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Alman ya ve I talya yeni p~~~~-P~ii~~-~k~~ ~ 
tasdik etti 

niifuz mJntakalan ayirmi~lar 
• 

Italy a Krall Berline gidiyor 

Miilfikahn eereyan ettij(i Komo golii kenanndaki 
tarihi Este villas• ve Kont Ciano ile Von 

Ribbentrop Milano sokaklarmda 

italyan - Alman Haztrlanan askeri ve siyasi pakt 
askeri ittif~kl aktnda Berlinde imza edilecek 

A lmanya Hanciye N azm Von I Y 
Ribbentrop, Milano'da, 1talyan L d 8 (H ') AI t 1 

K C . ·1 on ra usuSI - man • ta • meslekta11 ont 1ano 1 e yap- . . 
• .. .. · b' · B I' d" yan 1thfak1 hakkmda Ramadan ahnan 

tJgl goru<melen Jhrmlj ve er me on- .. . 1• .. 'k d I 
' b 1 1k' ·· mutemm1m rna umata gore, 1 1 ev et 

mek iizere yo Ia ~1krrul u uauyor. 1 u~ H . . N 1 b .. f 
1 

k . · k 1... anctye azu an azt nu uz mtn a a· 
haftadanben 1craS1 mu arrer ve rna urn I . · I d. B d 1t 1 . .. .. , b'd an tesp1t etm11 er 1r. u meyan a a • 
olan bu z1yarete ve gorusme.ere, I ayet· Akd · 1 AI d k" 

d 1 I b d 
yanm emz e, manyanm a 1ar 1 

te, ne Alman ne e ta yan mat uahn a A B lk I 1 d h · d 1" 
h • h' . ' . ·1 d J'vl 'l vrupa ve a an ar a a a z1ya e a a-•M•' .... ~MT"n , .. t ve"J m.~.ynr u. Jrt- • 1 d .l 

I • k k 1 kl 'b' kadar bulundugu tespit >e kal>u e 1 -ver natlr anntn Sl Sl yap 1 an gt 1. 
I d mi~tir. Von Ribbentrop'un seyahati de, a ela e 

bir siyasi temas ~er~evesini ajmlyacaku Japonya ittifaka girecek 
gibi goriiniiyordu. Londra 8 {Hususi) - J aponya Har-

F a kat beynelmilel vaz.iyetin ald1~ son biye Nazm General ltogoki, gazetecilere 
~kil, bir taraftan !ngllterenin • Berbn ve beyanatta bulunarak, J aponyanm da 
Romada «~emberleme siyasetJ» diye tav· ltalyan • Alman ittifakma iltihak edece· 
sif olunan - muhtelif memleketierle anlat- gini soylemi1tir. 

Ribbentrop Berline doniiyor 
Este 8 {a.a.) - Ribbentrop ve Ciano 

buraya gelmi1 ve halk tarafmdan alki! -
lanml!lard!r. Naz~rlar, Villa Este'de ve· 
rilen dinede ve dineyi takib eden baloda 
ham bulunduktan sonra Ciano geceleyin 
Romaya diinmii tiir. Ribhentrop bu ak • 
1am veya yann sabah tlerhr,e hareket e• 
decektir. 

Pakt Berlinde imzalanacak 

Roma 8 (a.a.) - Siyasi mahfiller, 
italyan • Alman siyasi ve askeri paktmm 

yakmda Berlinde imza edilecegini zan • 
netmektedirler. 

[ArkaSI Sa 9 siltun 3 tel 
malar yapmak politikast ve dt~er taraftan ......................................................................................................................... . 

Mii,terek cephe nasd kurulacak 

Londra, Sovyetlere diin 
tekliflerini bildirdi • yen I 

Polonya Hariciye Nazmnm Diyet mec
lisindeki nutku, mihver devletlerine de 
bir siyasi faaliyet liizumunu hissettirmi1 
olmal1 ki, Milano miil.ikatma, 1talyan ve 
Alman gazeteleri, ii~ dart giindiir, mih
ver politikasmm yepyeni bu tezahiirii 
manzaraSI veriyorlar. Hakikatte ise, iki 
Hariciye N azmnm gorii,.,deri bittikten 
ve ne1ri arl!k klasik olan resmi teblii!i 
okuduktan sonra, bugiin Milano miila

katmdan ve Komo golii sahillerindeki ingiJtere, 
gezintilerden fevkalade hi~bir netice ~~k
mad,~ml soyliyebiliriz. Dantzig hadise
sinde 1talyanm, Leh ve Alman hiikumet
leri nezdinde, dostane bir tavas.utta bu· 
lunacag1 haberlerini tamamile meskut ge
~en bu tebligin, ilk bak11la zihinleri me!• 
gul edebilecek yegane noktaSl, Almanya 
ile ltalya arasmda siyasi ve askeri bir 
pakt yap1laca~m1 bi]d;ren klSimdu. 

Sovyetlerin biitiin komsu· 
' 

Alman Ba1kumandam General Von 
Brauchitsch'in ve daha evvcl Mare1al 
Goering'in, Trablus ve Libya da dahil 
olmak iizere, ltalyanm her tarahnda, ta
biatile askeri mahiyette, tetkiklerde bu
lunduklanm bildikten ve Alman • ltalyan 
erkamharbiye heyetlerinin Brenner ge~i
di civannda miihim miizak~rcler yapllk
lanm unutmad1ktan sonra, bize gore, 
boyle bir askeri anlasmadan bahsetmek, 
da.ha ziyade malumu ilam kabihnden bir 
hareket olur. Almanya ile ltalya ara m
da hi~bir rablta olmasa, zahude komii
nist enternasyonaline kar11 yap1lan, An
tikomintern misak1 bile ba!l!ba!ma bir 
askeri ittifak mahiyetinde say1lamaz mly
d,? Bizce bir askeri paktm biitiin k1yme· 
ti ve yegane k1ymeti harb halinde mey
dana c1kar. Bugiinkii vaziyelle ltalyamn 
ve Almanyamn yanyana bUiunm!Yacafn 
bir harbi ise, hie !iiflhe yok k1, zaten kim· 
se tasavvur etmiyordu Bu sebebledir ki 
Milano tebli~inde yaKmda ;mzalanacaih 
te,men haber verilen SJYasi ve askeri itti
fak, imzaland1ktan sonra dahi, vaziyette 
biiviik bir dei:!i;iklik yapacaK cieiiildir. 

Diinyanm bu~?iinkti halin,le yalmz iki 
devletin yekdiaerile harbetmcSl miimkiin 
dei'(ildir. Bir harb oluT'a bunun dNhal 

D. N. 
[Ark<131 Sa. 3 siltun 6 daJ 

• • • • • Iarina garanti vermesinl 1sbyor 
Londra 8 (Hu

susi) - lngiltere
nin M6skova biiyiik 
el~isi Sir Vi! yam Sid 
bugiin Sovyetlerin 
yeni Hariciye Ko
miseri Molotof'u zi
yaretle 45 dakikailk 
bir miilakatta bu • 
lunmu~tur. 

Salahiyettar me -
hafilden alman ma
lumata nazaran, ln
giliz biiyiik el~isi, 
teca viizlere k a q 1 
koymak maksadile 
te1kil edilmek isteni
len mii1terek cephe 
hakkmda Sovyetler 
tarafmdan derme
yan edilen teklifle
re lngilterenin karar
la llrdlgl cevab1 teb
lig etmi1tir. 

Sovyetler; lngi] -
terenin ve F ransa -
nm da i•tirakile ii~ 
tarafh bir ittifak 
akdini teklif etmit-
lerdi. l.l.l.:~•j,;..,. 

lngiltere S et- ~Iecburi askcrlik kanununun tatbikt iizerine siliih nltma 

I · b ' t okvyl'f' ahnan yeni lngiliz askerleri talime gidiyorl:tr enn u e 1 me 
cevab vererek ajag1daki iki teklifte bu • 
lunmu1tur: 

1 - Sovyet Rusya, biitiin kom1ula
nna yard1m garanti'i verecektir. 

2 - Sovyetler Birligi, komjulanna 

verdigi garanti neticeSlnde bir harbe gir
digi takdirde lngiltere, kendisine yard1m 
edecek, garantinin tatbikmda Sovyetleri 
yalmz bnakm1yacaktn. 

[ArkMt Sa. 9 S'iltun 4 tel 

Romaya gidiyor 

Yugoslavya hakkmda 
kararla~tmlan teklifler 

Prense bildirilecek 

Prens Pol 

Londra 8 (Husmi) - Y ugoslavya 
Naibi Prens Pol yann ak1am Belgrad
dan Romaya hareket edecekhr. hi ha
ber alan mehafile gore, ltalya Hariciye 
Nazm Kont Ciano, Yugoslavya hakkm
da Fon Ribbentrop'la birlikte kar3rla~tl
nlan teklifleri Prens Pol' a bildirec~ktir. 

Yugoslavya Naibi Romada dart gun 
kalacakt1r. ltalyan ve Alman Hariciye 
N amlannm Yugoslavya hakkmda karar
la!tlfd,klan tekliflere dair malumat ah
namamJ~tJ.r. 

Zagreb'de siyasi bir cinayet 
Zagreb 8 (a.a.) - Ma~ek tarafm

dan davet edilmi1 olan milli Hlfvat he
yetinin ikamet etmekte olduii;u binanm 
yak1nmda birtak1m hadiseler olmujlur. 
Binanm oniinde toplanm•1 olan halk ~
rasmda bir miinaka1a ~Ikm11 ve miina
ka§a biraz sonra bir arbedeye tahavv~l 
etmi1tir. Bir delikanh askeri Hlfvat te
~ekkiiliine mensub birisini rovelverle ol
diirmiij!Ur. 

Miitecavizin Yugoslav nasyonalistle
rinden mi, yoksa Belgrad'm oldugu ka
dar Ma~ek'in diijmam olan iftirak~1 Hn
vatlardan m1 oldugu malum degildir. 

H trvatlartn miizakereleri 
Zagreb 8 {a.a.) - Hlfvat Milli mii· 

messiller heyeti Ma~ek'in daveti iizerine 
bu sabah saat 9 da esnaf cemiyeti bina
smda toplanml§ ve 27 nisan tarihli anla1· 
manm Niyabet meclisi tarafmdan reddi 
iizerine ortaya ~1kan vaziyeti tetkik etmir 

(ArkaSI Sa. 9 siltun 2 del ............................................................ 
KENDI KENDIM/Zl TENK.ID 

Geceleri ~ah~mak 
lazimdir 

t stanbulda yo! yaptlmtyor diyorduk. 
t;ok §ilkii.r. baharla beraber §ehrin dart 
tarafma kazma vurulmaya ba§landt. 

:llakat §ikayetimiz bitmi§ degildir. 
Bugii.n yaptld1g1 gibi, ayni zamanda, 

mii.teaddid yer!erde tamirata girifilmesi 
ve hi~bir yerde kafi sii.r'atle >ah§tlma
mast bii.yiik bir hatadtr. 

§ehrin daha aylarca - bozuk yoldan 
da - mahrum ka!mamast i>in her§eyden 
evvel cgece ame!e ekipleri. yaptlma!t 
ve gii.n batttktan sonra kazma kii.regi 
btrakmak usulii.nden vazge~melidir. 

'1-'1-

Ticaret Vekili Cezmi Er~in 

l'icaret Vekilinin beyanab 
«Bonolar yiizde 5 faize tabi tutulacak, 150 milyon 
mark, 6 ayhk taksitlerle 10 senede odenecektir» 

Ankara 8 (a.a.) - B. M. Mecli.i anla§ma'lnm tasdikine aid kanun layiha
bugiin Refet Camtezin ba!kanhgmda smm ruznameye almarak miistacelen mii· 
toplanml ve celsenin a~1lmasmJ miiteak1b zakeresini istemi§ ve bu taleb kabul olun· 
Ticaret Vekili Cezmi Er~in si:iz alarak mujtur. 
Tiirkiye ile Almanya arasmdaki kredi [ArkaSI Sa. 9 siltun 5 tel .......................................................................................................................... 

Hatay ve anavatan 

Tayfur Sokmen miihim 
bir nutuk soyledi 

De\.let Reisi: «Hatay, ~ok kuvvetli anavatarun 
sag lam ve sica~ aP."U~unda miisterih ya~Iyor>> diyor 

Jlatay Devlet Rcisi Ekselans 'fayfur Sokmcnin Ankaraya 
muvasalahnda almmi$ resimlerindcn ... 

Antakya 8 (a.a.) - Anadolu Ajan
Slmn hususi muhabiri bildinyor: 

Devlet reisi Tayfur Siikmen diin Ha
taya diinmii! ve Payas istasyonunda Ha-

taym her tarafmdan gelen istikbalcilerin 
tezahiirah arasmda kar§Ilanmljllr. Ba1· 
vekil, konsoloslar, alay komutan vekili, 

(ArkaSI Sa. 3 slltun 6 daJ 
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Mekteblerde k1zam1k! 

Galatasaray Lisesi ilk 
kismi bir hafta kapatildi 
Heniiz ba~langic halinde bulunan hastahgm sira
yetine meydan verilmemesi i~in tedbirler ahmyor 

Talebeleri arasmda k1zam1k vukuah goriilen Galatasaraym 
Ortakoydeki ilk k.Js1m binas1 

Mekteb talebelerinin athhi muayenelerine Jevam ediliyor. Son 
yap1lan tetkiklerde Ortakoyde, G alatasaray lisesi ilk kiSmtnda kiza

mtk hastaltgt goriilmii~tiir. Heniiz bcqlangtc halinde olan hastaltgm 
sirayetine meydan verilmemek iizere biitiin s1hhi teclbirler almm•¥ 
ve ayrtca Sthhat Vekaletinin emri le mekteb, bir halt a miiddetle ka· 
pahlm•fhr. 



-------
CUMHURIYET 9 May1s 1939 

( ~ehir va Memleket Haberleri ) .. 
Siyasi icmal 

Yeni karar 
Tarihi roman: 17 

i~ine girdigi masal diinyas1 
y azan: Kadircan Kafh Denizbankta a~Ikta 
Mahfiruzu o kadar k I I 

biiyillemi~ti ki garib ve oksiiz bir a an memur ar 
kuzu uysalhg1 gosteriyordu ! Bunlarm hepsi, son te~ki

latta kadrova abmyor Dilkii§a Kadm kurbanhk kuzusunn ge
ni1 ve beyaz bir feraeeye sard1; kendiM 
de kara lara biiriindii ve: 

- Haydi, yavrwn! 
Dedi. 
Nazikter Hamm ~oktan haz~rlanm•>h. 

Digerleri kapmm iki tarafmda iki saf 
halinde dizilmi§lerdi. 

T osun Bey gene klZI alnmdan op•ii; 
ihtiyar nine aghyarak kueaklad1. Zenei 
dad1 kenarda sessiz ve boynu biikiik d "" 
ruyordu; ~oeuklarm gozlerinde bile, bir
§ey kaybettiklerini anlatan his karaltt!an 
sezmek miimkiindii. 

Mahfiruz gogsiinii biraz bast1rmaktan 
ba§ka bir§ey yapmad1; kendisini bahtm 
eline vermi§ olmamn bezginligi i~inde, 
ii~ aym1 ge~irdigi bu evi, ii« ay beraber 
ya§ad1g1 §U insanlan donuk bakl§larile son 
defa sard1 ve yiiriidii. 

Birka~ dakika sonra iki kadmm orta
smda ve kapah bir araba i~inde dolam
bach, bowk sokaklardan, sarSJla samla 
gidiyordu. 

Art1k dekorlar ve Mdiseler pek luzh 
ge«iyordu: 

Y anm sa at kadar gittiler; kii~iik ve 
ISSIZ bir meydanm kenannda durdular. 
Mahfiruzu arabadan indirdiler. Dort kat
h. sanya ~alan pembe renkte biiyiik bir 
konag•n kapiSma gelmi§lerdi. Dilk;_ija 
Kadm dudaklarmi oynatarak oraya yak
la§tl; anahtar deliginin yukammd3 kap•
ya yapi§IDI§ gibi duran cevizden bir yu
varlagi tutup c_;ekti; uzaktan bir zil sesi 
duvuldu. 

Kapm1n kuzulugu ac_;Jld,: Pal a h•y•kl•. 
kcca sankh bir ba§ goriindii. Dilkii§a K~a
dm ona yava§ sesle bir§Oyler soylecli. 

Kuzuluk kapand1. 
Bel on dakika sonra i~eriden tok ve 

a~Ir ayak sesleri duyu!du. Kapi a~Jidi. 
Cepkenli, §alvarh iki adamm ortasmda 
kapkara ve upuzun bir haremagaSI var
d,. !nee fa kat dik bir sesle: 

- Buyurunuz! 
Dedi. 
iki U§ak orada kajd,Iar. Mahfiruzl~ 

iki kadm haremagasmm arkasmdan yii
riiyerek mavi damarh ve parlak mer· 

erie do§Onmi§ olan gerii§ blr sbfay1 !(~~
tiler. Kendilerine a«IIan oymah cevizden 

ir kaomm e§igini a§ti!ar. ~imdi her yam 
hahlarla do§eli, duvarlan i§lemeler ve 
levhalarla siislii, agn ipek perdeli bir so
faya gelmi§lerdi. HaremagaSI onlara ke· 
nardaki mma i!lemeli lmmiZI kadifeden 
sediri gost.,di ve ilerideki ba,ka bir ka· 
p1dan girdi. 

Her biri saatler kadar uzun olan bir· 
~ok dakikalar da orada gec_;ti. Neden son· 
ra kar§Idaki sedef i§lemeli abanoz kap1 
ac•ld1; deminki haremagaSI ve iki hala
yik ~1kti; ba§tan ayaga lkadar kadife, i
pek, mma, altin ve elmaslar ic_;inde, sa
TI§ln ve otuz be~ ya~lannda bir kadm gO
riindii. Atlas 1alvanm kii~iik gosteren ge
ni§ ve uzun altm i1lemeli «iist>> iin etek
lerini ye1iller giymii olan iki cariye tu
tuyordu. 

Bu, V alide Safiye Sultamn kethiidaSJ 
Zibende Kadmdi. 

N azikter Hamm onun eteklerine ka
pandi. Zibende Kachn ba!IDI biraz ar
kaya dogru ~evirerek pnlanta yiiziikler 
i~inde sedef beyazhg1 gCisteren uzun par
makh tombul elile minimini bir i1aret 
yapt1. 0 zaman cariyelerden biri elinde 
tuttugu etegi T osun Beyin kammm yii
ziine dogru itti; Nazikter Hamm onu 
parmaklannm ucile tuttu: Ancak 1imdi 
biraz bzarml§ olan dudaklarma gotiirdu. 

Dilkii§a Kadm da onun gibi yere ka
panml§h. 

Dogrulduklan zaman kethiida kadm 
onlan bir 'defa daha iri mavi gi:itlerile 
siizdii; geride canSIZ gibi duran Mahfi
ruza dondii. 

Dilkii§a kadm hemen oraya ko§tu, 
gene k1za yakla§tl; iki kelime fJSildadJ 
Mahfiruz yiiriidii; diz c_;oktU ve kethi:da 
kadmm etegine uzand1. Kadmm bakl§!a
nnda bir panlb goriildii. Biraz ig;!erek 
gene k1z1n <;enesini tuttu, yiiziinii ka!dmp 
gozlerinin i~ine girdi ve biisbiitiin kalk· 
masm1· i1aret etti. 

Zibeade Kadm cariyeyi, sagdan. sal
dan, onden, enseden, evire ~evire tetkik 
etti. Dilkii§aya sordu: 

Ka~ ya§mda? 

On ii~ ... 
On alt1 goriiniiyor! 

- Oyle olmasa efendimize ne ce;a· 
retle takdim edebilirdik! 

- Bakahm diledigim gibi yeti§tire
bildin mi? 

- Hi~ §iipheniz kalmasm ef•ndim. 
Kethiida kadm sedire olurdu; gene i<I· 

ZI yeniden seyretti. Haremagasma bir i
§aret yapt1 ve kap1ya dogru yiiruttii; ge· 
ri ~ag1rd1, tekrar gonderdi ve getirtti. 

Dilkii1a! 
Buyurunuz. sultamm! 
Hamamm1 da sen yap! 
Ba,iistiine sultamm ... 

Kethiida kadm sagmda ve ayakta du
ran halay1ga sordu: 

- Usta nerede? 
Haznedar usta geldi ve §U emri al

dt: 
- Dilkii1a Kadma bir kese veresin l 
Dilkii§a Kadm yerlere kapand1; Zi

bendenin etegini bir defa daha opmek 
saadetine erdi I 

Yanm saat sonra Nazikter Hamm 
haremde altm zarfh billur bardaktan 
amber kokulu giil §erbeti, giilbe§eker ve 
~e§id kokulu macunlarla agulamyor, Dil· 
kii§a Kadmla Mahfiruz da yumu§ak ve 
ince pe§timallara sarmarak konagm ii<; 
kurnah hamamma giriyorlarch. Ayakla
nnda sedef i§lemeli abanoz nalmlar var
di. 

Giibektajl pembe mermerden yapil
mi§t•; yerlerdeki ve duvarlann omuzla
ra kadar gelen kiSmmdaki mermerler, 
mavi hareli yahud damarh idi. Duvar
larm yukanS!Dl mOTi ~iniler ku§atmJ§tJ; 
kubbeler bembeyazd1 ve di§anya dogru 
kabank renk renk meme §Oklindeki tepe 
camlanndan i«eriye Sizan J§lklar kubbe
lerde birbirlerile sarma§Jyorlard•. 

Mahfiruz, daha o sabah ytkanrni§ ol
dugunu, kethiida kadm bilmese bile, Dil
kii§anm unutmasma imkan goremiyordu. 
Bununla beraber i~ine girdigi masal diin
yaSI onu o kadar biiyiilemi§ti ki hi~bir iti
razda bulunmad1. Carib ve oksiiz bir ku· 
zu uysalhgi gosteriyordu. 

Pml pml tunc musluklardan giiriil gii
riil su abyordu. Altm yald.zh giimii§ 
ham am taslan; biiyiik ve yanm k~re 
§eklinde ligenler, lifler, keseler, mis ko
kulu Edirne sabunlan yerliyerine kon-

. 
Devlet Denizyollan Umum Miidi;r

liigile Devlet Limanlan Umum Miidlir· 
liigii te§kilati dolayiSile yap1lan hamhk
lar ilerlemi§tir. Kadrolar ikmal edilmi§· 
tir. Biiyiik Millet Meclisinden te§kilat 
kanunu <;1kar ~1kmaz dePhal tatbikata 
ge~ilecektir. 

Denizbanktan gerek Yusuf Ziya Oni§ 
zamanmda c_;1kanlan ve gerekse sonradan 
Yusuf Ziya Erzinin Umum Miidiirliigii 
masmda kadro hariei buak1lan yiizden 
fazla memurun, i~lerinde bir su~ dola
yisile bankadan uzakla§hnlm•! olanlar· 
dan maadaSI yeni Umum Miidiirliikler 
kadrosuna ahnmaktadu. Hi<;bir i1e yara· 
madtklan goriilen bir k1S1m memurlar 
yeni te§kilatta vazefelendirilmiyecektir. 

Y eni te§kilatta birle§tirilmekte olan 
Devlet Limanlan Umum MiidlirJOigii 
F enerler ve Cankurtaran Miidiirliigline 
bu 1ube §eflerinden Abdullah Ziyanm 
tayini takarriir etmi§tir. 

Umum Miidiir muavini geldi 
Limanlar Umum Mudiir muavinligi

ne tayini takarriir eden Hamid Sarac~g
lu diin Ankaradan §Ohrimize gelmi~tir. 

$EHIR ISLER/ 

Y ol program1 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi K1rdar, 

dun Belediye Fen Heyetine giderek bu 
seneki yo! prograrn1 i.ize.rinde tetkikatta 
bulunmu~tur. 

lhale edilen yollar 
Son on be§ giinde Eyil bde 1300 metre 

murabba1 parke kaldmm ile 1113 metre 
rnurabba1 adi kaldmm in§a edilmi§tir. 
Eyubde <;:inili~;e§me deresinin mecraya 
rapt!; Balat Halk hamammm tamiri, 
~ehrernini, Sarayrneydam ve A~;Ikflfm 
kaldmmlarile Siigudlil~;e§me - Kurbaga
hdgre, Be§ikta§ - Koyi~i ve Ortabah~;e 
parke kaldmmlarmm tamiri eksiltme 
ile ihale edilmi§tir. 

Karanhk sokak 
mu1tu. istanbuldan Galataya gec;en otomobil-

ic;eri girer girmez Dilkii1a Kadm ka- lerin Galata kopriisunden itibaren takib 
p1y1 siirgiiledi; havlulanm askdara ta ktt .. ettikleri Galata nhtlmt • Kes~plar soka
Genc kiZln da havlulanm ald1; obekta· gmm karanhk ~lmas1 dolay•§•Ie buraya 

· •1r 1 ,. , • ,. • t · ' 'aynca! Isik terti bah yapiimasi kararla§· 
§Ina serai : · 

. b . . . 1 tmlm•§hr. 
- Haydi bemm eyaz guvercmun. 

Suraya uzan! 
Mahfiruz gogsiiniin iki yerini ellerile 

ortiiyordu. Dilkii1a Kadm en 1hk ve tath 
sesile: 

- Rahat ol, 1ekerim! Bur ada biz
den ba1ka kimseler yok! Kap1 da siirgii· 
Iii ... 

Dedi. 
Y umu§ak ve incitmekten korkan eller· 

le pe§timah da ~1kard1. 
Mahfiruz biraz ilerideki halveti goste

rerek kekeledi: 
- Oraya girsek I 
- Ne liizum var camm I Her taraf 

halve! ... 
ipek kese ile gene klZln biitiin viicu

dunii hafif hafif ovahyor; ad eta ok§u· 
yordu. Vakit vakit onu yan kaldmyor; 
mtiistiine ~eviriyor; tekrar yiiziistii yatt· 
r~yordu. 

Be§ on dakika bOyle ge~ti. 
Sonra kaldud1; kurnanm yanma gotiir

dii. Sabun hamlamaya ba!lad1. Ligen 
ki:ipiiklerden goriinmez oluyor; fa kat Dil
kii~a Kadm bir turlii i1ini bitiremiyordu: 

- Peripeyker kiZlm, asbdaki havlu 
dii§eeek gibi, §Unu •YICe tutturuver, ea
mm! 

Mahfiruz oraya gidiyordu. !stenilen 

i~i yap'.'? donerken: . . 
- Oteki de d:.i,ecek sanmm; gilmi§· 

ken ... 
Mahfiruz onu da diizeltiyordu. 
- Suradaki taSJ getirir misin, ;eke

rim!.. 
Onu da getiriyordu. 
Dilku1a Kadm bunlan soyledik<;e Mah

firuz hamamm mavi damarh mermerle
rinde k1vrak viicudiiniin akislerini gezdiri-
yor· renk renk ,~,k!aTJn altmda ziimriid, 

' • 1 
yakut, elmas, firuze, pulanta altm toz,a-
nna biiriiniip soyunuyordu. 

Geni§ ve ~1k1k gogsiiniin kabanklan 
heniiz tam yuvarlak olmaml§h. Tek ~~
kmtJSJ bulunm1yan tombul ve diizgiin 
kollan, ince beli, birdenbire olgunla§an 
kal<;alar, ajagidan yukanya dogru yav~~ 
yava1 kahnla!an <;ok giizel bacaklar, bu 
<;ift kanadSiz ve beyaz giivercini andlfan 

ayaklar ... 
Dil~ii~a Kadm ikide bir tam kar§JSifl· 

daki duvarm ortasma bak1yordu. Orada 
dort ko§eli bir delik ·~·lml§h v~ Mah.f,. 
ruz 0 tarafa donecegi zaman bndenblfe 

kapamyordu. 
_ Gel kiZlm, art1k y1kayim! 

<Arkan varl 

Beyoglunda 
cezalandudanlar 

Beyoglu kazas1 dahilinde g1da mad
delerinin uzerini a91k bulundurmaktan 
29, caddeyi i§galden 31, yangma sebebi
yet verrnekten 11, otomobi! ile memnu 
yerlerde dui!'IDaktan 33, muayenesiz 
milstahdemin kullanmaktan 30, cadde
yi kirletmekten 12, diikkamm vaktinde 
kapatmamaktan 6, otomobile fazla yol
cu almaktan 9, i§ giimleklerile caddeye 
Glkmaktan 6. kapaks1z GOP kutusu kul
lanmaktan, 5 ki~i olmak ilzere 240 ki~ 

ceza landmlmi§tlr. 

Mecidivekoyiinde temizlik 
tedbirleri ahmyor 

Belediye Reis Muavini Lutfi Aksoy, 
beraberinde Belediye Temizlik mudilrU 
oldugu halde Mecidiyekiiyilne giderek 
tetkikatta bulunmu§lur. Mecidiyekiiyii
nun cumartesi ve pazar glinleri Beledi
ye tarafmdan sulanmasma, oradaki k1r 
kahvelerinin Belediyenin mildahalesile 
giizelle~tirilmesine, seyyar sahcJ!ann bir 
intizma albna ahnmas1na karar veril
mi§tir. 

T emi:?·Hk amelesi m~ 
zamanlar <;ahliacak? 

Belediye, temizlik amelesinin ~ah§· 
masma a'd bir talimatname haZlrlamJ§· 
hr. Amele, mart ba~langtcmdan birinci· 
te§rin sonuna kadar saat 5.5 da, ikinte:;
rinden subat nihayetine kadar saat 6,5 ta 
i§ ba§mda bulunacaktlr. c;:op~;ii onba
§llarl amele ile birlikte haz1r buluna
caklardir. Vaktinde is ba<ma gelmiyen 
onba:;1lar ilk defasmda on beo l!ilnliik 
ilcret kat'iyle cezalandmlacak, tekerri.i
runde i:;ten I;Ika.nlacaklardir. Bunlarm 
vaktin~e i'lha<ma geldiklerini tesnit et
mck ilzere en yakm polis karakolunda 
bir imza cetveli asJ!acakhr. 

BoS. arsalara cop atanlar 
Mahalle aralanndaki arsalara 90p a

hlarak fena koku inti§arma sebebiyet 
verildigi Belediyenin nazan dikkatini eel 
betmi§, alakadarlara giinderilen bir ta
mimde arsalara <;op atanlann §iddetle 
tecziye edilmeler' bil<lirilmistir. 

SACLJK ISLER/ 
S1hhiye Miiste§ari §ehrimizde 

S1hhiye Vekaleti Miiste§an As1m, dun 
Ankaradan §ehrimize gelmi§tir. Yalova 
kaphcalannm S1hhiye Vekaleti tarafm
dan idaresi mevzuu bahsoldugundan 
Mils!e§ar bugiln Yalovaya giderek bu 
hususta tetkikatta bulunacakbr. Bu su
retle "kaphcalann yeni idare jekli tespit 
edilecektir. 

T oprak mahsulleri 
ofisi lagvediliyor 

Bugday i~lerile Ziraat 
Bankas1 m~~gul olacak 

Aldrgrmrz maliimata gore, ye
ni ticaret te,kilatr dolayrsile 
Toprak Mahsulleri Olisinin kal
drrzlmasr takarriir etmi~tir. Top
rak Mahsulleri Olisinin bugday 
krsmr eskisi gibi Ziraat Banka
srna verilecek, afyon krsmr bey
nelmilel ehemmiyetli vazi.veti 
dolayrsile, Ticaret Vekaletine 
merbut miistakil bir idare ha
line konulacaktrr. 

Sehrimizdeki toplanh 
Toprak Mahsulleri Ofisi ida

re meclisi diin levkalade ola
rak, ~ehrimizde Umumi Miidiir 
vekili ve idare meclisi reisi, es
ki Istanbul Valisi Ra~idin reis· 
ligi altrnda bir toplantr yapmr~
trr. Bu toplantrda Oli~ Umumi 
Miidiir muavini $akir Turalr da 
bulunmustur. 

Firincdar tela~ta! 

Ekmek fabrikasr i~in 
tahsisat istenilmesi 
endi!je uyandrrdr 

Belediye ikt!sad Miidiirii Saffet, dun, 
ekmek i1ini tetkike ba,laml§tlr. Ekmek 
fahrikas• i<;in tahsisat istenilmesi, fume!· 
Ian tela§a dii§iirmii§liir. Y aptlgimlz tah
kikata nazaran, ekmekc;iler, Belediye ten

bihlerine riayetkar olur ve zab1tai beledi
ye talimatnamesine uygun ekmek ~Jka· 
nrlarsa Belediyenin fabrika tesisi i§ini 
gayri muvakkat bir zaman i~in tehir et
mesi ihtimal dahilindedir. 

ikhsad Miidiirii, Belediye isti§are he
yeti tarafmdan ekmek meselesi hakkmda 
hamlanan raporu gozden ge~irmektedir. 
T etkikat neticesinde ikinei nevi ekmek 
«•kanlmaSI muvahk gorliliir;e, hamhk
lara ba§lanacakttr. Diinkti tetkikler neti
cesinde ekmek narkwm ipkasma karar 
verilmi§tir. 

GOMROKLERDE 
Turk - Amerikan ticaret 

anla§masi tatbikah 
Yeni Tiirkiye - Amerika ticaret ani a§· 

mas1 i<;in istanbul giimriiklerine cumar
tesi gunii telefonla ve.rilen emir uzerine 
derhal tatbikata ge9ilmi§tir. istanbul 
gumruklerinde yeni anla§manm tatbilo 
beklenerek resim tenzilatmdan istifade 
edebilecek birc;ok e§ya ve bilhassa oto
mobil ve aksarm, benzin cihazlan ve rad
Y"' bulundugundan tuccar bunlan si.ir
atle ~ekmektedir. Muayyen birtak1m 
Turk mallanmn ihraCI ve Amerika mal
larmm ithali suretile Amerika ile ara· 
m•zda yap1lmakta olan takas muamela
h, yeni anla§ma dolayisile kaldmlmi§· 
hr. 

Doviz ka~ak~·h~ 
Alakadar makamlara ihbar olunan bu

yiik doviz ka9ak9Jh)ll i§i uzerinde ehem
miyetle tetkikat devam etmektedir. Bu 
ihloar +stanbulun en biiyuk dart banke
rine taalluk ettigi i~in i§in aynca e
hemrniyeti vard1r. 

KOLTOR ISLER/ 

19 may1s §enlikleri 
Bugiln, Vali Lutfi K1rdarm ba§kanh

!!mda Vilayette bir toplantl yap1larak 
19 may1s idman ~enlikleri i<;in hazirla
nan programa son ~ekli verilecektir_ Bu 
ytl biltiln istanbul mektebleri bir yer
de toplanacaklardir. Bunun ic; in en mil
said saha olarak Fenerbahc;e stadyomu 
muvaf1k gO.riilmil~tilr. Senliklere 1000 
lo7. ve erkek talebe i~tirak edecektir. 

Deniz Lisesinde bugiinkii . meras1m 
Deniz Lisesinden mezun olan talebe

lerin Harbiyeye ge~eleri munasebetile 
bugun Hcybeliadadaki mektebde bir me
rasim yap1lacakhr. Talebelere Amiral 
f?iikrii Okan tarafmdan diplomalan ve
.rildikten sonra, stajlanm yapmak uzere 
Hamidiye mekteb gemisine almacaklar· 
drr. 

DENIZ ISLER/ 

500 Alman geliyor · 
Fon :;>toben Alman seyyah vapurile 

bugi.in limamm1za 500 Alman seyyah1 
gelecektir. Bunlar arasmda iki sinema 
operator[. vard1r. 

ONIVERSITEDE 

Lisan mektebi imtihanlar1 
1Jnivers1te lisan mektebi imtihanlan

nm yaz1h lo= bitmi§tir. Bu y1l muvaf
fak olan talebe miktan daha fazlad1r. 
Kazanam1yanlar ancak yuzde 7 dir. Siiz 
Iii imtihanlara per§embe giinu ba§lana
cakhr. 

Musademe 
-·-------

Diin Karadenizde 

iki ,ilep 

«istikbal» gemisi, derin 
yara alm1s bulunuyor 

Diin Deniz Ticaret Miidiirliigiine ge
len malumata gore, Karadenizde bir 
Tiirk §ilepile bir ltalyan ~ilepi arasmda 
korkunc bir musademe ol~ujtur. 

