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s Milli H8kimiyet ve Cocuk Bayram 
biin Beyazzd ve Taksimde 

biiyiik tezahiirat yapzldz 
~o,uklar•n 

bayranu .. I Cocuk haftasmm ikinci 
Mekteblerde, Halkevlerinde bugiin de zengin 

gunu 
/N.,. nkara meb'usu Yahya Galibde, 
~ Biiyiik Millet Meclisinin a~Ih§ miisamereler verilerek toplanttlara devam edilecek 

giiniine aid (ba§kasmda bir kop· 
yesi bulundugunu zannetmedigim) kiymet
li bir enstantane vard1r. Giine§ kag1dma 
basilmi§ alan o soluk resim, bugiin aradan 
on dokl.!z sene gec;mesine ragmen biitiin ta
zeligi ve hayatiyetile bize giiliimser: Par· 
)ak bir ogle giine§i, 1imdiki Parti binasmm 
oniinii l§Iga bogmu§IUr. Milletin mukadde
ratma hakim 0 larak, iic; ~ene zarfmda diin
yanm en biiyiik harikalanndan birini yara· 
tacak alan Biiyiik Meclisin ac;th§ merasimi 
ic;in oraya bir avuc kalabahk toplanmi§. 
Sankh, kalpakh, poturlu birtaktm adam
Jar. Aralannda Atatiirk goriinmiiyor. 
Balkonlarda, pencerelerde sevgili ~ayr_a· 
gimlz as1h. Havada, insamn iliklenne 1§· 
]iyen tath bir bahar kokusu var. 

Fa kat bu adamlann sural! niye boyle 
as1k? Y akm tarihimizin her sahifesini ez· 
here bilmesek ilk baki§Ia o resmi, fazla 
ahpab1 olm1yan bir adamm cenaze me· 
rasimini tespit ediyor zannedebiliriz; ka· 
labahk o kadar az, c;ehreler o kadar bed-
bindir. . 

Fa kat, dikkat ettigimiz zaman §a§IYO· 
ruz: lc;inde Atatiirkii goremedigirniz, 
kim bilir hangi amator fotografc;mm tes· 
pit ettigi o enstantane, nas1l olrnu§ da bii· 
tiin as1k yiizlere ragmen orada bir ada· 
mm gomiildiigiinii degil, fakat bir varh· 
gm yaratJldtgmi haykirabilmi§? 

Bunu anlamak ic;in, muhterern Yah· 
ya Galibde bulunan o e§siz vesikayi uzun 
uzun, ic;irnize sindire sindire gormek Ia· 
Zim. 0 zaman farkediyoruz ki, resmin 
on planmda, kalabahgm biraz gerisine 
dii§mii§, sekiz on ya§larmda iki ~ocuk 
vard1r. Ve biitiin as1k c;ehrelere ragm.en 
ortalJi!a ne§' e, iman daiiJtan, orad a, o 
esnada bir varhgm dogmak iizere oldu· 
gu hissini insana veren o iki ~ocuktur. 

Kalabahgm gerisine dii§mii§ler; Mec· 
lisin oniinde ne oldugunu goremiyorlar. 
Soylenen nutuklan 1iiphesiz i1itiyor, fa
kat anhyamJyorlar. Y alniZ, kii,iik insi· 
yaklarmm sezi1 kudretile, onlerinde ha· 
rikulade bir hadisenin cereyan cttigine 
emindirler. 0 kadar ki, objektife bakan 
gozleri, ta i,eriden, ,acuk ruhunun o hu· 
dudsuz inaDI§ kaynaklanndan gelen se· 
vine!~ giilerken, bize yannm parlak 'za· 
ferlerini miijdeliyor gibi. 

Bunlar, 23 Nisan bayram1m ilk kut· 
layan Turk yavruland1r, 

Iloilo¥ 

0 zamandanberi seneler ge,ti. ~im· 
diki 23 Ni,an bayramlanm yiiz binler
ce, milyonlarca Tiirk yavrusu kutluyor. 
Kalbi!e, kafasile. Damarlanndaki temiz 
kanile, herbiri en biiyiik servetimizi le§· 
kil eden bu kiic;iik varhklara sonsuz bay· 
ramlar temin etmek. Atatiirk Tiirkiye· 
sinin idealidir. NADIR NADI 

[ArkMI Sa. a sutun 6 da] 

Deniz Gcdikli mektcbi talebeleri arkada§lanDI alk1§hyorlar 

.. Hakimiyeti milliye ve Cocuk bayram1, sabahm erken saatlerinden itibaren, me· 
dun: ~urdun her tarafmda oldugu glbi, rasime i~tirak edecek talebeler• mekteb· 
~~hnmi~de _d_e biiyii~ bir nej'e ve derin lerine gitmege 'ba~lam11lardu. Bu arada 
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~inlilere gore ... 
Japonlar 1 nisandan 

22 bin telefa t 

~ 1 
I 

15 nisana kadar 

vermisler! 
' 

