
miisabakasi tertib etti 

Cumartesi giinii saat 21 de Ka51moa· 
,. Spor Birliiii giire;~ilerile Beyo~lu -
Kurtulu1 kuliiblerinin muhtelit gurej ta
ktmt arasmda Franstz Tiyatrosund' bir 
miisabaka tertib edilmiltir. <;:ok iyi giire§· 
~iler yeti§tiren Ka51mpa§a kuliibiiniin bu 
miisabakalarda iyi derece almaSI beklen
mektedir. 
Siileymaniye staamdaki ma~
lara pazar giinii ba§lamyor 

Siileymaniye kuliibiiniin $ehreminin
de yapttrml§ oldugu sahada federe ve 
gayrifedere kuliibler ara•mda tertib ettigi 
futbol ma~lanna iiniimiizdeki pazar gu· 
nii baslanacaktu, lki devrelik lik mar;t o
lan miisabakalara 8 tabm i1tirak etmek
tedir. Evvelki aksam toplanan kuliib mu
rahhaslan fikstiirii tanzim etmislerdi' Bu 
hafta yapi!acak ma~lar 1unlardu: 

$i1li • Alemdar saat 11.30 
Davudpasa- Eyiib » 13,10 
Siileymaniye • T opkapt » 15 
Akmspor - Alttok » 16,50 

de, senin i1lerin geni1ledikten sonra ben 
de biisbiitiin r;ekilirim. 

Suad N amtk bunu hi~ istemiyordu: 

- Senin c;;ahjman, herkesin iiniinde 
beni kii~iik dii§iirmek olur, Mualla! .. 
Bence, kansmt ger;indiremiyecek bir a
dam, hi~ evlenmemelidir. Evli bir kad!
ntn ~altsmaSI, kocasmtn ev ge~indiremi
yecek bir adam oldugunu gosterir. <;:ah
lan bir kadm; ne de olsa, kendi yuvasi
le ugrasmaya vakit bulamaz. lyi bir ana 
olamaz. Dogacak ~ocuklar, ilkiince hiz
met~ilerin elinde, sonra da sokaklarda, 

mahalle ~ocuklanmn arasmda perisan o
lur, gider. Onun i~in senin ~ali§hgmi giin· 
liim istemiyor. !!k zamanlarda bira~ Sl· 

kmh ~ekecek olsak bile, beni seviyorsan, 
buna katlamrsm. Daha sonra da ben r;a· 
hsmm. Zaten bir muayenehane ar;aca· 
gtm. Sana yokluk ~ektirmiyecek kadar 
para kazanmak i~in elimden geleni ya
panm. 

Bu aksam, Muallamn hemen bugiin
lerde 1irketten ~ekilecegini duyunca, gene 
doktor pek sevindi. Gene her zamanki gi

bi, neler diijiindiigiinii, neler tasarladigJ· 
m, nast! bir muayenehane a~acagmt an
latmaya bajlad!. Bir arahk: 

uyuyabiliyor 

F azlaca mesgul olan Kanada sanayi 
erbabmdan biri, dimag yorgunlu~u tesi
rile bir tiirlii uyuyamtyormu;. Hicbir ilac 
Hr etmemis. Y atak odasmda sabahlara 
kadar oturmu;, kalkmtl, dola§mt;. gozii· 
ne bir tiirlii uyku girmemi1. Bu araltk, 
bir giin trenle seyahat ederken, tekerlek
lerin tthrad!t donmesi, kendisine uyku ge
tirmi!. Bu vaziyette de uyku ihtiyacmt 
gidermek i~in boyuna seyahate ~rkan bu 
adam, mesela bir ;ehirden bir ;ehire uy
kuda vanyor, astl miiossesesinin bulun • 
dugu ;ehirdeki i1lerini oradan telefonla 
idare ettikten sonra, mf uyku sebebilr 
trene binerek ba;ka bir sehre yollamyor 
ve bu, biiylece siiriip gidiyor. Bu suretlc, 
ge~enlerde bahsi ge~en yalmz deniz sa
hntiSI tesirile uyuyabilen ve bu sebeble 
boyuna vapura binerek Okyanus sefer· 
lerine ~tkan adamt hattrlabyor. Esas, ay
ni eses, sadece ;ekil ba;ka! 

Ancak trende uyuyabilen Kanadah 
endiistriye], son zamanda boyuna seya
hatten btkmtl, ba,ka bir ~are dii;iinmiis 
ve kendi ~izdii!i orneiie gore, hususiyetli 
bir karyo]a tmlarlamts. Y apttrdtgt bu kar
yola, elektrik kuvvetile i,ietilmekte ve 

vagonda olduiiu gibi sesler ~tkarmakta, 
muttand bir halde sarsmlt ge~irmektedir. 
Simdi bu karyolada rahat rahat uyuyor, 
gece siikununa tam manasile kavu,uyor
musl 

Beynelmilel at yarr§lari 
neticesi 

Roma 4 (a.a.) - Beynelrnilel at yart§· 
larmm dordiincii giinii cUrbe• rniikafa!t 
miisabakasma tahsis edilmi§tir. 

1talyan siivarileri, tam bir muvaffaki
yet elde etmi§tir. 

Bu miisabakaya kaydedilrni§ olan 140 
siivariden yalmz alttst cezaya ugramak
stzm muayyen mesafeyi katedebilmi§ -
lerdir. 

Bu alb siivar:den ii~ii !talyandtr. Tas-
nif, §iiyledir: 

Birinci, binba§t Filipponi citalyan•, 
I~inci, yarbay Bettoni c!taiyan•, 
U~iincii, Brinckmann cAiman•, 
Dordiincii, miilazim Perl Mucken • 

breger cAiman., 
Be§inci, ytizba§l Autlrriez c!talyan., 
Altmct, yUzb&§J Epure (Romanya). 
Fa§lst f1rkasr gene! sekreteri binba§t 

Filipponi'ye tun~tan bir cRoma kurdu• 
vermi§ ve tasnife dahil olan diger ya • 
ri§~llara da miikafatlar tevzi ediimi§tir. 

Mektebliler arasmdaki 
miisabakalar 

istanbul Okullart Spor B6!gesl Gene! 
Sekreterliglnden: 

6tV/1939 curnartesl giinil yaptlacak lut
bol ma~Iar1: 

Takslm stadmda: 
Saha doktoru: A. Tevflk Ura.s <istll<lal 

Uses! doktorul. 
Saha kom!.serl: ibrahlm Hakkt Turgay. 
I!tk IL,esl - Pertevnlyal l!.sesl saat 15 
Hakem: ~azl Tezcan. 
Bogazl~l U..esl • Haydarpa1a l!.sesl saat 

16,30. 
Hakem: Ferldun Ktllc. 
61V/1939 cumartesl gtinii Takslm stad -

yomunda biitiin kLZ okuJJan spor yurdlan
nm l!Uraklle yaptlacak ko§u miisabakalarl 
se~Jmlerl: 

Manl.slz ko§ular saat 16,10. 
Manlll ko1ular saat 17,50. 
Bu miisabakalartn hakemliglnl ktz okul

Jarl beden terblyest iigretmen,<rl yapacak
tu:. 

6•V11939 cumastesl gilnii Knbata1 erkek 
tlse..'l sahasmda yap!lacak voleybol rna~ • 
Jan: 

Saha doktoru: Cemtl Sag lam <Vela er-
kek Uses! doktoru). 

Saha kom!.serl: Hayrt Ragtb Yahm. 
Haydarpasa l!.sesl • l§tk use.•!. saat 15. 
Hakem: Sam! A~Ikiiney. 

- Daha olmazsa, dedi, sizin §irkette 
de kendime ufak bir i1 bulurum. 

Mualla, anlamadt: 

Bizim 1irkette de mi?. Nas:l bir 

$0yle giinde bir iki saat ~ah1acak 

Muhtar Bey, bundan yana ~ok ti
tizdir. Kolay kolay insana i§ vermez ki .. 
Eger, benim gidip siiylememi istiyorsan, 
hele bu hir; olmaz. 

Ben seni gonderir miyim hi~? ... 
- Bir ba~kasile mi soyleteceksin? 

- Kendim gidip isterim. Zaten ne 
zamandanberi ~agmp duruyor. 

Sen, Muhtar Beyi tamyor mu-
sun?. 

Hem de hi~ aklma gelmiyecek 
kadar ... Pek yakmdan ... 

- Peki ama, 1imdiye kadar kar;ttr 
sordum, hi~ siiylemedin. ;loyle uzaktan 
uzaga, diyip ger;iverdin. 

Senden sakladJm. 
- Neye? .. , 
- Oy!e, jste ... $imdi arllk maS! gel-

di. Muhtar, kim bi!iyor musun ?. 
Kim? .•• 

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

ce tarihi fotografmdan miirekkeb biiyiik albiim. 
Memleketin her tarafmd'J. laYik oldugu emsalsiz ragbeti 

goren bu krymetli eserin mevcudu tiikenmek iizeredir. , 

I 

sat1~ merkezleri 
ANKARADA - Akba Kitabevi. 

iZMiRDE
SAMSUNDA 

Esad, Kiit;iik Salept;i haninda. 

H alk K iitiibhanesi 

KONYADA- Mustafa Naci, Yeni Kitabevi. 

ve 

iSTANBULDA Biitiin biiyiik kiitiibhaneler 

Fotografla Atatiirk 
Bir~ok vilayetlerde 

vaki olacak talebler 
kalmamJ~br. Buralardan 

dogrudan dogruya matba-
am1za yapdmahd1r. 

Cf JMHURiYET T ABI MUESSESELERiNDE 
titiz bir itina ile bastlmis olan , 

FOTOGRAFLA AT ATORK'un 
Fi:o•• 125 kuru§tur. Giizel am balaj i~inde ve ba§ka hi~bir 

zam istenmeksizin derhal irsal olunur. 

- Benim Agabeyim. 
- Agabeyin mi? Haydi camm, 1•· 

kayt bnak, §imdi ... 

- ;laka degil, MuallL Ana baba 
bir, iiz karde!im. 

Mualla, ba~m1 birdenbire bir yere s:arp
mt! gibi §a§k>n !a§ktn onun yiiziine bakt· 
yordu: 

- N aS!] olur?. Sizi bir kere bile be
raber giirmeclim. Ka~ senedir ,irkctte
yim. Bir kere bile oraya gelmedin. Hi~ 
konujlugunuzu duymadtm. Mektubla!
ttgmtzt gormedim. 

- Dargmtz da ondan ... Stk "k gii
rii§miiyoruz. Kii~iikliiktenberi birbirimize 
uymazdtk, anla1amazd1k. Ne yalan soy

liyeyim, maS! geldik~e o, bana clinden 
geldigi kadar yardtm etmek istedi. On

dan ka~an bendim. Kazandtgtm para ba
na elvermiyordu. Fa kat 1imdi i§ degt§ti. 
Mademki seninle evlenecegiz. 

- Neden kaytyordun ondan?. Ma
demki sana hi~bir kotiiliigii dokunma
mt~? ... 

- Bana bir kiitiiliigii dokunmadt a
rna, onun gidiji, ya~ayt~t. o\dum bittim 
benim ho§uma gitmez. Birka~ defa kav-

ga ettik. 0 bana: <<Sen bu ukalahktan 

vazgec;mezsen adam olamazsm. Bir kO
!ede kiiflenir, kahmn.» diye ktzar. Ben 

de onun 1irketteki i1leri i~in donen dedi
kodulan duyduk~a sinirlenirdim. Hele e• 

vindeki yajaytl tarzt biisbiitiin kamma do
kunuyor. Gene bir kere, yen gem olacak ka 

dma, r;ok act birka~ soz soyledim. Ho1. 
kabahat yalmz Bel rna Hammda degil ki .. 

En c;ogu benim agabeyimde ... Onun iis· 
tiine biisbiitiin kavga ettik. lkimiz de bir· 

birimizin i1ine kan1maktan vazge~tiic. 

Sonra da yava1 yava1 o da beni araytp 
sormaz oldu, ben de onu ... F akat 1imdi, 

akh ba1tna gelmi1 olmah ki kanstm bo

juyormuj, diye duydum. Ne ise, neme \a 
ztm I... Ne yaparlarsa yapsmlar. Ben 

yalmz seni dii1iiniiyorum. Senin ic;in hep· 

sine katlanmm. Cider ban~mm. Ben git· 

tikten sonra, o da bana soguk durmaz. 

Hele evlenecegimi de duyunca, ne ister• 
sem yapar, esirgemez. 

- Aman saktn, benimle evlenecegi· 
ni soyleme. 

- Neden?, 
(Arfea!1 var) 

-. 
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IZMIR MEKTUBLARI: I I 

I. • • •• I b • I Serbest Fikirler I zmirin guze 1r par~as1: -+j----+ 
KAR~JY AKA Adli hedefimiz 

neler olmaiidir? 

[ 

Buras• bir nahiyedir; fakat, Tiirkiyede 
bir~ok vilayet merkezlerine bile nasib olmtyan 

A asr1 konfora maliktir 
, 

Tiirk milletinin ge~irdigi biiyiik inki
Iabm i~inde ya§Iyan, her ferd, bilaihtiyar 
kendisini biiyiik bir i1 hamleoine tevdi e
den bir millet efradmdan oldugunu hisse-
diyor, duyuyor. Manevi oahada teessiis 
eden bu his, filhakika bir millet i~in neka· 
dar biiyiik bir kazancdir. Maddiyatm1, 
biitiin servetlerini kaybeden milletler 

Kar~1yakadan bir gorunu~ : Kemalpa&a caddcsi 

~ miittehiden istihsal i~in ~ah§tiklan takdir
de pek az zaman zarfmda biitiin iktisadi 
refahlarini elde ederek mensub olduklan 
camiay1 kuvvet ve saadete kavujturdukla· 
flni tarihte gi:irmiiyor muyuz? Hatta bu· 
nu pek yakm bir mazide zamamm1zda da 
gi:irebiliriz. Binaenaleyh yeni a~1lan §U i! 
devrinin bizde ikllsadi hayallmizm kuv -
vetlenmesine; ~ok miihim tesiri olan adli 
hedefimizin neler olmaSI laz1m geldigini 
tayin etmege ~ah§mak iizere fikirlerimizi 
yazmak istiyoruz. 

fzmir (Hususi) - Bir nahiye ki; bel- Saii!rlar, Korler ve Dilsizler miiessesesi 
ki Tiirkiyenin en giizel par~aSldu: de gene Kar§Iyakadaki eserler arasmda- Medeni muamelallmiZI tanzim i~in yal-

Niifusu yirmi bmi miitecaviz oldugu dJ mz Avrupa kanunlanm almak ~afi de-
halde, miistakil bir belediyesi bulunm1 - rSabahleyin ilk vapurlann kalabahgma gildir. Asil miihim olan nokta, bu kanun
yan, istasyonundan hergiin miiteaddid bakarsamz, binlerce talebenin lzmire ak- lan tatbik edecek olan adliye cihazimiZI 
katarlar gelip ge~en, i•kelesine her yanm I:Jgmi goriirsiiniiz. A'o!rupa teknigine uygun olarak emsali 
saatte bir vapur ugnyan, yollarmda Liselere, ticaret, san'at mekteblerine gibi ~ah§llrabilmege muvaffak olmakllr. 
tramvaylar, otobiisler, otomobiller iiliyen gidiyorlar.. Bu takdirde milletin ikllsadi, i~timai biin
bir nahiye.. Kar11yaka, ~ocuklan en ~ok okuyan yesini canlandlfmaga hizmet ederek, aLa-

BuraS!, lzmirin KarjiyakaSJdu. 0, yerdir. Kar11yakada gazete sarfiyatl da mi randiman alabiliriz. 
biraz da Kad1ki:iye benzer, fakat hususi- onun miinevver ve kiiltiirlii olu1ile mUle- Ge~en sene baro tatilini Berlinde ge~i-
yetleri daha fa·zladlf. Vapur, tren, ara- nasib bir seviyededir. riyordum. Berlinli bir meslekta§lfn dela-
ba, tramvay, otomobil sesleri, hicbir yer- Baharla beraber, hususi banyolarda letile Berlin mahkemelcrini gezmi§, ora
de bu kadar yakm mesafe i~inde birbin- kadmh, erkekli genclerin rengarenk ma- da baZI mesleki tetkiklerde bulunurken 
ne kan1arak duyulmaz. Sahile malan • yolan gi:iziikmege ba1ladi. Y akmda bii- davalann nekadar zamanda kat'iyet kes
m11 evlerinin bir kismJ ~ok giiz~l. yen1 ve yiik Kar§JYaka banyolarile sahil kazino· besttigini de anlamak istemi§tim. Asliye, 
bah~elidir. Cerci bir nahiyedir amma, lan da a~1lacak ve pazar giinlerinin ak • istinaf ve temyiz mahkemeleri gibi iic de
halkmm yiizde sd<seni miinevverdir. Hat- 1am saatlerinde izmirin yanSI gene bu • receden ibaret olan Alman adli cihazm
ta yalmz miinevver deii;il, ta kar11da go- raya ta§mmaga ba,hyacaktir. Bu saatler· da, en mii§kiil davanm bir bu~uk sene ka· 
ziiken aSII lzmirin varhgmda, idaresindc, de, Kar11yakanm sahil caddeleri, bir boy- dar bir zaman zarfmda mahkeme derece
ticaretinde, i1inde hakim ve namdlf. dan bir boy a izmirden gelen!erle dolar ve lerinden ge~erek, hak sahibinin hakkma 

Biiyiik memurlann rniihim bir kiSmi rengarenk bir insan dalgaSI, aglf aglf yii- kavujlugunu gi:irdiigiim vakit dii§iinmege 
buradadu. Bir~ok meb'uslar, avukatlar, riir, gider.. varrni§IIm. Davalann mahkeme derecele
lacirler, fabrikatorlar burada yerle1mi! - Mehtabh gecelerde, sahil kazinolann- rinden ge~tigi §U miiddet, diger ecnebi 
lerdir. Buada hayat, bariz bir 1ekilde dan yiikselen saz ve hanende seslerine, memleketlerde de, a§&gi yukan, hemen 
moderndir. 1nsanlannm serv•te ve kon • denizlerdeki sandallardan da sesler ka- aynidir. 
fora malik bir sosyete te1kil ettikleri de "'"· Hayat, giizel ve sevilecek bir 1ekil fnsanlar mademki cemiyet hayatmda 
muhakkaktir. ahr.. ya§amaktadir. Y ekdigerile muamelatJ 

Gene bu sebeble, yah ve ~ar!Ilarmda Sunu da unutmiyayim: hukukiyede bulunmaga mecburdur. Me-
gordiiP;iiniiz insanlann k1yafeti de a~ai,h Kar§Iyakanm bir~ok maruf simala•I, deniyet seviyesi yiikseldik~e. ihtiyaclar 
yukan birbirini itmam eder gibidir. lzmi- mevsimi gelince, zevk i~in, keyif i~in ba· artt1k~a, §U muamele de daha ziyade ar
rin en iyi giyinen halkma, yamlmiyorsam, hk avma ~Ikarlar ve bu da, esasen ~ok tar, ~ogahr, bazan da ihtilaflar tevlid e• 
Kar~Iyakada tesadiif edilir, diyebilirim. 51k1 olan Kar!Iyaka rniinaoebetleri i~inde der. Haklannl, nzalarile alamiyanlar b4 

bir eiilence, bir espjri mevzuudur. Bir yaz giinii, !i:iyle saat on dort, on 
yedi arasmda Kar§JYakaya ~1karsamz, 
caddeleri dolduran bol giine§ alhnda, de
rio bir sessizligin sulann siikunetile elele 
verdiP;ini goriirsiini.iz. 