Hiiseyin S<>hdirike aid Istikbal isimli 
Tiirk bayragtm ta§Iyan §ilep, komlir al
mak iizere nobette bulundugu Eregliden 
~amhya giderken, a~1kta limana girmek 
iizere olan ltalyan band~rah Sitta Berga· 
rna §ilepile karSlla 0mJ,tJT. 

Birbirine pek yakln vaziyette olan §i· 
leplerden «Sitta Bergama», «istikbal» in 
saneak tarafma dogru olduk~a siir'atle 
dii§mu§ ve «istikbal», ltalyan §ilepi o
niinden ka<;amiyarak sancak tarafmdaki 
3 numarah ambar iizerinden yara alml§" 
tlr. 

Gelen malumata gore, bu yara, suke
simine yakmchr; ii<; sa~ i~eri <;iikmii§tiir. 
Bu vaziyet kar§Ismda 1stikbal hemen E
regli limamna iltica etmi§tir. halyan §i· 
lepi de Eregliye girmi§tir. 

Eregli Liman Riyaseti, musademe 
hadisesini tahkike ba§lami§hr. <;:arpl§ma· 
yt intac eden hatamn hangi 1ilepte oldu
gu tetkik ve tahkiklerden sonra anla,!la
caktJT. 

Bir Alman vapuru da oturdu 
Alman band~rah Mitalmer petrol ge· 

misi. Marmarada, Sarkoy eivannda ka
raya oturmujtur. Geminin vaziyeti hak
kmda diin ak§am gee_; vakte kadar malu
mat almamaml§hr. 

MOTEFERRIK 

Oskiidar tramvaylarmm 
yeni miidiirii 

ttskiidar - Kad1koy ve havalisi tram
vaylan mudurliigune is Bankas1 idare 
meclisi azalarmdan Feridun Manyas 
tayin edilmi§tir. 

Y erli mallar sergisi 
Ticaret Vekaleti, dun Milli Sanayi 

Birligine 11 inci Yerli Mallar sergisinin 
Galatasaray lisesinde a~IlmaSJ i~in der
hal haz1rhklara ba§la;{~as1n1 blldi.r~i~
tir. 

ADLIYEDE 

MahkU.m olan kadm 
Nesim adh birini Adliye merdivenin

de doverek ye.re yuvarlamaktan Sul
tanahmed -o-,uncu sulh ceza mahkeme· 
sine verilen :;>inorik adh bir kadm, u~ 
giin hapse, yirmi altl lira para cezas1 0-
demege mahkum oldu. 

Bir cinayet davas1 
Kantarc1larda sa bun fabrikasmda bek

<;i :;>evkiyi bogarak sabun kazamna at
maktan SUI'Iu amele Mansurun muha
kemesine, A)llrcezada dlin devam edil
di. Gomlekc;i Mchmed, ~ahid olarak din

Harb tehlikesi 
~ vrupa i1leri lena halde kan§· 
~ maktadJr. Arnk siyasl gruplarm 

tam manasile asker! ittifaklar 

0eklini almasJ vaziyetin vahametine hi~ 
§iiphe buakrmyor. 1ngiltere ile F ransa 
arasmdaki i§birligi Lokarno misakile bir 
tarafh yard1mdan ibaretti. Almanya 
tahrik edilmeksizin hiicurn ettigi takdirde 
ingiltere F rans!Zlara yarchm edecekti. 

Lokarno misak1 bozulup Ren gayrias· 
kerl mmtakaSI Alman ordusu tarafmdan 
i§gal edildikten sonra F ransa ile ingiltere 
Almanyanm muhtemel taarruzuna kar§I 
birbirine yard1m etmegi taahhi.id etmi§ler• 
di. Fa kat gerek evvelki gerek sonraki ta
ahhiidler mf ,imall F ransaya miinhasiT 
bulunmu§tU. 

italy ada eenubl F ransadaki Savoie· ve 
Riviera ve Korsika ve §imali Afrikadaki 
T unusun ilhak1 lehinde sesler yiikseldigi 
zaman ingiltere cenubi Fransa ve §imall 
Afrika i~in de yard1mda bulunmag1 iize
rine almi§tl. 1spanya komiinist enternas• 

yonali aleyhinde ittifaka girip 1904 mu· 
ahedesi hilafma Cebeliittank bogazmm 
iki tarafm1 tahkim ettikten sonra 1ngiltere 
ile F ransa Akdenizde dahi beraberce ha

reket etmek i~in mutab1k kalmi§lardi. 
Bunun fill ispatl olarak F ransanm Ak
deniz ve Atlas Okyanusu donanmalan 
Cebeliittank lngiliz miistahkem mevkii 
tersane limanmda toplanml§ olmaland~r. 

]apon donanmaSI Hindi~inl ile Singa
pur arasmdaki Sprafley adaSIDJ i1gal ede· 
rek Uzak§arktaki F rans!Z miistemleke im· 
paratorlugunu her taraftan tehdid eyle· 
mesi iizerine lngiltere ile Fransa arala
rmdaki asker! ittifak1 biitiin diinyaya lej
mil etrni§lerdi. 

ingiliz • F rans!Z askeri ittifakma kar;1 
bir Alman - 1talyan ittifakmm te§ekkiil 
eylemesi; harb tehlikesi ~ok biiyiik oldu
gunu ispata Hfidir. Bunun i~in vaziyeti 

ve mahiyeti itibarile sulha hizmet ve yar
dim edebilecek miiesseseler harekete gel· 
mektedir. Bunlardan Papa Cezayirde 
toplanan katolik kongresi miinasebetile 
sulhun kurtanlmaSI i~in ternenniyatta bu
lundugu gibi Berlin ve Paris sefirlerine 
miihim talimat vermi1tir. Berlin sefiri 

Berchtesgaden' e gidip M. Hitler'le bir 
bu~uk saat gorii§mii§tiir. Paris sefiri de 
Fran sa Hariciye N amile goriijmiistiir. 
Biitiin bu miilakatlarda eski Papaya na
~~ran bitaraf bir mevkide bulunan yeni 
Papanm sulhun muhafazasmi dileyen 
mektublan gorii§iilmu§tiir. Bir harb vu
kuunda birbirine gireeeklerin kahir ekse· 
riyeti katolik mezhebine salik bulundu
gundan Vatikan hakh olarak endi§eye 
dii!mii§tiir. (:iinkii barb tehlikesi biitiin 
dehjetile art1k kendisini iyice gostermi§ 
oluyor. 

Muharrem Feyzi TOGA Y 

Ziraat Vekaleti Heyeti 

T efti~iye Reisi oldii 
lenildi. Fail ~end lsi olmadli!l~l soyli?:n I Bir miiddetten
Mansur, vak a zamam bu gomlek~;mm beri rahatSiz bulu
dukkamnda bulundugu iddiasmdayd1. nan Ziraat Vekaleti 

Su,lu avukah, :;>evki boguldugu s1ra- heyeti tefti~iye reisi 
da fabrika yamndaki medreseden Man- Bekir Sasa, miipte
surun sesini i§ittigini siiyliyen Guliza- Ia oldugu hastahk-
rm §ahidligine itirazla ke§if yap!lmaSJ- t k t 1 r k 

ed- M hk b d" .. an ur u am1ya a m ist 1. a eme, u hususu U§•m- lk' h t 
mek uzere, muhakemenin devam1m pa- e~el 1. ~e~e 1 aya a 
zartesiye hlrakh. ~oz enm apami!hr 

~ ~ Bulundugu vazi-
Aglaya, aglaya .. · felerin hepsinde ve 

Tahtakalede oturan ve boyacihk yap
hgJm soyl'yen 1335 tevelliidlii ve evli 
Haydar; dilendigi iddiasile zab1t tutula
rak Belediye doktnruna muayene etti
rilmi:;, Belediye doktoru «Sakatsa da 9a
h§abilir• diye rapor vermi~tir. Bunun 
uzerine Sultanahmed ikinci sulh ceza 
mahkemesine gctirilen Haydarm, bir ba 
cag1 yo+:tur, koltuk degneklerine tutu· 
narak yuriimektedir. Diin koridorda ve 
mahkemede <omriimde ilk defad1r ba§l· 
ma boyle bir hal geldi> diye hiingiir hiin
giir aghyordu. Hakim Salahaddin De
mirelli; kendisinin be.raetine karar ver
digini bildirdi. Haydar, geldigi gibi ag
laya aglaya gtti. 

INHISARLARDA 

Yeni eksperler 
inhisarlar idaresi hesabma Amerika· 

da eksperlik staj1 yapan Abf ve Halil 
Nedim donmii§lerdir. 

Eroinciler 
Kas1mpa§ada Akbaba yoku~unda 3 nu

marah cvde oturan Arab Hulusinin e
roin satiCihg• yaphg1 haber almarak di.in 
evinde bir ara~tirma yapiiml§tir. Bu a
ra§hrtna s1rasmda otuz gram er<>in, ere
in tartmaga mahsus hassas bir terazi, 
30 tane mavzer fi§egi ve bir tabanca 
bulunarak musadere edilmi§tir. Arab 
Hulusinin arkada~lan olan Miizeyyen, 
Cenab, Turan, ibrahim, :;>evki; diger bir 
ibrahim, Zeki, Nevzad ve Behice de ya
kalanmi§tir, 

bilhassa uzun sene-
'd .•. O Merhum Bekir ~asa ler 1 are ett1g1 r· 

man Umum Miidiirliigiinde biiyiik b:r 
liyakat gosteren Bekir ;lasamn vefati'e 
memleket k1ymetli bir miitehasSISJDI kay• 
betmijtir. 

Bekir ;lasamn cenazesi, bugiin saat 
II de F ener yolundaki evinden kaHn· 
lacaktiT. Cenazede Ziraat VeHletini tern· 
sil etmek iizere Orman Umum Miidiir· 
liigii Fen jubesi miidiirii Fikri Kozak 
§ehrimize gelmi§tir. 

Merhumun kederdide ailesine taziyet" 
lerimizi bildiririz. --·---

Kaza 
Polis mektebinden Zeki isminde bir 

polisle Maliye memurlarmdan Semih ve 
daha iki arkada§lan, evvelki giin gez· 
mek uzere Mecidiyekoyune gitmi§lerdir. 
Bir arahk Semih, tabanca ilc vurulmu~ 
ve yaras1 ag1r oldugu i9in cankurtaran 
otomobilile hastaneye kaldmlm•§tLr. Btl 
yaralanmamn Zekinin tabancasile biT 
kaza eseri olarak vukua geldigi anla§ll· 
ml§tir. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 knru$tur 

Abone seraiti l T~r~iye 
, J(:ln 

Senelik 
Alh ayhk 
tt~ ayhk 
Bir aybk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Haric 
icin 

2700 J{r 
1450 • 

8(10 ~ 

Yoktur 
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Polonya kom§u!arile 
anla§miya karar verdi 

hiikumeti, 
ile de 

Var~ova 

Litvanya 

Alman muhasarasma kar~1 

bir anlal}ma yapacak 

. . 

ingiliz Krait 

Hiikiiw-larlar Amerika 
yolunda sise tutuldular 

Impress of Australia 8 (a.a.) -
Royter Ajansmm hususi m~bbirinden: 

Var~va 8 (a.a.) - Mii1ahidlerin 
soylediklerine gore Polonya hiik\uneli 
Polonyamn Almanya larafmdan lama· 
mile muhasara edilmesine mani olmak icin 
bir yandan Litvanya ile bir yakmhk vii
cude getirmege bir yandan da Macaris
tanm bitarafh&mt temine ~ahsmakttr. 

nahiyesinde kain Jedyn'den aldti!t malu
mata gore orada Polonyahlara aid olan 
son mektebe taarruz edilmis ve mekteb 
binast ytktlmtsttr. 

Ogleye kadar kaltn bir sis i~inde yolu
muza devam ettik. Arastra vapurumuzun 
~aldtgt diidiiklere kruvazorlerin diidiikle
ri inzimam ediyor ve bu sesler denizde 
korkunc akisler uyandmyordu. Saat se • 
kize dogru sis hissolunur derecede azal -
mtstn. Simdi kursuni ve yagmurlu bir gok 
altmda yolumuza devam ediyoruz. 

Almanyadaki Lehlilerin protestosu 

Sureti umumiyede zannedildigine gore 
Ciano ile Von Ribbentrop arasmda ya -
ptlan goriismeler esnasmda bilhassa 
Dantzig meselesinden bahsedilmislir. 

Varsova 8 (a.a .) - Almanyada mu
kim Polonyahlar, Alman Dahiliye Ne
zaretine miiracaat ederek 17 maytsta ya· 
ptlacak niifus tahririnde kullamlacak 
usulleri protesto elmislerdir. Bu usuller 
Polonyahlann kendi milliyetlerini beyan 
etmelerine mani olacak mahiyettedir. Ogrenildigine gore ltalya Almanyaya 

her cephede miizahir olacak, fakat AI • 
manya tie Polonya arasmda ~tkacak bir 
harbde rol ornamtYacakttr. Buna muka
bil Almanya aglebi ihtimal Macaristam 
ya Slovakyayt taksime, yahud da Ro -
manyadan mutalebatta bulunmaga sev • 
kedecektir. Polonya Macaristanm bir 
Alman lazyikma muhvemet edemiyece
gini bildigi i~in Macaristamn Romanya 
ile dostane miinasebetlerini iddme etme
sini temine.J: Budapeste nezdinde ciddi 
tesebbiislerde bulunmaga baslamtshr. 

Milli mudalaa istikra:zr 
Varsova 8 (a.a.) - Polonyanm mil

li miidafaa istikrazt hakkmda bazt AI • 
man gazeteleri tarafmdan verilen haber· 
ler dolaytsile ihrac edilecek tstikraz tah
villeri miktarmm heniiz tespit edilmemis 
oldugunu tasrih etmek muvaf1k olur. Bu 
istikraz tahvillerini satm almak i~in kay
dolunanlann miktan, biitiin eski istikraz
lardaki miktarlardan fazladiT. Bu da Po
lonya halkmtn siyasi zihniyetini goster -
digi gibi memleketin iku,adi scrattmin sa
lah bulmus oldugunun da dehhdir. Litvanya Ba,kumandammn 

:z;iyareti 
Kaunas 8 (a. a.) - Litv~nya basku

mandam General Rasztikis, Var~vaya 
hareket eL'lleden evvel, bu ziyaretinin ta
mamile miicamelekarane mahiyette oldu
gunu ve evvelce Letonya, Estonya ve Al
manyaya yapmts oldugu ziyaretler seri
sini ikmal etmekte bulundugunu beyan 
etmistir. 

Sile:z;ya' da kartfrklrklar 
Varsova 8 (a.a.) - Gazeteler, Al

man Silezya'smda kain Gosstrelitz'de 
Polonyah halktn Soven Alman unsurlar 
tarafmdan tethis edilmekte olduklanm 
haber vermektedirler. 

Polonyahlara aid evlerin bircoklanntn 
carnian kmlmtsltr. 

Polonya lisanile din ayini yapan Po
lonyaltlarm fotograflan almmakta, isim· 
leri kaydedilmekte ve kendilcri tehdid 
c' " makta rltr. 

Kurier Porann_y gazetesi, Grosstrelitz 
,tfllllll,lill II I 1: 

Almanyadaki Polonyalrlarrn 
bir muracaati 

Varsava 8 (a.a.) - Almanyadaki 
Lehliler birligi diin Alman Dahiliye Ne
zaretine miiracaat ederek 17 maytsta ya
ptlan niifus yaztmt i~in derpis edilen usul
leri protesto eylemis ve bu usullerin Leh
lilere milliyetlerini beyan imkantnt ver -
miyecegini bildirmistir. 

Bundan baska gazelelerin yazdtgma 
gore Oppeln Silezya'smda bu~ok hadi -
seler olmustur. Sterlitz' deki son Leh mek
lebi de Almanlar tarafmdan lahrib edil
mistir. 

imidleice' de 150 Alman kilisenin du
varlarma kihse papanm ve Lehleri «he· 
niiz vakil varken Almany~yt terke» 
davet eden yaztlar yazmtslardiT. 

Dzierkonice' de Alman - Leh paktmtn 
feshinden sonra bir teblig nesredilerek 
Leh lisanile ayin yaptlmast menedilmil -
tir. 

II II WI "·' ,, 

Yugoslav sefiri IAvam kamaras1nda 

Dost memleket el~isi diin <;emberlayn, i~~i meb'us-
Ankaradan ayrdd1 larma cevab verdi 

Ankara 8(a.a.)-Yugoslavyantn An
Kara El~isi olup bu kere Kahireye layin 
.dilen Acemovi~. bu ak§amki ekspresle 
Ankaradan aynlmtjhr. istasyonda Hari· 
c:ye Vekili ~iikrii Saracoglu, bir~ok Ve
ktller, biitiin ecnebi el~iler ve el~ilik er. 
kant, Hariciye Vekaleli yiiksek memur
lan ve pek ~ok dostlan tarafmdan ugur
lanmtjttr. Bayan Acemovi~'e buketler 
takdim olunmujtur. 

Uzun miiddet dosl ve miittefik Yugos· 
lavyay1 memleketimizde lemsil eden bu 
miimtaz diplomatm aynltjt biiliin Ankara 
mehafilinde teessiir uyandnmtsltr. 

H ariciye V ekilimi:zin Yugoslav 
el~isi ,ereline verdigi :z;iyalet 
Ankara 8 (a.a.) - Hariciye Vekili 

ve Bayan $iikrii Saracoglu, Yugoslavy:1 
El~isi ve Bayan Acemovic; ~refine, Tiir
kiyeden miifarakatleri miinasebelile, bu
giin Marmara ko!kiinde bir ogle ziyafeti 
vermistir. Bu ziyafelte Hariciye yiiksek 
memurlan, Yugoslavya El~iligi erl..!im 
ve Balkan Antanlt memleketlerinin, Bul
paristanm ve M!Strln diplomatik miimes
silleri haZIT bulunmustur. 

Vindsor Diikii V erdiin 
harb sahasmda 

Paris 8 (Hususi) - Vindsor Diikii 
bu2 iin Verdiin harb meydantm ziyaret 
etmistir. Diik, bu miinasebetle asagtdaki 
beyanatta bulunmustur: 

«- lki bu~uk senedenberi tamamile 
hususi bir hayat yasamaktaytm ve bun
dan sonra da ayni jekilde yasamak isti
Yorum. F akat harb tehlikesi yeniden bas
gosterdiginden, F ransada harbetmis eski 
bir asker Slfatile birka<; soz soylemek is
terim. 

Hi<;bir milletin harb istedigine kani 
de~ilim. Hatta, Alman milieti de harb 
istemiyor. Nitekim ingiliz ve FranSiz 
milletleri de harb istemezler. lnsanlar, 
l'luzn propagandalara kap>lmamahdtr • 
lar.» 

Vindsor Diikii, bilahare, millelleri 
idare edenlere hitab ederek, diinyanm 
h,rbe dogru seyrini durdurmalannt iste
rni~ttir. 

fr>1dltere Hava Miiste§arhgJ 
Londra 8 (a.a.) -Sir Arthur Street, 

Hava Miiste~arltgma layin edilmi§tir, 

Londra 8 (a.a.) - Avam kamarasm
da i§l;i meb'us Johnston Ba~\'ekile §U su
ali sormustur: 

«- Biiyiik Britanya hiikumeti Po • 
lonyayt garanti ederken Danzig mesele
sine Almanya ve Sarki Prusya arasmda 
yol meselesini makul bir tarzda ve mus
lihane bir surette halletmek icin derhal 
Almanya ile miizakerelere gmsmeSim 
Varsova'ya lavsiye etmi1 midir ve bu • 
giinkii vaziyetin diinya sulhu i<;in lehlike 
teskil etmekte olmasma binaen fugiliz ef
kanumumiyesini latr-.in etmek maksadile 
mezkur meselelerin adtlane bir tarzda 
halli liizumunu Varsava hiikumetine bil
direbilecek midir ?» 

C:emberlayn su cevabt vermistir: 
«- SuaJ sahibi Johnston Polonya 

Hariciye Nazm Beck'in 5 maytS tarihli 
nutkunu herhalde okumujtur. Bu nutuk, 
mevzuubahis meseleleri daha ingiliz ga
ranlisi verilmeden evvel Alrnanya ile Po
lonya arasmda miizakere halinde oldu -
gunu goslerir. 

Polonya hiikumeti tabii bilir ki, lngil
tere hiikumeti dosl~a bir sureti lesviyeyi 
memnuniyetle karstlacaktn. Sorulan sua
lin ikinci k!Smmdaki miitaleanm ehemmi
yetini de tamamile miidrik oldugundan 
siiphe etmek i~in hi<;bir sebeb gormiiyo
rum. >> 

Sofye el~imizin ziyafeti 
Sofya 8 (Telcfonla) - EI,irniz $evki 

Berger tarafmdan diin gece sefarethane 
binasmda biiyiik bir ziyafet verilmijtir . 
Bu ziyafettc Bulgar Dahiliye, Maliye ve 
Maarif Naztrlarile saray ve Hariciye 
N~zareti e.rkant, ecnebi sefirlerden ba
ztlart ve Bulgar sosyetesine rnensub bir 
qok zevat bulunmu,tur. 

Romanya Yu~oslavyay1 
yendi 

Biikre~ . 8 (a.a.) - 15.000 den fazla bir 
seyirci oniinde yaptlan Romanya - Yu
goslavya milli taktmlart arasmdaki rna<;, 
Rumenlerin 1 - 0 galibiyetile neticelen· 
mij tir. 

Habe,istanda olen ltalyanlar 
Roma 8 (a.a.) - Nisan ayt i~inde 

Habesistanda siyahgomleklilerden yirmi 
altt zabit olmii§tiir. Bunlardan ikisi mak
tul dii1miis, biri almts oldugu yaralarm le· 
sirile olmii§, yirmi iicii hastaltktan vefat 
etmi~.ir. 

Macar Ba~vekilinin nutku 
Budapejle 8 (a.a.) - Ba§vekil Kont 

T eleki, 28 ve 29 maytSta yaptlacak olan 
se~im miinasebetile diin kendi dairesi o
lan Szeged' de soyledigi nutukta ezciimle 
demi§tir ki: 

«- Macaristamn mihver mem leket
lerile olan miinasebellerinin vasft, sami
mi dostluktur. 

Yugoslavya ile dostluk baglan gittik~e 
kuvvetlenmektedir. 

Macaristan tamamen miistakildir. 
Karpat, Macari•tan le§kilatma i;tinad 

eden bir muhtariyet alacakttr. 
Silahlanma faaliyeti artmlacakttr.» 

Frans1z kabinesinin i~tima1 
Paris 8 (a.a.) - NaZtTlar meclisi 

rarsamba giinii veya per~mbe sabah1 
Reisicumhurun riyas<fi altmda toplana· 
cakttr. 

Harici vaziyetten ba§ka parlamento • 
nun persembe giinii ogleden sonra yapa
cagt loplanttda gorii§iileceklir. Bajvekil 
Daladye per!embe giinii parlamentoda 
okuyaca~t beyanatt naztrlar meclisine ar
zedecektir. 

Fransanin niifusu 
miitemadiyen eksiliyor 

Paris 8 (a.a.) - Demografi mesele
si lehinde F ransada faaliyette bulunan 
«Milli lttihad» tesekkiiliiniin reisi Ba§ -
vekil Daladye'ye bir mektub gondererek 
jimdiden laztm gelen tedbirlerin altnma· 
dtgt takdirde memlekette dogum azltgt • 
nm elli sene sonra Fransa niifusundan altt 
milyon kijinin eksilmesine sebeb olacagtnt 
bildirmi§ ve neticesi Fransa i~in pek vahim 
olacak olan bu halin oniine ge~ilmesi i~in 
siir' a tie tedbirler ahnmaSint laleb etmi§ -
tir. 

Doktor ~aht Meksikada 
Vasington 8 (a.a.) - Va§ingtonun 

petrol i§lerile al.ikadar olan mehafiline 
gore Dr. Saht, beraberinde oglu oldugu 
halde Mebikoda bulunmakladtr. 

Mumaileyhin Almanya lehine bir pet· 
rol itilaft elde etmek i~in Cardenas'la te
masa girmege ~alt§acagt rivayet edilmek
tedir. 

Sir Persi Loren Romada 
Roma 8 (Hususi) - Yeni 1ngiliz 

biiyiik el~isi Sir Persi Loren bugiin iti • 
madnamesini ltalyan Kralma tevdi el -

Bari fuan a~1hyor 
Bari 8 (a.a.) - Onuncu Bari §ark 

fuarmda bu sene dordiincii defa olarak 
beynelmilel bir matbuat sergisi a~tlacak· 
hr. 

italyantn, F ransanm, Bel~ikanm, Al
manyantn ve Polonyanm en biiyiik mec • 
mua ve gazete merkezleri daha 1imdiden 
sergiye i§tirak edeceklerini bildirmisler 
dir. 

Mare,al Balbo MISirda 
Kahire 8 (Hususi) - Libya Umum 

Valisi Mare§al Balbo bugiin tayyare ile 
buraya gelmi§ ve italyan el~isi tarafmdan 
karstlanmt§ltr. 

Japonyada mahkftm olan 
anar§istler 

J aponyantn muhtelif sehirlerinde anar· 
sist tahrikatatta bulunan 21 kisi muhtelif 
cezalara mahkum olmujtur. Maznuni.\T
dan biri idama, digerleri de muhtelif ha
ptS cezalanna mahkGm olmujlardtr. 

Filistin asileri reisi 
Suriyeden ka~h 

Londra 8 (a.a.) - Beyruttan bildi • 
rildigine gore, 12 nisanda F ranSiz rna • 
kamlan tarafmdan Palmirde tevkif edil
mi§ olan Filistin asilerinin eski kumanda
m Arif Abdiirrezzak ii~ arkada§ile bir • 
likte firar ederek Suriye hududlan harici
ne ~tkmaga muvaffak olmujlur. lngiltere 
hiikumeti Abdiirrezzakm kendisine iade
sini taleb etmi§tir. 

Herriot ni~in Amerikaya 
gitmiyor? 

Paris 8 (a.a.) - Meb'usan meclisi 
reisi Herriot, Lyon ~ehri belediye reisi st· 

fatile beynelmilel Nevyork belediye reis
leri kongresine istirak etmege dave\ edil
mijti. Evvela bu daveti kabul eden 
Herriot bilahare Avrupa vaziyetinin ken· 
disinin F ransada bulunmasmt icab eltir • 
digini soyliyerek Nevyorka gitmekten 
vazge~mi§lir. 

Edebiyat 

Said F aik 'In 
Yazan: PEYAMJ SAFA 

Tahranda !ran Veliahdile Prelll'es Fevziyenin diijtiiniinde hazrr bulunan 
heyetimizin reisi Ali Rana Tarhan Ankaraya avdetinde merasimle kar&tlan
mt&ltr. Resmimizde. Giimriik ve inhisarlar Vekilimiz, Meclis Reisi AbdUl
halik Rendanm e!ini s1karken goriiniiyor. 
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Hatay ve anavata1 

Tayfur Sokmen miihi 
bir nutuk soyledi 

italyan • Alman askeri 
ittifak1 

[B~makaleden devaml 

umumi bir mahiyet alacaib ve irili ufakh 
biiliin milletleri bogusmaya siiriikliyece
gi, arltk tekrar edilmek zahmetine degmi
yecek kadar bedihi bir hakikat olmustur. 
Bundan dolayt italyamn ne bu askeri 
pakt sayesinde, ne de onsuz i:ntaraf kala
cagt da varid saytlamaz. 

Alman - italyan siyasi, askeri pakh
n•n imzalanacagmtn boylece resmen ilam, 

sattrlar arasmda, ancak jU manayt ifade 
edebilir: Bir harbin sa bit fikri devlet 
adamlarmm kafasmda gittik<;e daha bii
yiik bir kal'iyetle yerlesmektedir. 

Bu da elbette biitiin diinya i~in e•efle 
kar§tlanacak bir haldir. 

Bununla beraber harb, oniinden ka~t
lamaz bir zaruret haline gotiiriilecek olur
sa (iki el bir ba1 i~indir) diyen biitiin mil
letlerin haklannt, menfaatlerini ve 5eref

lerini varkuvvetile miidafaaya kalktjm>· 

lanndan daha tabii birjey olamaz. ~imdi
den kaydedelim ki ge~en Umumi Harbin 
insanltgt kan ve ate§ i~inde yiizdiiren ~ok 

felaketli tecriibesinden sonra insanhgt ve 
medeniyeti eskisinden ~ok daha •idd·•li 
boyle bir faciaya siiriiklementn maddi ve 
manevi mes'uliyeti ~ok agn olaca~ttr. 

D. N. 
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Be1 on ki1i oturmu1, eski giinlerden ta1· 

rada gecen memuriyet hayatma aid hab
ralan anarak konu1uyorduk. SOz, bir a
rahk eski adliyecilerden bir arkada1a in
tikal edince kendine mahsus agtr bir tavu 
alarak .Oziine ~ylece ba,Iadt: 

- Bazan en giiliinc bir vak'ayla en 
act bir hadise §&yam hayret derecede 
birbirinin i~ine kan1tr, mezcolur. Bazt 
defa giiliinc bir keyfiyetin yaruba1mda 
bir act!tk bulunur. Ben bu tiirlii imtizact, 
diipedi.iz ve tek tarafh hadiselere tercih 
edenlerdenim. 

Bundan on, on iki sene evveldi. Bir 
vilayet merkezinde mi.istantik olarak bu
lunuyordum. Burast garbi Anadolunun 
zengin, miimbit ve 1irin 10hirlerinden bi
riydi; yazt steak olmakla beraber lu1 bu
•ada lath ve yumu10lr. g~erdi. Civarda 
hertiirlii meyva, sebze yeti1ir ve 1ehirde 
daimi bir bolluk gaze ~arpard1. 

Bilirsiniz ki la§rada cogu memurlann 
bo1 zamanlan, kahvelerde ya tavla oy • 
namakla ve yahud glinliik dedikodular 
yapmakla gecer. En kiiciik ve ehemmi • 
yetsiz bir vak' a giinlerce soze mevzu te1· 
kil eder; herkes bilaistisna o husustaki 
fikrini, miitaleaslnt uzun uzadtya serdet· 
mekten kendini alamaz. Dedikodu mev
zuu bilhassa kadmlann iizerinde toplarur. 
Mesel.i defterdann lstanbullu kansmm 
di•>;i ile olan maceraSJ .. Sulh hakimine 
lcadar bircok kimselerin gonliinii ho1 eden 
alay doktorunun kanstm bo§amak isteyip 
de <ulh hakiminin buna bir tiirlii karar 
veremeyi1i ve daha buna benzer bir siirii 
maceralar .. T ath lath kaynatthrdt .. 

Bu ciimleden olmak iizere memleket 
hastanesine yeni gelmi1 olan operatoriin 
eli allmda can veren bir hamile kadma 
aid vak' a bir hayli calkalandt, durdu. 
M aliim ya ilk tesir daima tazeligini mu
hafaza eder. O peratoriin de bu aksi te
sadiifle karjt]a§maSJ 10hirlilerin indinde 
olsun, civar koyliilerin iizerinde olsun 
hie de iyi bir lesir ve inbba btrakmaiDI§-
11. 

O peratoriin buna benzer yapltgt ka
zalar tekerriir etmekteydi. Hastaneye 
getirilen yarahlar ve hastalardan birka~t 
doklorun bt~ai!t allmda olmu1lerdi. Sim
di gel de elalernin agzmt tut I 6niine ge
len, kiifrii, bu, ba11mlza doktor de
gil cellad geldi, diyordu. Arbk en a
gtr hulalan bile yabramtyorduk; miis • 
lace! vak'alar, cerhler lcar~tsJDda mii1kiil 
bir vaziyete giriyordulc. 

Pek tabii olarak tah!!lin edersiniz ki, 
agztrnlZI a~tp doktora hi~bir 1ey soyJiye
miyorduk. Zaten o da kahveye ugramaz
dt. Ciinkii evliydi: gene, giizel bir kar101 
vardt. Aleyhinde uyanan bu cereyarun 
ihtimal yan yanya arnili de kanstmn gene 
ve giizel olmastydt. Zira, ttk ve giizel 
kadtn azhgmm hiikiXn siirdiigu yerlerde 
boyle bir metaa sahib bulunan bir adam 
daima nefretle kar§tlarur. 

Vak' alar bermutad birbirini takib et
mekteydi. Son hadise hepimizin dikkal 
nazarlanru ~elr.meklen geri kalmamt§lt. 
Olomobille lmk dakikaltk bir mesafede 
bulunan Erbeyli koyiinden geceyam1 bir 
miiracaal oluyor. Kadmcagmn biri bir 
lurlii doguramtyormu,. Operalorii palas· 
pandtras bir olomobile bindirip gecenin 
ilerlemi1 saatinde kaye gotiirdiiler. Dok
tor haslayt muayene ettikten sonra ~ocu
gun almmasma karar veriyor. Veriyor 
ama bu hususla icab eden aletleri, rna§a· 
lan ve saireyi yamna almayt unulmuf. 
Halbuki beri tarafta kadmda emeroii 
ba,lamJf, oluk gibi kan geliyormuf. Dok
tor dii1iiniip laftntyor; bir igne bile yok 
yanmda. Doniip almak veya getirtmek 
faydasJZ .. Zira ani bir miidahaleye Iii -
zum var. Hulasa bu seler de bizim ope
raloriin dalgmhgt yiiziinden ~ocui(unu 

doguramadan kadm gidecegi yere gidi
yor. 

Havadis bornba gibi duyuldu. SOyle
mistim va. ooerator evinden dtsan pek az 

~tkttgt ve mahdud birka~ ki~i ile konu~
tugu ~in olup bitenlerden bihaber kah • 
yordu. Lakin bu sefer i1in rengi degi1 • 
mi1ti. 

Bizim pek sinirli ve bOyle i1lerde ha
kikaten cok hassas ve sahibi vicdan olan 
miiddeiumumi arkada~mtzm kafast bu
lanmaga ba,ladt. Onun da beyniode bir 
«a cab a?» luvnhp onu rahatstz etmege 
koyuldu. Acaba? F akat nastl olur? lo
san bu kadar ihmalkar veya iktidar ... 
«stz» diyemiyordu. llmin, fennin, bbbm 
filao falamn hududuna tecaviiz ve ya -
hud miidahale etmeyi hi~bir vakit aklm
dan ge~irmiyordu; ge~irmiyordu am a 
miithi1 bir vicdan rahatstzhi!t icinde ktv
ramp duruyordu. 

Nihayet cinayetlerin de miiteaddid 10· 
killeri olabilirdi? O labilirdi .. O labilirdi .. 
Bu defa da miiddeiumuminin hali bizi 
enditeye sevketti. Cocuga bir1eyler ol • 
muf!U sanki. Miitemadiyen dalgm dal
gm duruyor, hi~ kimsey]e konu!ffiuyordu; 
sadece goziinii bir noktaya dikip dakika
larca bu vaziyette kahyordu. 

Bir giin odasma girmi1tim. Y alruzdt. 
Beni yanma oturttu. Yiiziime iyice bak
bktan sonra: 

- Aziz, dedi, fena halde tsbrab ~e
kiyorum bu i1ten.. Ba1ka yere naklim 
icin yazdtm. M iinhal olmad tgt icin !im
dilik miiracaatimin yerine getiri!cmiyece
gi cevabmt al dtm . Su ... 

Sustu. 
- F akat. . diye bir,eyler soylemek is

tedim. 
Hemen allldt: 
- Ne diyecegini biliyorum dostum, 

lakin nekadar azab ~ektigimi tahmin ede
mezsin! Sayed bir de fa daha olursa kor
karun ki kendimi tutamtyaeai!Jm. 

Epey soyledi. Ona ne cevab vermi1 
oldugumu pek habrhyamtyorum; herbal
de manastz birkac fey mmldanmtl olma· 
hydtm. 