'frenlerle Cenubi !;in cephesine Japon tanklart sevkediliyor 

<;unking, 23 (a.a.) - . ~e.ki~i ajansl a~sien §ehirlerinin geri ahmnas1 son on be§ 
bildiriyor: Tsang,eng 10hnm Ishrdad e· s_unzarfmda Kwantung vilayetinde <;in· 
den <;in kitaati Kanton_ •. Kevl~n dem~r- hle~m elde ettikleri iki parlak muvaffaki· 
olu iizerindeki $1htan JStikilmetmde du§· yeh le§kii etmektedir. <;in istatistiklerine 
~am takib etmektedir. <;:in k1taatmm §eh· gore, ]aponlar I nisandan 15 nisana ka
re girmesine tekaddiim ed.~~- ii~ giin zar· dar yap1lan. 340 ~uqarebede verdikleri 

f d J Onlar bin kadar olu bJrakmi§lar· telefat yekunu Y•rmi iki bine yiikselmek· 
m a ap , p d' 

du, <;inliler tarafmdan Xseng,eng ye _u· 1!;.. 1r• 

hafta ingiliz kabinesi 
k '" ' at I ~ekiide bir 

Paris 23 (a.a.) - Siyasl mehafil, 
Almanyanm muhtelif memleketlerden 
istemekte oldugu «iyi kom§u §ehadetna- sma matuf olan 

askerlik meselesini 
baglayacak 

···Ni~ .. ···;il~~b~k~~;~····i····· ................. ve·narl'l'k········m·ula·L'ka~~~~~~U.~\1.~-;.;j 
Siivarilerimizin 
muvaffakiyeti lki devlet adaini tam bir 

~ . . . . . . . . 

Diinkii yari,Iarda dort 
derece birden kazand1k 

Nis, 23 (Hususi muhabirimizden} -
Burada yap!lan «Binicilik rnektebi ekib 
miisabakasi» nda be1inci olduk. Birinci· 
ligi Frans1zlar, ikinciligi lngilizler, u,un
eiiliii!ii Bel~ikahlar, di:irdiinciiliigii 1rlan· 
dahlar alru. Tiirk ekipinden sonran s1ra 
ile junlar gelmektedir: Polonya, Let on· 
ya, Portekiz, Romanya. 

Bugiin yap1lan miisabakalarda ise, 
Tiirk ekibi biiyiik bir muvaffakiyet ka
zanmt§llr. Poladkan birinci, Giirkan ikinci, 
Kula u,iincii, Eyiib Oncii di:irdiincii ol
dular. Bunlann hepsi parfiirii hatas1z ala· 
rak ve ancak hirer saniye farkla bitirdiler, 
Bu netice c;ok alkl§landJ. . .......................................................... . 

Lord Baldvin'in bir nutku 
Toronti, 23 (a.a.) - Lord Baldvin 

bura Oniversitesinde diin ak1am siiyledigi 
bir nutukta demi§tir ki: 

Bir harb olursa medeniyet belki mah· 
volacaktir. Fa kat N azilik men§" hudud
lan haricine ,Ikarsa medeniyet muhakkak 
mahvolacaktn. Her millet istedigi rejimi 
kabul etmekte serbesttir. Bu onun kendi 
bilecegi bir §eydir. F akat bu reiim ba§• 
kalanna da cebren kabul ettirilmek iste· 
nildigi takdirde bu, biitiin hiir insanlan 
alakadar eder. Ve biz 1imdi bi!iyoruz ki, 
boyle bir ihtimal kar§Ismda her§eye ham 
bulunuyoruz.» 
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P ~ ~.J''¥I •""'». i ----- , 

·~ 

anla§maya vardilar 
' 

Yugoslavya Kra:l 

RomaYJ. resmen 

Pol'un yakinda Naibi Prens 
ziyaret edecegi bildiriliyor 

italya Hariciye Naz1n . Yugoslavya H.ujciye NazJrl 
Kont Ciano Markovi~ 

Venedik, 23 (a.a.) - Kont <;iano ilella§ffia havasi i,i~de yap1lan mi\lakat iki 
Yugoslavya Hariciye Nazm Markovi~ saat siirmii§tiir. Iki Naz1r bundan sonra 
arasmda pek sarnimi ve miitekabil bir an· [ArkaSI Set. 8 siitun 5 tel 

Diin Taksim atadyomunda Galatasaray • Vefa tak~mlar1 karo.Il 1 d G 1 t · · · . l ·- " a§ml§ ar 1r. a a asa-
ray 4-1 gahb gelm1§br. Ankarada Demtrspor zntirli Ate"spor 5 1 · t' y k k' . . .. , . ,.. " u - yenmi§ Ir. u ari 1 

res1ml ~a!atasaray • Yefa ma~mdan hlr enstanto~t~nedir. J .afailat 6 nc1 sahifemizdedir 
-- ' - - I -



2 

. 
Bu. a§tk Kose Ahmeddi. Sozu uza

t ) r. genclere imrendigini soyledikten 
sonra, kendi yalmzhgmt da amyordu. 