Sokaklar tenhadir, balkonlar, pencere
ler bo§tur ve herkes, uykudadlf. Maama· 
fih ayni hale, ki§m da rasgelirsiniz. Ciin· 
kii bu yirmi bin kiisur niifusun kazandiiii 
ve ~ah!llgi yer buraSI dei!il, lzmirdir. 
Onlar lzmirde kazantr, Kar§Iyakada } a· 
1ar ve otururlar. 

Sabah, oP;le, ak1am vapur ve trenlerin
de goriilen kalabahk da bundan ileri 
gelmektedir. 

Bu bir nahiyedir amma, elektrii>;i d~ 
var, otomatik telefonu ve bir y1gm mek
tebi de .. 

lzmir K1z Muallim mektebi burada • 
d1r. Ortamektebi, sahilcledir. Bu sene, 
hususi bir lise de a~Ilacaktlr. Kendi sine
sinde bir hususi lise ya,atabilecek olan 
ba,ka bir Tiirk nahiyesi var rrudir ki !.. 

Tiirkiyenin yegane mi.iessesesi olan 

lskele kar§ISmdaki genii kahvehane • gayelerini temin i~in devletin adalet kuv-
lerde, biitiin diinya ve memleket mesele- vetine miiracaat ederek, onun yardlfn ve 

himayesini isterler. Su vaziyette kalan, 
leri konu§ulur: 

P I
. 'k · f 1 f h k' l'k ve bir an evvel hakkma kavu1mak i~in o 1tJ a, t1caret, e see, e tm 1·, . . 

terbiye, ne§riyat, moda, her!fY, her&ey.. mahke~~l~re. g1dip gelen m.~a~larm dava· 
Ye bu arada nargileler horuldar, tavla . lanm b~tir~~~~~e kadar ne buyuk asabJyet

zarlannm sesleri duyulur. Burada, lzmi- ler ge~Irdigmi, heyecanlarmdan, tstlrab • 
rin eski ve tanmmi§ bir~ok tipleri, miite• larmdan, Sihhatlerini kaybettiklerini, ve 
kaidleri de vardir: hatta bu yiizden en samimi dostun biribi-

Zaman zaman, eski y1llann yaprak • rine haSim kesildigini ~ok biliriz. Yekdi • 

lanm a~arlar ve bol bol dinlersiniz. gerine en Slcak baglarla merbut aile ef • 
lzmirin Y amanlar kamp1 da Kar!IYa· rad1 arasmda bazan miihim ge~imsizlik· 

kanm arkasmdaki mtlardadir. Pazar gii· ler tevlid eden bu hadiseleri hayat i~inde, 
nii kurulan pazannda, hertiirlii g1da mad- hergiin hirer §ahidi olarak gormiiyor mu
desi, bol, laze ve ucuz olarak bulunur: yuz? 
Bereketli, zengin, giizel, hatta ve hatta 
«mes'ud» denebilecek bir nahiye .. 

Bizde miinevverlerin ~ogu, hayatm ~e
tin saflan, dalgalan i~inde onunla bilful 
miicadele etmeden, IStaablarile karjila§ • 
madan yeti§tigi i~indir ki ameli hayattaki 

bu hadiselerin nekadar ac1 oldugunu bil· 
mezler, veya nazari bilgilere miisteniden 
veya i!ilerek vakif olduklanndan tesirini 

o kadar hissedemezler. Fa kat itiraf et • 
mek lazimrur ki hayatta tesadiif edilen !U 
mii!kiiller, insanlari maddi, manevi en ~ok 

hnpahyan pek miihim i~timai amalar ve 
hastahklardlf. Tesadiifen mahkemeyt 
gelmek mecburiyetinde kalan bir miinev

verin bimizle ne ac1 miikalemelerde bulu
narak sahirSizlandigmi c;ok biliriz. 

Tiirkiyede bir~ok vilayet merkezleri, 
§U kii~iik ve toplu kasabaci1bn yanmda 
muhakkak ki, ~ok silik kahrlar. Halkevi 
de var, spor te§ekkuller! de, sahaSI da .. 

Ne diyeyim: 
DanSJ bir~ok vilayetlerimizin, kaza ve 

nahiyelerimizin ba§ma .. 

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

Yeni bir 
Diyojen 

Yukanc'.a resmini gordiiguniiz bu adam, on ii~ senedenberi, eski ft~J
lardan, tenekelerden yap1lmt§ bir kuliibede ya§ayan Teodor Lamb isminde 
btr Ingilizciir. Sirtma ~uvaldan ba§ka bir§ey giymez, viicudiinii ~amurla yi
kar, gelenden ge~cnden para ister. Pisliginden dolay•. civar kaye girmesi ya
saktJr. Bu Ingiiiz Diyojen'inin para babas1 oldugu i6yleniyor, 

Bunun i~indir ki efrad arasmda zuhur 
eden ihtilaflan miimkiin oldugu kadar 
siir' atle halletmekte cemiyetin faydas. ol· 
dugunu kabul etmek laztmdlf. Davalann 

senelerce uzamasmda, cemiyetin maddi 
ve manevi miihim zararlan oldugunu. bu 
yiizden ferdler arasmda veya aile miies

sesesinin, ic;timai ve iktiSadi nizamm bo
zulmaSJ gibi pek miihim mahzurlar tevlid 
edecegini si:iylersek hepimizin bildigi mii· 
him bir hakikati tekrar etmi1 oluruz. ~u 

halde adli hedeflerimizden birinin, kanun
lanm aldigimiz memleketlerde davalar 
naSI! bir bu~uk sene g1bi kiSa zamanlarda 
bitiyorsa adli cihaZlfDIZI da o tekamiile 

dogru gotiirmek suretile i§letmek ve hak 
sahiblerinin, senelerce devam eden ISllrab
lanna, nihayet vermek laz1m oldugunu, 

ve bu icraalln her sene ne§redilecek adli 
istatistikler iizerinde etiid ellnek imkanla· 
nnm temin edilmesi icab edecegini tespit 

etmek lazirndlf. Bunun nasi! olabilecegini 
meslek mecmualarlfDIZda aynca miinaka· 
§a ve izah ettigimiz cihetle biz burada 
yaln1z bu liizumu bir kere daha teyid e
deriz. 

Miinim Selek 

Eski Amavudluk 

hiikiimdarlari 

Zogo ve Jeraldin diin 
de gezinti yaphlar 

Eski Arnavudluk Krah Zogo ile Kra
li~e Jeraldin, diin de ogleye kadar otelde 
istirahat etmi§ler ve saat I 7 de otomobille 
jehirde bir gezinti yapmi§larrur. 

Sab1k Arnavudluk hiikiimdarlari, bu 
gezinti esnasmda bir miiddet de Park 0-
teline ugramijlar ve bir ~ay i~mi}ierdir. 
Krahn hem§ireleri de ayrica §ehirde 
gezintiler yapmi§lardlf. 

Eski Kral, beraberinde getirdigi sekiz 
otomobili i~in Perapalas civannda hususi 
bir garai kiralami§llr. Kral Zogo ile Kra· 

li~e Jeraldin bundan sonra kendi hususi 
otomobillerile gezeceklerdir. Sab1k hii· 
hiimdarlann uzun bir miiddet otelde ka
lacaklan anla§Ilmaktadn. 

Sab1k Krahn maiyetindeki zevat diin 
muhtelif gruplar halinde 1ehri gezmi§ler
dir. istanbul tarafmda bir otelde ikamet 
etmekte olan baz1 eski nazular Beyoglu 
otellerindeki meslektajlanm ziyaret et· 
mi1lerdir. 

Bir~ok ecnebi gazetecilerin miiracaat• 
lerine ragmen, eski hiikiimdarlar, herhan• 
gi bir mevzu etrafmda beyanat vermek· 
ten imtina etmektedirler. I 
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Ankarada kurulan 
giizel bir •• muessese 

-------
t'arafmdan yaptmlan I (:ocuk Esirgeme 

kapah .. yuzme 

~ok 

Kurumu 
havuzu 
faydah 

Ankarahlar i~in 

oluyor 

Londrada patbyan 

bombalar • yem 

irlanda tedhi~~ilerinin 
faaliyeti devam ediyor 
Londra, 4 (a.a.) - Saat 9 da Lon· 

drada yeniden iki bomba infilak etmi§tir. 
Bu infilaklar, Euston Road ve Charing 
Cross Road'da lki i1 biirosunda hasarata 
bais olmu§tur. Miistahdeminden iki ki1i 
yaralanmij ve hastaneye kaldinlmalan 
mecburiyeti baSil olmujtur. 

lki inlilak Jaha 
Londra, 4 (a.a.) - Bu sabah erken· 

den High- Hobborn'da bir infilak vukua 
gelmi1. bir~ok camlar kmlmi§tlr. Bir 
miiddet evvel bir polis memuru, ba1ka 
bir bombaY' patlamasmdan evvel mey• 
dana ~Ikarmij idi. Birka~ saat sonra ted
hi~iler, tarafmdan konulmu1 olao bir 
bombamn infilak1 Londranm Euston rna• 
hallesi sekenesini uykulanndan uyandlf· 
mi§Ilr. Bu bomba, bir otomobil magaza• 
SIDIO oniinde patJamij Ve magazanin vit• 
rinlerini par~alami§hr. Arka arkaya pat• 
layan ii~ bomba, Coventry §ehri halbm 
deh§et i~inde birakmi§llr. Birinci infilak 
bir mobi!ye magazaSI i:iniinde vukua ge· 
lerek miihim hasarata sebebiyet vermi§· 
tir. Daha 1iddetli olan ikinci infilak, gaz 

Yiizme bavuzunun i~inden bir goriinii$ kumpanyasmm tecriibe salonunda vukua 
gelmi§tir. Oriincii infilak, bir kooperatif 

Ankara (Hususi) - Spar tesisatJ ve temizlendigi gibi mecburi bir du§ta da ' 
sahalan itibarile, istanbulu ~ok gec;mi§ viicudii bir dereceye kadar temizlenir. magazaSI i:iniinde ve tam bir polis born· 
olan Ankara, son zamanlarda kapah bir Ondan sonra biiyiik havuzun bulundugu bay1 bulup fitilini ~1karmaga ugra11rken 
yiizme havuzu kazandt. Bu giizel ve k1sma girer. Orada da du§lar vardLr. Bu vukua gelmistir. Niifusca telefat yoktur. 

Tiirkiyede ba§ka bir e§i bulunm1yan du§larda iyice y1kanarak viicudii terte- Libya umumi valisi Mlslra 
yiizme havuzunu Ankraaya hediye miz olduktan sonra biiyiik havuza girer. 
eden <;:ocuk Esirgeme Kurumudur. Ba~- Boylece biiyiik havuza kirli ayaklar ve gidiyor 
kan Ktrklareli meb'usu Dr. Fuad Umay, kirli viicudlerle girmenin oniine ge~il - Kahire 4 (a a.) -Libya umumi valisi 
ayni zamanda, <;:ocuk Esirgeme Kuru _ mi§tir. Mare~al Balbo'nun 8 may1sta buraya gel-
muna, iyi bir varidat kayna~ da temin Yiizme havuzundan ~1kanlar, arhk te- mesi bekleniyor. Mare§al Balbo'nun bu 
etmi§tir. mizler koridorundan ge~erek ikinci ka·z _,_·v_a_r_et_i_b_i_rk_a_c_,..g_ii_n_s_ii_r..;e""ce;.k_t_ir..;· __ _ 

Havuzun uzunlugu 25, geni~ligi 9 
metredir; derinligi 1 bu~uk metreden 
3 bUI;uk metreye kadard1r. Havuzun 
dart tarafmda ii~ katll seyirci balkon -
Jan bulundugu gibi bir de kazino yeri 
vard1r ki havuzda yiizenler buradan 
giiriiliir. Havuzun bir tarafmda ayn ayn 
kabine tarzmda banyolar, du§lar, ayak 
Yikama yerleri tesis edilmi§!ir. Havuza 
girecekler, muntazam soyunma kabine -
lerinin birinci kap•smdan ~1kar, kii~iik 
bir kavuzdan ge~erek otomatik bir su • 
rette ayaklanm ytkar, burada ayaklan 

ptdan kabinesine girer. Soyunma yer -
lerinden bir defada asgari 100 ki§i isti
fade edebilir. 

Havuzun s1cak su verecek tertibah ol
dugundan ki§ID su sporlan idmanlanna 
ve miisabakalanna devam etmek isti -
yenler i~in, miikemmel bir tesistir. Ya · 
nmdaki kazino da gene muhtelif k•§ eg
lencelerine tahsis edilebilir. 

Avrupada emsali ~ok olan boyle bir 
miiessesenin Tii.rkiyede ilk defa Anka
rada kurulmas1, giizel devlet merkezimi
zi spor tesisat1 balummdan bir kat daha 

zenginle§tinni~tir. Fakat buras• yain1z 
bir spor miiessesesi degil, ayni zamanda 
ucuz ve modern bir balk hamamidJf da. 
istiyenler, gidip YJkanabilirler, yiizme 
b 'lmiyenler kl§In, ilkbahar ve sonbahar
da, havuzda yiizme iigrenebilirler. 

Boyle bir kapah ve s1cak sulu yiizme ha 
vuzunun, Tii.rkiyenin en ~ok deniz sporu 
yapan §ehri olan 1stanbulda da yap1l -
masm1 temenni etmemek kabil degildir. 
<;:ocuk Esirgeme Kurumunu boyle Sihh! 
ve spnrtif bir miiessese viicude getirdi· 
ginden delaY> tebrik ederiz. 
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Denizbanlu. lagveden kanun layihas1 

Denizyollari ve Limanlar 
Umum Miidiirliikleri 

Y eni idarelerin te~ekkiiliinden sonra a~1kta 

kalacaklara beher hizmet senesine mukabil son 
aldJklarJ ayhk iizerinden tazminat verilecek 

li1ECumhuriyetBI 
ll=O a o ~ s lblJ ~ lYI D'1l lYI 

Diizcenin Ku,ku, koyii halkt namt· 
na fikayet mektubu gonderenlere 

§lk~yet mektubunuz al~kodar yilk.'rek 
makama gonderllml~tlr. 

Bozuk siit 

meselesi 
I BMtaralt 1 InC! sahflede I 

i1tigal ve vazife mevzular.m §oyle zikre

I mayts giinii Fatih ve Yedikule ci
miidiir ve muavinleri. hukuk miisaviri, vannda 39 kisinin zehirlenmesine sebebi
muhasebe, isletme. fen heveti miidiirle -
rind•n bir enciimen teskil ed1leceklerdir. diyor: 

1 - Tiirkiye sahillerind ~ muntazaman 
Posta Seferleri lnhisar:m ;,Ietmek, 

2 - lstanbul civan i~ hatlarile Y a· 
!ova hatlanm isletmek. 

3 - Gemi Kurtarma lahisanm islet-
mek, • 

4 - Kt!avuzluk ve Romorkorciiliik 
lnhisanm isletrnek, 

5 - Van Golii hletme lnhisanm ida
re etmek, 

Bunlardan maada inhisdl! tazammun 
e!rnemek ~artile: 

6 - Deniz, go!, nehir ~e kanallarda 
hernevi yiik ve yolcu nakliyah yapmak, 

7 - Gemi in~a. tamir ve havuzlama 
l!leri, 

8 - T uriztn i1lerinin denize aid kt
Slmlan. 