Arkada1urun bu teessiirii ve derin ta· 
hassiisii bana da sirayet etmi1 gibiydi. 
Olabilir ya, diyorum, meklebdeyken 
pekila ayni dersleri okudugumuz halde 
i<;imizde bir~ok tembeller, beeeriksizler 
yok degildi. Onlar dn mektebi bitirdiler, 
ellerine hirer koca,lllan diploma altp me
mur oldular; IU veya bu i1e girerek rnev
ki aldtlar. Kuplturu bir kagtd par~ast in
sant biitiin mes'uliyetlerden koruyarnaz 
ve rnuaf tutamaz ya.. V e bu diploma 
mutlak bir ferman hiikmiinde midir? 

Daha buna benzer bir siirii mulahaza 
ve safsata yiiriiliiyordum. Bizler her1eye 
muktedir miydik, ki .. T amir edemedigi • 
miz 1eyi tahrib eylemek hakkma malik 
olmadtR!mtzt miidrikiL.. Lakin ~ocuklar 
bu rniiJahazaJann omrii pek UZUD ofma
dt. 

Bir gece anslZln gelip beni uyandtrdt
lar. Miiddeiumuminin midesine taham • 
miilsiiz bir sanct saplanm11 ve hemen 
hastaneye kaldmlmtf .. 

Ertesi giinii de sanct dinmedi. D inme
dikten ba1ka gilgide arltyordu da .. Ama 
nastl, bi~re arkadaftmm yiizii bir gece 
i~inde tsltrabdan simsiyah kesilmi1ti. 
Konsiiltasyon neticesmde hastanede bii
tiin miitehasmlar bir arneliyala liizum 
gordiiler. 

Ameliyat I Ba1ka kurtulu1 caresi yok
tu. 

UzatmtyayJm; kaderin pek garib te -
cellileri vardtr; en ummadti!tnuz netice • 
lerle bizi kar,tlattlrmaklan haz duyar. 
Bizirn fatkmhiilmtz ve peritanhgtmtz 
karftsmda da l.ahkahalar alar .. 

0 giin zavalh miiddeiumumi, nefret 
ettigi ve nihayet hakkmda kanunun mii
dahalesini istiyecek dereceye vardtgt ih
malkar ve dalgm operaloriin bt~agt al -
lmda, nefret dolu gozlerinin biitiin hm
ctm kusarak oldii. 

Sonra mt ~ Sonrasm• pek bilmiyorum. 
Ciinkii orada pek duramamtl ve hemen 
o ak1am lstanbula harekel etmi11im. 

FAIK BERCMEN 

ARTiSTLERE 
ve Turneye ~tkacak Gruplara ita.n : 

MPrslnde aile bahce ve sinemas1 3000 ki~iyi alacak tarzda ba~tan ba~a 
geni~letilmi1 ve tanzim edilmi§tir. On be~ artistin ~alt~abilecegi biiyiik bir 
sahnPsi vardrr. 

Esasen yazhk sinema olarak ~ah§acak olan 20 may1s 939 da a~Ilacaktrr. 
lcabmc.a sahneye muhtelif e~lenti de ilave edilece~inden gah§mak arzu 
eden vevahud turneye ~tkan her hang! grup, Tiyatro. Varyete, Cambaz, 
Kukla, incesaz ve Okuyucu heyetlerin her hususta giirecekleri teshiliitt 
nazan itibara alarak 1imdiden miiessese ile muhabere ve bu frrsattan 
istifade etmeleri menfaatleri iktizastdJr. 

Mersin, Aile Sinema sahibi: Naim {)zkoc. 

Paris ... Londra ... Nis ... Monte Karlo ... 
BUyUk IUks ... Rulet ••• Mllyonerlerln hayab ... GUzelllk ... 

Fii t iin bunlart : Bu Per~embe ak,ammdan itibardn 

SARAY sinemastntn 
gosterecegi ve ANNA BELLA'mn varatb8'J. 

MACERA KADINI I A sk ve macera film .nde !!"Ortceksiniz 

Arkadas1n1 , 

yarahyan mahkum! 

Diln Ag~rcezada muha
kemeye ba~?landt 

Bir rniiddel evvel hapisanede olan bir 
agu yaralama hadisesinin muhakemesi
ne, Istanbul Agueeza m' ~kemesinde 
diin ogleden wnra ba!landt. - . dav .. da, 
mahkumlardan Eyiib Yt]d, , 1, rnah
kumlardan F evziyi muhtelif yerlerinden 
btcaklamak •u~lusudur. Eyiib Ytldmm. 
hadiseyi ~yle anlattyor: 

- Ben, ikinei kogu~la bu F evzi ;]"
beraber oturuyordum. F evzi, hapisanede 
eroin satardt. Bu harakeline mini olmak 
istedigimden bana k1zdt. Derken, beni 
dordiincii kogu~a naklelliler. 0 Slfada 
N amtk adh bir mahkum, cezastm bilir
mi~. ctktyordu. Y amma geldi: «Kula
gmda olsun, F evzi ban a ve bazt arka
dallara seni dovdiirmek maksadile ya· 
nm1ar gram eroin verdi. Goziinii a~» 
dedi. Bunun iizerine ben lelik gezmege 
ba1ladtm. 0 arahk ba1ka bir cerh sel.>e· 
bile, beni teerid ederek, ba~ka bir odaya 
goliirdiiler. Hadise giinii anlrede yalntz 
gezinirken. F evzi, beni onledi. Paltosu 
omzunda idi, yana illi ve altmdan bt~a
gmt ~tkardtgt gibi saldudt iizerime. bt~a
i!Jnl sol koluma sapladt. Ben de heye· 
canla bt~ai(t onun elinden kaptm, kendi
sine savurdum. Y aralandt, yere dii§tii, 
kalkll, ka<;ll. Ben de uzakla~bm. Bt~ak, 
hapisanede yaptlmt!b, mangal sapmdan
dtl 

Davamn 1ahidleri. bashca, mahkum· 
lardan baztlandtr. Mahkeme, bunlarm 
dinlenilmesi kararile, muhakemeyi ba1· 
ka bir giine btrakb. 

Matbaa l§~ileri Birliginin 
Umumi Kongreai 

Matbaa i~ileri Birliginden: 
Mutad senelik kongremiz 14 may1s 

1939 pazar giinii saat 10 da akdedilece
ginden azam1zm Eminiinii Halkevi sa
Jonunda hazt.r bulunmalan liizumu teb
lig olunur. -···-Kongreye davet 

YtldliUD Davudpa~a Kuliibii Ba~kanl!. 
gmdan: 

Ku!Ubumiiziin yJII!k kongresi 14/5/ 
1939 pazar giinii saat 10 da Hekimoglu 
Alipa§adaki kuliib merkezinde akdedi
Ieceginden iiyeler:mizin gelmeleri rica 
olunur. - ·-Bir muallimin vefati 

istanbul Ogretmenleri Yarcitm Cemi
yetinden: 

Beykoz 39 uncu ilkokul iigretmenle
rinden Nuriye Tunceli maalesef aramlz
dan ebediyen kaybettik. Kederli ailesi· 
ne ve saym a.!"kada~lara taziyetlerimizi 
sunar1z. 

ZAY!- Samatya niifus memur1ugun
dan aldtl!tm niifus kal!td1m1 kaybettim. 
Yenisini ~Ikaracagtmdan hiikrnii yoktur. 

Doktor !sm.c.il Ferid 

ERTUCTRUL SAD! TEK 
~ehzadeba~1 TURAN 
tiyatrosunda bu gece 

Halk gecesi 
Her yer 20, paradi 10, 

localar 100 
(HARB DONti~ti) 

Piyes 3 perde 
Okuyucu Bavan Aysel ve AtiiJ.a reviisii 

MevAimin ilerlPmesine ragmen 

ALKAZAR 
sinemas1 

BDyDk fedakArhklar ederek bUyuk 

tilimlerine devam ediyor. 

Yarm matinelerden itibaren 

. --- ~--- -------- ------ -
- ---~--

« Budalanm go nUl eg ence eri » 

Ba~rollerini Clark Gable ile 
temsil ettikleri bu hiciv filmi 

Norma Shearer'in 
Pariste gosteriliyor 

Parisien yazthyor: 
Eski ve yeni diinyanm ycni viicude 

getirilmi1 kordelalanmn eksensi 1iiphe 
yok ki memlekelimizden evvel burada 
gosterilmege ba&lamyor. Pek nadir ola
rak ayni zamanda ge~en filimler de yok 
deiiil. Bazan «Biiyiik vals» gibi yiizde 
veya bin de bir bizim F ranstz payilahlma 
tekaddiirn ettigimiz de oluyor. 

Burada daha evvel iraesine ba&lanmt& 
eserlerle nazan dikkati celbedenlerini 
kat'iyyen kactrmtyorum. Hemen onlar 
hakkmda malumat vermeii;i ihmal etmi • 
yorum. «Marbeuf» sinemasmda oyna • 
nan «Budalamn gooiil eglenceleri» nin 
birinci temsiline de tabii bu maksadla 
giltim. Bu kordelanm gosterilmesi, Av
rupahlann daha keyifli bir zarnamna te
sadiif etseydi, muhakkak ki ho1a giderdi. 
Simdi, herkes harb korkusu ve kokusu 
i~inde heyecanlar ge~irirken bu 10kil va· 
ziyaretlerle alay eden bir filim Amerikah
Yl memnun else bile elbette ki Avrupah
ya ho1 gelmez. 

Robert Sherwood'un <<Budalanm l!iO· 
niil eglenceleri» ismindeki komedisi sah
ne iizerinde biiyiik bir muvaffakiyet ka
zanm111t. Onun i~in Amerikah bir filim 
1irketi rejisor Elarence Brown' a bunu 
beyaz perdeye intikal ettirmek iizere emir 
ve salahiyet verdi. «Budalanm goniil eg
lenceleri» hiciv ve merkezi A vrupadaki 
bir takm milletleri yekdii(enne dii1iiren 
top ve miihimmat tacirlerile alay eden bir 
eserdir. 

Kordelanm ilk k1S1mlan, sonlarmdan 
daha kuvvetlidir. Amerikanm eski mu
hariblerden H arry Van bircok san' at ve 
mesleklere girip ~tkttktan sonra nihayet 
miizikhol aktorliigiinde karar kthyor. Bir 
lurne esnasmda lrene isminde aslen Slav 
bir gene cambaz kiZlna rasgeliyor. lrene 
o mutavazt ve fakirane vaziyetine ragmen 
miithi1 biiyiikliik delisidir. Bu fikirlerini 
Harry'ye a~tyor, ayni zamanda delikan
ltya kendisini sevdii!ini de soyliiyor. Bir 
miiddet birlikte ho1 vakit ge~irdikten son
ra aynhyorlar. Birka~ sene sonra Harry 
merkezi Avrupadaki memleketlerden bi
rinde !rene' e tesadiif ediyor, a1inahk et-

Clark Gable ve Norma Shearer •Buda
lanm goniil ei(lcnceleri • filminin 

bix sahnesinde ..• 

mek istiyor, fakat lrene onu lantmamaz
hklan ge]iyor. Ciinkii me1hur bir top ve 
miihimrnat muhabiri olan Weber"le ya
~amaktadu. 

Tam o mada bir barb pathyor. Hu -
dudlar kapamyor. Biitiin yabanetlar o -
lellerinde kapah kahyorlar. Harry, gene 
kadmm niifuzundan istifade etmek i~in 
ona rica ediyor, kumpanyasile bir!lkle 
memleketi terkedebilmesi i~in bir kolay
hk gostermesini istiyor. !rene hala Har
ri'yi tann)"lamakla 1srar etmek istemesine 
raiimen neticede dayanamtyor, Harry'nin 
kollan arasma atthyor, o esnada bulun
duklan otele de etraft alliist eden bir 
bomba dii~iiyor. 

Harry'yi Clark Gable, lrene'i Norma 
Shearer temsil ediyor. lkinet derecede 
rolleri de Edward Arnold ile Joseph 
Schildkraut oynuyorlar. 
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~ADYO 
( Bu ak~amki program) 

Tiirklye Radyodlfiizyon Postala.rt 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kc.o. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

12,30 Program. 12.35 Tilrk miizl~l Pl. 13,00 
Memleket saat lyan, ajans ve meteorolojl 
ltaberlerl. 13.15 Muzik (Kart§tk program -
Pl.) 13,45-14 Kon01ma (Kadm saatD. 18,30 
Program 18,35 Miizlk (Oda mllzi~l) Pl. 19,00 
Kon01ma. 19,15 Tiirk miiziitl (Fast! heyet!) 
Tahsln KarakUl ve arkada§lart. 20.00 Mem
Jeket saat ayart, ajans ve meteoroloj! ha· 
berlerl. 20_15 Tiirk m\lziltl Qalanlar: Vecl
he, Ru§en Kam, Cevdet Kozan, Re§ad Erer. 
Okuyanlar: Muzalfer ilkar, Bemahat 6zden
ses. 1 - Andonun Hiis<>yni pe~revl 2 - Sup
hi Zlyanm Hiis<>ynl ~ark1: <Feryad edlyor 
btr gill !~In) 3 - Rahml Beyln H\iseyn! §ar
kt: <Aceb nazende §uhsun) 4 - Fatz Ka
pancmm §arki: (Aman dai{lar, camm dait
lar). 5 - Kanun taksiml: Veclhe. 6 - Tll.bl 
Efendlnln Htl.seyn! yiirilk semal.sl: (Ben gl
b! sana>. 7 - Andonun Hil.seyni saz sema!
s!. 8 - Blmen l;ienln segll.h ~arkl: (Bunda 
li'Sin yar eUndenl. 9 - Beglh ~arkt; (Bevda 
okunur). 21,00 Kon01ma. 21.15 Esham, tah· 
vllat, kamblyo - nukud ve ztraat borsa.sr. 
(flat) 21.25 Ne§'el! plaklar - R. 21,30 Muzik 
(Radyo orkestras1 - l?ef: Hasan Ferld An
lar) 22,30 Mllzl~ (Operetler - Pl.) 23,00 SOn 
ajans haberlerl -ve yarmkl program. 23,15· 
24 Mtizl.k (Cazband - Pl.) 

SOFYA 
20,35 Orkestra konsert. 
22,00 
22,50 

17,20 
20,50 
22,45 

17,35 
18.10 
19,20 
20,05 
21.35 

21,35 

21,35 
22.35 

22,05 

18.20 
22,05 

23,05 

21,05 

Rus romanslan. 
Haflf muslkl. 
LONDRA (National). 
Plyano konserl <Dvorak'm eserler!). 
Danzig Dil§es! (Caryll'nln operas1J. 
~?an lie btrl!kte asker! bando (Bizet, 
Smetana ve satr besteklirlarm eserle
r!). 
PARis (Radio). 
Plyano ve kllirlnet muslklsl. 
Orkestra konser!. 
Plyano lt:onserl. 
Orkestra konserl. 
Oda muslklsl (Debussy'nln eserlerll. 
LYON 
Benfonlk ·konser (Haydn, Grleg, 
Salnt-Saens, Wagner, Franck, Char· 
bier) nln eserlerL 
STRASSBURG 
E~lencell konser. 
Iki tesadtif (Pierne'nln operas!) 
iTALYA (Blrincl grup, 421 - 713)" 
Glyom '1'<!11 (Ro.o;slnl'nln operast). 
iTALYA (ll ncl grup, 369-814) 
Koro konseri. 
Senfonlk konser (Handel, Mozart, 
Bach ve satr be.steklrlnrm eserler!l 
Orke.<;tra ve koro konseri. 
BUKRE~ 
Li<zt'ln eserlerlnden milrekkeb kon
ser. 

~OBETCiECZANELER 
Bu gece ~ehrlmlzln muhtel!f semtlerln· 

dekl nobel.<;! eczaneler ~unlardrr: 
istanbul clhetl: 
EmlnOnilnde <HU.Seyln HU.Snnl, Alemdar

da CAbdiilkadir), Kumkap1da (Belkls), E
yiibde (Hlkmetl, Fatlhte (Emllyadll, Ba· 
kllk1iyde <istanbul) ""zanelerl. 

Beyoglu clhetl: 
istlklal caddeslnde (Dellasudal, Dairede 

(Giine§), Karaktiyde (Htl.seyln HU.Snii), is-

* Leon Mathol'un t"dare •deeeg"t" * B" I "k A "k d I I . d k" tlklAl caddeslnde (Ltmonciyan), Pangaltl-' tr •11 men a ev et enn e t da (Nargtleclyan), Be~lkta§ta (VIdinl, Ka· 
«Mukaddes orman» filminin bas mii· sinema salonlannm yekunu l 6,2S 1 dir. stmp31ada (Mileyyedl, Haskliyde (Sadtk 
messillerini Gaby Morley, Elvira Popes- Bunlardaki seyirci mahallinin sa}'lst I Akduman) eczanelert. 
co, Victor Beucher ve Andre Lafaur de- milyon 83S bin dir. Vasati olarak haf- Uskii.darda (Merkezl, SaTJyerde (ABaf), Kadtkoy Moda caddeslnde (Yen! Modal, 
ruhde edeceklerdir. tad a 84 milyon ki&i sinemaya gitmekte- Alllyola~da (Merkezl, Biiyiikadada <l?l-* Gelece'k F r.ansa k~usunun terlib dir. Ge~en sene Holivud' da S4S filim nasi Riza) ocz.aneleri. 

edildigi Strada, rejisor Jean S1elli «San yaptlmtlllr. Senede 20 milyon dolarhk ( T E ,S E K K 0 R ) 
Mayyo» isminde bir film viicude getire· positif filim sarfiyatt vuku bulmaktadtr. '-----..:..--------

kt·r B kord J•d ba 1·· M L Annem ve kaym validem Bayan Be--ce t · u e a a ~ ro u eg e· Aynca 4 milyon dolarhk da ftli m sarfi· 
monnier oynayacakllr. d B . f hire Gok~enin vefatt miinasebetile ge-

yal! var Jr. iitiin smemalarm gayrisa i rek bizzat te¥if ederek ve gerekse mek· * Franstzlar Fashlann hayatmt las· hast lab senede I milyar dolara balig ol- tub v telgraf gondermek suretile ~ok de
vir edecek olan bir film viicude geti,.cek- makta ve hiikumelin sinema i&lerinin he- rin olan actmtza i~tirak lO.tfunda bulu-
lerdir. Bu kordelanm adt «Merake,li gene yeti umumiyesinden aldtib vergi 100 mil- nan bilciirnle dostlanm1za ve yakmla
ktz Arika» olacakttr. von dolardu. nm1za ayn ayn te§ekkure teessiiriimiiz 
li•liiiliil..liiiiliiliiii•••••••~~-;;~~----•-••llll mani oldugundan muhterem gazetenizin 

tavassutunu rica ederiz. 
Yann maton e lerde n itib aren 

SUMER • stnemast 
15 - 20 - 25 kuru~ gibi tenzilath fiatlarla 

yaz mevsimine ba,hyor. 

SiY AH G6ZLER 
Harry Baur - Simone simon 

KlZl: Peymanizer Baktrct 
Damad~: Siileyman Baklrcl 

*** 
E~im Rebia Pmann dogumu miinase-

betile kendisini mubakkak olan iiliimden 
yiiksek alaka ve hazakatlarile kurtaran 
Deniz Hastanesi Nisaiye miitehass!St 
Yuzba~• Hafi Yasa ile maruf Ebe Bayan 
tsmete te~ekkiir ve minnetlerimi suna· 
nm. 

2 No. 11 Dikimevi Miidiir Muavini 
Binba§t Bahaeddin Pmar 

Tara'mdan oynanm1~ ve Par s ten yen i g elen kopyast 

ilAveten_ KABARE : ispanyoica dans ve ~arktla r la dolu ( 0 L 0 M ) 
Seydik ogullarmdan Kemaliyeli Hact :::::::::::::::::::~~m:u:s:t:k!il~b:i~r.:h~lm~·~::::::::::::::::::~ -------------------------I ~~ Ethem vefat etmi~tir. Cenazesi bugiinkii 

YARIN AK$AM En buyiik F ranSJZ artistleri salt giinii Tophane, Defterdar yoku~unda 

KALPAZANLAR 
James Nevil vet f d 
C I H h 

ara 10 an 
aro ug es 

temsd edden heyecan ve deh~et filmi 

M E L E K f d 'b Ethembey aparhmanmdan kaldmlarak 
tara In an 1 da ediJen me~hur Tophlnede Ktltcali camiinde ogle na· 

S lnemas1nda bir F ranSJZ eseri mazt klhndtktan sonra Kastmpa~a Ku· 

ST A !1 K I 
(ADRIENNE LECOURREUR) 

ART • 
I 

Ba• rollerde: 

YVONNE PRIN1E !V! PS- PIERRE FRESNAY 
Ayr• ca- En sou dilnya havaclisleri · Paramunt gazetesJ 

lakstzdaki aile kabristamna defnoluna· 
caktrr. 

a< ¥ ¥ 

Ziraat Vekaleti Tefti~ Heyeti Reisi 

BEKIR,SASA 
vefat etmi~tir. Cenazesi bugiin Feneryo
lundaki evinden kaldmlarak ogle vakti 
namazt Giiztepe camiinde kthnarak Sah
rayicedid kabristanma defnedilecektir. 

BU AKf;;AM 

"""t 9 da 
K1ymetli San'atkanm1z KAPTAN BLlJD ve KE~IF ALA YI filimlerinin 

MONiR NUREDDiN MELEK 
VE ARKADA!$LARI 

sinemastnda 
Bu senenin ycgane konserini verecektir. 

Fevkalade zengin ve nefis bir program hazrrlanmi~tlr. 

Loca ve numaralt koltuklar sinema gi~esinde satllmaktadrr. Tel: 40868 

Slnema gl,esl Bu Sabah s aat 10 dan itlbaren a~•kbr, 

kudretli y!ld•zt OLIVIA de HAVILLAND, GEORGES BRENT ve 
MARGARET LiNDSAY' In yaratttg1 IJa!jtan ba~a renkli muaZT.am film 

ALTIN HARBi 
Bu per§ernbe ak§ammdan itibaren 

LA L E -------- ' de 
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KAHIRE MEKTUBLARI: 

M1s1rda ciddi miidafaa 
tedbirleri aliniyor 

Cenubi 
sahada 

M1sirla Sudan 
alelacele bir 

hududlar1 arasmdaki 
istihkam hatb yaptld1 

Sulart hususl tesisatla tanzim edilen •Nil• den g6riinii$ 

Kahire, 3 mayra niilmektedir. Filhakika, harb halinde u-
Giin ge~tik~e M 1m, ~etin ve uzuo c:r zun miiddet komiir gelmiyecegine gore 

harb i~in hararetli surette hamlanmakta be1 yiiz bin ton demiryollanmn bir sene

alan bir memleket manzarasi ahyor. Ge- lik ihtiyacma kifayet etse de j\o1Islrln fab
~irdigimiz buhranh seneler arasmda ilk rika, elektrik tesisah gibi miiess<:seleri i~in 
defa olarak bu memlekette bu kadar cid- laz1m olan komiir a~1kt1r. ~u halde bun
di bir haz~rhk bulundugunu gorenler, her Ian da i§letebilmek iizere stoklara ihtiyac 
dakika bir harbin zuhuru ihtimali kar§l • vard1r. Kahire, 1skenderiye gibi 1ehirlerin 
smda olduklarma kanaat getiriyorlar. elektrik tesisatlm idare eden miiesseseler 

Bu hamhklarm hangisini sayacagimi alelacele stoklanm arhrmakta olduklan 

tayin edemiyorum. Evvela, umumi mii • gibi hiikumet de, icabmda memleketin di
dafaa planmdan bahsedeyim: ger ihtiyaclanm temin edecek stoklar te-

Cihan Harbinde oldugu gibi, bu defa darikine tejebbiis dmi§tir. 
da ingilterenin ilk harb plam bir miidafaa ¥¥¥ 

plamdir. Bundan dolayi, Habejistanla M
15

nda yap1lan miidalea hm!Iklan-
Bingazi hududlanndan ayni zamanda bii- nm en ba

1
mda memleketin l, yyare hii

yiik bir taarruza ugramas1 ~ok muhtemel 
b "d cumlanna kar•I miidafaaSI meselesi de goriinen Mimi, u taarruza kar§I mu a· ' 

faa dmek iizere hem Bingazi hududlan vardir. 
ve hem de d11 hududlannda ayni zaman- Bu bak1mdan hiikumet ve askeri ma
da miidafaa maksadile, 1ngiltere erkam- kamlar, her tarafta gayet kesif bir propa
harbiyesinin tayin ettigi bir 1ekilde cenu- gandaya ba§lami§lardir. Hatta, miidafaa 
bi M 1mla Sudan hududlan arasmdaki sa- tecriibeleri ve miidafaa manevralan he -
halarda geni§ bir daire halinde biiyiik bir men her tarafta s1k s1k tekrar ediliyor. 
miidafaa hath hamlanmaktad~r. Bu ,.. Halka gaz maskeleri dagihlmakta, bun
hada iptidai vaSitalarla da olsa alelacele !ann kullamlma tarzlanm ogrenmek i.;in 
viicude getirilen bir istihkam hath, bila- sabit ve seyyar kurs te§kilah hirer birer 
hare imkanlann verdigi miisaade ile ted- faaliyete ge~irilmektedir. 
riel surette ikmal edilecektir. Demiryollan idaresi, biitiin istasyon 

B~r taraftan bu istihkam hath viicude binalanm ve miijtemilatmi tayyare taar
getirilirken diger taraftan da har1l han! ruzlanndan miidafaa i~in her tarafa tor· 
harb miihimmati fabrikalan in1a edilmek- balarla kum ta§Iyor. Ayni suretle biiyiik 

tedir. Bu fabrikalar, tiifek, mitralyoz ve 1ehirlerin ~al!lan iizerine serilecek kum 
top mermisi ve bomba imal edeceklerdir. kiitlelerile miidafaa i~in her tarafta dev
M1smn uzun zaman ingiltere ile deniz- let halka kum dag1tmaga hamlamyor. 
den muvasalaS! kesilmi1 olacagmt farze· Bu i1 i~in muhtelif devlet daireleri, mu
den biiliin hamhklar arasmda bu fabri- ayyen yerlere yeni tahsisat veriyorlar. 
kalann biran evvel ikmali elzem goriil • Burada tafsili uzun siirecek daha bir~ok 
mii§tiir. Fabrikalara aid olarak ingiltere- yollarla M1m, memleketin hava hiicumla. 
den getirilmesi icab eden biitiin alat, ede- rma kar11 miidafaasi i~in hummah bir su
vat, malzeme halen, M1s1ra gelmi§tir. Bu rette tertibat almakta devam ediyor. 
sayede bugiin harb patl>!a, fabrikalann Bir zamandanberi ingiltereden gel
siir'atle in1asi ve faa! bir hale getirilmesi mekte olan her gemi, iskenderiye ve Port· 
i1i sekteye ugramiyacakl!r. said Iimanlanna harb miihimmatmdan 

¥¥¥ maada miitemadiyen toplar ve tanklar ~~-
Bu esash hamhklardan sonra M!Smn karmaktad~r. Bizzat Kahire sokaklannda 

bilhassa malzeme ve y1yecek ihtiyac1 ba- 1 bir siirii tanklarm birbirini takib ederek 
k1mmdan olan noksanlannm ikmaline ~·- ge~ip gittikleri goriiliiyor ve halk bunlan 
II§Ihyor. alaka ile seyrediyor. 

Bu memleket, sulh zamamnda kendi hler 0 kadar ciddi tutulmaktadir ki 
ihtiyacim te~kil eden yiyecek maddeleri - telgraf ve telefon idareleri hini hacette 
nin biiyiik bir kismim istihsal eder hale tayyare hiicumlarma ragmen memleketin 
gelmi§tir. Mesela, bugday ihllyacmm telgraf ve telefon muhaberelerini sekteye 
yiizde 90 mm MISlr kendi kendisine le - ugramaktan vikaye i9in bir tak1m ihtiyat 
min ediyor. Pirinc mahsuliinde ise M1m, santraller viicud• gelirmege tejebbiis el
miihim ihracat yapar. ~u halde eger harb mis bulunuyor. Bu santraller, yeraltmda 
Misirm normal hayal!m sekteye ugrat- emin ve mahfuz bir jekilde in§a edilmek
mazsa memleketin yiyecek bak1mmdan tedir. Tayyare hiicumlan bugiinkii san
kendi kendisine kifayel edocegini, bu hu· l!alleri ;1e yaramaz bir hale getirecek o
•usla le§kil edilmi§ bulunan bir komisyon lur.a bu yeralh santralleri sayesinde MI
te~pit etmi1tir. smn muhabere ihtivac! hicbir sekteye ug-

F akat, harb normal ~ahjma hayahm ramaks1zm temin edilecektir. 
sekteye ugratm1yacak m1? Bu babmdan, M. Teker 
memleketin tehlikeli bir vaziyeti vard~r. 

Malum olduii;u iizere l\11Slr demek Nil Eski§ehrin imari 
demektir. Nilin sulan tabii ve mutad ha-
reketlerini yapmadigi takdirde M 1mm Eski~ehir, (Hususi) - Eski§ehr'n pia-

l mm yapmak, koylere arteziyen usulile biitiin mai hayah aletiist o ur ve IStih!al .. 
N 1 su gctirme csaslanm tetkik etmek uze-

pek biiyiik anzalara ugrar. i in sulan re Valimiz ~iikriiniin Ankaraya vaki se
ise bir tak1m biiyiik tesi;at sayesinc'e tan- yahatinde Dahiliye Vekiilct.nden imar 
zim edilir. Muhtelif yerlerde biiyiik Fen Heyetinin yard1m1m temin etmi~tir. 
emeklerle yapilmi§ olan bu tesisat herhan- Dahiliye Vekiileti mahallinde tetkikatta 
gi bir sebeble i1ini goremez bir hale gele- bulunmak iizere imar Miidiirii Hal d Zi
cek olursa MISlnn kendi kendisine kifa- ya Tiirkkanla Su miitchass!Sl E§refi ve 
yet edecegi tahmin edilen istihsal faaliye- Almanyada ~ehircilik ihtisas1 yapan 

miihendis ve m;mar Mithatl Eski~ehre tin'n duracag1 muhakkakhr. 
gondermiotir. H~yct Vali ve Beled ye 

Bunlardan sonra, MISmn yakacrk Reisile derhal telkikata ba~lami~tlr. Bu 
m"dd•!eri de ihtiyac listesin:n bajmJa suretle yeniden yaptlacak hiikumet bi
gelir. Bu bak•mdan M!S!r pek zay1fhr. na'arile banka ve emsali mebani bu pia
Her nekadar biraz petrolu vat!a da ko- na gore konacakhr. Valimiz.n gosterdi
miirii hi~ yoktur. $u halde memlekete ge- gi 1khsadi sebeblere binaen Eski~ehir, 
ni1 ma·tarda komiir de ithal edilmek Ia - kaca,lro talb'kma Maliye Vckaleti ka-

1. M demirvollan bu van-1 rar vermi< oldl'~nndan Kadastro Ba•-
Zim ge 1vor. 111r • .. f tt' . Ah d K d 1 h tl 
yeti iyi bildigi irin daha diS harbi zama- mu ';_ '"E k'meh orulr a ~ynN heyel ~ 

. . . .. I' . . bf:'ra•,er ~ I~e rP ge mt~tlr. e tr eri 
n;nda ~_emirvollan 5m. b1r sen':.'k.'h~rv ... c ve a"ac'arile me•ht'r olan Eski5ehir i~
o mak u?ere l->·1 yuz bm ton _koMur _,d ,h- Jerini plima 1sti!'ad ettirmeden hicbir 
har elm'•ti. 0 zamandanben, d•miryol- sey yapmama~·a karar vermi~tir. Koy
hronm d,;mi surette mnhafaza elligi hu Jerde bulunacak artezven sayesinde Es
miih;m 'tok simdi kefi goriilmedi~i 1~m ki•chir Garbi Anadolunun zahire am-

CUMHURlYET 

Si:z bu sallrlarr okuyup bitir· 
digini:z and a: 

Japonyada be$ yiiz altmt$ kilo 
ipek istihsal 'edilm~tir. 

inl(iltere, Hindistandan, bes yiiz 
yetmis kurus afyon vergisi alnus
hr. 

Yeni bir alet sayesinde. kablo 
vas1tasile1 otuz be$ santimetre 
murabbar fotograf nakledilmistir. 

Amerikada, vasati olarak ylnni 
yolcu tayyareye binmi$tir. 

Fransada otuz be$ lane telgraf 
~ekilmis, bin iki yiiz kisi trcne 
binmistir. 

Rusyada lark ton ~elik imal 
edilmi$1ir. 

Diinvamn en biiyiik tuugstcn 
miistahsil memleketi olan «;inde 
on sekiz kilo tungsten istlhsal 
olunmustur. 

Almanyada, iki ton sun'i gaz 
yandmi$hr. 

Panama kanah, miiruriye rrsmi 
olarak elli dart lira tahsil edil-

I YVZ y ASINI T AMAMLARKEN I 
Askeri T1bbiye 

Tarihi vesikalar, bu miiessesenin y•ldoniimiiniin 
14 maYJs oldugunu gostermektedir, doktorlaruruz 
i~in haz1rlanan jiibile de o giin yap1lmahdir 

Yazan: Dr. OSMAN ~EVKI ULUDA(; 

Asker! T1bbiye mektebinin ne vakit 1 
a~1ld1~ bizde kat'i olarak tespit edilmi~ 
degildir. Bir~ok muharrirler birbirin -
den istifade ederek a~1h~ tarihini 1254 
hicri sene diye yazm1~lard1r. Mektebde 
bulunan eski bir esami defterinin ilk 
sahifesinde de 1254 zilkade ~eklinde 

kaytd vard1r. Buna bakarak milad tari
hinin senesi ve ayt bulunabilirse de giin, 
gene m~hul kahr. Eskiden Babtali ha
zinei evrak1 dedigimiz Ba~vekiilet Ar
§ivinin ~imdiye kadar tasnif edilmi~ bu
lunan evralu arasmda dahi bu noktayt

1 

aydmlatacak b'r vesika yoktur. 
Askeri T1bbiye mektebinin tarihi, Dr. 

Kar Ambros Bernar'm Tiirkiye hizme
tine girmesi ve onun huzurile Padi~ah 
ikinci Mahmudun Galatasaray mekte
binde soyled•gi nutukla ba~lar. 1kinci 
Mahmud bu nutkunda bizdeki hbbm ge
riligine ve yenilc~mesi liizumuna i~a-

,.,.,;,m;;,i;;;;s,;;ti.r . ._ _____ ...,...,..., ........ ~. 1 ret ederek eski mevcudun iizerinden bir ~ a Askcri ve Ttbbiyc m<'ktebinin at;tldt!{t 
zaman Hckiml,a'\t bulunan 

Abdiilhak Molla Adanada yeni 
Belediye intihabab 

siinger g~irmi~, yepyeni b'r 91g1r •9-
tnl§hr. Bizde bb tahsilinin garblile§mesi 
ve maziyi oldugu yerdc b1rakarak yeni- vinin tasnif edilmi~ olan ve!dkalan ara
lij!e g~mesi bu hiidise ile ba~lar. smda dahi raslamad1glmlz hak•ki ve 

Adana, (Hususi) - S~imde yaptlan Tiirkiyede hbbi tslahat i9in pek 9ok kat'i tarih ncdir? !lim miie••e•esi, te -
baZ! usulsiizliik yiiziinden ~ehrimiz Be- defalar ehemmiyetli say1lan hareketler ceddiid hareketlerinin miih'm bir mer
lediye intihabmm iptal edildij!ini evvel- yaptlmt~hr: 1574 te Muhiddin, 1704 te kezi, ihtilal oca~, hamleler kaynag1 a
ce bildirmi~tim. Yeni Belediye intihabt- Nuh, 1730 da Mustafa Feyzi, 1769 da Ian Askeri T1bbiye mektebi hangi sene
nm !crast i~in bir taraftan kanun! vecibe- Mehmed Ref'i, 1804 ve 1939 da Mustafa nin hangi giiniinde ac1lmtshr? Bunu bi
beler ifa edilerek haznhklar tam~mla- Beh~et adlarmdaki hekimba~llar, IS - ze E. de Cadalvene et E. Barrault taraf
mrken, diger taraftan da §ehr1m1zt tam lahat dii~iincesile hareketler g6sterm1~ - larmdan yaz1lmt~ olan (Deux anm\es de 
manasile temsil edebilecek kabiliyet ve Jerse de hepsi de kendi bilgilerine gore l'hist<:>ire d'Orient cl839 - 1840.) adh 
evsafta Belediye aza namzedlerinin i§ tutup eserlerini ya§atacak esaslan kitab bildirmektedir. 
Partice tespiti i§ile ugra§Ilmakta idi. ke§fedemediklerinden dolayt ehemmi - Bu kitabda 1kinci Mahmudun sthha -
Hem§eriler arasmda bazt anla~amamaz- yetli ba~anhk gosterememi§lerdir. Bun- t•nden bahsediliyorken onun 1839 kt~m
hklar yiiziinden rneydana gelen canstlu- Jardan baz1Ian rnutatbibler aleyhine hii- da ve ilkbaharmda fazla oksiirdiigiinii, 
ct vaziyeti diizeltrnek ve suitefehhiirnii kiirnler ~1karmt§lar, baz1lan yeni ve es- mart iptidasmda ise hastahj!mm umumi 
ortadan kald1rmak rnaksadile ge~enler- ki tababet arasmdaki farklan mesele tezahiirleri arhk saklanam1yacak dere
de, Parti grup reis vekili ve Seyhan yaptnl§lar devletin biitiin rniiessesele _ ceye geldigini soyledikten sonra, Padi
rneb'usu Hilmi Uranm r;isligi altm~.a rile birlikte dii~kiinliij!e ugnyan hb ~ahm hasta halile Galatasarayma gele
Seyhan ~e Seyhanh ~e~ uslardan mu- medresesine yeni rniiderrisler tayin e- rek Asked Ttbbiye mektebini a9h~1m 
r;kkeb b1r heyet §ehnmi~e gelerek, a- derek tslahat yapmak istemi§ler, bazt • yazar. Ac1hs giiniinii de 14 mayts 1839 
Iakadarlarla temasa ge9m1~ler v~ .•nla- !an dahi yeni rnekteb a~arak duruma olarak bild'rir. 
~amamazhgm ortadan kal~.aSl 1~m ~a- ~are araml§lardtr. Asker hek'mi yeti~ • Tiirk9e kitablann bahsettikleri 1254 
h~mt~lar~l. Bu karde§~e goru.~meler so- tirilmek iizere a~llan T!bhane adh mii- hicri seneoinin 1838 • 1839 miliid senele
nunda, §1md1ye kadar Partth yurd ~o- essese dahl Hekim ba§t Mustafa Beh~et rine tcsadiif etti~i dii~iiniiliirse tiirk9e 
cuklar ai·as1nda ~u veya bu ma~sad~a Efendinin yalmz kendi dii~iincesinin ne~riyatm noksan birakhgt tarihi, bah -
ihdas edilen aynbk, kar~1hkh t_em1z n~- mahsulii oldugu i~in ilk defa ac;1p az za- settig'miz kitabm tamamlad1~na ka • 
yetlerle_ ber~raf ol:"U§ v_e yem Beledt- man sonra kapamaga mecbur oldugu bu naat olunur. • •• ~ 
ye aza llstest herkest tatmm edecek rna- mektebi yirmi bir sene sonra tekrar a~- Bunlara gore i~inde bulundujtumuz 
hiyette ittifakla tespit olu~mu~tur. ~a- tlj!! halde eseri i~in faydast dokunacak mayls r)'lt}ln on diirdiincii pazar giinii 
nuni formahtel<'r b1ter b1tmez ~~e unsurlar1 SC9emiy:~i ve degerli kimsele- Askeri T1bbiye mektebi yiiz ya~1m ta
yakmda b"'lanacak ve Adanam1z I<;m, ri kendisine rakib giirerek gozden dii - mamlam1~ olacakhr. 
bir zamandanbe;,i cidden n;uzmin bir §iirmesi ve uzakal§hrmas1 yiiziinden a- Bu tarihi bir sene evvel asker hekim
hal_manz~ra~t gosteren bu ~ de en 1Yi kamete ugrami§hr. T1bhanen·n eski liginin en biiyiik mercii ve makamt o-
§eki!de bt!mi~ olaca~hr. Tersane Kumandanhgma bagh olarak \Ian Miidafaai Milliye Vekaleti Sthhiye 

-- - ac;thp sonradan kapand1gtm bilmiyen - dairesi reisine bildirmi§tim (*). 
Bekta§i ayini yapmi§lar Ier, onun yalmz asker hekimi yeti~tir - Bu makamda bulunan General Dr. 

izmir, (Hususi) - Bekta§i ayini yap- mek iizere ikinci defa Seraskerlige mer- Mazlumun alaka gostererek tes'id edi
llklart iddiasile mahkemeye verilmi§ o- but olarak a9th§tna biiyiik ehemmiyet lecegini vadettigi say11! giinii. cok yak
Ian Hasan Baba ile R1za, Ethem, Zehra, verirler, hatta buna T1b Fakiiltemizin la~ml§ oldui!u i~in, mektebin dii(er me
Melek, Havva, Elif, diger Melek ve eski ba~lang~c1 ad1m verecek derecede k1y • zunlarma dahi bildirmeklc, yeti<ti/iim 
Urla kaymakamt Hilminin muhakeme- met bi9erlerse de onlann bu hiikiimler•, miiess~seye ve meslelt me kar§l bir bore 
lerine devam edilmektedir. Diinkii eel- siyasi mevcudiyet tarihlerile akran hb odediv'~e i~•myorum. 
sede, iizerinde Bekta§i rumuzlan (ktl!c fakiiltel&ine ma)ik olan Romanya ve Dr. Osman ~evki ULUDAG 
ve kalkan) bulunan bir ta§ h_akkmd~ §&· Mtslrla beraber yiiz senelik fakiilte bay-
hid komiser ve polislerin tfadelermde ramt yaoma kdiisiincesinden do,<'<mu• - ('l Meslek hayatlan ell! Ylll g-e~en doi<-

b' · ' torlarimiz !~In blr jUb!le hallr andik\m ve mevcud miibayenetten dolay1 yeni tr IS tur, ciddi bir tetkik ve malumat mah - bunun 13 maylS cumartes! gUnU yapllaca-
ticvab yap!ld!. Komiserler, farkm sebe- sulii degildir. g10, gazetelerde okudum. Yao1Iacak mera-
bini anlathlar. Miiddeiumumi, su9lula- Osmanh Tiirklerin'n tarihinde hekim- slm b!r gUn sonraya blJ'akilll'ekla Askeri 
ln • · apt1klan hakk1nda elde deli! T1bb!ye m'kteblnln yii:: Y94tnl tamamla-r aym Y ba•1 deg"i•tirildik~e yap1lan bu tiirlii ha-b I h b 'l b tl · · · ' > ' d1g1 gUn daha zlyade ~erefleneceg! !~In u unmamast ase ' e erae erml Is- reketlc.ri·n tababet,·m,·z ,·~,·n faydaslzll"I 

3' Ei miite~ebbisler~~'l bu noktay1 n~zan dikka-
tedi. Muhakeme. karar ic'n talik edildi. anla•!ldiktan sonra en makul hareketin te a!malarm1 rica eder!m. 

.--••• _. v D 0 § U 
Miihim bir konferans Avrupadan getirilecek bir miitehass1s r. . . . 

marifet!le yeni bir mekteb ac;Ilmasi ola-, ---Yann ak~am radyoda gayrimenkuliin 
memlekctimizdeki miitedavil bir serma
ye halinde kullamlmasi icin laz1m gelen 
tedbirlerin nas1l olmast Ja.,mgelecegine 
dair Dah•live Vekaleti !mar Miidiirii 
Miihend;s Halid Ziva tarafmdan miihim 
bir konferans veri!ecektir. --·-·-Pazarc1k Halkevinde 

Pazarc1k, (Hususi) - Nahiyemizin bu 
sene a~1lan Halkevinin gosterit kolu ta
rafmdan bir miisamere tertib edilerek 
li<; perdeli': (Devrim yolculari) admda
ki oiyes terns'! edilmi<tir. Nahiyemize 
ba~II bulunan biitiin kovlerimizin davet 
edil<iil!i bu miisamere halkimtz arasm
da derin bir alaka uyandLrmi~ ve hallun 
1sran iizerine ertesi ak§am tekrarlan
tni§tir. 

~·-·-

cag1 ikind Mahmud zamanmda anla - Bir bogamn yapllklan 
~lltnt§hr ki, Almanyadan celbolunan Bursa, (Hususi) - Giirsu nahiyesine 
Molt eke isimli bir zabitten (ki sonra Ma- ba<'h DereklZlk koyiinden ibrahim kans1 
re~al Molteke olmu§tu) goriilen istifade Zeliha l§Ik admda bir kadm ogleden 
belki de bu hususta ami! olmu§tur. sonra evinden 91karak koyde dola§lfken 

Saraymt Avrupa tarzmda d6§eten, kar§ldan gelcn bir boga Zelihayt siismii~ 
askerlik sahas1ndo Avruoah b'r zabit - ve boganm boynuzlan kadmm karnma 
ten fayda goren 1kinci Mahmud. eski • bathgmdan feci bir §ekilde yaralanmt§
d~nberi Avrupaya giden Tiirk elcileri- hr. Yarah Zei.ha hastaneye getirilmi§

--···~ Bisiklet ve motosiklet 
miisa balcalan 

nin gonderdikleri raporlarla &ohreti ti.r. 
memlekette yaytlan Viyana T1b Fakiil
tesinin ehemmiyetini g6z6niinde buiun
durarak oradan Bernar admda gene bir 
hekim celbetmi~tir. Sonralan profesor 
Bernar diye ~ohret ahp memlekete bii

Beden T1•rbiyesi Gene! Direkteirliigii, 
aym 19 ve 20 sinde Edirnekap1dan E
dirneye bisiklet. aym 21 ;nde de Kii
<;iik~ekmeceden ~orluya motosiklet ya
rt§l tertib etmi§tir. Bu giinlerde mezkur 
yollarda sevriisefer menedilecektir. 

yiik hizmetler goren zat budur. 
0 halde tiirk9e eserlerde ve Askeri 

T1bbiye mektebinin kay1dlan arasmda 
goremedii!imiz. hatta Ba~vekalet Ar~i -

s 

/0 iliM KOSESi 
IHTiRALAR. KESiFLER 

Gene bir hesab meselesi 
Makrokozmos dedigimiz ka:nat ile 

Mikrokozmos dedigimiz atom alemini 
anlatabiimek ir;in ilim adamlan bi.rtalum 
te§b;hler bu!maktad1r. 1ngiliz iilimlerin
denbiri sa bit ytld1zlann mesafelerini an
latabilmek i9in giizel bir te§bih buimu§
tur. Sabit ytld1z dedigimiz ytld1zlar ha
kikatte sab;t degildir. Fakat bizden 90k 
uzakta olduklarmdan d<:>layt sabit far
zedilir. Bu ytldizlardan bize en yakm 
olan (Alfa Centuris) in mesafesi, 4.31 
ziya senesidir. Ziyanm saniyedeki sur
ali 300,000 k•lometre olduguna gore se-
nelik siir'ati, yani bir senedc katettigi 
mesafe, 9460 milyar kilometredir. 0 hal
de bu yakm y1ldmn bize olan mesafesi, 
37800 rnilyar kilomet.redir. Bu alimin 
yapbg1 te§bihe gfue, arzm iistiiva hatb
m sard1gm1 farzettigimiz bir oriimcek ip
liginin a~rhgm1 bir kilogram olarak ka
bul edersek bu ytld1za ~ekilen oriimcek 
;pliginin ai(lrh~ bir rnilyar kilogram, 
yahud bir milyon tonu bulur. Bunu bu
labilmek ic;in 37800 milyan 40,000e tak
sim etmeliyiz. Ayni te§bihi ziyast bize 
800.000 senede gelen Andromeda'ya tat
bik edersek bu sefc.r ipligin a~rhg1 200 
milvar ton olur. 

Unutmamal! ki. bu ipliltin bir kilo
metresinin agirh~mt 25 miligram farzet
mi~tik. Andromeda nebiil'e nazaran da
ha ~ok uzaklarda nebiiller var! Ayni 
tesbih bunlara da tatb•k edilse daha bii
viik rakamlar bulunur. Bu, ne biiviik 
kain3t!... i§te, bu yiice kainatta. arzl
miz, bir toz zerresi gibi bile degildir. 
Kald1 ki, arz1m1zm a/i1rhg1. 6000 mily'On 
milyon milyon tona vaktndir. 

Prl. SALIH MURAT 

Eli h1~akh kadm 
Tramvay $irketi $i~Ii deposu memur

larmdan Ya§ar ile karlSI Zehra arasmda 
bir miiddettenberi ge~imsizlik ba§latni§ 
ve biitiin gayretlere ragmen anla~mak 
imkam elde edilemedigi :9in i§ mahke
meye intikal etmi~tir. 

Birkac; giin evvel de Ya<ar mensub ol
dugu idareden bi.r ayhk bir iz n almi§ 
ve mezunivct miiddetini memlrketinde 
gec;irmege karar vererek istanbuldan 
aynlmak iizcre diin saat bir buc;ukta 
Haydaroa~aya gec;mi§tir. Trcne binmek 
rr.aksad 'le yo luna dcvam etmekte bulu
nan Ya~ar bu s1~ada aynlmak i<;in mah ... 
kemeli bulundugu kans1 Zehra ile kar
<~la~mtshr. Zehra, koynundan bir sustah 
<;Ikararak kocast Ya<ara hiicum etmi~, 
orkasma saplamt~hr. Kadm yakalanrnts-
hr. 

--···~ • Olen k1z 
Eyiibde Otakr1larda oturan Ali km 

Cemile. erkok karde~inin tabancasile 
oynarken, tabanca kazaen patlami~, kur

sun kalb nahiyesine •sabetle dcrhal 0-
liimii intac etmistir. Cesedin defnin" 
ruhsat verilmi~tir. -···-Otomobilde kavga! 

Sirkecide Demirkap1da Hasan Cavu
§Un kahvesnde rnisafir Teklrdagh is. 
mail Hiisnii diin Eyiibe gitmek iizere E
min6niinden sofor Rahminin otomobili
ne binmi•tir. Fa kat yolda heniiz anla~lla
nayan bir sebebden dolay1 aralannda 
kavga C1ktn15tir. Bu kavga neticesinde 
isma'l. Hasan, b1c;akla Rahmiyi gobcgin
den ve sol elinden agtr surette yarala
mi~hr. Yarah hastaneye kaldmlmi§br. 
Tahkikata devam cdilmektedir. 

-·-·~ 
Mersinde Ak§am Ticaret 

Mektebi a~1hyor 

Kastmpa§ada~~~~1 ~e,nceresinden so- c- Ankaradaki at yan~lan ) 
~~b~anNefi~Ramazan.~~~ne- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rek dii~mii§, yaralanm1~, kaldmldtgt J 

Mersin, (Hususi) - ~ehrirnizdeki Ak
~am Ticaret Okulu, Mersinin Iicari e
hemmiyet le miitenasib el!'man yeti~tir
mege kiifi gelmedigi i9in Maarif Veka
leti, binayt §ehrimiz ticaret ve sanayi o
dasmm temin etmesi §art'le burada ye
ni bir Ticaret orta okulu a9maga karar 
vermi~ ve bu kararmt Ticaret odam1za 
da bildirmi§ti.r. Odam1z, bina temini is'
ni memnuniyetle deruhde etmi~ ve onii
miizdeki ders yth ba~mdan itibaren bu 
mektebin tedr~s kadrosunun tamamlan
rnasi dilegini Maarif Vekaleline bildir
mi~tir. Bu mektebin ac1lmasile Mersin 
i§ alemi b'rka~ ytl i~inde yeni ve kifa
yctli elemanlar kazanacag1 i9in, gerek 
tahsil heveslisi genclerimiz ve gerekse 
bizzat miicsseselerimiz bu karardan bii
yiik memnunivet duymakt•dirlar. 

Cerrahoa•a hastanesinde olmii~tiir. Ce
sedin defninp ntly~at VPrilmic:tir. 

AtatUrk • 

Oliimiiqden sonraki 
hahralarla hayatmdayken 

yaz1lanlar 

Yazan: ISMAIL HABI/J 

= Yeni crkt1 = 
Fiab 75 kuru&tur. 

Her kiitiibbanede bulunur. 

bunun biro kadar daha ar!mlmasi dii ii, ban olacakbr. ·-------------•-ill.' Ankarada ilkbahar at yarr~larma ba&lanml&llr. Yukar1ki resimler, 
pazar J!'iinii yan&lan takib eden Cumhur Reisi,.,iz ismet fniiniinii 

ve yart~lardan heyecanh bir enstantaneyi tespit cdiyur 
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I CU, lHUIHk I:O'i 

DuvouNUZMU? ~$(~) 0 inden ~Ikar1lan 
ayiiarin marifeti 

Giilnar kazasmda garib 
bir hadise oldu 

Asker olurlarsa ... 
ingiltered•:ki ihti

yar k1zlann ba~hba
!Ina bir aJem te~kjJ 
ettikleri malumdur. 
fngiliz camiasmda, 
kendilerini bir takim 
hu usi haklara sahib 
farzeden bu bi~are
ler, hayli zamand1r, 
hukumetten tekaiid 
tahsisal! ister durur· 
Jar. <;:irkin yaral!l
d kla~I. evde kaldik
lan, diinya evine gi
remedikleri i, in bii
tun kabahati dev
lete bulurlar. hte
d,kleri tekaiid maa~I 
hangi vazi!ed~n dolayidu} OraSI belli de
gil. Y aln1z, isterler ve alamazlar. 

Birka~ giin evvel, cemiyetleri bir top
lanl! yaomij. Y1lan hikayesi gene a~Il
m,. Hiikumetin, 56 ya!•na gelmij ihti
yar k1zlara tekaiid maa11 vermege yana~
madtgmi azaya resmen bildiren rei!, hayli 
uzun izahattan sonra: 

- Miicadelemize, bundan sonra, da
ha ba ka silahlarla devam edecegiz, de
mil. icab edwe askere gidecegiz. Hep 
hazir olun. 

Mecburi askerlik ~agmdaki lngiliz 
gencleri, bu tepeden inme miijdeyi i~i
tince yuzlenni buru,turmu! ol>alar gerek. 

Bulutlar yagarsa 
Bulut, bugu ha

linde yagmur; yag
mur ise su halinde 
bulut olduguna go
re, «bulutlar yagar• 

I<U~ sa» diye ~arti bir 
soz sarfetmek ilk 

bakl'ta mantikstz ve manaSIZ gorunebilir. 
F ak~t ben yagmurdan bahsedecek degi

lim. 
Bir hey'etjinas, nereden akhna gelmi! 

I:.ilmem, bulutlan tartmaga kalktjmll· 
Kendi iddia ma bak•hna, tartmtj da. 

as1l hesab etmi~. hangi esasa ve hangi 

rakamlara istinadla netice ~tkarmt~, bil
miyoruz. Y almz, bulutlann ii~ yiiz sck
sen milyon kilo oldugunu siiyluyor. 

Hey'et i1ine akhm ermez. Bulutun ve 
yagmur suyunun hey' et ilmine dahil olup 
olmad1g1 hakkmda hi~bir fikrim yok. 
Amma. butun diinyayt kaphyan bulut· 
Jan tartmak i~in, yerden giike yiikselen 
bugunun her zaman ayni miktarda oldu· 

gu, gokte her dakika, hi~ degi~miyen ke
safette bulut mevcud bulundugu gibi b:r 
iddia sahibi olmak icab eder gibi geliyor. 

Maamafih, bizim hey'et 1inasm belki 
de boyle bir iddiaSJ yoktur ve i~i su dolu 
bulutlan tartarken, belki de kendisi hafif
~· bulutla mtj ve sudan bir hesab yiiriit
qJii§tiir. 

Aktllz balzklar 
Bn ingiliz bahk,thk 

miiteha '"'· kutub de
nizlerinde yapl!gt tet
kiklerin neticesini, ii~ --:Jif=,_!UL 
yuz sahifelik bir rapor-
la, mensub oldugu ce· . 
mtyete bildirmij, rapo- ~ 
ra baktlma, kutub su · -==- J ~ 
lan, senenin on ay1 .. 

parmak dokundurulamiyacak kadar so
guk olmaSJna ragmen, diinyanm hi~bir 
yerinde goriilmemi1 derecede deniz hay· 
vanile dolu imi1, hem de ne garib mah
luklar. 

Mesel.i bir nevi kurbaga varmt! ki bii
tiin hayalmt buzlarm altmda ge<;irir, 
suyun yiiziine ktrk ytlda bir ~Ikarmt:. 
Bahk nevilerini tam 1600 diye siiyliyen 
bu bahk~·bk miitcha""'· bunlardan 60 

Diye kapab ge~mek istedi. 
- Ne i1 yapJYor?. Ha, sahi, annen 

siiyledi: Komisyonculuk yaptyormu~. Bir 
mali bir eld.n ahp ottkine satmak, iiyle 
ya, buna komisyonculuk derler. 

Muhtar ac• act giildii. Mualla, biisbii
tiin sinirlencli: 

- Ne demek istiyorsunuz?. A.;tk~a 
siiylesemte. Haniya, beni bunun i~in, bu
nu siiylemelc icin ~ag~rm•11Imz. 

- Konu$uyoruz, i1te ... Buradan A
daya gidinceye kadar, sonra dcmii1te kiip
riiye kadar l,ol bol vaktimiz var. Adada 
,·apur saatine kadar bekliyecegiz. Vakit 
na II gerec•k?. Hepsini konu1uruz. 

- Adarla uzun uzun oturacak kadar 
,-aktimiz olmaz, sanmm. Bu vapurla gi
deriz, iiteki vapurla doneriz. 

Hele gidelim de ... 
Ne olacak?.. 
Gittigimiz yerde, biitiin giin a~ 

duracak de;;1liz ya. Elbet bir yere girip 
iki lokma vemek yeriz. 

- Adaya yemek yemeye gitmiyo-

Giire§~ilerimiz Helsinki-
de tezahiiratla kar§Ilandi 
Finlandiyadaki Tiirkler tak1mumza kar~1 biiyiik 

bir hiisnii kabul ve 

Giire ~ilerimiz Helsinki istasyonunda kendilerini karsihyanlarla bcraber 

Helsinki, 2 (Gecikmi~t.r) - Abo ~eh-~ En piiruzsiiz bir ~ekilde dinledigimiz 
rine gelerek Finlandiyaya ayak bastik. radyodan duyulan heyecam ve zevki si-
9,10 da harekct eden trenimiz 12,25 ge- ze tarif edemeyiz .• demi§tir. 
<;e bizi Hclsingfors'a getirdi. Finlandiya 
Milli tak1mile yap1lacak ma<;1 duyan 
Tiirklerin, Finlandiya spor te§kilatl bii
yiik bir tezahiiratla Turk Milli taklmm1 
kaJ1tladl. 

Buraya ikinci defa gclmi§ olan 9oban 
Mehmed, Mustafa ve Adnan ve Kena
mn. buranm olduk<;a tamnml§ simalan 
olduklartni, bizi kar§IIamaga gelenlerle 
yapt1klan sohbetten anladun. 

Kendimi istanbulda zannettim. Dart 
bir taraftmtzda tiirk<;e konu~uluyordu. 
Ben belki bu kadar tiirk~e konu~am 
bir arada gorcmem diye hemen sokula
rak birisini tamd1m. Finlandiyada ya§a
yan miisliimanlar hakklnda malumat top 
Jarnak istiyordum. 

Takdim ettikleri bir zat bana ~u iza
hah verdi: 

•Finlandiya Tiirklcrinin merkezi Hel
singfors'ta olmak iizere :ki cemiyeti var
dir. Tiirk Birli~inin reisi, Tiirk Kiirk 
:;;irkctinin miidiirii ibrahim isminde bir 
zathr. 1sliim cemiyeti reisi ise Tahir 
Beydir. Her iki cemiyet tarafmdan se
~il~ Veli Ahmed iamind.e b.i.r ii'"IT''" 
m1z vardtr. 

Yiiz kiisur senedenberi burada ya~a
yan 'til.rklertn !ieinen 'klsmi Atamt tlca
retlc rnc§guldiirler. Hepsi de Fin ve 1s
ve<; dilile pek giizel konu~urlar. Ticaret 
hayatmdaki itibarlan pek fazladtr. Bii
tiin Finlandiyada altm1~tan fazla biiyiik 
manifatura ve kiirk magazalarma sahib
dirler. 

Finlandi -anm bir<;ok §eh'rlerine da
gtlmt§ olan Tiirklerin mecmuu 725 ki§i
dir. Bunlann yiiz yetmi§ ii<;ii Helsing
fors'ta oturuyorlar. 

Tiirkiye ile olan alakamiz <;ok biiyiik 
ve yakmdt.r. Hemen her evde Cumhuri
yet gazctesi muntazaman okunmakta
dtr. 
A~amlan Ankara radyosunu dinle

miyen, memleket haberlerini alnuyan 
hemen hi<; kimse yoktur. Ankara rad
yosunun her kesten fazla, bize iyiliiii 
olmu~tur. Hele memleket §arkllan i<;in 
geceleri iple <;ekiyoruz. 

···························································· 
nev'inin, alimlerce dahi me<;hul oldugunu 
siiyliiyor. 

Kutbun en jayam dikkat ba!tgt da, en 
akh bajmda bahkttr. Bu hayvanctk, sc
nenin alu aym1 tuzlu suda ge<;irir; sonra 
gollere, trmaklara nakli mekan eder, alt1 
ay da boylece lath suda ya§arrnt§. 

Kutubda yajamakla, agzmm tad:m 
bilmemek icab etmez ya! 

ruz, samnm. Vapurda, gidip gelirken 
konu<acakttk. , 

Mualla, bunu siiylerken ayaga kalkt-
verecekmi! gibi kimiidandi. 

Muhtar: 
- Peki, sen naSI! istersen. 
Dedi. 
Bindikleri vapur, daha kalkmam•jli. 

Biraz da onu bekliyordu. Sozii dola§IIT
di. Uzattt: 

- Ben Aday• pek severim, dedi. 
YIIIardanberi, giirdiigiim biitiin riiya bu
dur: Orada, ~iiyle geni1 bir bah~e i~inde, 
bah~esinin bir ucu denizle kucakla§an, 
ye,;lliklerin ortastnda bembeyaz parhyan, 
iki kath bir kii•k. Geni1 tara~alar, yeti§· 
mi1 ,amlar. !skeleden, kalabahktan u
zak; seosiz, giiriiltiisiiz. Biiyiik odalar, 
biiyiik pencereler. 0 kadar biiyuk ki, san
ki bah~e i~inde oturuyor, bah~e i~inde 
yat1yor, uyuyormu1sunuz gibi gelsin. Ge
nis. hemen hemen evin bir kattm kaph
yacak kadar geni~ bir salon. Salonun bir 
yanmda, duvara gomiilmii§ kitab raflan. 

Ben bu notlan almcaya kadar otele 
gelrni§tik. .. 

iki giin sonra rna<; yapacak olan gil
re§<;ilerimiz odalarma yerle§ir, yJkamp 
biraz istirahat ederlerken, bize tahsis e
dilen otelin ancak ak§am alhda bo§a
lacagmi soylediler. 

1 May1s bayram1 do!ayJsile Finland:
yanm muhtelif ~ehirlerinden akm akm 
halk gelrni§, biitiin Qteller hkhm tJk
hm dolu ... 

1stanbuldanberi kedi yavrusunu ta§Lr 
g hi, artJk bize cidden yiik olan bavul
lan ambara kor gibi bir odaya ttkadtk. 
Yabanc1 bir §ehirde arpac1 kumrusu gi
bi dli~uniirken Finlandiya Gii.re§ fede
rasyonunun ogle yemegine daveti im
dada yeti§ti. 

Ziyafet sofrasmm yan yanya bo~al
d•i:J bir amnda Finlandiya Gi.ire§ fede
rasyonu umumi kaLbi Simsalu a§agida
ki nutku soyledi: 
·- Giire~ federasyonu tarafmdan ii

zerime verilen bu vazifeden dolayt bah
tiyarun. Finlandiya Federasyonu nami
na );>ijyiik Ti.irk misafirlerini •elamlanm. 
Finlandiya spor muhi inde giire e kaq1 
biiyi.ik bir al<ika vard1r. Maalesef §imdi
ye kadar bol temas ftrsah bulamadtk. 
Baz1 amiller bu temaslart yapmam1za 
imkan vermiyor. Hiikumetin spora la
ztm oldugu kadar mali yardtm yapma· 
mast belli ba~h engellerimizdir. 

Halkm spora kar§• olan biiyuk sev
gisi hususi fedakarhklardan istifade et
memize yardtm etmektedir. Bu yokluk
tan dolay1 icab eden hiisnii kabulii gos
teremedigimiz i<;in cidden mahcubuz. 
Tiirklerin Finlere kar~• gostermi§ oldu
gu bu alakaya te~ekkur ederiz ve ho§ 
geldiniz .• demi~tir. 

Giire§ Fcderasyonu Reisi Vehbi Em
re bu samimi nutka §U sozlerle mukabe-
le etmi§tir: 

•- Finlandiyahlarla yaptlan temas
lara klymet verdigimizi, onlardan hoca 
almak suretile ispat etmi~ bulunuyoruz. 
Buraya gelip, sizlcrlc temas etmek ftr
satmi bundan dolay1 arzu ettik. Finlan
diyahlarla yap1lacak temaslara bundan 
sonra da ehemmiyet vermek samimi ar
zumuzdur. Finlandiyahlar bizi, Osloda 
yaptlan Avrupa §ampiyonasmda <;ok tak 
dir ettller. Bu bizim daha iyi <;ah§ma
mtz i<;in <;ok samimi bir tebriktir. Mii
sabakalan samimi ve karde§<;e yapma
~ ben de temenni ederim. 

Bize misafirperverlik gosteren Fede
rasyona bilmukabele te§ekkiir eder:m .• 
demi§tir. 

Orner Be•im 

Hep oyle geni1 sedirler. Siisten, gosten1-
ten uzak, fakat ~ok rahat, ~ok kullam§h 
e~ya. Hepsinin orta1mda da, mermerden 
i§lenmi§ mabudu andiTan bir kadm, o da 
sen, Mualla !.. Bu yuvamn ~er~evesim 
ben ~izdim; <;or<;iipiinii ben ta§Inm. l<;e
risini de sen, kendi elinle siislersin. Neyi 
begenirsen onlan ahr getirir, nasi! ister
sen hepsini iiyle yerlestirirsin. Gozlerimi 
kap1yorum: Bir ko1ede ben, kitabimt o
kurken yava§ yavaj i~im g~mi§; uyuk
luyorum. C>tede sen, elindeki i1i oyulga
ltyorsun. Radyo, giiriiltiisiiz, konuya 
kom§uya duyurmak i~in degil de yalmz 
bizim i~in, i~in i~in ~ahyor. Gozlerimizi 
a~tyoruz: Boyle; kap1yoruz: Gene boy
le, her giin boyle ... Cammiz SJktld,, diye
lim. Boyle ya§aYI§In i<;inde can stkmltst 
bile bir 1iir, bir saadet say1hr. 0 zaman 
da beraber ~IkiYoruz. Tenha yollan, kuy
tu kii§eleri aray1p buluyoruz. Sararmi§ 

~am kmnhlan, ayaklanm!Zin altmdan 
kayarken, dii1memek i~in birbirimize tu
tunuyoruz. Hep iiyle yanyana yiiriiyo
ruz, yanyana ya§Iyoruz. Bu ya1ayt§tn 

giindiizii giizel, gecesi .giizel... Geceleri 
ay Ijtgmda gezmesi de giizel; karanhk
larda biitiin diinyaya gozlerimizi kapa
mt§ gibi, yalmz birbirimizin sesini duy-

Gillnar, (Hususi) - Kasabamtza ya
km K1hckesigi mevkiinde, inden ay1 <;I
karmak isteycn koyliilerle aytlar arasm 
da <;ok garib bir hiidise ge<;mi§tir, Mut 
ile Giilnar arasmdaki yolda ~ahjan mii
kellef amelelere, o civarda <;obanhk et
mekte olan birisi, bir in gostererek: 

- Burada ayJ var. Haydi <;Ikaraltm! 
TekliLnde bulunmu§. Amelelerden 

birka~1 bu teklifi kabul etmi§ler ve el
lerine ge<;irdikleri sopa, bt<;ak ve tiifek
lerle ine dogru yakla§mt§lar. 

Onde <;oban, arkada arkada§lan elle
rinde yanrnl§ <;Iralarla ine girmi§ler. in 
zifiri karanltk i<;inde .. inde 25 metre ka
dar ilerledikten sonra, kafile, gittik<;e 
<;ukurla§an yoldan ba§ka bir ine girmi~
ler. Burada da birka<; metre ilerleyince 
ba§ka bir in agz:lc kar§•la§IDt§la.r, ara~
ttrmalanna devam ederken diger bir in 
daha gormii§ler ve etrafl kollayarak i
lerilerlerken kar§Ilarma siitun halinde 
bir kaya <;tkmi§, bu kayanm arkasmda 
da ii<; tane aymm gizlendigini gormii§· 
ler. Bu labirenti andtran korkunc yer
lere pervastzca dalan koyliiler, aytlart 
goriir gormez, bunlardan Abdullah oglu 
Mustafa admdaki gene hemen tiifegine 
sanlarak, gizlendikl~ri yerden ka<;maga 
ycltenen aytlarm iizerine ate§ etmi§, a
yilardan biri vurulmu§, digerleri ka<;
mt§ .. Fakat avcilar, yer altmdaki bu zi
firi inler i<;inde, ayJiann ka<;malanna 
meydan vcrmemek maksadile derhal in 
kaptsma dogru ko§maga ba§larlar. Tam 
bu SJrada ikinci ay1yJ da vurup 6ldi.iri.ir
ler. 

1§in bu noktasma 'kadar ge<;en safhast 
bile insana iirperti vermege kB.fi geldi
gi halde, Mdisenin astl garib ve korkunc 
safhast bundan sonra ba~lar. Filhakika, 
daha anced en in agzma nobet<;i b•ralulan 
diger Mustafa, heyecanla neticeyi bekler 
ken, ti<;iincii ayt birdenbire inden <;Ika
rak Mustafamn iizerine <;ullamr. Mus
tafa ile aymm altalta iistiiste ugra§ma
lan devam ederken ve Mustafa baca
gmdan agtrca yara alarak hayatmm son 
iimidsiz miisaraasmt yaparken, indeki 
arkada§lar1 l§lerini bctirerek di§an <;I· 
karlar ve Mustafanm feci halini goriip 
hayrette kahrlar. Ayni zamanda sahne
nin elim bir §ekil almasma da meydan 
vermemek i<;in i§e miidahale edip ii<;iin
cii aytyt da oldiiriirler. Yarah Mustafa, 
oldiiriilen ii<;iincii aymm postunu yiizi.ip 
birlcaq laat sonra Giilnar <;at§lS!nda, 
sanki hi<; de miihim bir i§ gormemi§ gibi, 
hadiseyi giilere'k etrafma anlatlyordu. 

Matbuat tak1m1 pazar giinii 
maco yaplyor 

Matbuat taktmi, oniimuzdeki pazar 
giinii Bak•rkoy sahasmda Baktrkoy te
kaiidlerinden te§kil edilecek bir tak1rn· 
Ia rna<; yapacakhr. Matbuat takun1 aza
lan, pazar giinii saat 11 de Sirkeci istas
yonunda birle§ecekler ve hep birlikte 
r:ak•rkoye gideceklerdir. Yaz mevsimi
nin ilk miisabakast olacak bu kar§tla§
manm, Bak1rk6y muhitinde buyiik bir 
alaka uyandt.racagi muhakkakbr. 

Matbuat tak1m1 19 may1s spor §enlik· 
Jerinde de Be~ikla§ tekaiidlerile :;;ere! 
stadmda bir rna<; yapacakhr. 

Taktm kaptanhgmm tebligi 
Matbuat taktmt kaptanhgmdan: 
Taktrntmiz 14/5/1939 pazar giinii saat 

ii<;te Baktrkoy sahasmda Bak1rkoy mii
tekaidlerile musabaka yapacakttr. Arka
da§larm o giin saat 11 de Si.rkeciden kal
kacak Irene gelmeleri rica olunur. 