Devlet Reisine aid der.iz vasttalan 
biliimum masraflanmn kar!lltgt olarak 

Miinakalat Vekaleti Liit~esine her sene 
konacak tahsisat topton verilmek sartile 
Devlet Denizyollan lsletme Umurn Mii
diirliigii tarafmdan idare olunacaktu. 

Layihanm dordiincii m•ddesi Devlet 
Lirnanlan hletme Umum M;idiirliiRiiniin 
stigal ve vazife mevzulanm ¥iyle kayde· 

d1yor: 
1 - 1stanbul, lzmir, Mersin, Trab -

zon limanlarmda (Haydarpaja ve De

rince !imam haric) inhi;ar seklinde ve di
ger limanlarda ihtiyari olarak yolcu be

raberlerindeki zat ve hane e§yast haric 
olmak iizere bilciimle ticaret esyaSJmn 
hertiirlii yiikleme, bosaltma ve aktarma 
,Jeri, 

2 - Cemilere tat!. su verilmesile ihra· 
kivenin yiikleme, bosaltma ve aktarma in
h ... n. 

3 - Rthllmlann i§letilmesile inhisan 
(I laydarpasa baric), 

4 - Ambarlar, antrepolar, d~niz yol
cu salonlan ve sundurmahr tesisi ve is· 
e!mt!li inhisarJ, 

5 - Sahillerde iskeleler tesisi, isletrne 
ve bak.m isleri (Devlet Demiryollanna 
.. d olanlar haric), 

6 - Limanlarda palamar samandlra
lan tesisi ve isletmesi inhisart, 

7 - Tiirkiye sahillerinde fenerler, 
radyofarlar, deniz isaretleri ve sahillerde 
cankurtarma istasyonlan te'3is~ inhisan, 

8 - Her limanda ihtiyari olarak 
umumi mai(azalar isletmek, dalgt~hk is
Jeri yapmak, 

9 - Kiimiir mmtakalan tesisi ve isle· 
tilmesi. 

Yukanda bildirdiRim hizmetler teda
hiil ettigi takdirde, Miinakalat Vekili hu 
hizmetlerden bir veya birka~mt tensib et· 
tii(i umum miidiirliige tevdi edecektir. 

Miinakalat Vekili liizum gordiigii tak
dirde, bizzat enciimende bulunabilecei(i 

gibi. miistesanm da enciimende bulundu
rabilecektir. Bu enciimen, Vekil tarafm

dan gosterilecek isler hakkmda istisari 
mahiyette rey beyan edecektir. 

Layihanm 10 uncu maddesi aynen 
soyledir: 

«Bilumum menkul ve gayrimenkul 
mallan ve gemilerile diger hernevi deniz 
vas1talan devlet mahdu. Bu mallan ~a
lanlar, ihtilas edenler, zimmetine ge~i • 
renler, gasbedenler, k1smen veya tamamen 
tahrib veya imha eyliyenler ve her ne su

retle olursa olsun suiistimal edenler dev
let emvali aleyhine i1lenen su~lara mii -
retteb cezalarla tecziye olunurlar. 

Miinakalat Vekaletine bagh isletme
ler hakkmda umumi bir tekaiid sand1g1 
kurulmasJ diisiiniiliiyor. Bu layihadaki 
bir maddeye gore, Denizbankln tekaiid 

sandtih her iki umum miidiirliigiin tekaiid 
sand1g1 olarak simdilik faaliyetine devam 
edecektir. 

Bu layiha 20/ 7/ 937 tarihli Deniz • 
bank kanunile bu kanuna muhalif hii -
kiimleri ilga etmektedir. 

Denizbank kendi biinyesine dahil 
A • U zak seferler hizmeti, B • Y akm 
seferler hizmeti (sabtk Akay, 1zmir Kor
fez vapurlan), C • Gemi Kurtarma mii

essesesi, D • Kt!avuzluk ve Romorkor -
ciiliik, E - Halicdeki F abrika ve Havuz

lan, F • 1stinye Doklan, C - Sile~ilik 
( sabtk Sosyete Silep dahil), H • Van 

Colii 1Ietmesi, 1 - Y alova Kaphcalan 
lsletmesi tesebbiislerini Denizyollarm ls· 
letrne Umum Miidiirliigiinc, lstanbul, 
lzmir, Mersin ve T rabzon Lim an hlet
melerile palamar ve 1amand•ralar, fener
ler, deniz i§8retleri, radyofarlar ve sahil 

tahlisiye istasyonlanndan ibarel luYJ mii
diirliiklerini, iskeleler te§ebbiislerini Dev

let Limanlan lsletme Umum Miidiirlii • 
giine devir ve teslim edecektir. 

iki umum miidiir\iige devir ve teslim 
edilecek i,!etme, malzeme ve tesisat ve 
vesaitten gayn Denizbankm elinde ka
lacak sair bilumum menkul ve gayrimen

kul, niikud, bore, alacak, hak, vecibe ve 
taahhiidlerini icaba ve ihtiyaca • gore, 

Miinakalat Vekaleti her iki umum mii
diirliik arasmda tevzi ve taksim edecek
tir. 

Denizbank idaresinin te~ekkiilii tari • 
hinden ilgasma kadar yapttgt bilciimle 

banka muamelatmm en ~ok bir sene zar· 
fmda tasfiyesini haztr!amak iizere mu • 
vakkat bir heyet istihdamma ve tasfiyeye 
taalliik eden bilciimle muarnelah yapma· 

ga Miinakalat Vekili salahiyetli olacak· 
hr. • 

Layihanm muvakkat bir maddesi yeni 
umum miidiirliiklerin le§ekkiiliinden son· 

Bu idarelerin umum miidiirieri karar· 
name ile tayin olunacaklardir. Umum 
miidiir muavinleri, 1ube miidiirleri, ve yiiz 
iraya kadar iicret alan memurlar, umum 

miidiiriin inhaSI iizerine Munakalat Ve- ra kadroya giremiyerek a~·kta kalanlar
kili tarafmdan tayin edilecektir. dan tekaiid hakkmt ihraz e!rnemis bulu-

Umum miidiirler yiiz liradan asa~t iic· nup da tekaiid kanunu ahkamma tabi o
re! alan memurlann tayini salahiyetini lanlara beher hizmet senesine mukabil 
baizdirler. son a!d,klan ayhk iizerinden tazminat ve· 

Her iki umum miidiirliikte de, umum rilecegini zikretmektedir. 

[ : : ~ !.~ ~~D ~A~M~DE K~R~K~R; • ': : : ] 
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F erid hal a bir kadavra gibi, gozleri 

karj!da bir noktaya dikili oyle duruyor ... 
Hi~bir l•Y •oylemiyor .. Bitkin bir halde
d~r. Yalmz inilder gibi bir mmldantjla: 

- fstesen bile nast! evlenebilirim ar· 
1k annenle ben Nevin? .. diyor. 

Yiiziinii tekrar ellerinin i~ine ahyor: 
- Y a rabbi bu ne biiyiik felaket, bu 

nc biiyiik tshrab boyle!. .. 
Diye kendi kendine soyleniyor ... 
Sonra agtr ag1r ba§mt kaldtrdtgmt go· 

riiyoruz. Olii bir nazarla Nevinin yii.:ii· 
ne bak1yor. F enerin san 111klan altmda 
donuk donuk parlayan iri •iyah gozleri· 
ni. onun gozlerine dikiyor. 

- Ni~in •akladm bunu; ni~in altt ay 
evvel kendini tamtmadm bana Novm di-

- Ben size geldigim zaman annem 
sizin zaten maddeten, manen kanmz ol· 
mu•tu bile F erid Bey!. .. 

F erid susuyor. Ba§t gayriihtiyari one 
dogru dii1iiyor. Y almz dudaklannm o st· 
rada act ac1 biikulerek ktmildadigtnt go· 
riiyoruz · 

- Zava!h Ley Ia diyor... Zaval!t 
Leylac•k!. .. Bedbaht kadm!. .. 

- Leylilnm ktzi zavalh degil mi Fe-
rid Bey? ... On a ni~in bir par~actk actmt· 
yor•unuz? ... On a ni~in zavall1 demiyor· 
sunuz? .. 0 annesinden daha ~ok merha
mete laytk bugiin! ... Onun kii(iiciik kal
binin be! seneden beridir ~ektigi ISIJrab
lan bir bilseniz siz!. .. 

- Fa kat biitiin bu tshrablara sebeb 
yor... sen sin Nevin!. .• 

- Tamtsayd1m ne olacakh sanki; - Ben miyim? 
ne faydast vardt ? - Evet sen I ·· Beni annene dogru 

- H~ olmazsa annenle evlenmek sevkeden kuvvetin sen olduguna §imdi i
karannJ verme1dim. Onun hasta ruhunul namyorum!... T evekkeli degil, onu ilk 
bo! iimidlerle doldurarak .. , gordiigiim giin gayriihtiyari gozlerimi a-

yet veren siitiin, yaptlan tahkikat netice
sinde Fatihte toptanct Abdullah tarafm
dan perakende sattdara verildigi anla· 
§J!mtlh. 

Diin bir arkadajtmtz Abdullaht F atih
te Orta(e§me mahallesindeki evinde bu
larak konumu§lur. 

Abdullah, §Un!an soylemi§tir: 
«- Yirmi senedenberi siit~iiliik ya· 

panm. Benim perakendeci esnafa sath
g•m siit. Kemerburgazmda Pirin~likoyiin 
de Ali Kahya isminde birinin mandna· 
smdan gelir. Fakat muameleyi dog~udan 
dogruya Ali Kahya ile ben yapmam. 
Ali Kahyamn mand!Tasmm siitiinii bana 
Bak!Tkoyiinde Mahmudbeyli nahiyesinin 

Kayaba11 koyiinden Hiiseyin ve Haydar 
isminde iki kili getirir. Bizim biitiin i1imiz 

bunlarladiT. Parayt bu iki adama verir, 
siitii almm. 

Siitii her gece saat 3 te getirirler. Ben 
de burada bekleyen siit~iilere tevzi ede
rim. Celen siit bende uzun miiddet bek
lemez ve kazamma da girmez. Bu tevzi
den artan be1 on kilo siitii de ben ahr, sa-
tanm. 

1 maYJS giinii i~in bana 150 kilo ka
dar siit getirdiler. Her zamanki gibi tev· 
zi ettim. Kalan bir mikdan da ben salt· 
1a (Ikard•m. 

Vak' ayt miiteaktb sorguya ~ekildim. 
Siitii Haydar ile Hiiseyinden aldtgimt 

siiyledim. Onlar da verdikleri ifadede Ali 
Kahyanm siitii oldugunu ifade ettiler. Bi

zim kullandtgtmtz teneke giigiimlerde 
siit bozulmaz. Ancak nakil i§inde §aya
nt dikkat bir nokta vard!T: Bu siitler Ke
merburgazdan getirilirken To~ularda 
Mustafantn hamnda bir miiddet kahr. 
Burast Haydar ve Hiiseyinin peynir ima· 

lathanesidir. Burada siitiin ne kadar miid
det kaldtgt biz e me~huldiir. Y almz 1unu 
siiyliyebilirim ki, mii terinin sabahleyin 
i<;tigi siit, 24 nya 36 saat evvel hayvan· 
dan almmt§hr. Halbuki, siit alb saatten 
fazla dayanmaz. Ancak soguk yerlerde 
buaktlmak §artile 12 sa at kadar muhafa
za edilmesi miimkiindiir. Binaenaleyh, 
bu iki ki1inin siitii 36 saat nastl muhafaza 
edebildiklerini bilemem. 

Vak' ad an sonra ban a siit getiren Hay· 
dara gene getirmekte devam etmesini 
soyledim. Bana: 

«- Siitler kesiliyor. Arhk getiremem» 
cevabmt verdi. 

Bu siitiin bizden evvelki ellerde ne hal 
aldtgmt bilemiyorum ki kat'i birjey soy· 
hyeyim. 

Bugiin sahsa ~tkhm. Bir kilo bile siit 
satamadtm. Biitiin mii§teriler hakh ola
rak itimadstzhk gosteriyorlar. Y almz ben 
degil, bir~ok arkada,Ianm da ayni vazi
yetteler. Siit sah§t fevkalade azalmi§hr.» 

Nizamnamenin tatbikt 

Siit ve siitten mamiil maddeleri satan
Jar hakkmda haztrlanml! olan nizamna
menin tatbikma ge~ilmek iizeredir. Bu ni
zamnameye gore, herkes siit satamtya
cakhr. Siit~iiler, ruhsatname almak mec
buriyetine tabi tutulacak, yolsuzlugu go
riilenler siit satmaktan menedilecekler
dir. 

~arak; «Ben sizi daha evvelden bi!iyo
rum. Ben sizin gozlerinizdeki t§tgt, sizin 
sesinizdeki hicrant, bakt§larmtzdaki mana 
ve tshrabt tamyorum» diye bagtrdnn!. .. 
Meger sen ne derin bir act ve arzu halin
de beynimin i~ine kadar niifuz etmi~sin 
dr farkma varmamt§tm!. .. 

Nevin, kii,iik ktrmiZt dudaklannt he
yecanla biikerek giiliiyor ... 

- Ben mi sizin beyninizin i(ine kadar 
niifuz etmi1im F erid Bey?!. .. Ben sizin 
beyninizin i(ine degil, kirpiklerinizin ucu
na kadar bile niifuz edemedim ... Evini· 
ze gelip ge~en bir kii~iik hizme~i ktz ka
dar bile yer tutamad1m haf1zamzda! .. 
Oyle olsaydt hi~ olmazsa beni gordii· 
giiniiz zaman tan1maz mtydmtz? ... 

- Hay IT tammazdtm!. .. <;iinkii se
ni haftzamda degil, i~imde ya§alrnt§tm 
da onun i~in Nevin!. .. Sen me~hul bir 
tsllrab, gizli bir ideal halinde tahtenuu
rumun derinliklerine kadar gitmi1. orada 
kalmt§SlD !··· Cozlerimle degil seni, kal
bimle gormii§iim. Rengini, 1eklini unut· 
mu§, fa kat "hrabm1, sesini duymu1um!. 
Zavalh annenm hakh isyanlanm 1imdi 
daha iyi anhyorum. Bir tiirlii kendisini 
sevebilecegime inanmtyordu. lkide bir 37 
ya1mda sa~lanna ktr dii§mii§ bir kadm ol-

5 Mayts 1939 

Sovyetlerin teklifleri Tiirkiyenin diinya 
muvazenesindeki 
kiymetli mevkii Litvinof' un vazifesinden aff1 her 

tarafta hayret uyandrrd1 
!BQ,ftaratt 1 met sahtte<lel 

hiisniiniyetlerini biitiin kuvvetlerle destek 
lemektir. Boyle bir telakkinin ise gayet ta 
bii olarak kar§t taraftn samimiyet ve na 
muskarhgma olan ~artstz bir itimada is
tinad etmesi laztmdtr. Anahtan her ne 
maksadla olursa olsun gev~etme imkanla 
rmt gosterecek her tiirlii oyunun tehlikeh 
bir misal te§kil eyleyecegini ve bendler bir 
kere a~tlmt~ sulann hiicumunu durdur 
mak hususundaki azmine bek~inin arttk 
hakim olamtyacagmt Tiirk hiikiimetinin 
bilmedigi dii§iiniilemez. 

!B~tarat• !fncf sahf!edeJ 
Biiyiik Britanya ve F ransa Polonyayt, 
Romanyayt ve Yunanistam kars•hkstz ola
rak ve Sovyetler Birligile tstl§are et • 
meksizin garanti etrni,!erdir. Ve Mosko
va'nm miitaleast $Udur ki, bu suretle mii
zakerelere tersinden ba,Ianm:§tlr. Ciinkii, 
boyle yaptlmakla Sovyet yard1m1 imkan
lanm kabul etmemekte devam eden Po
lonya ve Romanyaya muzaheret imkan
lanndan mahrum kal:nmtjllr. fngiliz • 
F ran•tz - Sovyet miizakerelerinin olduk~a 
ag1r yiiriimesinin sebebi bu oldugu anla
siiJYor. 

lngiliz gazetelerine gore miifkiiliit 
ned en ileri geliyor? 

Londra, 4 (a.a.) - «Press Associati
on»un diin toplanan ve 1ngilterenin Sov
yet tekliflerine verecegi cevabm tetkikine 
hasredilen kabine toplanttst hakkmda yaz· 
dtgma gore, bu cevabda, lngilterenin Po
lonya, Romanya ve Yunanistana verdi
gi garantilerin mahiyeti tasrih olunacak 
ve ayni zamanda Balhk ve Balkan dev
letlerinin de vaziyetleri mevzuu bahsedi
lecektir. 

Evening Standard'm siyasi muhabiri 
de §iiyle yaztyor: 

«Sovyetlerin yapbgt teklifin kabul edi
lir mahiyette olmadtgt anla§thyor. Bii
yiik Britanya hiikiimeti, garantisini Bal
!tk devletlerine hi~ de te~il etmek niye
tinde degildir. 1ngiliz- Sovyet miizakere
lerinin siir' a tie ilerlemesine mani olan ba$
hca engel, her iki tarafm birhirine kar11 
§iipheler beslemesidir. Filhakika Sovyet· 
ler, fngilterenin icabt derecede yard1m 
etmek fikrinde bulunmadtgmdan ve eger 
Alman ordulan Rus ovalannda dagthr
sa Londra hiikiimetinin bundan memnun 
olacagmdan endi1e etmektedir. 1ngilizler 
ise Sovyetler Birliginin miinhaman Fa

§istlerle demokrasileri ~arpt§ltrtp ve m· 
hai olarak komiinist!igi muzaffer ktlma· 
gt tasarlamakta olmasmdan korkmakta
dtr. 

Litvinol'un iatila11mn 1ebebleri 

Moskova, 4 (a.a.) - (Havas) Lit
vinof' un istifasmm hakiki sebebleri daha 
iyice bilinemiyor. Ahvali sthhiyesinin mii· 
said olmad1gt .Oyleniyor. 63 ya1mda biri
si i~in bu varid i•e de Litvinof her z.aman 

saglam g(iriilmii~tiir. 
Bunun Sovyetler Birliginin harici £i

yasetinde bir degi1iklik tazammun edip 
etmedigi husuouna gelince, Sovyetler Bir
liginin !8~1Si siyasetin yiiriittiijii bir mem
leket olmadtgt tek bir siyaset bulundugu, 
o da, hiikiimetin ve partinin siyaseti oldu
gu cevabt verilmektedir. 

Ancak 1urasm1 hahrlamak lazirndn ki, 
Stalin Parti Kongresinde .Oyledigi nu· 
tukta, demokrasileri Sovyetler Birligile 

Almanyayt aralanndaki davalan hallet • 
mek iizere biribiri iizerine saldtrmaga ~·
lt§ml§ olmakla ·~·k~a ittiham eylemi§ti. 

Diger taraftan F ransa ve 1ngilterenin 
Sovyetler tarafmdan taarruza kar11 leJriki 
mesai hususunda ileri siiriilen 1artlan ka
bul edilir gormemi1 olmalan da muhte· 
meldir. 

Miinihten sonra yeni bir kollektif em· 
niyet te1kiline te1ebbiis etmesi i~in kendi
sine mezuniyet verilen Litvinof bu yeni 
te§ebbiiste de muvaffak olamadigmdan 
Hariciye Komiserliginden ~ekilmi1 ola
bilir. 

Londrada hayret 

Londra 4 (Hususi) - Sovyet Hari • 
ciye Komiseri Litvinof'un istifast her Ia· 
rafta biiyiik bir hayret uyandtrmt$11r. 
Litvinof'un sebebi istifast hakkmda Mos-

dugunu ileri siirerek kendisinden vazg~
memi istiyordu. Ben de daima onu sev· 
digime ikna etmege a~h§tyordum. Haki
katen sevdigimi de zannederek «sen be
nim anla§Jlan tahte§!uurumda ya1ayan 
kadmsm» diyordum. Zavalh Ley Ia!. .. 
Demek tahte1~uurumda yajayan kadm o 
de gil, onun halkettigi ..• 

F erid titreyen ellerini uzatarak heye· 
canla kendisine bakan kiZl bileklerinden 
tutuyor. Onun kii~iiciik ince parmaklannt, 
avuclannm i,ine ahyor. 

- Ni~in beni o gece bnaktm I Ni~in 
o gece beni terkedip gittin Nevin soyle; 
ni~in yaphn bunu? ..• 

Ktz, agtr ag1r ba§mt kaldmyor .. Islak 
ye1il gozlerini Feridin gozlerine dikiyor. 

- Sizi mes'ud etmek i~in yapllm 
Ferid Bey!. .. 

- Beni bedbaht ettin halbuki Nevin! 
Susuyorlar ... ~imdi arllk ikisi de bir 

1ey soylemiyor. SOylemekten, bakmak
tan korkuyorlar birbirlerine!. .. 

Dakikalar ilerlemektedir ... Kor ku, he
yecan, tshrab dolu dakikalar!. .• 

F eridin o mad a yava~a ellerini rna· 
saya dayayarak ayaga kalkttgmt goriiyo
ruz. Paltosunun yakastm bir boyun atklSl 
gibi bogazma iyice sanyor .. , 

kovada herhangi bir teblig ne§redilmemi§
tir. Buna mukabil, Sovyetlerin harici si· 
yasetinde degi§iklikler yaptlacagma dair 
deveran eden §ayialar Moskovada tekzib 

edilmi§tir. Salahiyettar Sovyet mehafilin
de, Sovyet harici siyasetinin 1ahtslara is· 
tinad e!rnedigi ve hiikiimet tarafmdan tes
pit edildigi tebariiz ettirilmektedir. Ayni 

mehafile gore, 1imdiye kadar takib edilen 
siyasete bundan sonra da devam edile
cektir. 

Tiirk milleti balummdan enternasyo • 
nal miina.ebetler e&a!h olarak degi§mi§tir 

Almanyadaki akisler Tiirk milletinin, bundan 15, 20 sene ev 
vel barb halinde bulundugu milletler a 

Berlin 4 (Hususi) - Sovyetlerin rasmda bugiin ~ok emin dostlara malik 
Hariciye Komiseri Litvinof'un istifast bulundugunu kaydetmek gerektir. Fakat 
biiyiik bir alaka uyandumt§ttr. Tiirkiyenin hattt hareketini daha lastikl 

Moskovadan alman haberlere gore, ktlmak yolundaki gayretlere dair Tiir~ 
miisterek cephe siyaseti miinasebetile Sta· Hariciye Vekilinin yaphi!J kat'i beyana 
lin'le Litvinof arasmda zuhur eden ihtilaf tm kafi gelmesi icab ederdi. Filhakika 
r.eticesinde Hariciye Komiseri vazifesin· Tiirkiyenin biitiin diinyaya kar11 beyan 
den affedilmi§tir. 1stifa eden Musevi Ha- ettigi itimad vaziyeti, onu itimadm bu 
riciye Komiserinin yerine halis Rus olan mutlak esastm terk yolunda yaptlacak 
Molotof'un tayini bilhassa 1ayam dikkat hertiirlii telkinleri a~tk!;8 reddetmeg~ 
addedilmektedir. Stalin'in kollektif emni· mecbur kt!ar. Muhtelif yeni oyunlann te• 
yet siyasetine §iddetle muhalif oldugu sir ve neticeleri bugiinkii gerginlikleri ha< 
soyleniyor. fif!etecek yerde diinyayl ••••en kafi d ... 

Fransl% gazetelerine gore recede kan§ltrmakta olan emniyetsizligl 
bir kat daha vahimle,tirecektir.» _ 

Paris 4 (a.a.) -Oeuvre gazetesinde · 
Madam Tabois, Litvinof'un istifast hak· ( YENl ESERLER ) 
kmda §oyle yaztyor: ---------------

«Diin ak1am aldtgtmtz maliimata go· 
re, Hitler, Litvinof'un istifasmdan pek 
memnun olmiyacakttr. <;iinkii hakikatte 

mevzuu bahsolan I•Y Stalin'in Sovyetler 
Birligi tarafmdan agtr taahhiidlere giri§il

mek zamanmm yakla§mtl oldugunu gor • 
mii1 bulunmastdir. Litvinof'un degi~mesi 

daha ziyade Milletler Cemiyeti politikast 
aleyhinde bir aksiilarnel tezahiiriinii ifa

de eder ve oyle zannediliyor ki, Litvinof 
son miizakerelerde goriilen betaetten 
dolay1 tahtte edilmi§tir. Herhalde gayet 
emin bir membadan bi!iyoruz ki, Sovyet· 

ler Birliginin garb devletleri karjtsmdaki 
siyasetini degi§tirmek Stalin'in niyeti de
gildir.» 

Amerikada tel•irler 
Nevyork 4 (a.a.) - Amerika gaze

teleri i~in de Litvin of' un ~ekilmesi giiniin 
meselesi olmujlur. 

Nevyork Times gazetesi, lngiltere ile 
yaptlmakta olan bir miizakere buhram es· 
nasmda vuku bulan Litvinof istifasmtn hu· 
susi bir ehemmiyet aldtgt miitaleasmdadtr. 

Franstz Ba,vekilinin diin akfam 
•oyledigi nutuk 

Paris 4 (Hususi) - Basvekil Da • 
ladye, ak1am bir nutuk irad ederek de
mi§tir ki: 

«- Fransa, miinazaah meselelerin 
kuvvet istimali suretile halline siddetle 
muhaliftir. Fran sa ayni zamanda abren 
A vrupaya hakim olmak tesebbiislerine de 
var kuvvetile kar§t koyacakhr. Bugiin, 
F ransanm ernniyetile medeniyetin istik • 
bali mevzuubahistir. Franstz milleti bun
Ian miidafaaya azmetmi1 bulunmaktadtr. 

Beynelmilel vaziyet kar$1Smda Fran • 
sanm takib ettigi hatlt hareketi mart son
larmda alenen izah e!rni1tir. Vaziyetimiz
de herhangi bir dei!isiklik yoktur ve ol· 
mtyacakhr.» 

Urolog Operator 

Pr. Behaeddin lutfi Yarnall 
Bobrek. mesane, ldrar ve ten&· 

sill vollan hastahklan miltehasst· 
sL Bevol!lu . ts BankaSJ ka~ISI E
mlrnevruz sokak 10 Pananlva 

ap. No. 2 Telefon: 42203. 

Dudaklannda flSlldar gibi bir ses ... 
- <;ok ge~ kald1k Nevin; haydi kt

ztm, sen de paltonun yakasmt kaldJT. lyi
ce gogsiinii kapa da gidelim !··· 

Ktz o mad a F eride dogru diiniiyor. 
Bir§ey siiylemek istiyor. Fa kat derhal Fe
rid ktzm konu,masma mani oluyor. 

- HaYJr Nevin diyor; arhk bu mev
zu etrafmda tek bir kelime soylemeni is
temiyorum. fkimiz de 1imdi tiiyler iirper

tici bir emrivaki kar§tsmda bulunuyoruz. 
Heyecan i~indeyiz. Bitkin bir vaziyette

yiz. Hi~bir 1eyi dii§iinemeyiz.. Btrak bu 
ak§amm hiiznii oylece i~imizde yatasm!. 
Elbet bir§ey dii1iinecegiz. Elbet bu faci
amn daha biiyiik bir facia ile bitmemesi 
i~in elimizden geleni yapacagtz !.. Haydi 
sus 1imdi.. Tek bir kelime soyleme rica 
ederim!. Yiiriiyiip gidelim buradan!. .. 

K1z, hi~ ses ~tkarmtyor, en kii~iik bir 
itiraz hareketi bile yapmtyor. Sadece 
ba§IDl one dogru egerek: 

- Peki diyor; peki Ferid Bey, gide
lim!. .. 

Toprak odamn tslak iskemlelerinden 
kalkarak kaptya dogru yiiriiyor ve gecenin 
karanhklan arasma kan§an iki golge gibi, 
sessiz, sadastz gozden kaybolup gidiyor-

<;ocuk 
Caruk Eslrgeme kurumu l!"llel merkezl 

tarafmdan ~lkartlmakta olan (Qocuk) adll 
derglnln 136 net sayt.Sl ~Ikm~Jtu-. Yurd yav• 
rularmm sa~llk, sosyal kUltiirel durumlan· 
nm !nk~afma hizmet eden bu luymetU 
dergly! ~ocuklara, ~ocuklu ana ve babala· 
ra tavslye ederlz. 

Bozkurt 
Bozkurdun Ilk nUsh1181, R. O~uz Tiirkkan, 

Prof. Abdu!kadlr inan, Nectb All iKii~iika., 
Necdet San~ar, Mustafa Klzi!.su ve N. Ad• 
SIZID de~erll yaz!larlle ~IIun!§tlr. Okuyucu• 
lartrniZa tavslye ederlz. 
lzmit • Sapanca • Adapazar1 

vadisi 
$erlf Kaya~azmm <!zmlt • Sapanca ~ 

Adapazar1 vad!.sb adlt yen! blr eserl ~lk• 
ml§tu-. Bu mmtakamn tabll, be§erl ve tk~ 
tt.Sadl baktmdan halz oldu~u ittymetl vu~ 
ku!Ia tebarUs ettlren eser l.<!tlfade mem • 
baidir. Tevzl yerl §ark ve Zaman kiitiib -
hanelerldlr. 

Atatiirk ve lnonii ~ocuklar 
arasmda 

(YavrutUrk) gazeteatnln ~Ikard!jp bu llzel 
••Yida BUyUk §e!lerlmlztn 90CUklar!a !>&-< 
raber gekl~ biltiin fotoi!Taflart, gocuklar 
!gin ooylen~ ate. sozlerl, Atatllrk ve in6nU 
adl! !kl kiigilk ,11r, Atatiirkiln gencll~e ht• 
tab1, inoniiniin gocuklar hakkmdakl .Ozier! 
vardtr. Flatt 10 kur~tur. 

If "\\ 
Ankara Borsas1 4/5/939 1 

KAPANISI 
A~1b11 Kapanq 

1 fnl:iliz llra111 5.93 
100 Dolar 126.6750 

100 FranSJz franl(l 3.3550 
100 Llret 6.6625 
100 tsvi~re frangJ 28.44 
100 Rolanda 67.5675 

florlnl 
100 Ravhi$mark 50.8150 
100 Belga 21.56 
100 Drahml 1.0925 
100 Leva 1.56 

kronu 
100 Pezeta 14.035 
100 Zlotl 23.8450 
100 Pen~to 24.9675 
100 Ley 0.9050 

I I 100 Dinar 2.892S 
100 Yen 34.62 

I 
' 

100 tsvec kronu 30.5475 
tOO Ruble 23.9025 

Esham ve Tahviliit 
Ergani 19.-
1938 %5 ikramiyeli 19.-
1938 %2 Hnzine T. 62.-

j) 

lar ..• 

*** Bir hafta sonra ... 
Sa at sabahm onu ... Gene Ma~kada• 

ytz ... Yagmur yagtyor ... lslak, rutubet .. 
li, dumanh bir hava ... Nevinin oda kapi• 
S1 yava~a vuruluyor .... 

- Giriniz 1. •Y 

Kapmm tokmagt ~evriliyor. A~tlan a• 
rahktan bir golge gibi korkarak Ay§enin 
girdigini goriiyoruz. Yiizii saps an klZln 1, 
Oldugu yerde titriyor··· 

- N e istiyorsun Ane} 
- ~ey kii~iik hamm .•• 
- Ne? 
- Hammefendi bu sabah telefon et• 

ti de ... 
- Hammefendi bu sabah telefon mu 

etti} ... Annem mi? 
- Evet. 
- Kimi aradt} 
- Beyefendiyi sordu evde mi diye! 
Nevin birdenbire dogruluyor. 

- Ne miinasebet? 
- <;tkllgtm soyledim. «0 halde ber1 

bekle kap1da, gelip Nevinle konu§aca 
gtm» dedi. 

Kiz hiddetle ba§tm sarstyor. 
<Artaa• ~arl 

D 

0 



----~ 

Kum ~ollerinde ... 
-I-

Ortahk ya va1 ya- !.;;;;!'!~.) 
va1 aganyordu. Gii
nel ~·kmak iizerey
di. Tren biitiin siir
atile yo! ahyordu. 
Her taraftan ne1'e, 
saadet, hayat, faaii
yet hareketleri la$1-
yordu. 

Jean F abret goz
lerini ac;llib zaman 
kendisini her zaman
ki gibi mektebin ya
takhanesinde bula -
mad1gmdan dolay1 
evvela biraz 1•1•rd1. 
Fa kat az•c•k dii1iiniince akh ba1ma gel
di. Evet, bu bir hakikatti. 0, hakikat go
ziiniin oniinde t•pk1 uzun siiren bir riiya 
gibi tecelli ediyordu. 

Jean, iki yandan biitiin kuvvetlerile 
ka~ar gibi goriinen agaclara, ~i~eklere 
bakll. Y apmaga giri1mi1 oldugu seyaha
tin heniiz ilk giiniindeydi. Daha Y•I•Y•· 
cag1 ne fevkaliide dakikalar, giirecegi ne 
garib ve acib memleketler vard1. 

- Daha diin, diye dii1iiniiyordu, bu 
saatte mektebdeydim. Heniiz yataktan 
kalkma zili ~alml!tl. Bugiin i•e trende 
uzak diyarlara dogru uc;uyorum .. 

Jean iiksiiz ve yetim bir ~ocuktu. Af
rikadaki biiyiik sahramn ta obiir ucunda 
yerli bir F rans1z miifrezesine kumanda 
eden amcas1 miilazim Robert'den ba,ka 
tek akrabasl yoktu. Biitiin sene var kuv
vetile c;ah~m11, c;abalam•l· s1mh c;ok iyi 
bir derce ile gec;mi1ti. Boyle bir muvaf
fakiyet ka ,,,smda amcas1 Robert ondan 
ne gibi bir miikiifat istedigini mektubla 
sormu1tu. 0 da «miimkiin olursa tatil 
zamanmda beni yamntza aldmmz !» diye 
cevab vermi1ti. ]ean'da c;ok kiic;iiktenbe
ri uzun uzun seyahat etmege kar11 derin 
bir heves, sars1lmaz bir a~k vard1. Bu ve
sile ile o arzusunun b1r kJSmlm tatmin 
edecek olursa ne mutluydu ona I 

Robert amca yegeninin bu teklifini ka
hul etmege miitemay.Idi. Lakin, yalmz 
basma bu uzun seyahati yapmaga kalk•l
masJ biraz fazla bir cesaret olmaz m•yd1? 
Fakat, Jean kendisinde bu cesareti pek
ala gariiyordu. On yedi ya1ma basm1111. 
Arllk, daima elinden tutulup gezdirilecek 
bir bebek degildi ya .. Pekala biletini a
hr, trene, vapura biner, Cezaire cttkar, o· 
radan da otobii.lerden birine atlar, Gao
ya kadar gidebilirdi. Jean bu i1leri pek 
kolayhkla yapabilecegmi amcasma uzun 
bir mektubla bildirdi. Orada biitiin yaz1 
yazma kudret ve meharetini gostermi1, 
kat'i delillerle gene askeri iknaa c;ah1 -
ffii$11. Robert yegeninin gosterdiiH bu 
enerjiyi takdire 1ayan bulmu1 ve kendi 
kendine: 

- Daha iyi, domi1ti, hayall yakmdan 
goriir ve anlar .. 