Matbuat takimi azas1 futbol levaztm
Ianm da yanlannda getirmelidirler. 

YuSI'oalavya Sl'alib 
Zagreb, 8 (a.a.) - Davis kupasJ: Yu

goslavya,irlandaya 3 • 0 galib gelmi§tir. 

mamiZ, yalntz birbirimiz i~in yajama
miZ da giizel, hepsi giizel!.. llkbahar, 
sonbahar Adada ... Yazm Dogazi~i. kt~m 
daha 1hk memleketler ... F ena m1 olur, 
Mualla L Boyle herkesten uzak, ba§I 
dine ya§amayt istemez misin L 

Gene k1z, dalgm dalgm ba§tni salla
d~: 

- Bunlar, dedi, hemen hemen iyile
rin de, kiitiilerin de kendi riiyalan i~in 
~izdikleri siislii dekorlar ... kine girinciye 
kadar belki pek parlak goriiniir. Sonra, 

bir giin gelir ki, biitiin bunlan kendi ha
yallerine gore i~liyenler, kendi ellerile 
siisliyenler bile, birdenbire begenmez o

!urlar. lnsanlar, boyledir. Bugiin bize sa
adet diye giiriinen uzak ufuklara yakla§· 
hgtmtz, onun i~ine sokulup orada ya1a· 

maya ba,Iadigtmtz zaman, hem de he
men ertesi gunii b1ktverir: «Bu mu i
mil ?..» diye dudak biikeriz. Hele on a 

ula§trken yolumuza, ufak tefek giicliik
ler de ~tkmi§Sa: «Bu kadar Sikmltyt bu
nun i~in mi ~ekmi1im L» diye iistelik 
pi 1m an oluruz; eskiden naSI! saytk!adik

lanm!ZI unutuveririz. Bu ye1illigin orta
smdaki beyaz kii~k. ~eni~ bahce, bir yan
da ,amlar, bir yanda deniz, kitablar, 

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

ce tarihi fotografmdan miirekkeb biiyiik album. 
Memleketin her tarafmd'.l. lay1k oldugu emsalsiz ragbeti 

goren bu k1ymetli eserin mevcudu tiikenmek iizeredir. 

BUyUk sat1~ merkezleri 
ANKARADA - Akba Kitabevi. 

iZMiRDE
SAMSUNDA 

Esad, Kii~iik Salep~i lianinaa. 
llalk Kiitiibhanesi 

KONYADA- Mustafa Naci, Yeni Kitabevi. 

ve 

iSTANBULDA Biitiin biiyiik kiitiibhaneler~ 

Fotografla Atatiirk 
Bir~ok vilayetlerde 

vaki olacak talebler 
kalmami~br. Buralardan 

dogrudan dogruya mat'Jla .. 
amiZa yapdmahd1r. 

CUMHURiYET T ABI MUESSESELERiNDE 
titiz bir itina ile basdnus olan • 

FOTOGRAFLA AT A TORK'un 
Fiah 125 kuru,tur. Giizel ambalaj i~inde ve ba§ka hicbir 

zam istenmeksizin derhal irsal olunur. 

radyolar, hepsi uzaktan bakmca insam 
kendine ~eken renkler ... Goriinii~te, pek 

fena bir levha degil. F akat insanlar, o 
kadar gel ge~ yaradih§lt. o kadar nankor 
k:, hepsinden btkar, hepsinden usantr; 

o dekordan da, onun i~inde bai>ala ya
jtyacagt kadmdan da ... ilkonce siz b:k

madmiz diyelim; giiniin birinde mutla
ka o kadm usamr. Birinizden biriniz, o 

kendi ellerinizlc kurdugunuz, yarathg:ntz, 
siislediginiz yuvay1 kendi elinizle bozma· 
ya kalkarsmtz. Yuvalarmi kendi elleri!e 
yap1p kendi ellerile bozan, insanlardan 

ba~ka hi~bir mahluk goriilmii§ mii?.. 
Boyle olmakla beraber, ne yalan soyli
yeyim, §U bir araya toplad•gmtz renkler, 

bir maya dizdiginiz ~izgiler, herkes gi
bi, biitiin gene k1zlar gibi benim gozii
mii de almtyor degil... Ben de, kendi 

riiyalanmt kendi kendime siisliyecek cl
sam, belki sizin saydti!tmz kadar zengin. 

parlak renkler bulamam. Bu kadan ak
hma gelmez. Bugiin Adada, yarm Bo
gazi~inde, ki§tn 1hk memleketlerde, cam 
Siktlmca yepyeni bir vapurun giivertesin
de, kalabahk bir 1ehrin siislii lokantala
rmda, bir ba~kasmm muhte§em operasm
da, otekinin cyun salonlannda dolajmak, 

boyle ya1amak, dogrusunu isterseniz, be· 
nim §imdiye kadar akhmdan bile ge'• 

medi. <Jyleyken, haydi ben de bunlara 
kaptldtm, bu riiyay1 gormek i<;in gozle• 

rimi kapadtm, diyelim. Y a sonra?.. Son• 
raSI ne olacak?.. Biitiin bunlar ya§amalt 

i~in, mes'ud olmak i<;in elverir mi santr• 
SiniZ? •• Hele sizin gibi <;alt§mak, ~arpiJ

mak i<;in yaratdmt~. buna ah§mt§ bir in• 
san?.. Benim gibi, biisbiitiin yokluk i<;in· 
de degilse de dar bir <;e~eve i~inde ya• 
§amt§ bir ktz L Biz naSI! bir arada ya• 
§tyabiliriz?.. <;:izdiginiz levha, dedigim 

gibi, pek fena degil... Hep tat!t, yumu· 
§aK renklerle i§lenmij. Fa kat bu renkler, 
ancak soluk ufuklann, yahud da karan• 

!tklann i~inde giizel giiriiniir. Giiz alabil
digine uzar giderse bir boya ytgmt gibi 
canSiz kahr. N aSil ki hi<;bir iiziintiisii ol· 
mtyanlar, hi~ ac1 ~ekmiyenler saadeltn 
ne oldugunu bilmezler, i§te onun gibi ... 

- !yi dedin ya, Mualla !.. Biz de 
giiriiltiiden, iiziintiiden ka<;acagtz. 0 ses· 
sizlige kavu,acagtz. Onun degerini; ol· 
sa olsa, bizim gibi ~ok act duymu1, ka· 
labahk arasmda didinmekten yorulmur 
insanlar bilir. 

(Arkan varl 
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ALAND ADALARI 
Baltzk denizinden, Botni korfezine hakim olan bu adalarzn Almanga 

ve Sovget Rusga i~in sevkulceg~i ehemmigetleri biigiiktiir 
~ , 

Y azan : ABIDiN DA VER 

• 

., .. 

Sevkulceyfi vaziyeti beynelmilel bir aliika uyandzra n Aland ad alan 

Son zamanlarda, Avrupay1 me~gul I kulcey§i kwmet ve ehemmiyeti va;J1r.l hirlerden ay1ran rnesafeler ~yleClir: Le
eden meselelerden biri de Balt:k denizin- Murmansk sahillerinden mc&hur, Cclf ningrad 450, Moskova 800, Danzig 650, 
deki Aland adalan ve bu adalarm tah- lstrim S1cak akmt1s1 gr~tigi i~in, bu kl}'l- Memel 300, Danimarkan1n payitahh 
kimi i1idir. Bu mesele yalmz adalann sa- lar lu&m donmaz. Kopenhag 700 kilometre. 
hibi olan Finlandiya ile adalann halk1 Finliindiya'nm vaziyeti Adalarda idari muhtariyet 

lsve~li olduiiu it~ ~sve~ ~e~:Id b~tiit ~': Finlandiya yalmz ba1ma bu muvasala Aland adalan 1809 da Finlandiya ile 
kandinavyd've utun a b · ev et enm hatlanm kesebilecek bir devlet degildir. beraber <;arhk Rusya tarafmdan ilhak 
alakadar e Iyor. . Ciinkii niifusu 3,600,000 ki1iden ibaret edilmi1tir. Rusya adalan hemen tahkim 

Filvaki Aland adalan, cografi vazt • olan bu memleketin hazar ordusu 3 piya- etmi1se de Kmm harbinden sonra 1856 
yetleri itibarile sevkulcen~ bir ehe~: de fnkas1, 1 siivari liva 51 ve 18 batarya da toplanan Paris kongresinde, adalann 
yeti haizdirler, Sevkulcey§l ehemrnlye.h toptan ibarettir. Biitiin kara, hava vc de- bitarafl,ihm kabule rnecbur olmu1tur. 
olan bir yerin, biitiin diinyamn biiyiik bn niz kuvvetlerinin mecmuu 25,500 ki!i • Biiyiik Harb esnasmda Rusya, adalara, 
harbe hazulanmakta oldugu hu zaman· dir. Donanrna51 2 sahil muhafm kii~i.ik bir kuvvei seferiye gondererek tahkimat 
da, hie ehemmiyeti olmaz, olur rnu? O- mhh, 5 denizalu gemisi olmak iizere 30 yapbrml§Sa da Almanlar, Aland ad ala • 
nun i~indir ki yalmz lsvecle FinlandiyaYI kadar tekneden miirekkebdir. Hava or- nna kar11 hi~bir harekette bulunmaml§ • 
alakadar etmesi lazlm gelen adalar, bil- dusu, 3 alaya aynlm11 olup t~kriben I 00 lardn. 
hassa Almanya ve Sovyet Rusya icin bii- tayyareden ibarettir. Finlandiyada a• • Finlandiya 6 kanunuevvel 1917 de is
yiik bir ehemmiyeti haiz bulunmaktadir· kerlik 17 ya§mdan 60 ya§lna kadardu ve tiklalini ilan ettikten sonra, adalardan 
lar. her Ytl askerlik cagma girenler takriben Rus i gali kalkb. 0 zarnan adalar halkl-

Sol elinizin ba1 ve 1ehadet parmakla- mn biiyiik ekseriyeti lsvece iltihak arzu-
b 26,000 ki1idir. Finlandiya mecburi as • 

nm bir hila! 1eklinde acm1z. Elinizin i- k l'k I k b 
er 1 usu iinii a ul etmi1 oldugu icin, lekten itibaren parmaklara dogru uzanan 

harb oldugu zaman, niifusunun yiizde k1smi, Baltlk denizidir. Ba1 parmag1mz 
Finlandiya korfezidir; tehadet parma - I O u hesabile 360,000, yiizde 15 i 'hesa-
gm1z da Botni korfezi ... Finlandiya kor· bile de 540,000 eli sil.ih tutar adama 
fezinin ~imalinde Finlandiya, cenubunda maliktir ama hazari ordusunun kii~iik • 
Estonya, cenub ve 1imali 1arkisinde Sov· liigii yiiziinden askeri talim ve terbiye 
yet arazisi vard11. Leningrad'la Sovyet- gormii1 ihtiyatlan 100,000 ki1iden iba

lerin me~hur Kron1tad deniz iissii, harb rettir. Bu itibarla ancak 125 • ISO bin 
!imam ve tersanesi Fmlandiya korfezinin ki1ilik bir ordu seferber edebilir. ) iizde 
dibindedir. Aland ada!an ise Botni kor- 20 si sahil rnuhafazasma tahsis edilmi~ 
fezinin agzmda ve hvede Finlandiya a- olan Finlandiya ordusu, daha ziyade bir 
rasmdad11. Bu adalara hakim olacak o- miidafaa ordusudur; taarru1i kudreti pek 
Ian biiyiik bir devlet IU sevkulceni men- azd1r. Y almz ba1ma Sovyet Rusya i~in 
faatleri temin eder: bir tehlike te1kil etmeyfn Fiulandiya, da-

1 - Botni korfezine hakirn olarak bu ha Umumi Harbin son Ytllarmda, Sov
korfeze girip ~1kmay1 kat'iyetle kontrol yet Rusyaya tabi bir memleketken AI -
etmek, manlarla i1birligi yapm11 ve o vakittenbe-

2 - Balt1k denizile Finlandiya kor· ri daima Almanyaya rr.iiteveCCih bir si -
fezi arasmdaki muvasala yollanna mii • yaset takib etmi1tir. Ordusu da, Alman • 
essir olacak bir yan mevzii elde etmek, lar tarafmdan tensik ve te1kil edilmi§tir. 

3 - Botni korfezi hakirniyeti sayesin- H b 1 ar o unca ... 
de FinlandiyaYt tazyik veya i1gal ederek 
Sovyet Rusyamn Kola yanmadast ve Bir harb olunca, Finlandiya Alman -
Kareli k151mlanna taarruz etmek. lar tarafmdan zorla harbe siiriiklenebilir. 

Sovyet Rusyanm Leningrad"la Beyaz
deniz ve Sima! Buzdenizi arasmdaki kara 

ve deniz muvasala hatlan, Kola ile Ka
reli'den g~er: Kara muvasalas1 Mur

Bu takdirde, Almanlann idare edecegi 
Finlandiya ordusu veya buraya cJkanla

cak Alman kuvvetleri, Sovyet Rusyamn 
Sima! Buzdenizile olan muvasala hatla-

mansk • Leningrad demiryoliledir. Deniz nna taarruz edebilirler. Fa kat bu taar· 
muvasalas1 ise, Ladoga ve Onega g1bi ruzun muvaffak olmas1 icin, Almanya ile 
biiyiik gollerle bu goller arasmdaki ne- Finlandiya arasmdaki muvasalanm mii
hirler ve kanallar vas1tasile Leningrad't kemmel i1lemcsi laz1mdlr. Aland adalan 

Beyazdenize ve Sima! Buzdenizine bag
Jar. 

Balhk denizi, lo1m dond"i!u idn ve 
Alman donanmasmm hakim1yeti altmda 
bulundui!u icin Sovyet Rusya, ac1k de
nizlere ve Okyanuslara ~idip gelmek icin 
bu denizden ishfade tdemez. N1tek1m 
Biiyiik Harbde boyle olmujtu. Sovyet 
Rusya, Beyazdeniz · ve Sima! Buzdenizi 
vas1tasile Okyanuslarla temas eder. Bii
yiik Harbde kanallar ve gollerden ge~en 
muvasala hath mevcud dei!ildi; Mur • 
mansk demiryolu da bidayette heniiz bit
memi!ti; sonra, bu demirvolu ikmal edil
di ve Balhktan Alman donanmaSI, Ka • 
radenizden Bogazlan tutan Tiirk ordusu 
tarafmdan muhasara edilmi1 olan Rus -
ya, en yakm muvasala hath olarak diinya 

ile bu Sirna! yolunda~ temas edebiidi. 
Bu itibarla Leningrad'la Sima! Buzdeni

zi arasmdaki kara ve deniz mu~asala yol
lannm Sovyet Rusya kin biiyiik bir sev-

ise bu muvasala yollarma hakimdir. Bu 
itibarla Aland adalanm Almanyamn da, 

Sovyet Rusyanm da ele ge~irmek istiye
cekleri tabiidir. 

Sirndi size bir mecmuadan naklen A
land adalan hakkmda biraz malumat ve-
reyim: 

Aland adalan, takriben 6500 ada ve 
adac1ktan miirekkeb olup yalmz 200 ka
dan meskundur. Bunlar, baSik, ~am a -
gaclarile ortiilii ve tabii servetlerden 
mahrumdurlar. Adalarm haik1 28,000 
ki1i olup, amlar zarfmda lsve~ten hicret 
etmi,Ierdir; lsvec dili konu1urlar ve 1s

ve~e kar11 biiyiik bagl1hk gostererek Fin
landiyadan aynlmak isterler. 

Aland adalan, lsvec sahilinden 40 ve 
Finlandiya iu}'llanndan 80 ki!ometre me

safededirler. T ayyare ile adalarm mer
kezi olan Mariehamn' dan lsve~in payi • 
tahh Stokholm'a tayyare ile seyahat 20 
dakika bile siirmez. Adalan m•1htelif 1e· 

sunu izhar etti. Sovyet ihtilali esnasmda 
lsve~. Aland adalarm1 tehlikede gorereli: 
Mariehamn'a asker gonderdi ve burala

rml ilhak i~in biiyiik bir diplomasi faali· 
yeti sarfetti. Mesele Milletler Cemiydi
nin hakemligine konuldu ve. cemiyet de 

baz1 kaYtd ve tartlarla adalan, Finlandi
yaya verdi. Finlandiya ada halkma genii 
bir idari ve kiiltiirel muhtariyel bah~ttti. 

1921 birincite~rininde, Milletler Ce • 
miyetinin miidahalesile, adalan tamamile 
gayriaskeri hale ifrag eden bir mukavele 
imzaland1. Bu mukaveleye lngiltere, 
F ransa, Finlandiya, !svec, Letonya, Es
tonya, Danirnarka, Almanya ve ltalya 

i1tirak ettiler. Harb halinde adalarm mu· 
hafazast Finlandiyaya tevdi edilmi~ti. 
Tahkimat 

Son zamanlarda, diinya ahvali kari!
maga batlayip da harb ihtimalleri ~oga
hnca Finlandiya ile lsve~. daha sulh za· 
manmda, mii1tereken adalarm miidafaa. 
SID! hamlamaga karar verdiler. 1939 
ikincikanununda ittihaz edilen bu karar 

mucibince, yukanda ismi ge~en devletle
rin nzasile, adalardan en ziyade tehdidc 
maruz bulunanlann Fmlandiya ile lsve~ 
tarafmdan tahkimi mevzuubahistir. Fa • 
kat adalara yalmz lsvec dili bilen Fin • 
landiya zabit ve askerleri gonderilecek· 

tir. T ahkim edilecek olan adalardaki ba
taryalar, bir taraftan isve~. dii>;er taraf
tan Finlandiya sahillerindeki bataryalar· 
Ia beraber Botni korfezine giden deniz 

yollanm ate1 altma alabileceklerdir. A
dalarda hava kuvvetlerine kar11 tara-.ud 
noktalan, ayni zamanda mayn tarlalan 
yap1lacakhr. 

Bir barb halinde, Almanya ile Sovyet 
Rusyanm adalan bilhassa hava iisleri 

yaprnak iizere ele ge~irmek istiyecekleri 
muhakkakt1r, demittik. Bunun btr sebebi 
daha vardlT. 
SevkulceyJi vaziyet 

Aland adalan, yaln1z sevkulcey1 ba
klmmdan miihim degildir; ayni zamanda 

lskandinavyanm en miihim ikbsadi yol
larmdan birine de hakirndirler. Bu yo! 

lsvec ve Norvecin demir cevheri yoludur. 
lsve~in Clkardlgl 13 milyon ve Norv~in 
istihsal ettiiii I rnilyon ton demir cevhe
rinin en biiyiik k1sm1m Almanya aln. 

Mesela ge~en sene Almanya lsve~len I 0 
milyon ton demir almlihr. Bu demirler, 

l•ve~in idare merkezi olan Stokholm'den umumi manzara 

klsmen Sirna! denizindelci N arvik lima

mndan Almanyamn Emden lirnanma, 

k1smen de Botni korfezindeki Lulea li • 

mamndan Balllktaki Alman limanlanna 

nakledilir. Harb olunca !ngiliz donan • 

mas1, Sirna! denizinden yap1lan demir 
nakliyahm keseceginden yalmz Lulea li
manmdan nakliyat yap1labilecektir. Bu 

liman ki!ID donar. Almanlarla !sve~liler, 
demir nakliyau i~in Stokholm'dan 150 
kilometre mesafede yeni bir demir !imam 
yapmaiit di.i,i.inmektedirler. Fa kat bu li
m an heniiz yaptlmamljhr ve yakmda bir 

harb olursa demir nakliyatmm tek yolu, 

gene Botni korfezinden ge~eccktir. Aland 
adalan ise bu yola lamamile hakimdir. 
Almanya, 1imdiye kadar, bu adalan ele 
ge~irmekten bahsetmemi~se de, harb pat
Jar patlamaz buna te1ebbiis edecegi mu
hakkaktlr. Hem demir nakliyabm temin 
etmek, hem de Sovyel Rusyaya ve kii
~iik Balhk devletlerine hava akmlan 
yapmak i~in. Aland adalannm Alman· 
yamn mahud «hayati saha» sma dahil ol-

duguna zerre kadar iiiphe yoktur. 

Sovyet Rusyaya gelince, bu devlet de, 

hem Almanyaya demir nakliyahm menet· 

mek, hem de yukanda anlatttgrm1z sev
kulcey!i sebeblerle bu adalan ele gecir

mek istiyecektir. Sovyet Rusyanm Fin • 

landiyaya garanti vermek istememesinin 
sebebi de bu, olsa gerektir. 

Almanya, adalann tahkimine muanz 

degildir; ~iinkii, bu tahkimat neticesinde, 
adalar hakikaten bitaraf kahrsa bu, Al
rnanyanm i1ine gelir; komiir nakliyab ke
silmez ve Almanya, bir harb vukuunda 

FinlandiyaYt kendisile beraber hareket 

ettirecegini iimid etmektedir. 0 vakit, 
Almanya Finlandiya gibi, onun hiikiim· 
ranhib altmda bulunan Aland adalarm· 
dan da taarruz iissii olarak istifade ede

bilir. 

Bu itibarla Almanya, adalarin tahki

mine aleyhtar olmamakla beraber, bu 

tahkirnah Finlandiya ile lsve~in yalmz 

yapmalarml istemekte ve kendisi de A • 
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ALMANYA 

land adalannm emniyeti isine i1tirak ar· 
zusunu izhar etmektedir. 

Netice ne olacak? 

Almanya, bu talebinde israr e'dme 

- ki adalann sevkulcey~i ehernmiyeti bii
yiik oldugundan tsrar edecektir • ~u iki 
vaziyetten biri hadis olacakhr: 

I - Finlandiya, adalann tahkimine, 
Almanyamn da i~tirakine raz1 olursa 

Balhk devletlerinin, bilhassa lsvede Fin
landiyamn muhafaza etmek istedikleri 
bitarafhk suya dii1ecektir. 0 vakit Sovyet 

Rusya bilhassa Finlandiya, Sovyetlerin 

husumetine maruz kalacaktiT. 

2 - Finlandiya tahkirn i.;ne Alman· 
yanm ittirakini istemezse, Almanya, ag• 
lebi ihtimal, harb vukuunu beklemeden 
bu adalan zorla i&gal ve ilhak edecekhr. 

Hulasa, Aland adalan, Avrupanm 

miihim siyasi ve sevkulcey&i meselelerin· 

den biridir. Bakahm, naSI! bir 1ekil ala· 
cak? 

ABIDIN DAVER 

• 
MO SKO VA 

Sevkulceyfi ehemmiyeti biiyiik olan A land adalanmn me vkiini gosterir harita 



II Ctw.HURlYET 

I Cehennem arabalar• I ADANAMEKTUBLARI: 

'---------- Cukurovada sicaklarla 
infilak eden maddeleri beraber gO~ de ba~lad1 

nas1l naklediyorlar ? Halkm, senenin alb aym1 ~ehirde, alb aym1 da 
Oliim, bilhassa nitro· gliserin yiiklii kamyonlarda, yaylalarda ge~irmesi bir~ok mahzurlar doguruyor 

i~indekilerle birlikte yola ~1km1~br 

Nitro • gliserin yiiklii bir kamyon, eece sefer halinde 

Otomobil kelimesile beraber kaza ke- ~ar~abuk zengin olarak, bu tehlikeli i§in 
limes! de hatu-a gelir. Her zaman, her i~inden saghkla, selametle s1ynhnak -
yerde gerek i~erisindekilerin, gerek d1- br. 
§ansmdakilerin yaralanmalanm ve ol- f~indekileri korkudan lavrand1ran, 
melerini mucib olan otomobi! kazalann- hareket halinde iken kendilerine adeta 
dan en deh~etlileri, infilak edici mad - nefes aldum1yan bu nakil vas1talanndan 
deler getirip gotiiren otomobillerin sey- bahsedilirken, coliim, bu cehennem a
riiseferinde vukua gelen kazalard1r ve rabalarmda i~indekilerle beraber yola 
bu kazalara en ~ok Amerikamn petrol ~1km1~tn·. den:lir. Hele petrol mmta -
mmtakalannda raslam!maktad1r. Oto • kalan civannda bulunanlann gayetle 
mobil, kamyon, kamyonet, motorlii na • iyi belledikleri bu motorlii klZll arabala
krl vas1talan, bJhassa nitro - gliserinle nn goriinmesi, onlan panige ugrabr. Yo! 
yiiklii olarak seyriiseferde gayetle ya- iistlinde ufac1k bir ta~ par~as1, kii~iiciik 
va~ gittikleri halde, gene azami tehlike- bir ~ukur, arabay1 havaya u~urmaga ye
ye maruzdurlar. Mesela ii~ ton ag1rh - ter. Bir Alman gazetesinin rnuhabiri o
l:mdaki bir araba, ckatil infilak edici Ian Kurt Severin, oralarda gordiikler:ni 
rnadde> denilen ve ayni zamanda k1saca anlabrken cgeldigimden bir giin ewe!, 
.soup• denilen n:tro • gliserin yiiklii o- orada boyle bir araba infilak etmi~ti. 

!arak hareket halinde iken, i~erisinde - Gittirn, gordiirn. fnfilakm §iddetinden 
ki!er en ufak bir sadrneye ugrarnak en- yakm ormandaki agaclar sokiilrnii§, dev
d!ses~<e urpertiler ge>irirler, yo! iistlin- r;Jmi~ti. Kaza yerinden yiizlerce metre 
de ve civanndakilcr de, bu araba!ar go- uzakta nakil vas1tasmm rnadeni par~a
runiince her .htima]e kar~l bucak bucak Janndan bir k!Sffil, igri biigrii haJde bu
ka~l~lrlar, Bu arabalar, buradaki itfaiye lunuyordu. Lakin, otornobili siiren a
otomobilleri gibi klrm!Zl renktcdir. i). darndan ortada eser yoktu. diyor. Ka -
zerlerinde i§tial edicili~e i~aret alan ya- za yerinde ~1lan ~ukurun derinli!tl ve 
z1:ar bulunmakla be:aber, renklerinden geni§li~i de, da:ma infiHikm §iddetile 
de tammr. Geceleri ise, iri fenerlerinin miitenasibdir ve ge9~n maceray1 gozo
sa't'!!' kuvvetli 1~1kla s~ilen bu hu • niine getirrnege kilfidir. 
sustaki yaz;dan ba~ka, iist kls1mda elek- Yiiklemede, i§tial edici mayiin kap -
trikle aynca bir yaz1 da gaze ,arpar. Bu lara doldurulmas1, son derecedc d;kkat
!1akJ1 vas1talarmm tekerlekleri, eliisti- le yap11lr. Yere dokiilen b:r damlanm, 
kiyet fazla ve mutaddan ziyade yumu- iiliime sebeb olmas1 kabildir. Bo~alhp 
§ak bir yap1h~la diger nakil vas1talan - dolduran eller, eldivenlidir. Kaplar, ye
nm tekerleklerinden farkhd1r; iistelik, re konmadan itina ile silinir, kurutulur. 
Jastik, diger klSlmlarda da etrafhca yer Her hareket, oliim korkusunun ag1rlaj -
tutar. Lakin, biitiin bu tertibata rag • hrd1g1 bir hava ile rnuhat olarak, tek -
men, bu nakil vas1talarma binmek zo - rarlamr. Bu mayie mukabil, nitro- jela
runda olanlar, oliimii goze alml§lardlr. tin, daha az tehlikelidir. Fakat. ne tiir
Her saniye feci bir ak;betle ka!'§llajmak Iii olursa olsun, infilak edici .L5tial edici 
muhtemeldir. her tiirlii madde nakliyab, hele motOrlii 

Bu nakil vas1talanna binenler, daha nak;l vasJta!arile olunca nakledenlerin 
yola ''kmadan bariz surette heyecana canlanm tehlikeye atmak fedakarhgm1 
kap1hrlar. Tevekkiille, sogukkanhhkla ister. 
har<-kete haZir vaziyete gec:;mcleri, sakin ••••••••··········••••••••••································ 
davranmalan seyrek gorlilmii~tiir. fila -
fortin, yol ortasmda korkudan otomo -
bili durdurmas1 ve daha ileriye siirmek
ten imt;na etmesi, ,ok goriilmii§tiir. 

Bir kaza vukua gelece!ti fikri, jofore 
o derecede hakimdir ki, bu tesir alhnda 
hareketten kaldl/!1 ~k defa vakidir. Bu 
gibi nakil vasJtalarmda ,ahjanlar, he -
yecanh seyriisefer fas1lalarmda, domino 
oynamak temayiil ve itiyadm1 gosterir
Jer. Tehlike nisbetinde bol para ahrlarsa 
da, hi,bir zaman dominoya kumar hava
smJ vermez, oyuna para koyrnazlar. A
~aP;l yukan hemen hepsinin gayesi, 
miimkiin oldugu kadar k1sa bir zaman 
i~erisinde kiill iyetlice para kazanmak ve 

Romadaki Belcrika 
Akademisi acr•ld1 

Roma 8 (a.a.) - Bel~ika akademioi, 
bu sabah Prens de Piemont, italya Ma
arif Nazm Bottai, Bel,ika Maarif Na -
zm Carton de Wiart, Bel~ika bUyUk el -
~isi ve Roma valisi hazJT oldugu ha!de 
mutantan merasimle kU1ad edilmijtir. 

Bel~ika Maarif Namile halyan Ma
arif Nazm Bel~ika akademisi reisi, hirer 
nutuk irad ederek iki memleket arasmda 
mevcud olup bu akademinin ihdaSI saye
sinde kuvvet bulacak olan kUltUr rab,ta
lanm medhU sena etmi•lerdir. 

c::~ ~.~~ ~~D ~A~M~DE!R~K~R:~=J 

r 

Toroslardaki yaylalardan biri 

Adana (Hususi) - Arbk <;:ukurova - masraf ve kiilfete katlanrnalanna ka -
mn mejhur yaz1 gehni§ ~atml!j say1labi- njmak bize dii§mez ve boyle bir hareket 
lir. Filhakika maYJS bajmdanberi her ta- manas1z da olur. Lakin bizirn as1! do -
rafta yayla ve baglara go~ tedarikine kunmak istedigimiz nokta, bu, an'ane 
ba~lanmljtlr. Bir klSlm a:leler daha ~irn- halinde yajatllan yaz g~lcrile klj do -
diden, ~ehrirnizin jirnal ve §Brklm ku§B· n~lerinin umuml hayat iizerinde yap -
tan baglara ta§mml~hr. Her giin birka~ makta oldugu derin tesirdir. 
ailenin jehri b1rak1p baglara <;1kma!a • Filhakika her YJI iki kere yapilan bu 
rma §ahid olmaktaYJz. S1caklar biraz da- go~ler ve doniijler, bir kere, ikbsadi ba
ha fazlala§mca go~ harketinin bilhassa klmdan her aile biit~esine ciddi bir yiik 
Toroslara tevecciih edecegi de tabiidir. ohnaktad1r. Soma, bu her YJI tekerriir e
<;:iinkii bu takdirde baglar, tahammiilii den gii~lere, ruhlarda temekkiin ve is -
gii~ sJcaklar karj!Slnda serinleme ihti- tiknr duygusunu baltalamakta, adeta 
yacma kafi gelmez. Bu rniinasebetle, go~ebe bir a~iret hayatl ~ejnisini ya~at
<;:ukurovanm, Adana, Mersin, Tarsus ve maktad1r. Daha sonra da, miihirn bir kl· 
Ceyhan gibi ehemmiyetli rnerkezlerinde s1m halkmm, y1lda alb ay daglarda, bag
oturan halklmJzm koklii bir itiyad ha- larda do!a~1p, diger alb ay1 ~ehir ve ka
lini alan yayla ve kl§lak an'anesine te • sabalarda, jiiylece igreti bir jekilde ge
mas etmek faydas1z olmlyacakllr. ~irmesi, miistakar ve medeni bir millet 

Filhakika, otedenberi siiriip gelen bu vasfmm icab ettirdigi faa!iyet ve hare
itiyad, ciddi bir zaruretin ifadesi midir, ketlere engel olmaktad1r. 
yoksa biraz da gorenek saikasile yap1lan Hele, ailelerini yaylalara ~1karan i~ 
bir hareket midir? Bu nokta hakkmda adam1, aile reislerinin hemen her pa -
kat'i bir fikir beyan edilememekle be - zar, bir ak§am i~in 1ehirden daglara Ia
raber, muhakkak clan bir §ey varsa, o 1mmaga mecbur kah§lan, bu mevzuun 
da, <;ukurovada koklesen bu yaylak ve en karakteristik safhasm1 te~kil etmek
kl§lak iidetinin ikhsadi ve i~tirnal ha • tedir. 
yat bak1mmdan ~ok mahzurlu olu~udur. Biitiin bu §Oy!ece i~aret ettigirniz nok-

VakJa, <;:ukurova §ehir ve kasabalan talar yiiziindendir ki, <;:ukurovada i~ti -
halk1, yazm golgede bazan k1rk dereceyi mai, kiiltiirel ve huliisa medeni faaliyet, 
a~an SJcaklardan s1kmb ~ekerler. Bil - senenin alh aymda cidden maflu~ bir 
hassa ~ok kii~iik ya~taki ~ocuklar bu hal ahyor. 
vaman s1caklar karjJsmda ekseriya ~~
ban dokme ve isilik ~1karrna gibi cild 
B:raz1ndan kurtu1amazlar, viicudce inki~ 
$aflan giigle~ir, hele biinyece esasen za
ylf olanlan bu ezici SJcaklarda biisbiitiin 
b tab kahrlar .. Binaenaleyh boyle, go -
riiniir kazalar (?!) dan kurtulmak i~in 
yazm, 'ocuklu ailelerin baga, yaylaya 
pkanlmalan JazJm gelir, tarzmda, zahi
ren ~ok mukni sebebler ileri siiriilebi -
lir. Fakat hakikatte bu sebebler tama -
men vcrinde de~ildir. <;iinkii kii~iik ,a. 
cuklan oldugu halde biitiin yaz1 jehir 
ve kasabalarda ge~irip de s1hhi vaziyet
leri bozulm1yan bir~ok aileler vard1r. 
<;ukurovada dogup biiyiiyen her insan, 
mutlaka yazm yayla!ara ~1km1j aile ~o
cuklan degild'rler. 

Hele, zamamm1zda, biraz hali vakti 
yerinde olanlar i~in - ki zaten bag ve 
yayla go~lerini itiyad edinenler de bun
lardJr • yazm ~e§idli medeni vas!talar
dan istifade etmek suretile, §ikayete 
mevzu ve sebeb gosterilen, yaz sJcakla
nm onlemek pekala miimkiindiir. Mali 
kudrcti miisaid olm1yanlar • ki bunlar 
biitiin yaz §ehirlerde kalmaga mecbur 
bulunanlard1r - bu tarzda vesaitten de 
istifade edcmedikleri halde, giil gibi ya
~adlklarJnl gozoniine getirirsek, bu yay
la go,leri itiyadmm kat'i bir zaruretten 
dogma olmad1j:ilm teslim etmekte zor
uk ~ekmeyiz. 

Maamafih biliyoruz ki, herkes yorga
nma gore ayagm1 uzahr. Hali vakti ye
rinde olanlann huzur ve zevkleri i~in 

dondUremez! Gidecegim F erid Bey; 
muhakkak gidecegim! T ahammU!Um 
kalmad1 artlk bu azab1 ~ekmege !.. 

Galiba aghyor ... \=UnkU, i~eriden gelen 
kU~Uk, ince h1~kmk sesleri i~itiyoruz. 

filimdi, bu itiyad JID, gorenek rni, zaru
ret ml; ne dePSek diyelim, yaylak ve kl~
lak go~lerine malrul blr ve,he vermek 
i~in ne yapmah? diyeceksiniz. Biz de bu 
mukadder sua! karjlsmda kalacaglm!Zl 
bilerek, vak1ay1 izaha kalk!jhk. Ne mi 
yapmah? Her halde, yaylaya ~1kmay1 

yasak etmeli demiyecegimizi tahmin e
dersiniz. Bizce yap1lacak i§, §U esaslarda 
toplanabilir: 

filehir ve kasabalanm1zda, yaz siCakla
nmn iiziicii ve ezici tazyikini hafifletici 
belediye hizrnetlerinin ~er~evesini ge • 
ni~letmeli. Cadde ve sokaklarm temiz • 
lik ve s1k s1k sulanmas1, umum! bah~e • 
lerin, mesire yerlerinin ihtiyac nisbe -
tinde artmlmas1, vantilator ve soguk 
hava dolablarmm elektrik, iicretlerinin 
indirilmesi gibi umumi hizmetler bu 
meyanda zikredilcbilir. 