Onun ic;in Jean'a verdigi cevabda 
icab eden paray1 gonderdigini bildirmi1 
ve hareket ettigi giinii telgraflamasmi ri

ca etmi1ti. 
Jean da diin ak1amiistii Irene binmi1ti. 

Be1 on dakika sonra Marsilya'ya muva
"'~t edecek, oradan Oran'a miitevecci-
,. ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111" IIIII III 

Portreler 

hen hareket edecek olan vapura rakib o
lacaktl. 

Katar Nerthe tiinelini bir hamlede gec;
ti. Ondan sonra da rnanzara tamamile 
degi1ti. Simdi agach bah~eler, ~i~ekli ve 
ekinli tarlalar yerine fabrika bacalan ve 
kargir kii~iik evler goriinmege ba,laml$11. 
lnsan ilk nazarda biiyiik bir 1ehrin ka -
p1lannda oldugunu anhyordu. 

Nihayet, i1te Saint-Charles I istasyo -
nu !.. 

] ean da in san kalabahgmm arasma 
kan1arak gardan di~&nya dogru yiiriime
ge koyuldu. Kap1larm iki tarafmda muh
telif lisanlarda « Y ankesicilere dikkat! » 
ibareleri yaz1h levhalar vard1. Gene c;o
cuk basm1 salhyarak giildii: 

- Bu amda da, dedi, cebindeki pa
ra}'l ba1kasma kapt~racak kadar •af in
sanlar var m1 acaba? 

F akat ayni zamanda da sol eli ihtiyar
SIZ ic; sag cebine gitti. Titredi. Sakakla
nnda iri ter taneleri peyda oldu. Zavalh 
yavrucak ba~tnt Online iRerek: 

- Eyvah, diye mmldand1, insan bii
yiik siiylememeli .. Benimkini de a~ITIDI!
Iar! .. 

insan selinin cereyanma tabi olarak is
tasyondan d11anya c;!kllii;l zaman daha 
biiyiik bir dikkat ve ihtimamla her tara
fmi arad1 .. Hay1r, bu muhakkaktl. Ciiz
danmtn yerinde yeller esiyordu. Seyahat 
parasile birlikte niifus kag1d1 ve saire de 
gitmi,ti. 0 vakit Jean P aristen Irene bi
nerken makul bir sebeb olmad1g1 halde 
kendisile uzun uzun gorii1en adam1 ha
brladl. Bu zat11erif evvela pek nazik go
riindiigii halde, sonra birdenbire selarn 
vermege bile vakit bulamadan kaybolup 
gitmi1ti. Bir de vagonun koridorunda tam 
Marsilya'ya yaklajllg! bir mada ba1b 
birisile gorii,mii1tii. Acaba bunlardan 
han~isiydi parasm1 ~alan? 

Hangisi olursa olsun .. Simdi ondan zi
yade, i~inde bulundugu mii1kiil vaziyet
ten kurtulmay1 dii1iinmek lazimd•; gidip 
polise rniiracaat etmek; bo1 1eydi. Ad1 
sam belli olm1yan, san ~izmeli mehmed 
aga}'l nereden bulabileceklerdi? 

Peki ama, seyahatine nas1l devam ede
cekti? Daha ilk merhalede boyle bir rna
nile kar$11a$01aSJ ne talihsizlikti, yarabbi I 

Kendi kendine: 
- Ne param var, ne de niifus tezke

rem. Gao 'ya kadar nas1l gidecegim? 
Amcasma telgraf c;ekmek, hiidiseyi ol

dugu gibi anlatmak.. lzzetinefsine ag1r 
geliyordu. Ciinkii ona cesaret ve becerik
liligi hakkmda ne miiftehirane 1eyler yaz
ml$b. Simdi boyle, aczini itiraf elmesi 
miimkiin miiydii? Hem de gelecek cevab1 
ve paraYJ hie; olmazsa birka~ giin bekle
mek, o miiddet zarfmda da otelde otur
mak, yahud bir yere s1gmmak gerekti. 
Sonra Robert amca o kadar zengin bir 
adam degildi ki.. Di,inden l!rnagmdan 
ar11rd1g1 bu miktar paray1 tekrar kolay
hkla buluverecegi 1iipheliydi. 

0 halde bu seyahatten vazgec;mesi 
icab ediyordu. Bir miiddet neye karar 
verecegini bilemedi. Sokaklarda 1•1km ve 
serseri dola!l!, durdu. Sonra ans!Zin zih
ninde bir 1im1ek c;akh. Sehrin garb tara· 
nna dogru hlzh adimlarla yiiriimege bal
lad •. Giine1li sokaklarda halk, t1pk1 bir 
an kovanmda c;ah1an anlar gibi saga so
la, Oleye beriye fasJJasJZ gidip geliyorlar, 
ko~up duruyorlard1. Jean hem yiiriiyor, 
hem de kendi kendin~ soyleniyordu: 

- Bu, bana bir ibret dersi oldu. Bir 
daha param1 ve k1ymetli kag1dlanm• dik
kat ve ihtimamla saklanm .. <;:ok 1iikiir ki 
felaket, telafi kabul etmez bir 1ekilde de
gil.. Miiteveffa babamm eski ujag! An
toine'•n Marsilya'nm bu taraflannda o -

I merak lt ~eyle r'l 
Kartal ve ordekler 

Karla!, malum ya, y~rl!ct bir kujlur. 
G1das1m )Ok defa yeryiiziinden tedarik 
eder, kii~iik, hatta orta biiyiikliikte hay
van yavrulanm ajag•ya inerek kap1p 
ka~ar. Baz1 a~ karla! siiriilerinin biiyiik 
insanlara bile hiicum ett :kleri gi:iriil -
mii~tiir. Yalmz bu sald•rma!ar her vakit 

~*·-~· --
- -

muvaffakiyetle neticelenmez. Nitekirn 
Polonyada ~arziku havalisindeki bir go! 
iizerinde cereyan eden vak'a, buna ~ok 
giizel bir misal lejkil edebilir. 

Goliin iistiindeki gok par~asmda kor
kun<; gozlerini a~1p kanadlanm ~atla -
tarak dola~an a<; bir karla! 8jag1da goliin 
yiiztinde birka~ tane ordegin gezinmek
te oldugunu goriince derhal onlardan 
birini kap1p ka<;mnak i<;in biitiin h1zilc 
a!a!rya inmi§. Fakat bu hiicumu ona 
~ok pahahya mal olmuj. <;iinkii gol 
donrnuj imij. Gagasm1 ve ayaklaTim 
kahn buz tabakasma <;arparak oraya 
serilmij kalmlj, halbuki ordekler, onun 
nijan ald•!r mmtakadan badi badi ka
yarak <;oktan ka~1p gitmijler. 

OYUNLAR 
H alka oyunu 

Bah<;ede bir agacm yana dogru uzan
mi§ bir dalma, yahud miinasib diger bir 
noktaya diiz uiki bi:r degnek baglamr. 
Degnegin durdugu yer, insan boyundan 
biraz yiiksek olmalldlr. 0 degnege yan
yana oyunculann say1s1 kadar btiytik 
perde halkalan baglamr. Halkalarm in
digi nokta tam oyuncularm omuz hiza
sma muadil olmahd1r. Oyuncular hal • 
kalardan on metre kadar uzakta dtiz b\r 
<;izgi iizerinde dururlar. Verilen bir ija• 
ret iizerine birinci oyuncu elinde ha!ka
lara ge~ebilecek derecede ince bir deg -
nejtin veya baston oldugu halde h1zll 
bir yiiriiyii§le halkalara dogru ytiriir. 
nalkalann iiniinde durup ni~an a!mak 
ve tereddtid etmek caiz degildir. Yiirii
yii§liniin silratini azaltmadan bastonu 
halkalara dogru salpar gibi uzahp iler
lemesi lazJmd~r. Eger halkalardan biri· 
ne bastonu g~irmege muvaffak olursa 
gider, oyunculaTin hizasmda sag tarafta 
mevki ahr. G~iremezse sol tarafta mev
ki ahr. Diger oyuncular sualarm1 sav • 
d1ktan sonra gene o tecrii beye giri§e -
cektir. <;iinkti her oyuncunun ii<; defa bu 
i§i yaprn1ya haklo vard1r. En evvel ii<; 
defa bastonu halkaya g~irmege mu -
vaffak alan birinci <;1kar. Miisavi say1 
kazananlar arasmda oyun gene devam 
eder. Sonuncu mag!O.b say11Ir. Arzu e
di!irse diger partilere ba§lamr. 

til zamam bu emektar hizmet~i ile buraya 
gelip bir hafta kalmam•1 m•yd1m; An -
toine herhalde bana la21m olan parayl 
tedarik eder. Soma ben ona borcumu 0-
derim. Bu suretle zaman kaybetmeden de 
seyahatime devam etmi1 olurum. 

Gene ~ocuk ihtiyar hizmetkiinn evine 
yaklajhgml hisseder etmez, ihtiyaf51z a
d!mlanm ••kla!l!rdl. Uzaktan kii~iik evi 
ve etrafmdaki bahc;eyi ayanbeyan gor -
mege ba,lami$11. Bayle habersiz karj!Sma 
~1kmca kimbilir Antoine nekadar latlfa
cak ve ne ~ok sevinecekti. 

Fakat, Jean'• burada da tads1z bir siir
priz bekliyordu. Evin pencereleri ve ka
PISI s1k1 s1k1 kapahyd1. D1~ taraftaki par
mak!.kh demir kap1 da kilidliydi. O llar 
solmu~ ve kurumujlu. Gene ~ocuk bagu
d.: 

- Hey, baba Antoine, neredesin ? 
Sesine evden kimse cevab vennedi. 

Y anmdaki ku!Ubeden bir 1i1man adam 
~1kt1 ve sordu: 

- Delikanh ne isl!yorsun? 
- Baba Antoine galiba bir yere gil-

mil, !Urac•kta oturup kendisini bekliye
yim baril 

Adam giildii. 
- Kii~iik efendi, dedi, bu intizar epey 

uzun surer gibi gelir bana .. 
- Ni~in? 
- Ni~in olacak, baba Antoine on be1 

giin evvel c;olugunu c;ocugunu ahp Parise 
gitti. Arllk ihtiyarlam11 oldugu i~in sii -
kunet ve tenha!.k smmne dokunrnaya 
ba~lam15. brnriiniin sonuna kadar orada 
oturacak!. 

Jean, siiziinii daha uzatmak istiyen a
dam• dinlemege hacet gormedi. ikinci ve 
miithi1 bir hayal inkisanna daha ugram!~-
1!. Etra fmdaki her~tY diiniiyor, gozii ka
ranyordu. Son iimidi de mahvolmu!tu. 
Bu yirmi dart saatlik hayat ona l!pkt bir 
kiibus altmdaym•> hissini veriyordu. 

• Arkast gelecek defa -

Zcki bir maymun, yavrulariDl golge oyunl arile eglendiriyor ......................... ................................................................................................. 

Bilmeceyi 

1 - Yenikap1 orta ok:ul 270 Turgud 
Er<;in. 

2 - Eski§ehir lisesi 1972 Mehrned 
Kozan. 

3 - Gerze Gazi Mustafa Kemal okulu 
120 Ahmed Co§kun. 

4 - Sinob Halkevi bandosunda Cavid 
Usta. 

5 - Edirne lisesinde Necmeddin. 
6 - Trakya Saray merkez okulu 392 

Yakub <;elik. 
7 - .Bursa orta okul 65 Mehmed Gill

men. 
8 - Ma!kara berber Hiiseynin oglu 

F. Yiiksel. 
9 -Van birinci ilk okul 93 Abdtil -

kadir. 

~ozenler 

10 - Davudpa§a ()r\a okulu 349 Arif 
<;orkrnan. 

11 - tl'skiidar Kaptanpaja camii Alt
kuyu sokag1 No. 75 te Ayhan. 

12- Elaz1g 6 nc• ilk okul 428 Hiiseyin 
Bingo!. 

13- Adana loz lisesi 47 Nezihe <;ift<;i. 
14 - Y1ldiz ilk yah okulu 125 Sahib 

Tore. 
15 - 'Balorkoy 1 inci ilk okul 117 Ay

ser Y&rgii<;. 
16- Bursa Rus~uk mahallesi Alhpar

mak caddesi 10 nurnarada Nevzad. 
17 - ·Nigde tenekeci ve camel Ahmed 

Ba§aran. 
18 - Ki!is orta okulu Konyall Kaz1m 

Cici. 

·········· ·· ···· ················································· ························································· 
V AZISIZ HiKA YE 

l FAYDAU B~LGiLER. ' 
Ciimudiyeler kii~iiliiyorlar! 
Diinya iizerinde bi!iyorsunuz ki, cii -

mudiyelerin kaplad•klan sahalar ~ok 
geni§tir. Greenland, ba~tan baja bir cii
mudiye deryas1d1r. Alplerin, Kafkasla -
nn, o<rta Asyadaki bir~ok daglann iize
rinde ~ok biiyiik ciimudiyeler vardlr. 
Bu ciimudiyelerin bir k1snu yazlan e
rir ve sulan o civarda basil olan nehir
lere kaTijirlar. KljlD onlara tekrar yeni 
par~a!ar ilave olur. Fakat Alman alim -

lerinin yaptik!an tetkikata nazaran ba
Zl ciimudiyeler gittik<;e kii<;iilmekte ve 
hacimlerinden biiyiik bir losrnmt kay
betmektedir. Mesela Alman - A vustur
ya Alplerindeki ciimudiyeler son sene
tarde eyepce kii<;iilmii§lerdir. Keza 
Dachstein mmtakasmdaki Gosau ciimu
diyesl de son elli sene zarfmda iki kilo
metrelik bir ka}'lba u~ami§Itr. !svi~re
deki ciimudiyeler de ayni akibete dii -
~ar olmaktan gerl kalmamaktadnlar. 
Bu gidijle oralardakl nehilrlerin sular1 
gittik~e aza!acak ve dereler kurumaya 
m1 mahkfun olacaklar? ~iiphesiz, fakat 
bunun i~in binlerce, hatta yiiz binlerce 
senenin g~mesi icab ediyor. ~imd'den 
korkrnaya hi<; Jiizurn yok. 

Resimli f1kra 

htrstz 
Portekizin rnerkezi Lizbonda ii<; ser

seri, kendllerini ferih fahur g~indire
bilecek kolay bir i§ bulamad!klan i~in 
hns•zllk yapm1ya karar vermi§ler, 
sacayak olup bi:r k:urnpanya te§kil etmi§
ler, dtikkanlara, evlere girip ufak tefek 
ejya ajirmaya bajlaJTII§lar. Muvaffaki -
yetleri artbk~a cesaretleri de z:yadelej
m~. Nihayet bir bankayt soymaya karar 

vermi§ler. Uzun uzad1ya incelemeler 
yapml§lar, bakrn•§lar ki bu bankada ge
ce bek~isi bile kalm1yor. Kararla§hr -
d1klart bir gece, miinasib zamanda ka -
p1y1 mayrnuncukla a~1p girmijler, kasa
YI Iormaya koyulmu§lar. Fakat aradan 
bi:r ~eyrek ge~er g~mez, polisler i~eri 
girip hepsini yakalam•!· Bu, her yerde 
cereyan edebilecek alelade bir vak'a de
gil rni? 

Hay1r .. Onlan ne i<;eri girerken, ne de 
kasa}'l lorarken kirnse gormediiii halde 
polise k;m haber vertni§? Bizzat kendi
leri.. <;iinkii sorguya <;ekildikleri zaman 
anla§Ilml§ ki, ii~ii de hem dilsiz, hem 
sag~rmlj .. Kasayt lorarken kendileri ta
bil hi~ farkmda olmtyarak o kadar gii
riiltti etmi§ler ki, sokakta devriye gezen 
po!isler talorhyt duymu§lar ve hlrSIZ -
!arm dalgmllkla a<;Ik birakbklan kapt
dan i<;eriye girip yukan <;Ikrni§lar. Hir -
sizlar onlann geli~lerinin de - tabil sa
g~rhklan dolay1sile - gene farlonda ol
mami§lar. Siz hirer garlb dilsiz, sa!rrs•
mz. Nenize !bim, kasa hlfSizhi(I! 

I May1s bulmacas1 I 

~u ortadaki topu ele g~i:rrnek 1~m 
hangi ipi ,ekmelidir. 0 pi bir ucundan 
obiir Ucuna kadar tizerinden kirrniZl ka
lemJe giderek gosteriniz! 

Bu bilmeceyi dogru halledenlerden 
birinciye be lira, 1kinciye iki lira, ti~iin
ciiye miinasib bir hediye takdim oluna
cak, diger yiiz ki!;iye de muhtelif ejVa 
verilecektir. Cevablarm ma}'ls sonuna 
kadar cCumhuriyet <;ocuk Ssh fesi. 
adresine gonderi!mesi laZimd!T. Gf~ ka
lanlar miikafat kazanamazlar. 

Nisan bulmacasmda hcdiye kaza- ~ 
nan kii(iik karilerimizin isimlcri pa· 
zartesi ~nkii say1m1za basJiat'akhr. Dcveli orta okulunda 26 Servct Oclak tunnakta oldugunu nas1l oldu da ancak 

~--.L----~--..:v~,jjiki!>l'l..a!!ir!'Jk!.!a\!Jdl!Jal'L----.!!'i~m~d~i~h~a~l!!lf~la~d~,m~. Kiic;iikken gene bir 1•-

----------~--------------------~ 
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Soldan sa~a: 

Nezle - Ba, - Di' - Nevralji 
ve bUtUn a~r1lar1na kars1 

CUMHURIYET 

NEOKALMiNA 
Hizan Malmiidiirliigiinden: 

IN NOXA 

5 May1s 1939 

SA YIN BAY AN! 
Giizelliginizi korumak ic;in gece yatarken kullan

d•gmiz yagh krem sizi ho~nut etmiyorsa: 
Mahzurlarmdan ~ikayetc;i iseniz; 

iNNOXA SUTU tatbik ediniz. 
Parisin en kibar mahfilleri ve yilks"k tabakaya mensub milyoolarca kadon 

innoxa sUtU kullanmaktad1r. 

iN NOXA sUtU, ~illeri, buru§uklul<lan izale ederek cildinizi mak yajm 
biitiln mazarratlarmdan korur. 

Pariste Doktor DEBAT Laboratuvarlannda 
haz,rlamr. 

1 - A pta! h!zme~l Ok1 kellme>, bli bar
fin okunu~u. 2 - Dokunmu§ .,eylerden lee
mil, Het'I"Y on a konur. 3 - Bir daha t~k
rar edin parllyan ziyayl tarif etmi.$ otur
sunuz, gizll polis. 4 - Namazw klStmla -
rmdan, yedlklerimlzden. 5 - Zaman, s1tat 
edatt. 6 - Kibir, pe§ln verilen paral&rdan. 
7 - <;:Ut dogan lnsan (!kl kelime), nota. 
8 - Duvardaki tert!bat, soru cdatL, me~ -
gullyet. 9 - Bir ~e§ld renkll nazar (!kt ke
Jime). 10 - SOz s6yleyen, makine adam. 
11 - otorulacak yerlerden. 

Cumhuriyet gazetesinin 11, 17, 23 ve 30 nisan 939 gi.inlii ni.ishalarile 
inti§ar eden ·kazamJz hi.ikumet konagt in§aatmm musad.dak ke&if beclelin!n 
8885 lira 25 kurw; olacagt yerde sehven 29475 lira 58 kuru& olarak tlan TUrkiyenin biitiin Parfiimor ve biiyiik eczanelerinde sat1hr. 

edildigi giiriilmii& olup bu sehiv neti,:~es:i~ih:a:l:en~~~·n~:8/~5:/~9:39~~g:i.i:n:i.i:n~e:te~h~i~r~:::::::::::::::~j~~~~::~~~r-~~~~~~~::::~~~:~:::-.. edildigi tashihen ilim olunur. ( 3023) 

Yukandan a§a~Lya: 
1 - Muhakkak hayvandtr (!k! ke!lme). 

2 - Cesed, akJl hocalatl (ceml) . 3 - B!r 
hararet derecesl, bli erke~tn ism! 4 - Yol 
gOsteren, bir emir. 5 - Ters ~ev1rln Slfat 
edatt olur, s~m1 diizeltmek. 6 - B!r ~e~!d 
hiikiim.dar, sert ve diiz. 7 - Zl:llllR.D zaman 
(miirekkeb kel\me), sec!ye. 8 - BII!n!n a
leyhlndeki tahrikii.t, b!r Yahud! !sml. 9 -
Soru edatt, pederin yariSl. 10 - Ak1c1 ~Y
ler (cem!l, b!r oyun vas1tas1. 11 - Blt!p 
tiikenmek bllmlyecek olan saba, b!r harf!n 
okunU§u. 
E vvelki bulmacamn halledilmi~ $ekli 

'' :q 4 r> f'l 1 ot 'It LO 11 - . 
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Feneryolu ile KIZI.ltoprak arasm
da Bagdad caddesi iizerinde 147 
numarah bahge iginde 12 odah ye
ni kargir kii~k sa!Ll.J.ktlr. Bir katl 
aynca kiraya ver1!mege elveri§lidi:r. 

Giirmek ir;in cumadan maada her 
giln saat 13 ten 17 ye kadar i<;inde- ~ 
kilere miiracaat. 

Kolaylak-$1kllk 
H<u f•Yd•n ewn l l<ole yh!1h , ,.~:· 

pl'l epo~ menkh" BIJi nl• r , (Ifi l l" 

lcln J•Cid m'' olen bu se Ci t O,._IIa~ 
lotlen g lyers lr. flltlt§ t d• te mln et 
mit olu,lef'. Huhatu lnc:s ltlr YO· 
c wdun te noollbO n Q d Ou ltll' we 011 
tdhl horek-loP'IIIe bile h l'ln• l§ 
lr.oyme<~: . 

F lyetl 1 7 112 ll,.eclu lllbe, u . 

Sat•t rerl rain•• • 

r::: 
Dr. CEVAD SARGIN • 

ild hastahklan miitehassr:J' 
Ankara caddesi No. 47 

Her giin 16 - 19 a kadar , 
DiKKAT! 

$irketi Hayriyeden: 
Saym yolculannuza bir kolayhk olmak iizere 11 may1s sabahm

dan itibaren mer'iyete girecek olan fevkaJade t enzilath b ir ay!Lk ve 

3 ayhk aboneman kartlarmm §imdiden §irket idare merkezinde kon. 

trol mi.idiriyetile Kiiprii gi§elerinde sahlmaga ba§land.Lgi ilan olunur. 

Samsun Belediye Reisliginden: 
1 - Eksiltmeye konulacak i~: Samsunda <;ar§amba §osesi giizergahmda 

Merd1rmag1 ile ko§Uyeri arasmda yap1lacak mezbaha in&aatJ. 
Muhammen ke~if bedeli 84562 lira 99 kuru§ olup kapah zarf usu
lile eksiltmeye konulmu§tur. 

z - i§ vahidi fiat iizerinden verilecektir. 
3 - Bu i§e aid §artname ve evralu saire a§agtda yazthdtr: 

A - Yap1 eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - BaymdLrl.J.k i~leri gene! §artnamesi, 
D - Naf1a yap1 i§leri umumi ve fenni §artnamesi, 
E - Fenni §artname, 
F - Ke§if ve silsilei fiat cety_eli, 
G - Proje vesair evrak. 
C ve D flkrasmdaki evraktan ba§ka diger evraklar taliblerine 423 
kurU§ mukabilinde Belediye heyeti fenniyesince tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarJ 5478 lira 15 kuru§tur. 
5 - Eksiltme 12/6/939 tarihine miisadif pazartesi giini.i saat 15 te Sam

sun Beled.iyesinde miite§ekkil Belediye Enci.imeni tarafmdan yapLla
caktrr. 

6 - Eksiltmeye i§tirak edebilmek i~in Samsun Naf1a Miidiirliigi.inde mii
te,.ekkil ki!IDisyonu mahsusundan bu i§i yapJibilecegine dair vesika 
ibraz etmesi, ve in§aatm devamL miiddetinre diplomah bir mi.ihen
dis veya mimar veyahud fen memuru istihdamL ve Ticaret Odasm
dan kay1dh oldugtma dair senei haliye vesika ibraz ve yap1 eksilt
me §artnamesintn 4 iincii maddesindeki vasLflan haiz olmas1 ~arttrr. 

7 - Tektif mektublar1 yukar1da yazil1 gi.in ve saatten bir saat evvel Belediye 
Enci.imeni Riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapa!J zarflarm ihzarmda teklif JJ;lektublarmm yazlh&mda ve hu 
zarflarm tevdiinde ve posta ile giind.erilmesinde tatiblerin 2490 
sayil1 kanunun 32, 33, 34 iincil maddelerine ve bu hususlaki ~art. 
name hiikiimlerine harfiyyen riayet eylemeleri liizum" Han olu
nur. (3013) 

Ac;•k artt•rma ile emsalsiz satn~ 
Amatiirleri ile ciddi kolleksiyonerlere biiyiik f1rsat 

Hakiki <;e§mibiilbiil hayti siirahiler, kaseler, nargileler ve saire bir
~ok Beykoz kaseleri ve vazolar ve saire .. 

Eseri istanbul hayti biiyi.ik ve kii~iik vazolar, kaseler., duvar taboklan 
eski bakLr ~aydan!Lkiar ve saire. 

Hayti Sevre, Saksonya, Bohem cins muhtelif boylarda nadide vazolar 
ve duvar tabaklar1. 

iznik, D1yarbak1r duvar 9inileri ve tekmil e:;yalar , Ye:;ilkiiyde Ya:;il 
Yurd namile maruf G&zi Evrenos cad.desinde 29 numarah merhum Hakk1 
Beyin haremine aid tekmil nadide e&yalar mayiSJn 7 nci pazar gi.inii mii· 
zayede ile satilacaktLr. Ziyade tafsilatL cumartesi :;inii behemehal oknyu

nuz. 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
45 giin miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasaya konulan ve 25 nisan 

939 tarihine musadif sah giinii ihale edilecegi ilan olunan 72822 lira 61 ku
ru• bedeli ke§ifli souk hava deposu ve buz fabrikasmm in§asma bir gok 
talib zuhur edip elde projelerin mevcudu kalmamasmdan ve teksir olunan 
projelerin de vakit ve amnda giinderilmemesinden tetkike zaman bnakmak 
igin miinakasa miid.deti bir ay temrlid edilmi§tir. $artnamesinin 12 nci mad
desmde giisterilen iki §Ik ve smlftan yalmz elektrik k1sm1 kabul edilmi§ ol
dugundan teklif!erin ona gore yapilmast lazJmdJr. Taliblerin 2490 sayth ka
nuna tevfikan haz~tlanmJ& mektublarmi 24 may1s 939 ,aqamba giinii saat 
16 ya kadar Edirne Belediyesine makbuz mukabili tevdi etmege mecburdur. 
ihale 25 may1s per§embe giinii saat 16 da Edirne Belediye Enciimeninc:'.e ya· 
p1lacakt1r. Proje ve ke'lifname ve $artname- 360 kuru~ bedel mukal,ilinde 
Edirne Belediyesinden tedar ik edebilirler. ( 2738 ) 

Bir tecriibe kafidir ! 

BASUR MEMELERiNi 

PATI 

ile ted a vi ediniz. 

Trabzon Belediye Enciimeninden: 
1 - Trabzon §ehir daltili ve sayfiyelerinde i&letilmek iizere mnbayaas1 

pazarhga bLrakilan ii~ otobiise aid ~artnamenin arttJrma, eksiltme ve iha
leler kanununun 12 nci maddesine istinaden tadil edilerek yeniden miina
kasaya vaz'1 karar altma almnn& ve siizi.i ge~en otobi.islerin mnbayaasJ on 
be& giin mii&letle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu&tur. 

2 - 0\obiislerin 939 modeli Ford veya $evrole marka hi~ kullamlmam1~ 
makine ve &aseler iizerine ~artnamesi dahilinde karoseri imal edilmck su
retile vi.icude getirilecektir. 

3 - Otobiislerin muhammen bedeli 11100 liradLt. 
4 - Muvakkat teminat • 832 > lira • 50 > kuru~tur. 

5 - Kat'i teminat ihale bedelinin % 15 idir. 
6 - Bu otobiislere aid ~artname ve modeller yalmz alh kuru&luk posta 

pulu giinrlP.ri!mek suretile bilabedel Belediye Fen Heyetinden almabilecektir. 
7 - Eksiltme 6 may1s 939 cumartesi giinii saat 10 d.a Belediye Encil. 

meni odasmda icra JulmacaktJr. 
8 - Eksiltme )<apal.J. zarf usulile yapilacaktLr. 
9 - Teklif mektublan 6 may1s 939 cumartesi giini.i saat 9 a kadar ihale 

Komisyonu Reisi olan Belediye Reisine makbuz mukabilinde teslim edile· 
cektir. ( 2905 ) 

Satiiik mat baa makineleri 
Beyoglu Diirdiincil Sulh Hukuk Hakimliginde : 
Terekesine mahkemece el konulan Olil Danyel Ohanesyana aid istan

bul Fincanc1lar Selamet matba,asmda....l:lylvnin ve mJ!hkemece tespit edilen 
matbaa makinclcri. alat ve edevat1 22/5/939 tarihine milsadif pazartesi gii
nii saat 14 te mahallinde satilacakbr. 

Miizayrd.eye i§!irak edenler muhammen krymetin yUzde yedi bu~uk 
nispetinde pey ak,esi verecekler ve ihale vukuunda satJ~ bedeli tamamen 
iidendikten ba•ka pey akr;esi teminat olarak ahkonulacaktLr. Mii&teriler 
ihale edilen mallan en GOk bir hafta zarfmda kaldLrmaga mecbur olup 
kak'.lfmtyanlardan yevmiye be~ lira hesabile tutan teminat ak~esinden 

kesilecektir, 
isteklilerin yukandakj •artlar dairesinde mi.izayedenin yapJlacagJ gi.in 

ve saatte mahallinde haztr bulunmalan ilan olunur. (17535) 

I Devlet DemiryollarJ i~Jetme U. Miidiirliigiinden: I 
Muhammen bedeli 5308 lira olan 14 aded 10 ve 15 tonluk madenl kriko, 

7 aded 10 tonluk ah§ab kriko ile 130 aded 5 tonluk ray krikosu ve 5 aded 
10 tonluk ray krikosu. 3 ad.ed pergin kar§lhk vereni 11/5/939 per~embe 
giinii saat 15 on be~te Haydarpa§ada gar binas1 dahilindeki Komisyon ta
rafmdan kapah zarf usulile satm almacaktLr. 

Bu i§e g1rmek istyienlerin 398 lira 10 kuru§luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesaik ve tekliflerini muhtevi zarflarm1 ayni giin 
saat 14 on diirde kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazundu. Bu i§e aid 
§artnameler Komisyondan paraSJz olarak dagLblmaktadLt. ( 2562) -

Muhammen bedellerile miktar ve vas1flan a:;ag1da yaz1h (3) grup 
malzeme ve e:;ya her grup ayn ayn ihale ed.ilmek iizcre 25/5/1939 per
§embe giinii saat (10,30) on bugukta Haydarpa~ada Gar binast dahilindeki 
komisyou tarafmdan a~1k eksiltme usulile satm almacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin her grup hizasmda yilZih muva.kkat temi
nat ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar 
komisyona miiracaatleri laz1md1r. 

Bu i§e aid §artnameler komisyondan paras1z olarak dagLhlmaktadJr. 
1 - 2 aded s1cak su pompas1 (elektrik motiirlii Sl\ntrifi.ij tulumba) mu

hammen bedeli 795 lira, muvakkat teminatl 59 lira 63 kuru:;tur. 
2 - Muhtelif eb'adda 86000 aded. si.ir~ef ve serp<!ntin borulan i~in am

yanth bak1r rondela, muhammen bedeli 2580 lira, muvakkat temi
nah 193 lira 50 kuru&tur. 

3 - 1000 kilo r;uval tamiri i~in iplik ile 100Q kilo guvaldtz ipli~i. mu
hammen bedeli 195Q lira ve muvakkat teminat1 146 lira 25 kuru~
tur. (3089) 

~uhud Belediyesin den : 
Kapah zarf usulile miinakasaya konuldugu evvelce ilan olunan 18963 

lira 49 kurn& bedeli ke~ifli $uhud kasabasrnm Naf1a Vekaletinden musad.dak 
projesi mucibince yaptmlacak elektrik ve makine tesisatma talib zuhur 
etmediginden bu defa 3/5/939 giiniinden ba~layarak bir ay zarfmrla i§in 
pazarhkla ihalesine karar verilmi§tir. 

1 - ihale $uhud Belediyesinde toplanan Enciime11. tarafmdan yapL
lacakllr. 

2 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuru&tur. 
3 - Bu i~e aid proje h ulasai ke:;if. malzeme, mon taj &arlnameleri he

sa bat ve miinakasa 0artnamesi, mukavele projesi bir lira mukabilinde $uhud 
Bclediyesinden al.J.nabilir. 

4 - islekli olanlar Naf1a Vekaletind.en ahnm1~ enspektorli.ik vesikasJ 
ve buna mumasil tesisat yaphgma dair almml& bonservislerle bu miiddet 
zarfmda hergiin Suhud Belcdiye Enci.imenine miiracaat edecekleri ilan olunur. 

( 3001 ) 

Ortakl1k Aran1yor 
Bir kimya miihendisi takriben 15,000 Tiirk liras1 koymak suretile 

JYI tutunmu§ ve istikbali miiemmen hir kimya sanayii miiessesesine 
veya teknik miiesseseye ortak olmak istiyor. Tekliflerin (Ortak 1939) 
rumuzile 176 pasta kutusn adresine giinderilmesi mercudur. 