Yaylak ve k1~lak go~lerinin mahzur -
!an hakkmda devamh ve kuvvetli pro
pagandalar yap1lmak suretile, kendile -
rini bu cereyana kaptJranlarJ tenvir et
mek de faydas1z ohnaz kanaatindeyiz. 

Hulasa, geni~ bir salgm halinde devam 
eden bu bid'ati; bir taraftan, yayla arzu
sunu unutturacak medeni vasrtalan ~o -
galtmak ve kolaylajtlrmak suretile, di
ger taraftan da bu mevzuda propagan
daYJ ihmal etmemek yolile bertaraf et
mek miimkiin olabilir sanmz. <;:iinkii bu 
mevzu, bugiin hakikaten iizerinde duru
Jacak esash ve ehemmiyetli bir mevzu 
olm~tur arhk ... 

- Gidecegim Ferid Bey. 
- Gitmiyeceksin diyorum sana I B1-

rakm1yacaglm seni ... Kafi artlk bu Jstl
rab. Beni b;r defa daha bedbaht etme
ye hakkm yok! 

-62- - Ann em sizi deli gibi seviyor Fe
Bir kitab almak i~in tam ayaklannm ucu- - Nevin, diyor. Buses, Nevinin sesi: rid Bey; ona ac1ym, on a mU§fik davran
na basarak kendini yukan dogru kald!Ta- kiZim!.. maya, iyi olmaya ~ah§m I Sevgisine, a§· 

- Bir defa daha bedbaht etmeye mi 
dediniz? 

- Evet, bir defa daha bedbaht et
meye! lsSJz karh bir dagm eteginde, din
mek bilmiyen bir yara gibi i~ime ~okUp 
yerle,tikten s1nra, tek bir iz bJTakmadan 
e!imden ka~tln, kayboldun gittin! HafJ
zamm en derin ko§elerine, §UUTU bozu
lan beynimin en mahrem noktalanna 
kadar nUfuz ederek, senelerce sinsi sinsi 
bir maraz, bir !Shrab, azab halinde tah
te!§urumda ya§adm! Beni deliye, ~llg;
na (evirdin! Budala hafJZam, bunak 
beynim mUtemadiyen benimle alay e
diyordu. Seni unuttugumu zannediyor· 

dum. Halbuki sen, sonmiyen bir ate§, 
dinmiyen bir ac1, dokunduk~a kanayan 
bir yara gibi, durmadan i~imde nefes a
hyordun! Sa de §eklini, rengini, sesini 

kaybediyor; fakat ruhunu, hayalini, hall
ram ya§Jyordum! Bilmiyerek, anlamJya
rak ya§lyor; seni sevdigimin bile farkma 
varam1yarak deli gibi seviyordum seni! 
Gozlerimle, dudaklanmla degil, §uurum-

cag1 mada, tamd1k bir sesin kulaklanna Sonra, hemen dizlerinin Uzerinde dog· kma hUrmet edin zavallmm! Boyle bir 
~arpar l!ibi oldugunu duyuyor... rulmaga ~ah1arak, cam bolmenin bulun-l ajka hUrmet etmek, i~inde bir par~a mer-

- HayJT Ferid Bey, hay!T!. .. Ben du~u yere do~ru yUrUmei{e ba§hyor. Yii- hamel hissi ta§lyan insan i~in bir vazife
bunu yapmaga muktedir de~ilim artlk ... riiyor, yUriiyor ve gelip tarn bolmenin o- dir. 

Leyla bir an oldugu yerde dona kal- niinde duruyor. Sonra k•1laklanm bir ka- Hafif hafif oksUrUyor. 
m1 hr. Bu ses, bu sesi ~1karan ins am ta- pak gibi buzlu carnlarm iizerine yapl§l!Ta- - Ban a gelince; beni hi~ dU,iinme-
myor Leyla!... ~akaklannm yand1gm1, rak dinleme~e ba,hyor. yin ?rtik! Size soyledim: Ben, gidiyo-
i~ine SJcak s;cak bir§eyin aktigm1 duyu- <;:1t ,,karmJyor 1imdi. .. Duyulacak di- rum, bir daha gelmemek, geri donrne
yor jimdi!. .. Carib bir hissi kablelvuku, ye sanki nefes almaktan bile korkuyor. mek Uzere gidiyorum. Y aln1Z, 1irndi, 
rnii•1i§ bir korku halinde. bUtUn vUcudU- K1p1Tdamadan, kirpiklerini oynalmad~n gozleri ya§lar, kalbi sonmiyen ate§lerle 
"ii. ben!igini sarmlj!. .. Sars1ld:gom, zan- oyle duruyor ve dinliyor. dolu olarak yammzdan aynlan bu gene 

!!" zan~a titC'digini gorUyoruz... hte, Nevinin sesmi, kelime kelime, bedbaht klz, iyi bilin ki, ISSIZ karh dag-
- Ferid Bey; beni memnun etmek cUmle ciimle, noktasuu bile ka~nrnadan, alrm eteklerinde ge~en karanhk k11 gece

istivorsanJZ ei(er, annemi me,'ud etrnege oldugu gibi i1itiyoruz: lerini hi<; unulm•yacaktJr. Bu karanlrk 
~al1 10 bundan sonra!... Onun saa- - Gidecegim F erid Bey, diyor; bir k11 gecelerini, omriimUn son dakikasona 
de•;ni k•ndi <aadetirn telakki edecegim !.. daha gelmemek, bir daha bu korkunc, kadar, gozlenm kapamnc1ya kadar seve-

Ley Ia, oldugu y~re y•klhp kalmamak bu zehirli havay1 teneffUs etmemek, don- cek ve JJatnamda ya§atmaya ~ahlaca
icin mt·o1 duvara day1yor ... Giin ge<;tik~e rnemek Uzere gidecegirn .. Y ann, !stan- g;m! All aha "marlad1k F erid Bey I 
bi•a7 d1ha •ol•n. zarnan yUrUdiik~e bi-, bulda '!On gUnUm olacak benim! Azmet- Tam bu mada kulaklanm1za boguk 
raz dal,a i!,t vorl·•·en dud,klanm, di,Ie- tim, ertesi ak•am trent h;neoegim! Ka- bir ses ~arp>yor. 
11nin ara ;na alarak 15.nyor. ranmdan beni, degil siz, Allah gelse - Hay1r, Nevin, gitmiyeceksin sen! 

---- -- --- -
--- ~- ---- ---- -=-~ ---
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Japon k1hclar1 
iki yiizlii 

silahlar, 
ve ustura 

Avrupablarm 
kadar keskin olan bu 

ke,fetmege muvaffak 
olamad1klar1 bir usulle yapdmaktadir 

Japonyada, mabedlerin en esrarengizi 
olan filinto mabedinde bir mihrab ve bu 
mihrabm iistiinde bir ayna i!e bi.r klhc 
vardu. Ayna, kocasmm golgesinden iba
ret telakki edilen kadmm semboliidiir. 
K1hc erkek tirnsalidir ve Samura'YJ. tem
sil eder. 

!ki bin seneyi miitecaviz bir ;aman
danberi Japon asilzadesi, bu klhc an'a
nesine bagh kahnl§tlr. Bugiin yirminci 
asnn biitiin terakkilerini benirnsemi§ o
lan Japon erkeginin evinde, mutlaka ec
dad yadigan bOyle bir kll!c ve iizerin
de kendi markas1 i§lenmi§ beyaz bir ki
mono vard1r. 

Japon lahc!annm kendilerl nas1! mu
kaddes ve efsanevi bir mana ve mahiyet 
ta~Jrsa, yaplhjlBTI da oyJece efsanevidir. 
Herkesin son derece hiirmet ettigi, To
jisi denilen birka~ silah ustasmdan ba§ka 
hi~ kimse bu klhclann yaplhjmdaki su
ra vaklf degildir. 

tki yiizlii ve ustura kadar keskin olan 
Japon lahclan, ~irndiye kadar Avrupah
larm ke§fetmege rnuvaffak olamad1klan 
bir usulle birbirine yapl§tmlml§ iki ~elik 
par~asmdan miitejekkildir. K1hcm ~eli

gi, ilk suyu verildikten sonra, kokular 
ve nebat usarelerile kar1~1k bir kiil ta
bakasile ortiiliir. Sonra tekrar nanbeyza 
halinde k1zdmlu-, ikinci defa su verilir. 
Bu defaki suya, Samuray, kendi kamn
dan bir iki darnla akJtmJ~hr. 

K1hc, sahibine, rnerasimle verilir. Ar
hk o andan itibaren, bu kihei biiyiik bir 
itina ile muhafaza etmek, Samuray'm 
borcudur. 0 mukaddes silah1 <;aldLrmak. 
yahud da dii~mana kaptJrmak oyle bir 
~erefsizliktir ki, ancak Harakiri ile te
mizlenebilir. 

Japon an'anelerinden alan ve Tane~i
giri denilen bir adet vardu- ki, 1868 sene
sine kadar hiikmii cari idi. K1hc teslimi 
merasiminin cereyan ettigi giiniin a~a
ml, klhca sah1b olan muharib ISSIZ bir 
yerde pusu kurar, ilk tesadiif ettigi yol
cunun kafasm1 bir vuru<ta u~urmak su
retile !ahem keskinligini tecriibe ederdi. 

K1!Jcma itina etmiyen Samuray, onun 
en ufak bir pas lekesile k1rlenmesine 
meydan verdigi takdirde kendi kendini, 
hei-mon denilen cezaya ~arpard1. Bu ce
za, evinin kap1s1 Online Hti tane bambu 
agac1 dlkmek ve be~ ay evden d1~an ~~k
mamak, diinya kelam1 etmemek §ekl'nde 
tatbik olunurdu. Kendi hakkmda boyle 

bir ceza JSdar eden Japon, yalmz kendi
sini degil, biitiin ev halkm1 da birlikte 

Japon san'atkan, kiitc 
~eligini hazuhyor 

dort duvar arasma hapsetmi§ olurdu. Bu 
hiikmiin hi!B.fma hareket, ya oliimle, ya 
memleketten siiriilmekle neticelenirdi. 

A vrupamn ronesans devr'ne tesadiif e
den tarihlerde, Japan klhclan alhn kak
malarla ve resimlerle siislenrnege ba~
lamJ§tlr. Fakat, k1hcm kendisi ne kadar 
k1ymetli ise, lam o nispette adi olurdu. 
Bunda da sembolik bir mana vard1. Bu 
gibi k1hclar, sahibinin, ruhunu kabil ol
dugu kadar yiikseltip, cismine deger ver
miyen tam bir muharib oldugunu giiste
riyordu. 

Samuray k1hclannm bir hususiyeti de, 
harbde olsun, hususi rniibarezclcrde ol
sun, amber kokusuna bulanmalarJdu-. 
Ayni koku Japan migferlerinde de var
dJr. Bunun sebebi, Samuray'm, kestigi 

dii~man kafas1n1 migferine koyup, sepet
te gotiiriir gibi evine ta~1masJd1r. Amber 
koklisu, k1hcdaki ve migfetdeki kan ko
kusunu giderdigi i<;in, Japonlar silahla
nna bu kokudan siirerlerdi. 

Samuray'lann son ahfadmdan olan 
Port Arthur kahramam General Nogi, 
on yajmda bir ~ocukken, miirebbisinin, 
kendisini gcce karanlt~mda siyasetgt1ha 
yollad1gml ve korkakhgm1 gidermek i

~in, oradan idam edilmij adamlann ka
falanm ahp getirmege mecbur ettigini 
hahratmda anlatJr. 

( Trakya a,Icibk kursu talebelerinin seyahati ) 

Edirne (Hususi) - Trakya ziraat ve a~JcJhk kursu talebeleri Geliboluya 
yaphklan tatlikat gezisinden donmii~lerdir. 12 nisanda 20 ki~ilik bir kafile 
halinde muallimlerile birlkte yola <;1kan talebeler, Havsa, K1rcasalik, Pehli
vankoy. Bayramh, Uzunkoprii ve Ke~ana da ugnyarak a~1lar yapmt~lar ve 
Gelibolu Birlik fid.anhgile Biirhanh koyiinde 10,000 e yakm ze}llin budad!k· 
tan maada ge<;en sene a~1lanan zeytinlerin filizlerini de temizlemi~lerdir. 

Gonderdgim fotograf, kurs talebelernin bu gezilerinqen bir intibad1r. 

Ia, i~imle sevdim seni senelerce, Nevin I 
K1Z1n, o mada, hu;kua h1~k1Ta agla

d:gml i1itiyoruz: 
- Susun F erid Bey; susun! Allaha!

kmJza susun 1 Bu, ~ok mUthi1 bir§ey. An· 
nem! Y a annern? Annemi unutuyor 
musunuz? 

- Hayu, Nevin; anneni unutmuyo
rum; anneni unutmtyacagtm! bmriimlin 
sonuna kadar unutrnJyacaglrn anoeni I 0 
dUnyamn en temiz, en dUrUst, en vefakar 
kad1mdJT I Ben de, bun a mukabil, en za
lim, en insafSiz, en kalbsiz bir muhatab! 
Onun a§km1, mukaddes bir habra gibi, 
ta mezara kadar gotUrecek, ta ebed!ye
tc kadar i~imde ya§atacaglm I 

- Habra gibi mi? 
- Evet; hatna gibi I \=UnkU art;k, 

annen benim i~in bir habradan ba§ka bir
§ey degildir... Muazzez, rnukaddes bir 
habra I 

- Ferid Bey; ~ok zalimane konu1u· 
yorsunuzl 

- Zalimane konu§muyorum Nevin, 
hakikati soylemeye ~ah,,yorurn. Fa kat, 
eger sen konujmaml zalimane bulmakta 
!STar ediyorsan, o zaman itiraf etmek la
Zim gelir ki, bu zulmii yapan, bu 1ulme 
sebeb olan ben deiii!, sadece sensinl 

-Ben mi? 
- Eve!, Sen I Ciinkii bUtUn bu felii-

ketlere, bu facialara sen sebeb oldunl 
<;:Unkii beynimin, benligimin, iradernin 
i<;inde hiikUm siiren yalmz sendin! An· 
nen birdenbire kar11ma <;lkmca, hasta ju• 
urum, ne yaphg1m bilmiyen budala ha
f,zam, onun ye§ile ka<;an elii gozlerinde 
senin gozlerinin Jjlgml, onun lhi9kmkla
nnda senin 1Shrabm1, onun dudaklarmda 
senin hararetini buldu. Seni onda gordU. 
Seni onun i~inde ya~atb. Seni onun ha
vasmda hissetti ve bunun i~in giUi on a I 
<;:UnkU onu degil, seni seviyordum. <;:un
kU kalbirnde ya§lyan o degil, send in! 
Annen, senin sadece bir golgen olarak 
kahyordu. 1htirnal, gene biiyle birdenbi
re kar11ma <;lkmaml§ olsaydm, arkasm· 
dan gidecek, ve manaSim, rnahiyetini 
bilmedigim bir a1kla sevmeye devam e
decektirn anneni I Fa kat, ne ~are! T abi
atin ezeli kanunlan nihayet hUkmlinU 
gostermeye ba§lad1. Bulutlann arka•:n· 
dan kurtulan bir bahar gUne§i gibi, bir· 
denbire kar§Jma ~1ktm! Gene, laze 1~1k· 
lanm, bir radyum §Ual kuvvetile, ha•ta 
hahzamm derinliklerine bo§altmca, lha· 
kikat, duvarlan ylkllan bir sel gibi. onii· 
mUze dokUiiiverdi ... 0 zarnan anla~Jid 
ki... tArM., oar) 



CUMHUtc.l~ET 

Hangisi sihirbaz? 

Milanoda verilen 

kararlar 
[B~tarats 1 fncf sahttede] 

Askeri ittilaktn mahiyeti 

------------------
Londra 8 (a.a.) - italya ile AI -

manya arasmda bir asker! ittifak akdi 
meselesi hakkmda parlamento mahfille -
rinde boyle bir ittifakm akdedilmesile va
ziyette bir degi~iklik olmiyacaih soylen
mekte ve ~u ittif akm belki de J aponya
mn bu ittifaka girmek hususundaki tered
diidiinii izale edecegi ilave edilmektedir. 

Celladlar kadlDin 
yapi,ttlar ve 

dibine 

iistiine saldirddar, bogaz1na 
bogdular; cesedi bir ~ab 

bJrakip gittiler 

Sihirbazlar ancak sihre inauanlar iize
rinde tesir yapabilirler. Bu tesir de yan
lt~ kanaatlerin zaytf iradelere yaptlgl 
<<kendi kendine telkin» den dogar. Bir 
insan nekadar az kiilti.irlii, az gorgiilii ve 
ham kafah olursa vehimlerin de o nispet
te esiri olur. Bunun i<;indir ki insanbgm 
umumi ve hakiki kulti.ir seviyesi yi.iksel
dik<;e sihirbazlann cemiyetteki r<>lleri de 
o derece zay1flami~hr. Eski devirlerin 
tetkiki suasmda oyle zamanlara rashyo
ruz ki astl hayat ve ihtiyadar ayaklar al
tmda kalmt~tlr; biitiin hadiselerde sihir, 
ttlstm gibi mevhum kuvvetlerin rolleri 
goriiliir. Cok vakit ~eytanca zekalar si -
hirbazhgt kendi ihtiraslarma alet etmi§ -
)erdir. Bu gibi vak'alar Osmanh tarihin
de de eksik de~ildir. Bugiin onlardan bit 
tanesini yaz1yoruz: 

1821 senesinde bir bahar gi.inii Bo -
gazi<;inin Beylerbeyi mesiresini saz, soz vc 
~engi sesleri dolduruyordu. Stk arabalar, 
suma egerli atlar, tenteli kayudar buraya 
istanbulun en zengin ve tamnmt~ ailele
rinin de gelmi1 olduklanm anlattyordu. 
Y e~il agaclann golgelerinde, yama~lar
daki ince yollarda, su ba~lannda, bahc;e 
arahklannda kahkahalar ve ~ar1olar ek
sik degildi. Pembe, mavi, ktrmlZl, san, 
beyaz feraceler ri.izgarda dalgalaruyor; 
ya$maklar omuzlara at1larak kumral, sa
n siyah sac; ki.imeleri omuzlara dokulii -
yordu. 

«Havuzba§t» mesiresi diger taraflar • 
dan daha kalabahktt ve buradakilerin da
ha muhte~em ve ~akrak insanlar oldugu 
bir anda goze c;arptyordu. · 

Bir arallk pembe feraceli, kara ka$11, 
keskin baki&h bir kadtn, etrafmda sekiz 
on cariye oldugu halde oraya yakla$h. 
Biraz otede kendisi ~ibi ihti~amJa giyin
mi~ ve cariyelerle c;evrilmi1 olan bir ka
dm daha vard1. 

lki kibar kadmm gozleri bir an kat§l· 
Ja~h. Birincisi ikincisini ba§tan ayaga ka
dar istihfafla siizerek bir kahkaha atb: 
sonra onun san feracesmi, epeyce bUyijk 
olan gog Us ve gobegir_i kasdederek: 

-- Aman ne de yak:~ml§, balkaba(?;Ina 
benzemi§! 

Diye c;mguakh bir sesle bagtrdt. 
Cariyeler bu kahkahaya i~tirak ettiler. 

Ote taraftan k1sa bir cevab duyuldu: 
- Balkabaih sana benzer; stbirbaz 

kan! 
- Yay a§ifte, ben bugline bugiin 

Seyhi.ilislamhk etmekte olan bir adamm 
halilesiyim. Senin gibi, diinyayt fesada 
veren bir ~eytan herifin mutfak pa~vrast 
degilim! 

- K<>yunun bulunmadtib yerde ab -
durrahman c;elebi olmu~; benim zevcim 
oyle bir adam ki senin, ciibbeli sankh 
gavurunu tepetaklak gctirmek ic;in bir tek 
sozi.i <;ok bile gelir. 

Soz kavgast gittik<;e daha sert ve ac;tk 
sac;tk bir hal ald1. Pembe feraceli kadm 
birden ileri atJidt. Usta bir kumandan 
gibi cariyeleri de ileri siirdi.i; iki laraf 
birbirine girdi. Simdi HavU7ba~t mesire
sinde yirmi kadar ktz ve kadm sa~ sar;;a 
ba$ ba~a gelmi~lerdi. Ortaltgl ~1ghklar, 
kufi.irler, inilti ve haykm~lar doldurmut
tu. Bunu goren ba~ka kadmlarla c;-ocuk -
lar da ko~up geliyorlar; kavga yenmn 
etrafmda gittikr;;e kesif bir hal alan bi.iyiik 
bir halka halinde toplanarak ortadakileti 
kiZJ~hnyorlardt. 

0 ak~am bi.itiin lstanbulda §U haber 
ag1zdan a~tza dolMtyordu: 

- Saray ba~katibi Halet Efendinin 
kans1 Lebibe Hammla $eyhiilislam Ha
lil Efendinin kanst Hace Ziba Hamm 
Beylerbeyinde Havuzba~l mesiresi~de 
sac; sac; a ba$ bas a gelmi~ler. ~ .. 

Ziba Hamm Cerkezdi. Uc;iincii Selim 
zamanmda hoca Abdullah Afi;amn da -
iresine girmi~. efendisi tarafmdan istifra~ 
edilmi~ti. Abdullah Aga oldiigii !aman 
padi~ah onu kendisinm Hazine Kethii • 
dast bulunan Halil Efendiye «odal1k» o· 
larak hediye ederken: 

- Htr<;m ve fazla serttir; lakin hem 
dindar hem de harem inz1batmda bece
riklidir. 

Demi~ti . 
Ziba Hamm Halil Efendinin yalmz 

carivelerine degil, kendisine de hiikmet
mekte gecikmemi$, onunla evlenmt~ti. 

Halil Efendi hatlr bilmiyen, a~k ko
nusan, sert sozlii ve sert yiizlii bir addm
dt. Cayet sinsi, entriknc1, hari' olan ba$
katib Halet Efendi ile taban tabana ztd 
bir tabiatte bulunmas1 onunla ivi ge~in
mesine imkan vermiyordu. Bu yiizden a
ralarmda adeta harb bali mevcuddu. Bu 

Ayni mahfillerde izhar edilen kanaate 
hal kanlanna da sirayet etmi$, Havuzba- gore. bu pakt bilhassa tecaviizlere kar§I 
~~ mesiresindeki rezalet olmu~tu. bir mukavemet cephesi kurmaga ~ah~an 

0 devrin icab1 olarak sinsi adam oteki- F ransa ve lngilterenin bu gayretlerine 
ni yere vurmakta gec1kmedi ve HaH bir mukabele te~kil etmektedir. Bununla 
Efendi .$eyhiilislamhktan azledi!erek beraber vaziyette bir degi~iklik yoktur. 
Bursaya siiriildi.i; Ziba Hamm da ~Up- ltalyan ve Alman erkamharbiye gori.i$ -
hesiz onunla birlikte gitti. F akat Halet melerile Mare&al Goring'in ziyareti Al
Efendi Halil Efendiden ziyade Ziba manya ile 1talya arasmdaki srkt te~riki 
Hamma krz1yordu ve ondan intikam al- mesaiye bir misal te~kil etmektedir. 

Yazan: KADIRCAN KAFLI 

mak istiy<>rdu. Bunun i~in de gayet kuv- Bu ittifakla bir ihtilaf zuhuru halinde 
vetli ve padi~aht ku§kulanduan, k1;::duan ltalyanm bitaraf kalmast ihtimali de or-
bir bahane yarattl: Sihirbazhk... tadan kaldmlml$ olmaktadir. 

Bursa istanbula yakm oldugu i<;in, ltalyan gazetelerinin ne,riyaft 
Halil Efendinin hademesinden olup Ye- Roma 8 (a.a.) - Bugi.inki.i pazartesi 
ni~eri ocagma da intisablan bulunan hazt I gunii ogle vakti inti~ar etmi~ olan biitiin 
kimseler stk stk buraya geliyorlard·. Bu-

1 
gazeteler, ilk sahifelerini di.in Milano' da 

rada tamd1klarile gorii~iirken, efendil eri- Kont cia no ile Von Ribbentrop arasmda 
nin yakmda Halet Efendiyi mag!iib ede- a'kdedilmi~ olan siyasi ve askeri misaka 
rek eski mevkiine yiikselecegini soy!iiyor- tahsis etmektedirler. 
lardt. Bu sozler Halet Efendiyi hi~ sev- Gazeteler muazzam ba~lrklar albnda 
miyen halk ve bi.iyiik memurlar arasmda bu misakm Avrupa sulhuna mi.iessir su -
cabucak yaytliYor, adeta miijde yerine rette yardtmt dokunacagm1 tebariiz ettir
ge~iyordu. Bu yiizden de hemen ba~ka.- mektedirler. Bi.iti.in ba~makalelerle tef -
tibin kula~ma gidiyord1.1. sirler, bu vadide mi.ilhemdirler. Gazete -

Halet Efendi padi~ah iizerinde o ka- ler bundan ba~ka italyan milletinin mu
dar bi.iyiik bir niifuz kazaomt§h ki dile- azzam bir kuvvet ve sulh aleti te~kil et
digini idam ettiriyor, diledigini de seyis- mekte qlan italyan - Alman siyasi ve as
likten vezirlige yiikseltiyordu. Kendis1 keri ittirakt karanm ~vkle kar&IIami§ ol
hakkmdaki dedik<>dulara son vermek i~in duguna i~aret etmektedirler. 
Halil Efendiyi Afy<>nkarahisara siirgiin Paristeki akisler 
ettirdi, fakat Ziba hammt, intikammt al- Paris 8 (a.a.) - Salahiyettar mab -
mak iizere, Bursada ahkoydu. Sonra Zi- fillerde izhar edilen kanaate gore, yeni 
ba Hammm bi.iyi.i yaphgmt ileri si.irdii. itafyan _ Alman asker! ittifakt vaziyette 
Bu i~te Ziba Hammm a§~tba§Ismm da - bir degi~iklik husule getirmiyecektir. Bu 
mad1 Halilin !stanbuldaki Y eni~eriJer • ittifakm akdi keyfiyeti diger devletler 
den birine yaz.d1g1 mektub &ahid olarak iiz.erinde ruhi bir tesir husule getirmek 
ku1lamld1. Bundan ba~ka sabtk Seyhi.il • maksadile esasen mevcud olan bir vazi
islamm Eskiodalar civ,mndaki konaihnm yete diplomatik bir vesika ile maddi bir 
ahmna, gi.ibrelerin i<;ine gizlice agzt di - §ekil vermekten ibaret kalacaktu. 
kilmi~ siyah bir kuzu gomdiirdii. Sonra 
bunu ba~ka birisi haber vermi~ gibi ye - Berlinde akisler 
rinden <;tkarttt, bir ki.ife i~ine kovdurdu, Berlin 8 (a .a.) - «Havas» Matbuat 
padi~aha gosterdi: mahfilleri, Roma - Berlin siyasi ve askeri 

- hte padi~alum, Ziba dedik:eri a- ittifakmm nefret ve infialle reddedilen 
~iftenin sihirbazhgma bundan ala deli! ~emberleme tehdidlerine mukabele i~in 
olur mu '? ve tesaniid bo~luklarma ~re olmak iizere 

lkinci Mahmud bir defa daha Halet yaptld•gm• bildiriyorlar. 
Efendiye aldand1: Bununla beraber halk, Roma - Berlin 

- ldam olunsun I anla§mastmn resmi vesikalara neden ihti

Emrini verdi. 
Y eni~eri ocagmdan mi.ibasirler aynl • 

d1, Bursaya gonderildi. Bunlar oraya 
vardtklan zaman ha<:e Ziba Hammm o
turdugu eve gittiler; a~tl vazifelerinin ne 
oldugunu hissettirecek en kii<;i.ik bir ha
reket veya renk gostermeden: 

- Seni, efendi Karahisara istemi~ ve 
devlet kaptsmdan iltimdsla hemen istan
bula gitmeniz ic;in ferman gelmi~! 

Dediler. 
lstanbulu pe'k ozlemi~ olan kadmca~ 

gtz, belki de nostaljinin §iddetli tesiri al
tmda, i~i incelemedi, getiri!en arabaya 
hindi, §ehirden c;tktt. 

Biraz 50nra araba voldan aynldt ve 
kiTlara saph; Ziba Hamm ~.:~.~ndt: 

- Ne oldu'? Nereye gidiyoruz? 
- Kestirmedir; merak etmtyin I 
Bu yol gerc;ekten kt-stirmeydi, fakat 

istanbula degil, oliime gidiyordu. 
Celladlar kadmm as tune saidirdtlar; 

bir soz soyletmeden bogazma yapJ~t:lar 
ve h<>gdular: iistiindeki elbiseleri aldilar, 
r;;rr<;1plak bir halde bir ~ah dibine buakt;:> 
gittiler. 

Bir kadm, hele bir Seyhi.ilislam kariSl 
hakkmda yaptlan bu <;irkin hareket halk 
arasmda derin bir nefret uyand1rd1; Bur
samn tamnml~ adamlan kadmcagiZln 0· 
liisiini.i oradan alarak mutad merasimle 
gomdiiler. 

Bunu duyan eski Seyhi.ilislam Halil 
Efendi de k1sa bir zaroan sonra felce ug
nyarak oldii. 

Simdi insaf ile soylensin: Ziba Hamm 
m1 sihirbaz Halet Eft.ndi mi? 

Kadircan KAF Ll 

Prens Pol bu ak,am 
Romaya gidiyor 

(B~tarats I fnct sahttede) 

Bu toplanttdan evvel Ma~ek'in evinde, 
H1rvat reislerinden ba~ka mi.istakil de· 
mokrat partisi miimessillerile parlamento 
miittehid muhalefet erkam ve milli parti 
reisinin i§tirak1le bir konferans akdolun
mu§tur. 

H1rvat miimessilleri heyetinin miizake
releri saat 12.45 e kadar siirmii§ ve ogle
den sonra tekrar saat 17 de toplamlm!~ 
tlr. Bu ak~am veya yann kat'! bir karar 
verilmesi muhtemeldir. 

yac gordi.igiini.i merak etmektedir. 

Siyas1 mahfil1er, ittifakm Berlinin mii
tevazt ve namuskarane tekliflerini reddet
mek istiyen Polonya tahrikatma bir cevab 
oldugunu kaytd ve Polonya ile Londra
Paris iizerine miithi§ bir tesir yapacagmt 
zannediyorlar. 

Var,ova gazetelerinin telsirleri 

Var~ova 8 (a.a.) - Gazetelerin ka~ 
naatine gore, Milano anla~ast hi~bir 
~yi degi~tirmemi~tir ve bilhassa Alman
yanm bah devletlerinin hattt hareketine 
cevab olarak yaphgl bir mancvra olarak 
tefsir edilmelidir. 

Biiti.in gazeteler, Milano gorii~meleri
nin Almanyanm zaferile neticelendigini 
kaydediyorlar. 

Hi.ikumetin na~iri efkan olan Kurjer 
Poranny soruyor: 

italy a bir A vrupa devleti vaziyetini 
terk mi ediyor? 

Milliyetperver Kurjer Warsawski, Mi
lano neticesini Berlinin yapt1g1 tazyikle 
italyamn ~ekingen hath bareketi arasm~ 
da bir mutavasstt tam hal olarak tefsir 
etmektedir. 

Diger taraftan hiikumet gazeteleri, 
pakta mubalagah bir ehemmiyet atfet -
miyorlar. 

ltalya Krait Berline gidiyor 
Berlin 8 (a.a.) - lsrarla dola~an $a• 

yialara gore, italya Krah mayts 1938 de 
Hitler'in kendisine yaptlgt ziyareti iade 
maksadile 28 may1sta buraya gelecektir. 
Hitler'in dogumunun ytldoniimi.i mi.inase
betile ~dlirde kurulan taklar, Krahn gel
mesine intizaren yerlerinde buaktlacak • 
ttr. 

ltalyan yiiksek askeri ,urasrmn 
kararlar1 

Roma 8 (a.a.) - Bugiin ne$redilen 
bir tebligde deniliyor ki: 

« Yiiksek askeri $Ura Venedik saraym
da Mussolini'nin riyaseti altmda toplan
mt~hr. i~timaa Yeliahdla Mare~al Ba
doglio ve Mare~al Graziani, Genelkur
may reisi General Pariani, Genelkurmay 
erkam ve biiti.in kolordu kumandanlan 
i~tirak etmi§tir. 

Efradm hamlanmasl, hududlarda te~
kilat yapi!mast ve ordunun takviyesi ic;in 
alman tedbirler tetkik edildikten sonra 
Muswlini tamamen son ordu tahsisatt 
hakkmda talimat vermi§tir. 

Mii,terek cephe 

nas1l kurhlacak? 
CBa$tarata 1 fncf sahltede) 

fngilterenin teklifi kabul edildigi tak
dirde, ~arki Avrupa sulhu kat'i surette 
temin edilmi$ olacaknr. 

Ajansm verdigi malUmat 
Moskova 8 (a.a.) -Reuter: 
fngiliz - Rus • Frans1z iic;ler paktt ya

ptlmast ic;in Sovyetler tarafmdan yaptlan 
t~klife bugiin fngiltere Biiyiik El~isi, hii
kumetinin cevabmt tevdi edecektir. ingi
liz cevab1 §U iki noktay1 ihtiva etmekte
dir: 

1. Sovyetler Birligi kendi §ark hudud
larmdaki devletleri tek ba§ma garanti e
decektir. 

2. Eger bu garanti neticesinde Sovyet 
Rusya bir harbe giri§mek mecburiyetinde 
kahrsa ingiltere Sovyetlere yardtm ede~ 
cektir. 

ingiltere Buyiik Elc;isi, Litvinof'un is
tifasmm Sovyet harici siyasetinde bir de
gi§ikligi tazammun edip etmedigini de og
renmeye ~alt~acaktir. 

Askeri miizakereler. 
Londra 8 {Hususi) - Erkamharbi

yeye mensub yiiksek riitbeli altt fngiliz 
zabiti, Harbiye N a1;mnrn em rile Parise 
hareket etmi§lerdir. lngiliz askeri heyeti, 
Fransa Erkamhatbiyesile mi.izakerderdc 
bulunacakttr. Miizakereler dort gun de
vam edecektir. 

Potemkin'in temaslart 
Sofya 8 (Hususi) - Krai Boris ta

rahndan kabul edilen Potemkin, Basve
kil Koseivanof'la da gorii~tiikten sonra 
Bi.ikre~ hareket etrni~tir. Bu gorii~meler 
hakkmda stkl bir ketumiyet muhafaza 
edil me ktedir. 

Galenko ile miilakat 
Bukre~ 8 (a.a.) - Potemkin ogle -

i.izeri Sofyadan buraya gelmi~Lir. Mu -
maileyh ogle yemegini Gafenko ile bir
likte yemi§tir. Burada nekadar kalacagl 
belli degildir. 

Litvinol'un iBtilasz meselesi 
Londra 8 ( a.a. ) - Ogrenildigine go

re S<>vyetler Birligi sefiri Maiski bup;iin 
ingiltere hiikumetine Litvinof'un istifa -
smm Sovyetler Birliginin siyasetinde hic;
bir degi§iklik husule getirmiyecegini bil
dirmi~tir. Moskovadaki lngiltere sefirinin 
Molotof'la yapacag1 mi.ilakat neticesinde 
Sovyet harici siyasetinin kat'iyetle taay~ 
yiin etmesi ve siyasi mahfillerde hissedi
len endi~enin bu suretle tamamile zail ol
mast beklenmektedir. 

lngiliz ga%etelerinin nefTiyatr 
Londra 8 (a.a.) - Bu sabahki gaze· 

teler bilhassa fngiliz - Sovyet miizake -
releri ve Alman - italyan paktile me~gul 
olmaktadl!lar. Gazetelere gore. Milano 
pakh kimseyi hayrete di.i§i.irmemi§tir, zira 
filen mevcud olan bir vaziyeti hukukan 
da tammaktad1r. 