Gazianteb C. Miiddeiumumiliginden: 
1 - Gazianteb Cezaevinin 1/6/939 dan 31/5/940 tarihine kadar bir 

senelik Ekmek ihtiyac1 kapal.J. zarf usulile ihaleye konmu~tur. 
2 - Tahmin edilen ihtiyag miktan 300,000 kilo ve muhammen bedel 

23250 liradLr. 
3 - Muvakkat teminat 1743,75 kuru~tur. 
4 - iha!e 8 mayrs 939 pazartesi giinii saat 15 te Gazianteb Adliye binas1 

iginde C. Mi.iddeiumumiligi dairesind.e yapJlacaktLr. 
5 - Teklif mektublan 8 may1s 939 pazartesi giinii saat 14 e kadar 

Gazianteb C. Miiddeiumumiligine verilecektir. Postadaki gecikmeler muteber 
c!egildir. 

6 - Eksiltmeye talib olanlar 2490 say1h kanunun 2, 3 iincii madde· 
lerinin emrettigi vesikalan ibraz edeceklerdir. 

7 - Sartname Gazianteb C. Miiddeiumumiliginde hergiin gah§ma saa~-
lerind.e g6riilebilir. ( 2603) 

rBOMONTf"BAHCEST 

I 

A~llm1,t1r. 
Kelvinator Frigorifikde dinlendirilmi~ soguk 

ANKARA BiRASININ 
Bomonti bah~esine mahsus (KU~iik fl~lfar1n1) 

sayg1 deger mii~terilerine takdime ba~lam•§b.r. Aynca her tiirlii 
me§rubat ve eglenceler .•• 

Pek yak1nda bftyiik sfirprizler 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I 
I 

I - 16/III/939 tarihinde ihale edilemiyen 1 aded Guval dikme makinesi 
d.egi§tirilen •artnamesi mucibince yeniden eksiltmiye konmu&tur. 

II - Muhammen bedeli sif izmir ( 490 ) lira, muvakkat teminatl 96,75 
liradLr. 

III - Eksiltme 22/V /939 pazartesi giinii sa~t 16 da Kabata~ta LevaZ!m 
§Ubesi Mildtriyetindeki Ahm K om isyonunda yaptlacakbr. 

IV - :;>artnameler hergiin. siizi,i ge~;en ~ubi,d£;U~ parastz ahnabilir. 
V - Eksiltmeye i~tirak edecek olan firmalarm fiatsJZ tekliflerini ihale 

gi.iniinden be§ giin evveline kadar Tuz Fen ~ubesine vermeleri ..,_, teklifle
rinin kabuliinii mutazammm vesika almalarJ laztmdrr. 

VI - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gilven-
me paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. ( 2984 ) -I - 26/1V /939 tarihinde ihale edilemiyen 20X25 eb'admda (20) mil-

yon mantar yeniden pazarhkla eksiltmeye konmu§tur. 
II - Muhammen bedeli (74,000) muvakkat teminah (5550) lirad1r. 
III - Pazarhk 10/V /939 gar~amba giinii saat 14 te Kabata&ta Levaz1m 

~ubesi Mi.idiriyetindeki Ahm Komisyonunda yapJlacaktLr. 
IV - :;>artnameler her giin siizii ger;en §Ubeden (370) kuru§ bedel mu

kabilinde almabi!ir. 
V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gi.inde %7,5 giivenme para-

larile mezkfu komisyona gelmelerL (3096) -C! N S i 
<;ivili kay!§ kalm eksclsiyor 

Jo » .. Rapit 
> • ince > 

I - Yukanda cins ve miktan yaz11.J. 
zarhkla eksiltmeye konmu§tur. 

Miktan 
50 Metre 

250 > 

420 • 

750 

) 
) 
) 

malzeme miiteahhid hesabma 

Saat 

14 

pa. 

II - Eksiltme 22/V /939 pazartesi giinii Kabata§ta Leval lm 
diriyetindeki Ahm Komisyonunda yapLiacaktLr. 

$ubesi Mii-

III - $artname ve niimuneler her gi.in siizii gegen §Ubeden 
nabilir. 

parasJZ ah
(3097) -I - 4/IV /939 tarihinde ihale edilemiyen 5000 Kgr. Ilk bir aded bas

kill &eraiti sab1ka dairesinde on gi.in miiddetle yeniden eksiltmeye 
konmu§tur. 

II - Muhammen bed.eli sif H aydarpa§a 750 li;a, muvakkat tcminah 
56,25 liradLr. 

III - Sartnameler her gi.in siizii gegen §Ubeden parasLZ almabilir. 
IV - Eks!ltme 15/V /939 pazartesi giinii saat 14 te Kabata~ta Levaz1m 

$ubesi Miidiriyetindeki Ahm K omisyonunda yapJlacakhr. (3077) 

DEPOSU : 
1 

REVUE saatini isteyiniz. 
Cins, model ve fiat hususunda diger yiiksek 
marka saatlerle M U K A Y E S E E D i N i z. 

Kullananlardan BiR FiKiR EDiNiNiZ. 
i §te o vakit ni~in herkcsin 

R E v u E 
Saatini tercih etigini AnhyacaksmlZ. 

Revue saatleri tanmm1§ saat~ilerde sahlmaktadu. 
istanbul, Galata, K iirekgiler, Manhaym han 
kat 

l ........ is.t.an•b•u•I .. B .. el•ed--iy•e•si ... il•a•n
1
1a •• r.I ....... I 

Mezarhklar Miidi.irlilgiine liizumu olup 1700 lira bedel tahmin edilen 
bir aded. cenaze otomobili agrk eksiltmeye konulmu0tu r. $artnamesi Le
vaz•m Mi.idilrliigUnde giiriilehilir. istekliler 2490 say1h kanunda yaz11.J. ve. 
sika ve 127 lira 50 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
22/5/939 pazartesi giinii saat 14,30 da Daimi Enciimende bulunmahdJrlar. 

•B• (3109) -Karaagac miiessesesine su isalesi i~in lii~umu olan ve hepsine 789 lira 
45 kuru§ bedel tahmin ed.ilen elektrik motiirii .. santrifilj tulumbil, &aman
dtra ve buna miiteferri sair malzeme a~1k eks1ltmeye konulmu&tur. $art. 
namesi LevazLm Miidi.irliigi.inde giiriilehilir. istekliler 2490 sayLIL kanunda 
yaz11L vesika ve 59 lira 21 kuru•luk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 22/5/939 pazartesi giinii saat 14,30 da Daimi Enci.imende bulnnma
hdLrlar, (3108) 
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CAFER MUSHiL $EKERi Tesiri kat'i ahm1 kolay en iyi miishil fekeridir. 
BiiCimum eczanelerde bulunur • 

' 

EH.-wj&,t-,4H-~ve~~~~ 
feptan ve perakende sab• yeri : Istanbul Sultanhamam 

Hamdlbey geqldl No. 48. 56 Tel: 21295 

Siird Belediyesin den: 
1 - 24 Nisanda ihalesi mukarrer motor veya lokomobil dinarno tel 

vesair elektrik malzemesine aid teklifler muvaftk goriilmediginden ihale 
24 mayts 9ar§amba giiniine tehir edilmi~tir. 

2 - $artnameleri gormek istiyenlerin elli kuru§luk tel havalesi gon-
dermeleri ililn olunur. ( 2830 ) 

iSTANBULDA HAVAGAZi VE ELEKTRiK 
ve TE~EBBUSATI SINAiYE TURK 

ANONiM ~iRKETiNDEN: 
$irketimizin Beyaztdda Elektrik evinde bulunan istanbul Aboneman 

§Ubemizin 29/4/939 tarihinden itibaren Cagaloglunda Nuruosmaniye cad
desinde Kapahftrm kar§tsmda 30 numaralt binanm alt katma nakley le
digi ilan olunur. 

Zile Belediyesinde n : 
Zile kasabast l9me SU]U tesisatma aid etiid ve projelerin tanzimi i§i 

pazarhga btraktlmt§ttr. 
1 - I§in rnuhammen bedeli 2000 liradtr. 1stekliler bu l§e aid §artname, 

proje ve sair evrakt hila bedel Ankarada Beled.iyeler imar Heyeti Fen $ef. 
liginden veya Beledlyeden alabilirler. 

2 - Pazarl!k 17/5/939 tarihine rashyan 9ar§amba giinii saat 11 de Bele
diyede top!anacak Enciimence yapiiacakt!r. 

3 - Pazarhga girebilmek i9in istekliler a§agtdaki yazth teminat ve 
vesaiki ayni gun ve saate kadar Enciimene teslim etm~ olacakttr. 

A - 2490 sayth kanunun 16 - 17 nci maddeleri mucibince 150 lirahk 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar ve 4 iincii madde mucibince pa
zarhga girmeye bir mani bulunmadtgma dair imzel! bir mektub ve pazar
hga i§tirak edeceklerin su i~lerin& lhtisast yiiksek miibendis veya miihendis 
olmalan §ari oldugundan fsteklilerin bu hususu tevsik eden vesaiki lazrmdtr. 

4 - Teklif mektublannm ihale giinii olan 17/5/1939 taiihine kadar 
rnakbuz mukabilinde Belediyeye verilmesi ve teklif mektublarm da iadeli ve 
taahhiidlii olmast laztmdtr, Fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeye ve An
kara Fen $efligine miiracaat etmeleri. ( 2713 ) 

TURKiYE 

Sise ve Cam F abrikalar• , ' 
Anonim Sosyetesinden : 

Pa~abahge l;lj~e ve Cam fabrikamtz, memlekette zi.iccaciye ticaretile 
ugra§an her kese tek fiat ve 1111iisavi §artlarla srtt~ yapmqga ba§lami~hr. 

Taliblerin a~agtdaki adreslmize miiracaatleri. 
Galata Pe~embepazan Samu1 sokag1 t~ Han 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM $1RKETi 

TESIS TARiHi -1863 

Slaliileri vt Tiirktpt Cilmhurtpt/1 ile miinakil mukauelenameso 
2292 Numara/, 10/611933 tarihli kanunla lasdik edilmt$117 

( 24/6/1933 tarih!l 2'135 Numara/1 Resml Gazele) 

Sermayesl: 

ihtlyat ak~esi: 

10.000.000 ingillz Liras• 

1.250.000 lnglllz Llras• 

Turkiyenirt< ba$hca $ehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NiS'de 
lONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR. KIBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FILISTIN 
ve MAVERAVI ERDUN'de 

Merkez ve $ubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANiSTAN, SURiVE, LUBNAN 
ve HATAV'da 

Filyalleri ve buliin Dunyada Acenta ve Muhabirleri vard1r 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabo cari ve mev~uat hesaplan kii 0ad1. 
Ticari krediler ve vesaikfl krediler kii,ado 
Turk1ye ve Ecneb1 memleketler iizerone ke,,de senedai 1skontosu. 
Borsa emirlero. 
Esham ve tahvilat, alt1n ve emtaa uzerine avans. 
Senedal tahsilato ve sme. 

En viiksek emniyet sarllarmo haiz kiralik 
Kasalar Servisi va,rd1r. 

Piyasanm en miisait $artlarile ( kumbarah veya 
kumbaras1z) tasarrui hesaplar• a~1hr. 

Bursa Belediyesi nden : 
Bursa Ehli Hayvanlar ilkbahar Panaym 

10 mayts 1939 da Ahctlar mevkiinde a~Jlarak 8 giin devam P.decPktir. 

Panaytra aid her tiirlii tesisat ve hazuhklar ikmal edilmi~tir. Biiyi:k bir 

ragbet goren Bursa Ehli Hayvanlar Panaymna siz de i~tirak ediniz. Ve 

yerlerinizi ~imdiden almtz. PG04) 

Gebze Muhasebei Hususiye 
Tahsilat Komisyonundan: 

Cinsi Muhammen takti~ ktymeti 
Lira Kuru~ 

1 - Gamur degirmeni ve teferriiatt 
2 - Orta ~amur degirmeni ve heniiz monte edJ!memi& 

aksam1 
3 - Gamur degirmeni ve heniiz monte edilmemi~ 

aksomt ve teferriiatl 
4 - Alh aded pires ve teferriiat1 

703 00 

520 00 

400 00 
400 00 

YekUn 2023 00 
Vergi borcundan dolayt Tuzlada Betoti Tugla Fabrikastnm metri.ik aHi.t 

ve edevah sabitesine miitehassts ehli vukuf<;a tahmin ve takdir olunan 
• 2023 • lira ktymetinde yukanda yazth dort par~a demir alat ve edevah 
sabitesi 1/5/939 tarihinden itibaren 21 giin miid&tle a~tk arttlrmtya ~lka
nlmt~hr. Yevmi ihale 22/5/939 pazartesi giinii saat 15 te fabrika binasmda 
yaptlacag1 ilan olunur. ( 3002 ) 

C. H. P. istanbul ilyonkurul Ba~kanhgmdan: 
4/5/939 per~embe giinii saat ( 15) te istanbulda C. H. P. ilyonkurulu 

binasmda kapah zarf usulile eksiltmesinin yapiiacagt istanbuld.a Cumhurtyet, 
Ankarada Ulus tzmirde Anadolu gazetelerile 15, 20, 25 nisan 939 tarihlerinde 
ilan edilmi~ ol~n ( 129,262 ) lira ke0if bedelli Kad1koy Halkevi binasmm b~r 
ktstm in~aah >artnamelerinde tadili icab eden baz1 hususattan dolay1 tehtr 
edilmi~ ve bu &artname ve teferriiah kamilen hiikiimsiiz kalmi~ttr. 

Eksiltme yeniden tanzim edilmi~ olan &artname ve teferriiatma gore 17 
mayts 939 ~ar~amba giinii ayni komisyonda saat ( 15 ) te yapt!acakt.tr. • 

Tadilen tanzim olunan mukavelename, eksiltme $artnamest, ke~if hula
sast, husuel ~artname, proje ve buna miiteferri evrak ( 650 ) kuru~ n;uka. 
bilin& ilyonkurul ba~kanbg1 biirosundan verilecektir. Evvel~ ek~tltme 
ilam iizerine bu bedeli vermi~ olanlara alm1~ olduklan evrakm tadesJ mu
kabilinde yukanda yazth muaddel evrak parastz verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 7,714) lirad1r. 
isteklilerin teklif mektublarm1 ve istanbul Vilayetinden eksiltme tar!

hin&n (8) giin evvel almm1~ ehliyet ve 939 ytlma aid Ti.ca.~et OdasJ vest. 
kalarmt havi kapah zarflarmt 17 mayts 939 ~ar~amba p;u.nu saat ( 14) e 
kadar C. H. p. istanbul tlyonkurul Ba~kanhgma vermelen. ( 2920 ) 

Bi~ki Dersleri 
Bi~ki Profesorii $i.ikril Canalm kadm terziliginl hocastz iigreten 3 

cildden ibaret Bi~ki dersleri kitablarmt - Bi<;ki yurdla:' ve. ak~~:O .. san'at 
mektebleri ogrenci ve ogretmenleri, zabit ve memur atlelenle butiin aile 
kadmlarmm daima yanlarmda bulundurmalart 11\zrmdu, terzlye, hocaya 
ihtiyac btrakmaz, koiayl!kla anla~!ltr ve her model~ tatbik .. ol;m~:· ~ cildl 
birden ( 5) liradrr. ( Perakende birinci cildi 2, ikmci ve u~w;c,u ctldleri 
iki~er bu9uk liradtr. ) Bedeli giinderildiginde posta ile gon&rilir. 
Sat!~ yeri: Be~ikta~ Diki$ Yurdu. Vi$nezade Dibek~:ikamil sokak No. 1/2 

Ahnacak Elektrik Enstelasyon Malzemesi ilam 

Cankiri Belediyesi nden: 
1 - Elektrik enste!-asyonu i~:in 1iizum giiriilen malzeme ve teferriiatt 16/ 

4/939 tarillinden itibaren 16/5/939 tarihine kadar ve bir ay miiddetle 
kapah zarf usulile eksiltmiye konmu>tur. 

2 - Ke$if tutar1 ( 5676) lira ( 50 ) kuru~tur. . . . .. .. 
3 - $artname resjmleri ve diger evraklan Beledtye datresmde hergun go-

xiilebildigi gibi istiyenlere de bilabedel giinderilir. . 
4 - ihalei kat'iyesi 16/5/939 tarihine musadif salt giinii Canktn Beledt· 

yesinde saat 15 te Enciimeni Belediyece icra lulmacakttr. . 
5 _ Arthrma ve eksiltme ve ihale kanununun kapah zarf hakkmdaki ~era

itine gore verilecek teklif mektublart eksiltme saatinden bir saat ev
veline kadar Belediye Riyasetine verilmi$ olacakt1r. 

6 - Muvakkat teminat ( 426) liradtr. 
7 _ Fazla malumat almak istiyenlerin §ifahen ve tahriren Ganlart Bele-

diyesine miiracaatleri ilil.n olunur. { 2868 ) 

Sahhk arsa 
Cagaloglu Tevhid matbaast arkasm -

daki sokakta ko§eba§t, bir arsa satJhktll'. 
Biti~ikteki eve miiracaat. 