Times gazetesine nazaran, 1ngiliz hi.i -
kumetinin vaziyetinde degi§iklik yoktur. 
ingiltere Sovyetler Birligile ittifakt red
detmiyecektir. Fa kat evvelemirde dogu 
Avrupasmm emniyeti meselesinin halli 
mi.inasib olacag1 kanaatindedir. 

lngiltere ve Fransa dcgu Avrupast dev
letlerile anla§mi§lardtr. Sovyetler Birligi 
ihtiyac halinde bu devletlere derhal yar -
d1ma amade oldugunu bildirsin, fngiltere 
ve F ransa kendisine yalmz kalmtyacagmt 
bildirecekl erdir. 

Deyli Mey] gazetesi, Milano paktm -
dan sonra demokrasi devletleri ic;in vazi
yette degi§iklik olmadtgmt kaydediyor. 

News Chronicle gazetesi diyor ki: 
«Sovyetler Birligile askeri bir ittifak 

kadar hi~ bir §ey miiessir olamtyacaktu. 
Hie;. bir§ey Hitler'i ve Alman kurmaymt 
yeni bir sergiize§te attlmaktan daha iyi 
menedemez.» 

Ktrtehirde giizel bir tetekkiil 
Kir§ehir 8 (a.a.) - Merkezi Ku~

hirde olmak, Ankara ve lstanbulda birer 
miimessilligi bulunmak iizere bir Cenc
Ier Okutma Cemiyeti kurulmu~tur. 

Cemiyet, tahsil ~agmda bulunan, fakir,' 
zekas1 ve ~ah§kanhgile tanmmt§, tahsile 
devam edecek geliri bulunmtyan c;ocuk
larm tahsillerini temin edecektir. 

Cemiyet, §imdiden haymever zevatt 
aza kaydma ha§laml§hr. 
T ekirdag1nda muhtar kursu 

Tekirdag 8 (a.a.) - 939 ytlt muh
tarlar kursu bugiin Halkevinde Valinin 
bir soylevile aetlmi§br. On gun siirecek 
olan bu kursa T ekirdag merkezine bagh 
altmt~ muhtar devam edecek, kendilerine 
Vali ve devair miidiirleri tarafmdan muh
telif dersler verilecektir. 

<;inde harh vaziyeti 
Cunking 8 (a.a.) - Kiangsin'in mer

kezi <>lan Nanc;ang Cin kuvvetleri tara
fmdan tamamile muhasara edilmi~tir. 
Cok ~iddetli bir muharebe olmaktadtr. 
Cin k1taah mezkur ~ehrin dt$ mahallele
rinden biri olan Lientayp;'t zaptetmi~tir. 

Han nehri cephesinde J aponlann Han· 
k<>v'un garbmda nehrin obiir sahiline ge<;
mek ic;in yaptt~Ian biitiin te~ebbiisler ye
niden akim ka)mi~txr. 
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Meclis, Tiirk-Aiman kredi 
anla§masini tasdik etti 

LB~tara/t 1 tncl sahHedeJ I Turk mallartntn ihracr ' 
Bundan sonra ruznameye ge~ilerek ha- -

ziran - agustos 1938 aylanna aid Divam Kredi anla§masi hiikmiine tevfikan 
Muhasebat raporile 3280 numarah aske- Ti.irkiye qukumeti tarafmdan icra edile • 
ri memurlar kanununa ek kanun ' layihasi- cek tediyatln devam1 mi.iddetince Alman· 
le istatistik umum miidiirliigii te§kilatt yaya bazt Ti.irk mallanmn ihracm1 tez • 
hakkmdaki kanuna bagh cetvelde degi- yid etmek i.izere Tiirkiye hi.ikumeti tara
§iklik yap1lmasma ve ordu subaylan he- fmdan kolayhk gosterilmesi hususunda 
yetine mahsus terfi kanununa ek kanun iki hi.ikumet anla§acaklardtr. Bu hususta 
layihalan miizakere ve kabul edilmi§tir. dahili ihtiyac ve taahhi.idlerimizin evvele-
Ticaret Vekilinin beyanata mirde nazan dikkate almacag1 ve ihracat 

Tiirkiye • Alman kredi anla§masmm disponibiliteleri dahilinde Almanyaya ih
miizakeresine gef¥ilirken Ticaret Vekili rae miisaadeleri verilecegi tabiidir. Kredi 
Cezmi Erc;in soz alarak kiirsiiye gelmi§ anla§masmm meriyeti miiddeti zarfmda 
ve miizakere mevzuu olan anla§ma etra • Almanya ile mevcud ticari tediyeler an • 
fmda §U beyanatta bulunmu§tur: la§masr meriyet mevkiinden kalkhgt tak-

«- Muhterem arkada§lar, yi.iksek hu- dirde muamelede bir tebeddiil olmiyacak
zurunuza takdim edilmi§ bulunan 150 hr. Y ani taksitlerin Ti.irk parasile tutan 
milyon markltk kredi anla§mas1, Alman ile Tiirk mallanmn mubayaa ve ihract te
firmalanndan kredi ile mubayaatta bu _ min olunacakhr. 
lunmak salahiyetimiz esas itibarile mah - Kredi anla§masmtn esas hiikiimleri 
fuz kalmak §artile bize mevcud muka - bunlardtr. Teferruat mahiyetinde olmak 
vele §artlanna nazaran vade, faiz ve te. iizere, Tiirkiye hukumeti tarafmdan sipa• 
diye balnmlanndan daha miisaid ~eraitle ri§lerin verilmesi strasmda ecnebi miite • 
Almanyadan mubayaatta bulunmak im~ hassts ve eksperlerle isti§are muvaf1k 
kanlanm bah§edecektir. A~tlan krediden goriildiigii takdirde Almanya hiikfuneti 
istifade yolu §oyle olacakru: Turkiye Tiirkiye hiikumetinin bu yolda gosterece .. 
hi.ikumetinin Almanyaya vermek arzu et- gi arzunun tahakkukunu teshil etmi§ ola· 
tigi sipari§lere miiteallik tediyatm icrast cakhr. 
i~in Reichbank sanayi kredilerile me§gul Nakliyat ve aigorta 
olmak iizere viicude getirdigi <<Gold 
Skont Bank» nez.dinde 150 milyon mark
hk bir kredi a~tlacaktu. Ti.irkiyede usul 
ve mevzuatt dairesinde hi.ikfunet~e Al -
man firmalarma yap1lacak sipari§lerin 
bedeli Almanyada krediyi a~an Cold 
Skont Bank tarafmdan Alman firmala • 
nna pe§in olarak odenecek ve buna mu -
kabil Tiirkiye hiikumeti de, banka tara
fmdan firmalara yaptlacak tediyata teka
biil eden miktarlarda Reichmark iizerin
den tanzim edilmi§ bazine bonolanm ban· 
kaya tevdi edecektir. 

T ediye fekilleri 

Bu bonolar banka tarafmdan tediyatm 
lazimillicra oldugu tarihlerden itibaren 
yiizde 5 faize tabi tutulacakttr. Bankaya 
borclamlan mebalig 6 ayhk taksitlerle on 
senede odenecektir. 

T aksitler Ti.irk parast olarak Ti.irkiye 
ile Almanya arasmda mevcud ticari tedi
yelere mi.iteallik anla§ma mucibince Cum
huriyet Merkez Bankasmdaki Almanya 
kliring hesabma yahnlacakttr. Bu suretle 
Tiirkiye hiikumeti borcdan ibra edilmi§ 
ve bonolanm istirdad etmi§ olacakhr. 
Krediden istifade i~in anla§ma bir vade 
gostermektedir. 

Bu vadeye gore, sipari,lerin 31 kanu
nuevvel 1941 tarihine kadar verilmi§ ol
mast laztmdtr. Almanyaya yaptlacak si
pari§lerin bir k1smt, Tiirkiyede icras1 la
ztm gelen ameliyata da ~amil olabilece -
ginden a~1lacak krediden ne miktanrun 
bu kabil ameliyata tefrik edilebilecegi 
hakkmda anla§mada hukiim mevcuddur. 
Bu hiikme gore bu nevi ameliyatl da ih
tiva eden sipari§lerin yiizde 20 sine kadar 
miktan Tiirkiyede sarfedilebilecektir. 

Keza Almanyadan ihrac edilecek mal .. 
lann nakliyatmda mutad ve normal tah
mil §artlanna uygun bir fiat verildigi tak· 
dirde Alman vapurlarmdan istifade olu· 
nacagma, ancak kafi istiab hacmini haiz 
Turk gemilerinin o tarihlerde Alman li
manlannda bulurunas1 halinde nakliyatm 
bunlarla yaptlacagl zikrolunmaktadtr. 

Anla~mada hamulenin Alman sigorta 
kumpanyalarma sigorta ettirilecegine dair 
bir hiikiim bulundugu gibi Alman firma
larmm mi.inakasa ve taleblere i~tirakleri-

nin temini i~in Tiirkiye hiikfunetinin yap
mak niyetinde oldugu muayyen i~lerden 
Alman hiikumetini zamamnda haberdar 
edecegine dair hiiki.imler de bulunmakta
d•r. 

Menafi ve arzulartmiza uyp;un bulu
nan bu anla~anm mer'iyet mevkiine ko
nulmasma yiiksek miisaade ve kararlan
mzi istirham eylerim.» 

Ticaret Vekilinin bu izahattm miite
akib anla~amn tasdikma aid kanunun 
maddeleri okunrnu§ ve kabul edilmi~tir. 

B. M. Meclisi gelecek toplanttsmt c;ar• 
~amba giinii yapacakttr. 

Alman donanmas1 Simal 
denizinde manevra yap1yor 
Kopenhag 8 (a.a.) - Yerilen rna· 

lumata gore, 35 gemiden mi.irekkeb bir 
Alman filosu evvelki gece jutland'm 
bah sahillerinde Grontoj onunde demir .. 
lemi~ ve di.in bi.itiin gun Danimarka ka
rasulan i~inde sahilden 8 mil mesafede 
manevralar yapmt~br. 

Filo dun ak~am yeniden Grontoj o
niinde demirlemi~tir. 

S1vas (Ht:susi) -- Halkevi Temsil kolu cMavi Ylldmm• isirnli piyesi tem
sil etmi~tir. Istiklal Sav~mdaki TUrk giiciinii gosteren bu milli piyes, bin
lerce halkm co~kun heyecan ve siirekli alkt~lanna vesile olmu~tur. Gondt!r· tm resim ~:::u:~: aza:j~~~:~==drr. ') 

Barttn (Hususi) - Bartm <;ocuk Esirgeme Kurumu tarafmdan yok.sul 
~ocuklardan bir lnsm1 giydirilmi~tir. Gonderdigim resim, sevind.irilen yavru
lan gostermektedir. 
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GUNUN BULMACASI 
., " 4 r. " , A 9 to n 

11 1 1 r 1 I 11 ~1.1 2 _j I I 1•1 I 
1• 1 I I B I I I·' I I • I I 1• 1 I I I I I 

~ 1•1 I I I 1• 1 I I I 
6 

I 1•1 I I 1'•1 I I , I : 1• 1 1• : I 1'1• : 
8 I I I 1• 1 I I 1• 1 I 
~I I I I •I I I 1•1 

I 1• 1 I I I I 1•1 
~ I I I L l I I I I I 
Soldan sa~a 
1 - Bir ~e~id mii.sabakaya dahl! olan 

(lld ketime>. 2 - Tela~!, mahvolma. 3 -
Bir Y•rn4. 1htlyar, blr millet. 4 - Kunr, 
kitab. 5 - Saray, yokluk. 6 - Mustarlbin 
!eryadt. meihetme, vallde. 7 - Ters ~evirin 
bi.r emir olur, vUcudtimtizti besleyen. 8 -
Bir at, mti.slti.manh~m §artlarmdan, nota. 
9 - DU, Habe~lstan e~rafmdan. 10 - Lstl
rab. lyl 14 yapana siiylenlr. 11 - Bir ~e~ld 
!ala bakarak. 

Yukar1dan a§a~wa: 
1 - Amerlkadakl memleketlerden blrln

de oturanlar fc-eml). 2 -Ate.$ memba1, bir 
kadm lsml. 3 - Karl§lklll<, §ube. 4 - Blr 
Sifat edatmm tersl, ters ~evi:ln tehllkell 
blr rlizgli.r olur, blr mabud. 5 - Ceml edOr 
t1, hayvanata vurulur. 6 - Son zamanlar
da, nota. 7 - :ilerl de~ll. varldat l~ln ya
piimi§ blna. 8 - VI!Ayet, ters ~evlrln blr 
ka~1d olur, Kafka.syada bir yer. 9 - Blr 
yumurta plslrme tarzi, hukilmdarlara boy
le hltab edlllr. 10 - Zereclllen. ters ~evlrin 
zamanm kL.camtarmdan olur 11 - Artma 
ve buyiime ler (cern! l. 

Evvelki bulmacanm b alledUmi~ $ekll 
" 4 !'I IIi r " .. Ill 11 

111< loiMIOIRiolc iAIGfq::j 
61 ZIE INI•IziE ILI I ILl• 2 

r iOIMI• Ic iAIMI I I•IIIs 8 

4 OI RIEIMIE IKI• IMIE ITIA 
6 «I• ILI I IMIAIN I• MIA fT 
6TlKI I ILi t l• AIMIIIN IE 
, .S IEILI AILIE LIE RI• IN 
8 Tl GIE INI• Izi E IL n lc l• 
~ LIEI RI• Is l ti•IEic iEfl 
wi Ei c i• IHIAILII IMI• IviE 
I I RIII SIAlLIEILIEJ RJ•IN 

Tasfiye haJ,nde bulunan 

1s•'lnhul Tiirk Anonim 

Su ~irketi 
1 - ~irketin 1 haziran 1939 tarihin

den itibaren beherine mukabi! 500 
frank tediye edilece kolan 7o 4 faizli 
tahvililtmm kur'a ke~:desi muamelesi
nin 16 mayts 1939 tarihine musadif salt 
gi.mti saat 14 te tasfiye heyetinin Gala;; 
tada, Voyvoda caddesinde, Assikurazl
oni Cenerali hamnda kain 33 numaralt 
yaz1hanesinde aleni surette 1cra edile
ce~i· 

2 - 22 may1s 1939 da icra edilen 66 
nc1 kur'a ke~idesinde numaralart ~1klp 
1 haziran 1929 tarihinden itibaren tedi
ve mevkiine lronmu~ olan tahvillerle 1 
haz ran 1934 tarihinde vadeleri inklza 
etmi~ olan 80 numaralt tahvilat kupon
lanmn kanunu mahsusu mucibince 1 
hazi.ran 1939 tarihinde miiruru zarnana 
ugrayarak bedellerinin Hazineye tediye 
edilecegi tahvilat ha.millerine ilan olu-
nur. 

Tasfiye heyeti 

Askeri fabrikalar satm 
alma komisyonu ilanlan 

60 adcd K!lkil vc Ba~hiti almacak 
Tahmin edilen bedeli 17,010 lira olan 

60 aded kokil ve ba~hg1 Askeri Fabrika
lar umurn mtidtirltigu rnerkez satmal -
rna kom:syonunca 21/6/939 ~ar amba 
giinti saat 15 te kapah zarfla ihale edi
lecektir. ~artnarne paras1z olarak ko -
rnisyondan verilir. Ta!iblerin muvakkat 
teminat olan 1275 lira 75 kuru~u havi 
teklif mektublanm rnezkfu giinde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve ken
diler:nin de 2490 say1lt kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadtklanna ve bu i~le alakadar 
tiiccardan olduklanna dair Ticaret 0-
das, vesikasile rnezkur giin ve saatte 
komi yona miiracaatleri. (2761) 

"'"'"' 15 aded muhtellf torna 
tezglh1 ahnacak 

Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan 
15 aded muhtelif torna tezgiiht Askeri 
Fabrikalar Umum miidiirltigii merkez 
satmalma komi•vonunca 26/6/939 pa -
zartest giinil saat 14.30 da kapall zarfla 
ihale edilecekttr. ~artname 3 lira mu -
kabilinde kom:svondan verilir. Talib -
lcrin muvakkai ·teminat olan 4250 lira
Y' havi teklif mektublanm mezkCLr giin
de saat 13.30 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 24~0 say1h kanu
nun 2 ve 3 iincii maddelerindeki vesaik
le kom •syoncu olmadiklarma ve bu i~le 

alakadar tiiccardan olduklanna dair Ti
caret Odas1 vesikasile mezktir giin ve 
saatte knmisvona mii.racaatleri. (2795) 

r GEBELERDE 
Kab1zhk tehlikel dir Giinde 1- 2 

aded KtSStNGA hap1 ile kab1zhk 
defedilmelidir. Eczanelerden is

teyiniz. 

1q ve d1~ basur memeler:nin iltihah• 
lannda, kanamalarmda, 
cerahatlPnmi~ 

listilllerde 

~arbayhg1ndan : 
Kula BE ledivesi iGin bir doktor aramyor. Belcdiyece simdilik 35 lira 

maas ikttsad Vekaletinin emri mucibince bu doktorun ayni zamanda ~ula 
rr.ensucat fabrikas1 doktorlugu yapacagmdan fabrikadan d.<! 100 hra ucret 
verilecektir. 

Talib olanlann Sthhat Vekiiletine miiracaatleri ve ayni zamanda Beledive-
mize de 1sin takibi iGin malumat vermeleri rica ~_!~an olunur. ( 3201) 

Elektrik T esisa b ilan1 
Milas - Kiilliik Nahiyesi Kiilliik 

Koyii Muhtarhgmdan : 
Koyiimiizde yaptmlacak elektrik tc•isah iGin vap!lan ilan iizerine rnu

ayyen ,~:iinde tahb zuhur etmedi!!_indcn cksiltme isi on giin miidd~tle temd1d 
edilmislir. Arzu edenlerin 15/5/939 pazartesi giinu Kay Odasmda miite
sekkil Komisyona miiracaatleri ilan olunur. ( 3159) 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden : 
1 - Kurumumuz talebe ve miistahc',nmininin 1 

mayts 1940 tarihine kadar bir senelik ia~eleri a~ag1da 
kapah zarf usulile eksiltmiyc konulmustur 

2 - Azami aded Giinliik iase 
• 585 , talcbe • 54 • kurus 
c 10. mu1d • 54 • • 
c 150 , miistahdemin • 30 • • 

haziran 939 dan 31 
gosterildigi iizere ve 

Muhammen bedeli 
105,329,70 

1,971,00 
__1.6,425,00 

123,725,70 
bedel' (izerinden beherinin giinliik iaselerinin • 1 • baziran 1939 tarihine 
musadif pcrsembe giinii saat • 11, de Rektorhlk binasmda miitc~ckkil Ko-
misyonda ihalesi yapilacaktlr. . . 

3 - Muvakkat teminat c 7436,30 • liradir. Teklif mektublan ihale sa
atinden bir saat evvel kabul edilir. 

4 - Fuzla izahat ve parasiZ ~artname almak istiyenlerin Enstitii Daire 
Miidii.rliigiine miiracaatleri. • 1692 • ( 3173 • 

iSTENO- DAKTiLO ARANIYOR 
Tiirk,eyle beraber miikemmelen almanca konusan ve yazan bir 
isteno _ daktilo bay veya bayana ihtiyac vard1r. Taliblerin yazile 

posta kutusu 1216 adresine rniiraeaatleri. 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmdan : 
Bankam1zda baz1 miinhallerin doldurulmas1 iGin 4 memura ihtiyac 

vardir. Atide gosterilen mevzularc.an tabi tutulacaklan imtihan ve miisa
baka neticEsinde rouvaffak olduklan takdirde almacak nazmedlerm al
rnanca veva frans1zcadan birinc layikilc vak1f olmalan birinci sarthr. 

Bunun iGin ilk imtihan ve miisabaka bu iki lisan~an yaptlacak ve bunda 
muvaffak olanlar diger mevzuJ,..dan imtihan ve musabakaya dahil olacak
lardrr Kazanhnlara 140 ilc 190 lira aras1nda bir maa$ verilir. 

:rr;.tihan ve miisabakaya maytsm 29 uncu pazartesi J!iinii ba~la':acaktir. 
Namzedlerin Turk olmaSI ve 35 yasm1 miiU:>caviz bulunmamas1 lazimdtr. 
Miiracaatler 25 mavis aksam)na kac',lf Bankanm tdare Merkezinde Memu
rin servisine veya istanbul $ubesinde Miidiriyetc. yaptlmahdtr .. Ankarada 
Umum Miidiirlilk ve istanbulda Subcmiz binasmda ICra edtlecek tmtlhan ve 
mUsabakan1n mevzulan !$Unlardlf : 

1- ikhsad, 
2- Maliye, 
3 - Hukuki malumat • bilhassa medeni ve ticari hukuk • , 
4 - Hesa b ve hendese. ( 3179 ) 

Cine Belediyesinden : 
12/5/939 tarihinde ihalesi yap1lacak olan ka.zamlZln _elektrik tesis~h 

baz1 tadilata !iizum giiriildiigiinden tchir ec!.ilmistir. 1hale gilnunun aynca 1lan 
d . • . ( 3198) e llecegl. 

l ........ is•t•a•n•bu.I ... B.el•e•d•iy•e•s•i .. il•a•n•l•a•r•• ....... l 
Kesif bedeli 13119 lira 71 kurus olan Kurbahderc kenarmda yap1lacak 

fosseptiklerle rnevcud mccralarm tslah ve lamiri isi ltapah zarfla eksiltmiye 
konulmustur. 

Eksiltmc 23/5/939 sah l(iinii saat 15 te Daimi Enciimendc yapJlacakhr. 
$artnames1 Levaz1m Miidiirliigiinde giiriilebllir. . 

istekliler 2490 say1h kanunda yaz1h vcs1kadan baska eksi!tmedcn evvcl 
Mecari subesinden alacaklan ehliyet vesikasile 938 lira 98 kurusluk ilk ,e. 
minat makbuz veya mektubilc beraber teklif mek~ubla~ml havi kapah zarf
larml yukanda yaz1h giinde saat 14 c kadar Da1m1 Encumene vermehdirler. 
Bu saatten sonra vcrilecek zarflar kabul olunmaz. • B. • ( 3112 ) -
Tepeba~mda Me~rutiyet caddesinde 12 No.h diikkan. 
Tepeba~md& Me~ruttyct caddesinde 10 No.I! diikkiin. 
Galatada Karakov caddesinde 4/4 No.h diikkan 
Galatada Fermenecilcr sokagmda lli9/1 No.I! diikkan. 
Galatada Karakiiy caddesinde 6/8 No.h diikkan. 
He, beliadada <;amhk mahallesinde ( ismetiniinii ) cad-

Tahmin 
bed eli 
278,00 
250,00 

1035,00 
400.00 

1500,00 

ilk 
teminatl 

20,85 
18,75 
77,63 
30,00 

112,50 

desindc kazino ve dans mahalli barakasile beraber 100,00 7,50 
Yukar~da scmti ve senelik muhammen kiralan yaz1h olan mahaller teslim 

tarihinden itibaren birer sene miiddetle kiraya verilmek uzere ayn ayn 
BGik artllrrmya konulmu~tur. ~arlnamcleri Levaztm Miidiirliigiinde l(iiriile
bilir. tstekliler hizalannda yaz!11 ilk tcminat makbuz veya mektubtle bir
likte 11/5/939 per~embe giinii saat 14,30 da Daimi Enciimende bt~lunma
hd1r!ar. • B. • ( 2852 ) 

Ankara V aliligind en: 
9:l9 mali VIlma a1d ta~. kum vc•airede[l almacak rUsumun bir seneligi 

kapah zarf usulile artllrm1ya Gikanlmi~hr. Muhammen bcdeli 22576 liradir, 
!hale 25/5/939 persembe giinii saat on be~te Vilayet Daimi Enciimenin

de vap!laenkhr. istekliler arllirmiya girmek iGin muhammen bedelin '7o 7,5 
nisbelinde 1693 lira 20 kuru~luk muvakkat tcmif)at mektub veya rnakbuz. 
Jarile Ticaret Odas1 ve itiban milli vesikalanm teklif meklublarile birlikte 
artttrma. ~ksiltme ve ihale kanunu hiiktimleri daircsinde ihale giinii saat 14 
te Daimi Encumen Rivaseline tevdi ctmege mecburdur. 

Teklif mektublanm posta ile giinc.ermek istiyenlerin biltimum vesaik 
ve teminat mektub veya makbuzlarile teklif mektublanm ihale giinli saat 
14 e kadar Vil-ayet Daimi Enciimen Rivasetine tevdi edilcbilecek bir ~e
kilde taahhiidlii olarak postava vermesi ~arthr. 

Muavyen saatten sonra giinderilecek teklif mektublan kabul t><lilmez. 
~artnamesini giirmek ve fazla izahat almak istivenlerin Hususi Muha

sebe Tahakkuk ve Tahsil Miidiirliigunc miiracaatleri ilan olunur. 
c 1697 • ( 3176) 

IN~AAT MUTEAHHiDLERiNE: 

BETON KARI~TIRMA 
Makinalar1m1z 

Gelmi,tir. 
Amerika 
Mazot ve 

sistemi Tamburlu, Zincirli 
Benzinle i~ler. Her Takatte 

BETON KARI~TIRMA 
Makinelerimiz emrinize 

amadedir. 

(( 1r i 1r ~ ~ •• 

Otto Kaiser K. G. 
Fabrikasmm Umum 

Turkiye Yekili : 

Tiearet Tiirk Anonim ~irketi 
Ankara : Ko~ak ban • U lu s meydam. P. K. 196 Telet : 2305 • 233!:! Telgrah TiTA~ 
Istanbul · la~han Bahcekapa P. K. 448 Telef: 23247-23271 Telgrat: TiTA~ 

Beyoglu Vakaflar Dtrektorliigii ilanlar1 

Semti Mahallesi Sokagt Numarast Cinsi Ayhk kiras1 
LiraK. 

04,00 
04,00 
06,00 
08.00 
04,00 

Fmd1kh 
Galata 
Beyoglu 
Kabata:; 
Kas1mpasa 

YahvaGelebi 
Yenicami 
KatibmustafaGelebi 
Omeravni 
Camiikebir 

Karako!Gtkmazt 
Carniderunii 
Hocazade 
Dolrnabah,e 
Havuzkap!St 
Kay1kiskelesi 
Valuf dtikkanlar 
Mekteb 

15-17 

1-10 
199-2107 

iki arsa 
Oda 
Garaj 
Diikkan 
K uliibe 
Ardiye • • 43 

Omeravni tistiinde 
15.00 
03,00 
03,00 
02,00 
05.00 

Kabatas 
Kastmpasa 
Sariyer 
Kastmpa~a 
Ortakiiy 

Gazihasanpasa 
Mehmedkethiida camii alb 
Camiikebir Tiirabibaba 

17 

7 

Set rnahalli 
Dukkan 
1 giiz kaytkhane 
Ahtr 

.50 
02.00 
04,00 
03.00 
02,00 
02,00 
02.00 
02.00 
03,00 

Yahyaefendi camii harimindl! Mutfak 
• • • • 4/2 !ki cxla 
• • • • Ev 

Kas1mpasa 
• 
• 
• 
• 
• 

Siiruri camii 
Camiikebir 

• 
• 
• 
• 

Arsas1 60-62 Baraka 
Tiirabibaba 1/5 Ahrr 

• 15 Diikkan 
» 13 • 
• 11 • 

Atikternasekaptsl 34 Oda 
Yukanda yaZih emlakin 31/5/940 sonuna kadar kiraya 

giinti saat 14 te miiracaatleri. 
verilmesi 5 l(iin miiddetle uzablmt~tlr. isteklilerin 11/5/939 

( 3116 ) 

- .... 
SAGLIGINIZI 
. . KORUYUNUZ: 

MEYV.A. TUZU 
En hos ve tabi! rneyva usare

lennden yapilmt~l!r. 
Taklid edilmesi kabil olmayan 

bir fen harikas1d1r. 
tNGI:Liz KANZUK ECZANESf 

BEYOCLU • iSTANBUL 

1 ayyare hiicumlarma 
kar§J korunma 

kJiavuzu 
Ycni kanuna uygun olarak yazilmi~Ilr. 

Halk icin, pasif korunma ile ilgili sivil 
idareler ic;in faydah bir ktlavuzdur. 

istanbul Asliye Be~inci Hukuk Mah

kcmesinden; 

Vida Karako tarafmdan Ma9kada Are

mir apart1mam 7 numarasmda Jak Ben

zona nezdinde Yasef aleyhine a91lan ve 

miiddeaaleyh Yasefin miiddei Vida Ka

rako'yu bakmak ~artile Beyoglunda 

Asmahmes<;id mahallesi Tepeba§t cad
desinde 47 No. Hayim aparbmanmm 120 
hissc itibarile 20 hissesi kendisine ferag 
edilmi~ ise de, miiddeaaleyh Yascf §arta 
riayet etmcdigindcn akdin feshi davas1 

dolayisile rniiddeaaleyhe giinderilen da
va istidas1 kendisinin bir semti rne~hule 
gittiginden bahisle miiba§ir tarafmdan 
bilateblig iade edilmi§ ve bu sebeble da
va istidasmm ilancn tebligine karar ve
rilmi§ oldugundan, teblig makamma ka
im olmak iizere keyfiyeti dava ilan o
lunur. (17602) 

Belgrad Devlet Orman 

Ogretme Revir 
A 

Amirliginden : 
1 - Bclgraa orrnanmm Kurtkemeri c!,epo mahallinde c 100 , yiiz metre 

mikab nim mamul mese kerestesi a~1k arthrrnaya GikanlmJstrr . 
2 - Arttlrma 25/5/939 tarihine rnu~ijdif peqernbe giinii sabah saat 11 

de Bilytikdcre Bah~ekoy Orman Faktiltesi binasmdaki Revir Al1m Salim 
Komisyonu tarafmdan yapi!acakllr. 

3 - Kerestelerin beher metre mikabr icin tahmin edilen fiat c 17. on 
yedi lira olup, muvakkat teminat • 127 • lira <50 • kuru~ Revir veznesine 
yatmlacakhr. 

4 - ~artnameyi ve keresteleri giirmek iGin tatil giinlerindcn maada her 
gun Revir !daresine, artbrmtya i~tirak etmek icin de belli giin vc saatte 
Komisyon& rniiracaatleri iliin olunur. ( 3178) 

Hidro Elektrik Tesisab 
Mug Ia Belediye Reisliginden : 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan is : Kana!, cebri isale borusu, 
santral binast ve 300 K V A tiirboalternatiir, on yedi buGuk kilometrelik yiik. 
sek voltlu havai hat transformatiir binalart ve tesisal! ve teferriiatmdan 
ibaret hidro elektrik tesisattdrr. $ehir tevzi sebekesi haricdir. 

2 - isin rnuhammen bec!.eli 64955,85 lirad1r. 
3 - istekliler bu ise aid evrakl iiG lira 25 kurus rnukabilinde Mugla 

Belediyesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 19 haziran 939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 

da Mugla Btlediye dairesinde Bclediye Enciimenince yapilacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin ; 
A - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelcrine uygun 4497 lira 80 

kut u~luk muvkakat teminat. 
B - kanunun tayin ettigi vesikalarla asgari 65000 lirahk clektrik i$i 

yaptJgma dair NafJa Vekaletinden mtiteahhidlik vesikas1 giistermcleri la
zim&r. 

6 - Teklii mektublan ihale giinii saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
Bclediye Reisligine vcrliecektir. Posta ile giinderilecek mektublarm teah. 
hurla gclmesi nazan itibara almmiyacakl!r. ( 3175 ) 

C. H. P. Seyhan ilyonkurul Ba~kanhgmdan: 
' - Adana - Yeni istasyon arasmda ve asfalt cadde iizerinC.C insa edilmekte 

olan Parti ve Halkevi binasmm ( 9897 ) lira ( 80 ) kuru~ ke~if bedelli 
dahili ve harici s1va i~leri ve ( 4151 ) lira ( 26 ) kuru~ kesif bedclli 
ah~ab parke doscme ve linolyom fer~i ve ( 6559 ) lira ( 51) kuru~ kesif 
bede!Ji muhtelif kara mozayik ~ap ve dii~cme isleri aGtk eksiltmiye 
konulmu~tur. 

2 - Bu i~lerin cksiltmesi ayn ayn 29/5/939 tarihine musadif pazartesi J!iinii 
saat 15 te Adanada C. H . P. binasmda te~ekkiil edecek Komisyonda 
yapilacakl!r. 

3 - !stcklilcr bu islere aid ke~if evraklarm1 gormek iGin Parti Ba~kanhgma 
rniiracaat etmeliC.ir. 

4 - 1steklilerin her is iGin ayn ke~if tu tarlarmm % yedi buGuk nispctinde 
rnuvakkat teminat vermeleri ve bu isleri yapm1ya iktidarlart olduguna 
dair gene her i~ iGin ehliyet vesikas1 alrnak tizere ikinci maddede yaztlt 
giinden ( 8) ~tiin evvel Vilayetc miiracaat etmeleri lazundrr. ( 3181 ) 

Zonguldak Beledi yesinden: 
Bclediyemizce muhtelif eb'adda b uz k ahbt ahnarakbr. isteklilerin son 

fiatlarile beraber Zongu1d.<lk Belediyesine miiracaatleri ilan olunur. ( 3177 \ 

inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : -, 

I - 26/IV /939 tarihinde ihale edilemiyen 20X25 eb'admda (20) mil
yon mantar yeniden pazarhkla eksiltmeye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli (74,000) muvakkat teminatl (5550) !irad1r 
III - Pazarhk 10/V /939 Gar&amba giinii saat 14 te Kabata~ta Lcvaz1m 

~ubesi Mtidiriyetindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 
IV - $artnarneler her giin siizii ge~en ~ubeden (370) kuru~ bedel mu

kabilinde ahnabilir. 
V - !steklilerin eksiltme i<;in tayin edilen giindc %7,5 giivenme para-

larile rnezktir kornisyona gelmeleri. (3096) 

CAFER MUSHiL $EKERi Tesiri kat'i ahm1 kolay en iyi miishil fekeridir. 
BiiOmum ecz•nelerde bulunur. 
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Kayseri Naf1a Miidiirliigiinden : 

Pazarhkla Eksiltme ilant 
1 - Eksiltmiye konulan I~: Kayseride yeniden yap1lacak clan ve talib zu

hur etmediginden dolayl bir ay miiddetle pazarhga konulan Kayseri 
Hiikumet konag1 in~aabd1r. 

2 - in~aat vahid fiat iizerinden eksiltmiye konulmu~tur. 

CUMHURlYET 

Bor Belediye Reisliginden : \ 

1 - Belediyemiz ihtiyaCI i~in bir aded arazoz 20 may1s 939 cumartesi 
giln!i saat 14 te kapah zarf usulile ahnacaktiT. 

2 - Arazozun muhammen bedeli be:; bin be:; yilz lira olup ilk pey pa
ras! dort yilz on iki lira elti kuru:;tur. 

3 - Sartnameyi gormek istiyenler hergiln Ankara, istanbul, Mersin 
ve Bor Belediyelerinde gorebilirler. 

4 - ist~kliler kanubun ikinci ve iiGuncil mac'.delerindek.i 
birlikte belli giin ve saatten bir saat evvel teklif mektublanm 
verm~ bulunmalan. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg1 

belgelerile 
En,~i.imene 

( 3210) 

istanbul Sahnalma Komisyonundan : 
3 - 938 mali yl11 l~inde 25608 lira ve 939 senesine sari olmak iizere 90 bin 1 - 24 tane 32 X 6 ve 20 tane 600 X 20 eb'admda i~ ve d1~ lastigin 22/5/ 

lirahk havalesi nispetinde i~ yaptmlacakb.r. 939 pazartesi gilnil saat 16 da kapah zarfla eksiltmesi yapllacaktrr. 
4 - Bu ~" aid ~artnameler ve evrak ~unlard1r: 2 - Tahmini tutan 3900 lira ilk teminat1 293 !irad1r. 
A - Silsilei fiat. 3 - $artname ve evsaf1 Komisyondadu. Gorillebilir. 
B - Fenni ve husus! ~artname 4 - isteklilerin o giln eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 
C - Rayic say1h kanunun tarifi vechile haZ!rhyacaklan teklif mektublanm Ga-
D - ihzarat fiat cetveli. Iatada cski ithalat Giimrilgii binasmdaki Komisvona vermeleri. (3048) 
E- Mukavele projesi, baymdlrhk ~Jeri gene! ~artnamesi. !,_ .. .liiiiilii.iiiiiii.llliiilll .. iiiiiiliiliiilliiiiiililiiliiliiillllllllliilllll .. ••••i••-: 
F - Yap! i~leri umum!, fenni §&rtnamesi, ~osa ve kargir in~aat, tesviyei tu- I Deniz Levazlm Satm Alma Komisyonu ilanlall I·, 

rabive fenni ~artnamesL ~-----------••••••••! ......................... . 5 - istekliler: Bu evrakl Kayseri Naf1a Mildilrlilgilnde gorebilirler. • 
6 - Muvakkat teminat • 7030 • lirad1r. 
7 - Eksiltme miiddeti 21/5/939 tarihinde hitam bulacakhr. Talib olanlar 

bu tarihe kadar ve hergiin Naf1a Miidilrlilgiine m!iracaat edebilirler. 
( 2943 l 

Suhud Belediyesinden : 
' 

Kapah zarf usulile miinakasaya konuldugu evvelce ilan olunan 18963 
lira 49 kuru~ bedeli ke:;ifli $uhud kasabasmm Naf1a VekiHetindcn musad.dak 
projr<i mucibince yaptmlacak elektrik ve mak.ine tesisatma talib zuhur 
ctmcdiginden bu defa 3/5/939 giinilnden ba:;layarak bir ay zarfmrla i~in 
pazarhkla ihalesine karar verilmi:;tir. 

1 - ihale $uhud Belediyesinde toplanan Enciime11 tarafmdan yapl
lacakhr. 

2 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuru:;tur. 
3 - Bu i:;e aid proje hulasai ke~if, malzeme, montaj :;artnameleri hc

sabat ve miinakasa ~artnamesi, mukavele projesi bir lira mukabilinde $uhud 
Belediycsinden ahnabilir. 

4 _ istekli olanlar Naf1a Vekaletinc!en ahnmt:; enspektorlilk vesikas1 
ve buna mumasil teslsat yaptlgma dair ahnm1:; bonservislerle bu miiddet 
zarfmda hergiin $uhud Belediye Enciimenine milracaat edecekleri ilan olunur. 

( 3001 ) 

Mer sin Liman isleri inhisar1 • 
Tiirk Anonim Sirketinden : 

DENiZ MOTORO A'.INACAKTIR 
Tahlisiye sandahm1za konulmak iizere ( 2 silindirli 8/10 beygir kuv

vetinde) veya (B. H. P. 10/12 beygir kuvvetinde) pcrvane, :;aft ve 
saires; komple bir deniz motoril almak istiyoruz. Satmak istiyen firma
larm her iki tip i~in de ~irketimize ayr1 ayn fiat ve :;eraitlerini bildir-

• meleri ve bunlara aid bir de katalog gondermeleri liizumu ilan olunur. • 

Urfa Vila yeti Daimi Enciimeninden: 
Memleket hastanesi i~in ( 1120) lira tahmin bedelli 100 X 150 eb'admda 

110 derecei hararcti temin eder tertibat ve tazyika miitehammil bir adcd 
sa bit etiiv satm altnmak iizere 1/5/939 tarihlnden ltibaren ( 15 ) giin miid
detle ac1k eksiltmiye konulmu:;tur. 

' Bu i:;e aid muvakkat teminat ( 84) lirad1r. 
!hale 16/5/939 tarihine tesadilf eden sal! giinii saat 11 de Urfa Vilayeti 

oalmi Enciimenlnce yap!lacaktlr. lsteklilerin buna aid :;artnameyi gormek 
iizerc Urfa ViHiyeti Daimi Enciimenine ve istanbul S1hhat Miidiir1iigiine ve 
eksiltmive girmek !~in de belli edilen giin ve saatte temlnatlarile bJTliktc 
mczkur Encilmene ba:;vurmalan il~n olunur. ( 3014 ) 

Vila yeti 

Daimi Enciimeninden : 
Corlu il~esinde yeniden in:;a ettirilecek 6 smlflt ilkokulun kapah tarf 

usuliie konriugu eksiltme milddeti bittlgi halde talibi bulunmad1j!mdan i:;bu 
insaatm 17718 lira 2 kuru:;tan ibaret bedeli ke:;fi ve ~artnameleri mucibince 
26i5/939 _gilnii aksamma kadar olmak !izere bir ay pazarhk suretile eksnt
mlve konmu:;tur. isteklilerin 1329 lira muvakkat teminatlarile birlikte Vllii
~·et Daimi Enciimenine miiracaatlerl Jiizumu il~n olunur. ( 3007) 

Elektrik Miihendisi Aran1yor 
Devlet Demiryollari Umum Miidiirliigiinden : 

Devlet Demiryollar1 Cer Servisinin elektrik ~ubelerini milstakilcn idare 
edccck miihendise ihtiyac vardrr. Taliblerin askerlk vazifelerini bitirmis 
olmalan ~arttu. lhtisas ve kabiliyeti imtihan neticesinde bcgenilenlere 208 
liraya kadar ayhk verilccektir. Taliblerin biis!liihal ve diploma kag1dlarile 

«;anakkale Deniz Komutanhgt Sahnalma Komisyonundan: 
Cinsi Mlktan Tahmin ilk lhalenin Eksiltme 

Ekmek 
Stipr eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Pirinc 
Sade yag 
Zeytin yag 
Sa bun 
K. fasulye 
Zpytin 
~eker 
Nohud 

kilo bedell teminatt §ekli tarihi ve saatl 
90,000 9000 675,00 Kapah zarf 12/5/939 cuma giinil ~,30 

5,750 1610 120,75 A~1k eksiltme • • • 10,30 
4,600 2070 155,25 • • • • • 10,45 
3,450 1380 103,50 • • • • • 11,-
8,400 2100 157,50 • • • • • 11,30 
3,600 3600 270,00 • • • • • 14,-
3,000 1350 101,25 • • • • • 14,30 
4,800 1584 118,80 • • • • • 15,-
9,000 1350 101,25 • • • • • 15,30 
4,800 1440 108,00 • • • • • 16,-
4.800 1376 97,20 • • • • • 16,30 
8,000 800 60,00 • • • • • 17,-

Kuru iiziim 3,000 690 51,75 • • • • • 17,30 

1-

2-

3-

Yukartda tahmin edilen bedellerile miktarlan yaztll 13 kalem erzak 
hizalarmda gosterilen tarih ve §ekillerc!e almmak iizere eksiltmiye 
konulmu§tur. 
1lk teminatlan hizalarmda gosterilmi§ olup §Brtnameleri paras!Z ola
rak hergiln Komisyondan almabilir. 
isteklilerin kapah zarfla eksiltmesi yap1lacak olan i§in 2490 say1h 
kanunun tarifall dahilinde tanzim edecekleri kapall teklif mektubla
nm en ge~ belli giln ve saatten bir saat evveline kadar <;:anakkale 
Deniz Komutanhg1 Satmalma Komisyonu Ba§kanhgma makbuz mu
kabilinde vermeleri, a~1k eksiltme ile almacak olanlar !~in de istek
lilerin belli giln ve saatte Komisyon binasmda hazrr bulunmalan. 

T A YYARE PiY ANGOSU 

KISMET Gi$ESi 
KazandlrJr. 

Adrese dikk at: Galata Karakoy Ziraat Bankas1 ko~esinde 
MaiQI Subay HiLMI EGEMEN 

( 2801) 

Samsun Belediye Reisliginden: 
1 - Eksiltmeye konulacak i§: Samsunda <;ar§amba §osesi giizergahu•da 

Merd1rmag1 ile ko§Uyeri arasmda yap1lacak mezbaha in§aab. 
Muhammen ke§if bedeli 84562 lira 99 kuru§ olup kapal! zarf usu
IiTe Mllt'ln~)'(! .k<ftMrtlt!:;tur. 

2 - i~ vahidi fiat iizerinden verilccektir. 
3 - Bu i§e aid 'i3 arne ve eytak1 saire a§agida yazll1d!r: 

A - Yap1 eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i01eri gene! sartnamesi, 
D - N af1a yap1 isleri umumi ve fenni ~artnamesi, 
E - Fenni ~artname, 
F - Ke§if ve silsilei fiat cetveli, 
G - Proje vesair evrak. 
C ve D flkrasmdak.i evraktan baska diger evraklar taliblerine 423 
kuru:; mukabilinde Belediye heyeti fenniyesince tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 5478 lira 15 kurustur. 
5 - Eksiltme 12/6/939 tarihine miisadif pazartesi gilnii saat 15 te Sam

sun Belec!iyesinde m!it~ekk.il Belediye Enciimeni tarafmdan yaplla
cakbr. 

6 - Eksil!meye istirak edebilmek i~in Samsun Nafta Mildilrlilgilnrle mil
tesekkil komisyonu mahsusundan bu i~i yapabilecegine dair vesika 
ibraz etmesi, ve insaatm devam1 milddetince diplomah bir miihen
dis veya mimar veyahud fen memuru istihdam1 ve Ticaret Odasm
dan kay1dh olduguna dair senei haliye vesika ibraz ve yap! eksilt
me ~artnamesinin 4 ilncil maddesindeki vas1flan halz olmas1 $artbr. 

7 - Teklif mektublan yukanda yazth giin ve saatten bir saat evvel Belediye 
Encilmeni Riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapab zarflarm ihzannda teklif 111ektublarmm yaztllsmda ve bu 
zarflarm tevdiinde ve pasta ile gonc!erilmesinde taliblerin 2490 
saytlt kanunun 32, 33, 34 iincii maddelerine ve bu husustaki ~art
name hiikiimlerine harfiyyen riayet eylemeleri lilzumu ih'in olu
Mr. (~13) 

en geG S/6/939 tarihine kadar Ankarada Cer Dairesine tahriri milracaat et-
1
1 Den'Z levazlm Safln Alma 

meleri ilin olunur, ( 3184 ) 

Komisvonu ilanlan 
Hangar y a pbrilacak ;...1 ___ T_a_h_m_in_cxl_ i_le_n_b_cxl_el-i -67-20_0_li.r_ a_ o-_. t' 

istanbul Komutanhg• 
ilinlar1 

Tiirk Hava Genel Kurumu 
Merkez Ba~kanhgmdan : 

J - Etimes'ud da 'I'&rkku:;u alanmda yaptmlacak, Hava Milstu:;arhgi 
Tecr iibe ve Muayene Komisyonuna aid bir hangar kapah zarf usulile 
eksiltmiye ~rkanlmi:;hr. 

2 - Bu i~in muhammen bedeli ( 88,436) lira ( 2) kurustur. 
3 - istekliler bu i:;e aid :;artname. kesif vesaireye aid evrakt Tilrk 

Hava Kurumu Gene! Merkezinden ( 4) lira ( 42 ) kuru:; mukabilinde ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 25/5/939 per:;embe gilnii saat 15 te Tilrk Hava Kurumu 
Gene! merkezinde toplanacak Komisyon tarafmdan yapllacakhr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektublarile birliktc 
a:;ai:1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reis
ligine t~vc',i etmi$ olmalan laz1md~r. 

6 - Muvakkat teminat miktan ( 5.671) lira ( 80) kuru:;tur. 
7 - Eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numara1 kanundaki ijarlan haiz 

olduktan ha~ka en az ( 60.000) lirahk miimasil bir ~i muvaffakiyetle ba
"ardtklanna dair v~sika ibraz etmeleri lazimdiT. ( 3206 ) 

istanbul Miiesseseler 
ve Eksiltme 

Artbrma 
Komisyonundan : 

$i$li Cocuk hastanesinde milstahdemin koi:u~unda yap1lacak 4450 lira 
35 kuru:; ke:;if bedelli in~aat i~ine istekli ~Ikma<!.Jgm~an eksiltmesi 18/5/&33 
per:;embe gilnil saat 15 e btrak1lmt~ttr. 

Eksiltme Caj!aloglunda S1hhat ve 1Gtimal Muavenet Mildilrlilgu bina
. smda kurulu komisyonda yap!lacaktlr. Muvakkat garanti 335 liradrr. 
ls!ekl:l.er :;artname. proje, ke0if ve buna bagh dil!er evrakl her~un ko-

misyonda _gorebilirler. 
tstekliler 1939 Ylh Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h kanunda yaZ!h 

vesikalara v~ bu ise veter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile 
bu i~e benzer en az 3000 lirahk i:; vapt•klann~ dair eksiltme tarihinden 8 
_giln evvel istanbul Vilavetinden al~ oduklar1 vesikalarile birlikte belli 
giln ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 3211 ) 

tan 24000 metre elbiselik §ayak kuma§, 
9 maY'S 939 tar1hine rashyan sah gilnii 
saat 14 te kapah zarfla almmak ilzere 
eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - ilk teminatt 4610 lira olup §artna
mcsi her giin komisyondan 336 kuru§ be
de! mukabilinde almabilir. 

3 - isteklilerin 2490 saYih kanunun 
tarifah dahilinde tanzim edecekleri ka
pah teklif mektublanm en ge<; belli giin 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka -
s1mpa§ada bulunan komisyon bB§kan -
llgma vermeleri. (2679) 

ROMANYA SEYRfSEFAiN !DARES! 
Hareket edecek vapurlar 

ROMANIA vapuru 12 may1s cuma sa
at 17 de (Kiistence) ye, 

TRANSILVANIA vapuru 13 ma)'IS 
cumartesi saat 22 de (Kostence) ye. 

cRomania• ve cDacia• vapurlart 15 
gilnde b1r yaphklan (Pire, Lamaka, Te
laviv, Hayfa ve Beyrut) seferlerl !~in 
~ar§amba gilnleri saat 9 da ve gene 15 
gilnde bir yapttklan (Kostence) sefer
leri l~in cuma gilnleri saat 14 te limam
mizdan kalkacaklardir. 

Fazla tafsilat i~in Galata Yolcu Salonu 
kar§Ismda Tahirbey hamnda istanbul 
umumi acentahjp.na milracaat. Telefon: 
49449 • 49450, 

Komutanhga bagh birlikler hayvanat1 
i~in ~erait ve evsaft dahilinde 3348 lira
Ilk yulaf satm almacakhr. Pazarhg1 11 
may1s 1939 per~embe giinii saat 15 te ya
ptlacakbr. istektil&inin belli giln ve sa
atte Ftndlkhda Komutanhk Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. (3212) 

*** 
6 kalem yapt malzemesi satm ahnacak

hr Pazarhg112 may1s 939 cuma giinii saat 
10 da yapilacakhr.isteklilerinin belli giin 
ve saatte Fmd1khda Komutanhk Satm
alma Komisyonuna gelmeleri. (3215) 

Feneryolu ile KizJltoprak arasm
da Bagdad caddesi iizerinde 147 
numarah bahqe i~inde 12 odah ye
ni kargir ko§k satthkttr. Bir kah 
aynca kiraya verilmege elveri§lidi.r. 

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

SA~ DoKULMESI:J 
Kapilin ile durdurulmaktadiT . 

Eczanelerden isteyiniz. 

GUR SAC 

r Sa~ dokiilmesi mt? :---l I rcfna kars, yegane ilar..l 

11 

MAKYAJ SlflRI HAL OLUNDU , 

SiZ DE BUNUN KADAR GUZEL 
GORONEBILIRSINIZ !!! 

Holivud y•ldtzlan gib1, ve ren
g inidn abengme uydurulmu~ 
meccani bir makyaj yap1lmamz 
i~io aureti balisaoede s1zi davet 

eder~z. 

MAX F ACTOR m iiessesesi ma
kiyaj feooi mualh mesinin giin 

ve s a atleri a~a~da bildirllen 
yerler i~in evvelden bir r andevu 
a lmamz rica o lunur. MayiS 8, 9, 
tO da Beyoglunda ~ark Merkez 
Ecza T . A.!$. Tokalh yan kar§I
smda ve may1s 1 I, 12, 13 te 
P. Behar GiizeUik Enstttusii, Is· 

· tJ k hil c~ ddesi No. 3 19/321 de 

buluoacakbr. 
Gl NGERS ROGERS 

K " n. Y•ld'z' 
MakiyaJ saatleri : 

10 tiA 13 ve 14 30 iiA 19 • 
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MAX FACTOR ... HOLLYWOOD 

Orman Koruma Genel Komutanhgt 

Sabnalma Komisyonundan : 
1 - Orman Koruma Gene! Komutanhk klt'alar1 ihtiyac1 icin 5000 

m~t~e kaputluk kuma~ kapal! z.arf . usulile ihalesi 10 maYlS 939 ~ar~amba 
gunu saat 15 te Ankarada Yem~eh1rde Komutarlllk binasmdaki Satmalma 
Komisyonunda yapllacaktrr. 

2 - Muhammen bec!eli 15500 lira, muvakkat teminat1 1162 lira 50 
kuru~tur. 

3 - Sartnameler herg!in paras1z olarak Kom!syonda gorillebilir. 
4 - isteklilerin :;artnamesinde yazili vesikalarla beraber teklif mek

tublarini ihale saatinden bir saat evve!ine kadar Komisyona vermeleri 
ilan olunur. ( 2871 ) 

DEMiR VE TAHTA F ABRiKALARI 
Tiirk Anonim ~irketinden : 

Bazt vilayet ve kazalanm1zda. istanbullu Mehmed $iikril Susev~r is
minde bir :;ahsm Sirketimizin memuru olc!uJtunu ve kendilerine acental1k 
teklifinde bulunup bu vesile ile de bir tak1m firmalar1 doland1rdt~>1 ~ir-
ketimize vaki milracaatlerden anlastlmaktadrr. ~ 

Boyle bir memurumuz olmadigl gibi taraf1m1zdan verilmi:; fotoj!rafh 
ve tasdikli bir vesikay1 ibraz etmeden her hangi bir sekilde olursa olsun 
nam1m1za i~ gormek isteyenlerin d~rhal zab1taya teslimi ilan olunur. 

Kastamonu Naf1a Miidiirliigiinden : 
1 - Kastamonu Vilayet M~rkezinde projeleri mucibince in$a edilmekte 

olan l,.dliye binasmm may1s 939 tarihine kachir bitecek clan betonarme te. 
mel insaatmt miiteaktb klrgir duvar ve 'ah a)lsanuna aid tanzim edile 
( 26193) lira ( 26 ) ku~luk evrak1 i ke$fiyesine gore yaPilacak bu insaa 
kapah zarf usulile ve bir ay miiddetle eksiltmiye konulmu~ ve milc'.det 
i~inde talip Gikmad!gmdan 2490 sayll1 kanunun 40 nc1 maddesi mucibince 
ve Komisyonu kararile tekrar bir ay milddetle eksiltmiye Gikanlmi~br. 

2 - Thalesi 20 may1s 939 cumartesi gilnii saat 11 de Kastamonuda Nafla 
Dairesinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafmdan yaPllacakttr. 

3 - Bu k1sma aid in~aat 940 senesi 15 may1sta ikmal edilmi:; bulunacokhr 
4 - Eksiltmeye girebilmek icin % 7.5 dan ( 1964) lira (50) kurusluk 

verilecek teminatm 2490 say1h kanunun 16-17 nci maddelerine ~(ore Ek 
siltme Komisyonu namma Kastamonu Naf1a Mildiirlilgii adresine her hangl 
bir Ziraat Bankas1 veznesine yatmlarak makbuzunun Komisyona gonderil 
mesi ve Naf1a Veka!etince evvelce kendilerine verilm~ miiteabhidlik vesi 
kasile ihale giinilnden bir hafta evveline kadar bulunduklan Vilaycte res 
men miiracaat ederek bu in:;aatt yapabileeeklerine clair alacaklan ehliyet 
vesikasmm ve 939 y1h T. C. Odasmca tescil edilmi$ vesikalarm ihale giin v 
saatinden laakal bir saat once Kastamonu Naf1a Dairesinde toplanacak Ko
misyona gelmi~ bulunmas1 ~artbr. 

5 - Posta ile gonc!erilecek teklif mektublarlle lstenilen vesika v 
makbuzlar iadeli taahhiidlil gonderilmesi ve ihale saatine kadar Komis 
yona gelmi~ bulunmas1 lazundrr. 

6 - Postalarm gecikmesinden dolayi zamamnda gelmiyen teklif me 
tublan ve evrak1 miispiteler nazart itibare ahnm1yarak sahibine reddolunur 
Bu insaata dair fazla tafsilat !stiyenler bir mektubla Kastamonu Naf1a Mii 
dilrliigilnden sorabilecekleri H-a.n olunur. • 1565 • ( 2945 ) 

Bursa Cumhuriyet 

Miid deiumumiliginden: 
Bursa Ceza evinin 939 senesi haziran iptidasmdan • 1 • haziran 940 

nilne kadar 939 mali y!l1 zarfmda Bursa Ceza evinin ekmek ihtiyac1 as 
gtda yazth sartlar dairesinde kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkanlm•shr. 

1 - Safi bugday unundan yap1lmak ve Belcdiyenin piyasada ikin 
nev1 addecl.ccegt ekmekten olmak ve ayoi :;erait dahilinde pi:;irilm~k iizer 
beheri • 960 • ~ram itibarile hergiln i~in en az • 300 ~ en ~ok • 900 • ckme 
teslim ~dilecektir. 

2 - Ekmtkler hergiln sabahlan saat • 9 • da Ceza evine teslim edilm" 
olacaktrr. 

3 - Evsaf1 ve miktan gosterilen ekmegin rayici haztrasma ~ore m 
hammen bedeh iizerinden ahnmaSI iktiza eden viizde yedi bu~uk temin 
akGesi 1977 lira 94 kuru:; olarak tesoit olunmusbur. 

4 - Teminat: Banka mektubu veya Malsand1gma yatmlan nakid vey 
tahviliita aid nakid veya ayniyat makbuzunun ibraz1. 

5 - ihalc 24/5/939 Garsamba gilniiC.Ur, saat 16 da. 
6 - lhale Bursa C. M. Umumiliginde yapllacaktlr. 
7 - Talibler teklif mektublanm ve teminatlarm1 ayrt ayn zarflar 

koyarak 24/5/939 da Bursa C. M. Umumilij!inde toplanacak Komisyo~n sa 
16 ya kadar vermeleri laztmdir. Bu miiddet ge~tiketn sonra yaptlacok te 
lifler kabul ed>lmiyecektir. 

8 - Bu hususa aid masraflar ve ilan iicretleri altc1ya aid olac~khr. 
9 - Kanuni evsaf ve ~eraiti haiz olup da milnakasaya istirak etmck i. 

tiyenler fazla mah1mat almak ve :;artnameyi gormek~ anlamak iizer~ Burs 
C. M. Umumiligine veya Bursa Ceza Evi Direktorlilgiine miiracaat etmel<' 
ilan olunur. C 3183 

istanbul Adliye Lev az1m Dairesinden 
Mugla Ceva Evinin 1/6/939 tarihinden 1/6/940 tarihine kadar 1-ir s 

nelik tahminen 98820 kilo ekmek ihtiyact kapal1 zarf usulile olbabdaki :;ar 
namesi mucibince milnakasaya ~Ikanlmi:;trr. 

29 maylS 939 tarihine musadif pazartesi giinil saat 15 te ihale e~ilec 
ginden taliblerin muvakkat teminat akGesi olan 750 liral1k banka mcktu 
veya nak.ic! ve ~artnamede vazl11 k1ymetler iizerinden istikrazt dahili ve 
Ergani madeni tab viii yahrarak yevmi mezkCtrda dairemiz. Mubay&~. _K 
misyonuna ve sartnamesini gormek istiyenlerin de Cezaev1 Mudurlu~u 
miiracaatlerl iliin olunur. ( 3182 



Elekll'ik kaynak makinas1 

$imdiye kadar elektrik kaynak 
makinalaranda gorulmeven 
fayd a I a ra a rzed e r. 

AGIR ve SAGLAM VAPILI$ 

BOL KUVVET 

MUVAZENELI$ERARE 

'Y11 50 ve kadar cerevan tasarrufu 

Bir c;:ok sair $a• 
yani hayret ve
nllikler • Katalog, tek lif 
ve meccani tee

rObe isteyiniz. 

• 
Muhtelif boy 

• 
Oepomuzdan 

tesllm 

OURLA iRADERLER 
iSTANBUL ANKARA tZ.MiR 

Eczac1 aramyor 
Diyarbakirda ~alt§mak iizere diploma

h bi.r eczactya ihtiyac vard1r, 

Miiracaat: ZAMAN Ecza Deposu. 

~njeksiyon ve masaj 
Miitehas. ''' Bayan Anjel Taksimde 
Valide~e§mesi sokagmda eski Em
lak $irketi kar§Ismda 15 No. dad1r. 
Evlere de gider. 

ZAYi - Motosikletimin 314 numa
rah pliikasm1 kaybettim. Yen'sini ala
ca~tmdan eskisinin hiikmii yoktur. 

Emanuel .:;>onfeld 

Biitiin Miinevver 

FOSFA. TiN: 

Biitiin Ada ~amlarmm ve lavanta ~i~eklerinin 

Sihhi kokularm1 .terkibinde aaklayan 

v us· CAM Kolonyas1 
cigerleri zay•f ve sinirleri bozuk olanlaun kalbine 
ferahhk verir ve goniUnU a~ar. VENUS c;AM 

KOLONYASI'nin formUIU bir strdtr
Taklidleri onuu yerini tutamaz. 

Umumi deposu: Nureddin Evliyazade, AHit, Ecza ve Itriyat deposu. i stanbul 

Sivrihisar Belediyesinden : 
Sivrihisar kasabasmm elektrik tesisatJ 29/4/939 tarihinden 29/5/939 

tarihinc kadar otuz giin miiddetlc kapalt zarf usulile miinakasaya ko
nulmu~tur. 

Tesisat: Birisi maltine ve tcferrtiatt ve digeri de santral binasile ah
sab direkler olmak iizere iki kiSlm olup her ikisi de birden veyahud ayn 
ayn ihale olunabilecektir. 

Makine ve teferriiatt olan birinci k1smm be.deli muhammeni ·22852• 
lira 85 kuru§ ve iltinci klsmm bedeli muhammeni •6048• liradtr. Tesisa
tm projelerini Belediyede gorebilecekleri gibi fenni ve mali ~a1tlanm 
da arzu edenler Beledi;ve dairesinden meccanen istiyebilirler. Kapah zarf
larm 29/5/939 pazartesi giiniine saat 14 e kadar Belediye Enciimenine 
verme!eri ~artttr. 

Haddi JilyJk goriildiigii takdird.e 29/5/939 pazartesi giinii saat 15 te 
Sivrihisar Belediye dairesinde Belediye Enciimeni tarafmdan ihalesi ya
pilacaktJr. :;:artnamede zikredilen vesaikle beraber %7,5 teminat ak~e
sinin veyahud banka mektubunun zarflar i~erisine konulmas1 lazund1r. 

z 
Gl 

AnnelerfQSF A T{N'i 
FOSFAT 

Fosfat!t, Vitaminli bir g1dadJr. 

F 0 s F A T 

Bilirler. 

i N: 

i N: 
«;ocuklarm, 3 ayhktan itibaren tagaddilerini kar&IIar. 

F 0 s F A T i N: 
En kuvvetli ~ocuk gtdasJdJr. 

F 0 s F A T i N: 
Renksiz yanaklan pem bele&tirir. 

F 0 s F A T i N: 
Canh, kanh, kuvvetli yavrular yetistirir. 

Fransadan gelir, taklidlerinden sakmunz. 

(3~12) 

FOSFATiN F A L Y E R Markasile isteyiniz. 
BiJtUn ec:zahane ve bUyUk bakkallarda vard1r. 

Hayat, heyecan ve nes'e ile kaimdir. 
Doktorlarimiz Tasdik Ederler ki HastahklarimlziD <;ogu Ruhidir. 

Zaaftan, cesaretsizlikten, korkudan, 
melankoliden, iimidsizlikten. Mcn&ei 
ise kans1zhgm meydana getirdigi 
durgunluk c.edigimiz heyecanslzhk 
ve ne&'esizliktir. Bugiin hastaneleri 
bo&altacak yegime il'a~ da budur. 
Heyecan ve Ne$'e. 

Bir hastaneye gidiniz, hastalarm 
elemlerini, cndi~elerini giilcr b1r yiiz 
ve itimadla kaldmmz, yani durgun 
ve yorgun kanlanm harekete getiri
niz; dcrhal yataklarmdan ko!karlar 
evlerine ko>arlar. iste insan maki
nesine maddi ve manevi bu kudrct
leri vermek, havatl saadet!erle ge
cirmek, her tesebbiis ve azimde mu
vaffak olmak demektir. Bu da mcv
sim degistirmelerinde kanm k!fm1z1 
yuvarlac1klanm tazeleyip ~ogaltmak 
ve tabii bir sekilde harckete getir
mekle olur. Bu viiksPk kudreti siz
lcre ancak; F 0 SF A R S 0 L, Kan, 
kuvvet, istah surubu temin eder. 

FOSFARSOL; tatlt bir istah verir, kant, kuvveti ~ogaltlr. Zeka ve haf1zay1 parlatlr. Giirmek, koklamak, isit
mek hassalannt arttmr. Sinir ve adaleyi saj:tlamla~tl rarak uykusuzlugu ve fena dii~iinceleri giderir. Mide 
ve barsag1 tenbih ederek, muannid ink1baz!an gecirir. Bel gev~ekligi ve ademi iktidarda biiyiik rol oynar. 
Velhas1l, insan makinesine Hiz1m olan biitiin kalori ve enerjiyi vererek, hayatl nes'e ve heyecan icinde 
vasat1r. 

ila(:lardan FOSF ARSOL'u Diger Mukavvi Ay1ran Bashca • Hassa: 
Devamh bir surette kan, kuvvet se istiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta icinde 

tesirini giistermesidir. Yiice Saghk Vekaletimizin resmi miisaadesini haizd.ir. Her eczanede bulunur. 

Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin 
kalitesi yiiksek, mubayaa seraiti faydah 
Tiirkiyede evsafmm yiiksekligilc siihret 
S t N G E R saatleri biitiin faydalan camidir. Clink .. 
diger marka saatierd.en ucuzdur, tasarrufu temin eder 
Ciinkii hayatlmzda sizi baska saate muhtac etmcz 
Ciinkii on bes sene zarfmda talj'lir paras1 vermezsiniz 
Tamir meccanendir. Saat alacagm1z zaman SiNGE 

istanbul ikinci icra Memurlugundan: 
Dairemizin 938/3638 No. h dosyasile 

mahcuz olup paraya ~evrilmesine karar 
verilen Beyoj!lunda Tepeba~mda Mezar
llk sokak 6 No. h evin ust katmda bir 
odada muhtelifiilcins ev e~yasmm birin
ci a~1k arttJnnasJ 18/5/1939 da per§em
be giinii saat 16 dan 18 e kadar ifa edi
lecektir. Bu arthrmada mahcuz e§ya mu
hammen degerinin yiizde yetmi§ be§ini 
bulmad•il• takdirde ikinci a~1k artt•rma
Sl 23/5/1939 da sah giinii ayni saatte ifa 
edilecektir. Ahc1 olanlar muayyen gun 
ve saatte mahallinde haz1r bulunacak 
memuruna mil.racaat edcrek almalan i
lii.n olunur. 

Tra§ merakllSI olan, yiiziinii buru§tur
mak istemiyen !ngiliz markah me~hur, 

"00~E~, TRA~ BICAGI 
kullanmahdlr. Her yerde adedi 4 ku-

Bah~:r1van aramyor 
~i~ek ve sebzeden anlar bir bah~lVan 
aramyor. Taliblerin Ankara cadde
sinde Adalct hanmda 10 numaraya 

miiracaatleri. 

Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat
lerin zengin ~e~idleri gelmi§tir. 

Ayda 3 Lira Taksitle 
Sirkeci nakliyat ambarlan s1rasmda 

Liman Ham ittisalinde Yelkenci Han 
No. 8 saat 9 - 14 arasmda miiracaat. 

Dr. lhsan Saml 
iST AFiLOKOK A~ISI 
!stafi!okoklard an miitevellld (er

genlik, kan ~tbaru, koltuk altJ ~· 
bant, arpactk) ve bii tiln cild basta· 
bklanna kar§J pek tesirli blr ll!jJdJ.r 

.. _. Divanyolu No. 113 --• 

Sall!b va 8QfmullllN1TI: Yunua Nodi 

Umuml nef111/at1 !dare eden Yazt lrlm 
Mlldi!Nl: Hikmet Miinil VI/len 

saatini aray1n1z. 

Ceb saati Celikten !nee Liea 2. 

• • Kromdan Arkas1 Fantazi > 2 

• • Giimiisten • • • 30 

• • Altm kaplamah • • • 3 
iki kapaklt Giimiis • • • 3 

• • Altm kaplamah • • • 3 

SiNGER SAAT MAGAZALARI 
1stanbul Eminonii, Tel : 21964. 

l stbnUk dolayJsi!e magazam1z yanmdaki dar sokaga na.klolunmustur. 

Ankara Acentam1z : ~eref Kuyumcu Anafartalar 37 
Bayi olmtyan yerlerde SiNGER saatlerini satmak i~in bayi aram.vor. 

Nekahat 
Devrelerinde 

En kans11.: dU~mu_, hastalartn az zaman 
zarfmda iktisab1 kuvvet etmeleri i~in 
her yemekden so nra bir Likor kadehi 
QUI NIUM LABARRAQUE almalan 
kiilidir. En muannit sttmo nobetlerine 
kar~ • dahi gayet muessirdir . Zaytf, has
taltkdan sonra kuvvetsiz, fazla ~all.,ma· 
dan yorgun dG~enle rin ve pek ~abuk 
ne.,vU nema bulmu~ ge n~l e ri n , zahmetle 
in k i ~a f eden gen~ kiZiarm Lohusaltkdan 
kalkan kadm lann, ihtiyarlar, ve kanatz-

laran dahi tesiri mii· 
cerrep ve Paris T1p 
akademisi taraf•ndan 
kabul edilen 

• • UIRIUm 

Orman Koruma 

ba uc 
$arabm1 i~melidl,ler. 

Deposu: Galallt, 
Gumruk sok. No. 36 

Her Ec:zaoede aat1hr. 

Genel Komutanhk 
Sabnalma Komisyonundan 

1 - Orman Koruma Gene! Komutanhk k1t'alan ihtiyac1 i~in 2700 tak 
mamul k1§hk elbise kapa!t zarf usulile ihalesi 11 may1s 939 per~embe gii 
saat 15 te Ankarada Yeni§ehirde Komut anhk binasmdaki Satmalma Kom 
yonund~ yapllacak!Jr. 

2 - Muhammen bedeli 28350 lira ve muvakat teq>ina!J ( 2126 ) lira ( 
kurn~tur. 

3 - $artnameler 1 lira 42 kuru§ mukabilinde Satmalma Komisyonun 
almabilir. 

4 - !steklilerin ~artnamesinde yazth vesikalarla beraber teklif mekt 
Janm ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri i 
olunur. ( 279 

Nezle - Bat - Dit - Nevralji 
ve bUtUn a~rtlartns kars1 

Miidiirliigiinden : Kayseri Naf1a 

Kapah Zarfla Eksiltme 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Kayseri Hiikumet konag1 in~;aatma Iii 

olan kum, cak1l, tugla, moloz tas1, kiremid, l11Uhtelif eb'add.a kereste, k 
ve 370 ton ~imentodur. 

2 - B" malzemenin bedeli 25608 lirad1r. 
3 - Bu ise aid sartname vesair evrak Kayseri N af1asmda goriilebi 
4 - Muvakkat teminat 1921 lirad1r. 
5 - ihalesi 23.'5/939 da saat 14 te Naf1a Dairesinde yapllacakttr. T 

olanlarm teklif mektublarml o t arihe kadar Komisyon Reisligine te,di 
lemeleri Win olunur. ( 31 