Dr. M. Osman Saka 
GtigUs ve dahili hastahklar 

MUtehassasa 

Istanbul Belediyesl kar~1smda 
Al'ta daireleri. Telefon: 23565 

........ nbul Komutanhg• 
ilanlara 

!ki bin kilo gaz yaiit satm almacakttr. 
Pazarhg1 9/5/939 salt giinii saat 11 de 
yaptlacakhr. isteklilerinin belli giin ve 
saatte Fmdtkhda Komutanhk •Satmal
ma komisyonuna gelmeleri. (3064) 

¥¥¥ 

Davudpa§ada top~u alaymda birikmi~ 
olan hayvan derileri a~tk arthrma ile 
sattlacakttr. Pazarhgt 15 mayts 939 •pa
zartesi gi.inii saat 14 te yaptlacakttr. !s
tcklilerinin belli giin ve saatte Fmdtk
hda Komutanhk Satmalma komisyonu
na gelmeleri. (3026) 

¥¥¥ 

Hayvan hastanesinde mevcud olup 
sattlrnasma 1iizum gori.ilen veteriner 
madeni malzemesi ac;tk arthrma ile sa
ttlacaktlr. Pazarhgt 11 may1s 939 per -
§embe gi.ini.i saat 10 da yapilacaktlr. is
teklilcrinin belli giin ve saatte Fmdik
hda Komutanhk Satmalma komisyonu
na gelmeleri. (3028) 

*** 100 tane muhabere diregi satm alma-
cakttr. Pazarhgt 9 mayts 939 sal! giinii 
saat 14 te yaptlacakttr. istek!ilerinin 
belli gi.in ve saatte Fmdtkltda Komu • 
tanhk Satmalma komisyonuna gelme • 

.l:.er tarafta ~ohret kazanan 

Teminath 

HiSLON 
Ceb ve kol saatleri gelmi~tir. Umum 

saat~ilerden 1srarla taleb edtDJz. 

Sivrihisar Belediyesinden : 
Sivrihisar kasabasmm elektrik tesisatl 29/4/939 tarihinden 29/5/939 

tarihine kadar otuz giin miiddetle kapal! zarf usulile miinakasaya ko
nulmu~tur. 

Tesisat: Birisi makine ve teferr!iatl ve digeri de santral binasile ah
~ab direkler olmak iizere iki ktsrm olup her ikisi de birden veyahud ayn 
ayn ihale olunabilecektir. 

Makine ve teferriiah olan birinci ktsmm be_deli muhammeni c22852• 
lira 85 kuru~ ve ikinci ktsmm bedeli muhammeni •6048• liradtr, Tesisa. 
tm projelerini Belediyede gorebilecekleri gibi fenni ve mali ~artlanru 
da arzu edenler Beledi_ye dairesinden meccanen istiyebilirler. Kapalt zarf
larm 29/5/939 pazartesi giiniine saat 14 e kadar Belediye Enciimenine 
vermeleri &arthr. 

Haddi laytk goriildiigii takdir& 29/5/939 pazartesi giinii saat 15 te 
Si vrihisar Belediye dairesinde Belediye El)ciimeni tarafmdan ihalesi ya
piiacakttr. $a;-tnamede zikredilen vesaikle beraber %7,5 teminat ak~e
sinin veyahud banka mektubunun zarflar i~erisine konulmast Hl.zundtr. 

Yeryiizii ve insan Tarihi 
Kronolojik kar,llaftlrma cetveli 

Tarih derslerine yard1mct olmak iizere ~1km~trr. 
inktlab Kitabevinden araytn1z. Fiat! 10 

Gayrimenkul Salls ilanr 
' 

(3012) 

istanbul Emniyet Sandzgz Miidiirliigunden : 
Katerinanm ~artla feragtndan Vasil oglu Htristo tasarrufunda olup San

d;gtmtzdan 17960 hesab numarasile alman (120Q) lir;J borca kar~1 birinci 
ve (2300) liraya kar~t ikinci derecede ipotek edi!ip vadesinde borcu o&
mediklerinden dolay1 haklarmda yaptlan takib iizerine 3202 numarah kanu
nun 46 net maddesinin matufu olan 40 met maddesine gore sattlmast icab 
eden Beyoglunda Ferikoy birinci klSlm mahallesinin Franstz mezarhg1 ha
len Ergenekon caddesi (tramvay caddesi) ve Bilezik~i sokagmda ciimlesi 
kargir eshl 58, 60 ve yeni 55, 57, 59, 3, 5 numarah Franstz mezarhgt cad
desinde yeni 57 numarah aparhman 55, 59 numarah iki diikkan ile Bile
zik<;i sokagmda iki evin ii~ hisse itibarile iki hissclel;i bir bu~uk ay miid
detle a~tk artttrmaya konmu§tur. Sat!~ Tapu sicil kaydma gore yaptlmak
taoo. Arthrmaya girmek istiyen (1866) lira (66) kuru§ pey ak~esi V?recek
tir. Milli bankalanmtzdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik
mi~ bi.itiin vergilerle Belediye resimleri ve Vaktf icaresi ve taviz bedeli 
ve tellilliye riisumu borcluya aiddir. 

Artttrma ~artnamesi 9/5/939 tarihin&n itibaren tetkik etmek istiyen
lere Sandtk Hukuk t~Jeri Servisinde a~1k bulundurulacakttr. Tapu sicil 
kaydt vesair liizumlu izahat d.a §artnamede ve takib' dosyasmda vardtr. 
Artt!l'mtya girrni§ olanlar bunlan tetkik ederek satthga ~tkanlan gayri
rnenkul hakkmda her §eyi ogrenmi$ ad ve itibar olunur. Birinci arttuma 
20/6/939 tarihine miisadif sail giinii Cagaloglund;l kain Sandti(tmizda saat 
ondan on ikiye kadar yaptlacakttr. Muvakkat ihale yaptlabilmesi i<;in 
teklif edilecek bedelin teroihan almmast icab eden gayrimenkul mii kellefi. 
yetile Sandtk alacagJm tamamen ge.;mi$ olmas1 ~artt!l'. Aksi takdirde .~o 
arthranm taahhiidii baki kalmak §artilJl 7/7/939 tarihine miisadif cuma gun 
ayni mahalde ve ayni saatte son arthrmast yaptlacakhr .Bu arthrmada gayn 
,:,enkul en ~ok arthranm iistiinde b!ralalacakt!l'. Haklan tapu sicillerile sabit 
olmtyan alakadarlar ve irtifak hakkt sahiblerinin bu haklanm ve hususile 
faiz ve masarife clair iddialarm1 ilan tarihinden itibaren yirmi ~n i~;ind.e 
evrakt miispitelerile beraber d.airemize bildirmeleri Uzrmdtr. Bu suretle 
haklarnu bildirmemi~ olanlarla haklart tapu sicillerile sabit olmtyanlar sat!§ 
bedelinin payla$masmdan haric kahrlar. Daha fazla rnalfunat almak isti
ycnlerin 37/267 dosya numarasile Sandtgtmtz Hukuk t~leri Servisine mii
racaat et mnleri !Uzumu ilan olunur. -DiKKAT 

Emniyet Sandti!t : Sand•ktan alman gayrimenkulii ipotek gostermek is
tlyenlcre muhamminlerimizin koymu& oldugu ktymetin msft~t tecaviiz 
ctmemek uzere ihale bedelinin yarlSina kadar bor~ vermek suretile kolayhk 
giistermektedir. (3101) 

\\1\11\\1 \1 
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SozU BO$ Degildir. 

CAPA MARKA MOSTAHZARATI 
Bu stizU teyld eden gUzel yurd toprakla r1n1n birlcik I mal lraynafiJdJr, 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
Pirin~ unu 
Kornflau 
Bezelye unu 
palates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Bugday n11astast 
Plrln~ nlpstast 

Salep 
Tar~m 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
K1rm1z1 biber 
(Kutu ve 

paketleri) 
Memlekette bu maksatla kurulmu, ve her teye ragmen (24) sene neslin giirbiiz yetitimine 
tevekkufsuz hizmet etmi1 yegAne TOrk san'at evidir. YavrulanDJza, daktorlann1z1n tertib ve 

tavaiyesile vereceginiz bu g~dalar mutlak buzurunuzu temin edecektir. 

CAPA MARKA 
Di.inyada beynelmilel 'ohreti haiz e,lerile kat'iyyen omuz omzad1r. 
Daba ftst1lnQnQn bulunm&SI mQm.kQn degildir. Tekmil miistabzarabm1z muhayyerdor. Her yerde daima taze olarak 

bulacaks!nu. Adrea 1 Bettlkbltt - Kd1call M. NURI ~APA Tel. 40337 

ROI'tiATIZMA 
LUMBAGO 

SIYATIK 
SIRT 

GtiGUS 
KALf;A 

ARKA 
BEL 

VE B0T0N AGRILARA. I:AR~I 

1..!•!!!· .. ~~~1)~ 

:iL.K~ 
Kulian1mz ~ 

~AtiUI\ fiFAYI DUII.UIIUniN~IQI 

Doktor 

Osman Serefeddin 
Dahllf ve sari hastahklar 

Yeni ad.resi: Ca~oklu Nurunsma · 
niye caddesi 5 • Saat: 2 · 6'/, 

Telefon: 20893 

Fevkalide Bahar say1s1 

44 
-5ahHe olerak 

Yar1n ~llc1yor 
YENIGONON bu say1s1m gil
rUnce memleketimizde c1kan 
butun mecmualardan Ustun 

olduguna inanacaksm1z. 
Bu say1n1n fevkalldellklerlnden blr ka~• : 

Feylesof Rlza Tevfigin ; Kendi kendini tenkid eden bir §iiri, 

Refik Halid'in : • inson ve Babar • mOsababesi 

NizameHin Nazifin : ( Ataturk Film ~evirirken 1 

edebi yaz1larJd1r. Y EN I G 0 N 0 N yarm c1kacak 
Bahar say1sm1 mutlaka okuyunuz. 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmaslt ve pu-lantab S I N G E R saatlerlnin 

yen! modelleri gelmi&tir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradtr. 
- EMSALLERt GiBt ON BE$ SENE GARANTiLIDtR -

Ta~radan taleb vukuunda yeni katalog gi:inderllir. 
S I N G E R SAAT MAl'iAZALARJ - Istanbul EminlinU. Tel: 21964. 
lstim!Ak dolaY15ile magazamtz arkadakl dar sokaga naklolunmu&tur. 

Ankara Acentam1z: ~eref Kuyumcu Anafartalar 37 
SiNGER saatlerini satmak idn ba:vi 

IN~AAT MOTEAHHiDLERiNE: 

BETON KARI~TIRMA 
Makinalar•m•z 

Gelmi,tir. 
Amerika siatemi Tamburlu, Zincirli 
Mazot ve Benzinle itler. Her Takatte 

BETON KARI~TIRMA 
Makinelerimiz emrinize 

amadedir. 

« 1r i 1r ~ ~ •• 

Otto Keiser K. G. 
Fabrlkasmtn Umum 

TOrklye Veklll : 

Tlearet TDrk Anonlm ~irketl 
Ankara Ko~ak han • Ulus meydan1. P. K. 196 Telet : 230fl • 233M Telgrat: TITA' 
lBtanbw: ·111fhan Bah~ekap1 P. K. 448 lelef: 23247 • 23211 Telgraf: TIT A' 

FOSFARSOL.: 
KAN, KUVVET, i~TiHA ~URUBU 

Umum doktorlarm miittefikan takdir ve milyon
Jarca vatanda~a itimadla tavsiye ettikleri en mii. 
kemmel bir kuvvet ~urubudur. Daima kam taze
leyip ~ogalbr. Tatlt bir i~tiha temin edcr. Her 
zaman genclik, d.inclik verir, zeka ve haftza kud
retini yiikseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendire
rek, uykusuzlugu, halsizligi, fena dii~iinceleri gi. 
derir, viicud makinesine li!Zlm olan biitiin enerii 
ve kabiliyeti vererek insam daima aZtm, i"ade, 
ne~'e sahibi eder. Mide, barsak tembelliginden ile
ri gelcn muannid ink1bazlarda, belgev&ekliqi ve ade
mi iktidarda ~ayam hayret faydalar temin eder. 

FOSF ARSOL'u; Diger biitiin 
Kuvvet iliclarmdan ayiran 

haua 
Devamh bir surette kan, kuvvet, i~tiha yaratmast ve ilk kullanan. 
Jarda bile mucize tesirini derhal gi:istermekted.ir. Tifo. Grip, 

Zaturrie, Sttma ve umum kanstzhkla 
neticelenen teblikeli hastahklarm ne
kahat devrelerinde en miikemmel bir 
derman ~urubud.ur. Sthhat Vekaletinin 
resmi miisaadesini haizdir. 

Her eczanecle bulunur. 

Istanbul Av Vergileri Miidiirliigiinden: Aeele ediniz ! 
Batra kazasmda vaki Bafra gi:illerile Bafra giiliiniin denizle iltisak ettigi 

noktaya kadar ktsmmda sayt olunacak biliimum bahklann has1Hih saydiyesi 
riisumu maresmi miri bahk avlamak hakkt 31/5/939 tarihinden 31/5/942 ta
rihine kadar iir; sene miiddetlc miiltezime kiraya verilecektir. 

1 - Muhammen bedel 13000 lirad1r. 
2 - Muvakkat teminat 975 lirad1r. 
3 - 1hale 24/5/939 pazartesi giinii saat 14 te Bafra Malmiidiirliil!iinde 

mii te~ekil Komisyon marifetile yap1lacakhr. 
4 - $artname parastz olarak Samsun Defterdarhg.ndan ve Bafra Mal

miidiirliigiinc!.cn almabilir. 
!hale 2490 sayth kanun hiikiimlerine tevfikan yaptlacagmdan taliblerin 

mezkCtrda depozitoalnm yatJrd1klarma dair makbuzlarla birlikte 
miiracaatleri liizumu ilan olunur. 2645 ) 

SA~ EKSiRi 

• I - -• 

omoJen 
Sa~lan besler, kiiklerini kuvvetlen
dirir, diikU!mesini iinler, kepekleri

ni giderir. 

iNGtLtz KANZUK 
ECZANESI 

Beyoglu - istanbul 

Tiirk Giimriik Komisyoncular• 
istakbul Barlifiinden: 

Birligimizin senelik kongrcsi 16/5/939 taribine tesadiif eden sall gii. 
nii saat 17 de Cagaloglu Halkevi salonunda yapt!mast mukarrerdir. Bilu
mum komisyoncu. maiyet memuru ve ticarethane miistahdemi azalanmt
zm vaktinde gelmeleri rica olunur. 

-------------------------------
P1narhisar Panay1r1 

Pmarhisar Belediyesinden : 
Her seTJe kurulmakta olan Pmarhisar ilkbahar panaym bu sene de 

20 nisan 939 tarihinde a~1larak ii~ giin devam edecegi ilim olunur. (3076) 

<;unkii ASPiRiN senelerdenberi 

her tiirlii sogukalgml,klanna ve ag-. 

nlara kar~1 lesiri ~a~maz b.ir ilil~ 

oldugunu isba~ elmi$1ir •. 

• • 
AS P I R I N In tesirfnden emin olmak i~in 
liitlen (.f.) markas1na dikkat ediniz. ·W 

Beyoglu lsttklal cadr!esmde 
Sakarya SinemaRI kar~nsmda 

MOTOLA 
GOMLEK 

ticarethanesinin 
~imdiki diikkamnm terki baseloile 

ve Ticaret Odasmm masaades1le 
yapmakta oldugu 

T euzilith sabfiD •lk 
giinlerinden 

istifede ediniz. 
En iyi cins but an stok larom reka 
bet kabul etmez tiatlarla elden 
~1karmaktad1r. 

o 1 o 25 il& 45 tenzil&t 
Aeele edlniz ! 

· Tra~ merakhs1 olan, yiiziinii buru§tur
mak istemiyen 1ngiliz markall me~hur, 

"DO,E$, TRA$ BICAGI 
kullanmahdtr. Her yerde adedi 4 ku
ru~tur. 

~· Sat1hk Arsa -~ 
Diikkanlarla apartlman, kazino 

ve lokantasile otel veya resmi da
ire yapmaga elveri~li Ankara Ye
ni~ehirde 8 asfalt yolun birle~tigi 
en mutena yerde 35 metre cepheli 
920 metre murabba1 arsa sabhkhr. 
tn~aat ruhsab dahi haz~rdtr. Talib
lerin Ankara posta kutusu 52 ad
rese mektubla miiracaatleri. 

(,Sa~ di:ikiilmesi llll? l 
1 

r;:;una kaf§l yegane ila~ II 
GUR SAC 

Den1z LeYBZtm Satm Alma 
llinlan 

1 - Tahmin edilen bedeli 12,000 lira 
olan 4000 metre kaputluk ~ayak kuma~ 
6 may1s 939 taribine rasltyan cumartcsi 
giinii saat 11 de kapah zarfla ahnmak ii· 
zere eksiltmeye konulmu$tur. 

2 - ilk teminatl 900 lira olup &artna
mesl her giin komisyondan paras1z ola
rak verilir. 

3 - 1steklilerin 2490 saYth kanunun 
tarifab dahilinde tanzom edecekleri ka
pall teklif mektublanm en ge~ belli giin 
ve saatten blr saat evveline kadar Ka
s•mpa~ada bulunan komisyon ba$kanh· 
gma makbuz mukabilinde venneleri. 

(2640) 

*** 1 - 5000 'kilo sade yag1 komisyonda 
mevcud evsaf dahilmde olmak iizere 6 
maYls 939 tarihine rashyan cumartesi 
giinii saat 12 de pazarhkla ahnacakbr. 

2 - 1steklilerin belli giin ve saatte 
Kastmpa~ada bulunan komisyona mii • 
racaatleri. (3065) 

8t11lfb w B(lfmllll.....wt: Yanaa Nadi 
Umuml Mrrtrllfl ldllrl edm rat ,,,., 

Jllldtrt: Hillmel Manil Ul••n 