Seksen he§lik Koca Hasan yamba~m
da oturan yetmi§ sekizlik Deli Durmu!a 
dondu: 

- Kose Ahmed bug\in daha yan1k... 
Everiversek §UDU da ... 

- Onda bir alaca gonlil var... T ek 
d Ida durmaz. Everince, ne sozii kahr, 
ne de saz.t... BiilbiiiU kafese komu§lar, 
olmii§! 

Oyunlar ha§ladt. 
Gelinlerin seyrine doyulmuyordu. He

]e Giillii, ytldtzlar arasmdalc.i aydan fark
stzdt: Kumral sa~lanm on iki orgii ile 
ensesinden gogsiine dogru buakmiJb. Ba· 
§mda ktsa ve i§lemeli bir kiilih vardt. Yii
zii, telli duvak altmda, daha taze, daha 
sevimli ve aydmltkti. ~aktr gozlerinin de· 
rinliginde panlttlar kayna§tyordu. Kahn· 
ca ka~lannm golgeleri, bak1~lanmn berrak· 
ltgml daha besbelli ediyordu. Hem ince, 
hem olgun viicudiinii, giimiit kop~ah dar 
yelegin, i§lemeli geniJ kemerin, bol klv· 
nmh ve dalh §alvann i~inde sakhyamt· 
yor; uzun duvagmm yarchmma stgmyor· 
du. 

Giine§ epeyce yiikselmi§ti. 
Koca Hasan bir arahk dere i~lnde 

lcaybolan ince yola baktt. Deli Durmu§a 
donerek, iiziintiilii bir sesle mmldand1: 

- Bizim molla da pek gecikti. 
Ak§ama dogru nikahlann ktyxlmasi i· 

.;in, Kargactk imammt geti~ek iizere, 
T abamyank Bekirin damadt Omeri gon· 
dermi§lerdi. <;unkii Akpmarhlar ha§hba· 
§tna hoca tutnmtyorlardt. 

- Merak eyleme, gelir! Om ere soy· 
Jedimdi; mollay1 almadan gel me, de
dimdi. 

Kose Ahmed gene ortaya ~Ikmi§ll; 
yeni bir yayla tiirkiisiine ba§hyacakh; 
her zaman yapllgt gibi, ha§tnt yakm ya· 
madara, ~amh tepelere lc.aldmf•; fne
gol tarafmdaki vadiye bakhg1 zaman bir· 
denbire put kesildi, ka,Ianm ~atll ve goz
leri ufald1. 

- Haydi, Kose! Ne duruyon} 
Kose Ahmed cevab vermiyordu. 
- Ne duruyon, ~alsana 1.. 
Birka~ lc.i,i, onun bakhgt tarafa goz 

att1. l~lerinden hiri, iirkek bir sesle, ade
ta bagtrdt: 

- Osman It geliyor! 
Birka~ yiiz atlt, yolun donemecinde 

kayboluyor, biraz sonra gene gorliniiyor· 
lard1. Dalgah yamac boyunca yiikselttik
leri toz bulutunun i~inden bir kamga hi
zile yakla~tyorlardt. 

Kose Ahmed i~ini ~ekti: 
- Bunlar Osmanlt de gil! 
Sonra. heyecanla ilave etti: 
- Kalenderoglu ... 
Koca Hasan da iizgiin bir sesle mud

dandt: 
- Kose 
Erkekler, 

Ahmed yamlm vorl.. 
ne JapllacagmJ birbirlerine 

Akpmarhlan ezici bir sessizlik ve dii
,iince sarmt§b. Ortahkta yalmz «Ha~o
va» ka~aklarmtn vah§i sevinderi, homur· 
damr gibi konu~malan, ara sua tepinen 
atlann nal ve iizengi §aktrttlan; kthc, 
yay, balta ve topuzlann birbirine, yahud 
iizengi veya egerlere ~arpmasmdan ~tkan 
boguk sesler duyuluyordu. 

O!iimle hayatm arasmda ktl kadar a· 
rahk yoktu: bu iki ud §ey o kadar birbi· 
rine kan§ml§ gibiydi. ~iinlcii Kalenderog
lu yapttg1 iJierde bir prensip tutmuyordu. 
Bau daghk koylerde fakirlere paralar 
dagttttgt, kimsesiz k1zlara ~eyiz vererek 
evlendirdigi oluyordu. Bazan «Osmanh» 
dan tikayeti olanlarm ona adam gonde
rerek yardtm istedikleri, htztr gibi yeti§e
rek soygundan kurtardtgt oluyordu. Ba
zan da her ge~tigi yeri bir ate~ ve kUI 
ytgmt haline getiriyor, bir mezbahaya 
~eviriyordu. Simdi ~ok iyi, yiiksek ruh
lu, c:.Omerd ve yigit bir adamken, biraz 
sonra kiic;iik bir~eye k11.arak ortaltgt ka
na boyuyordu. Bazan en kiic;iik bir yan
h§hk veya ihmali oliimle cezalandmyor; 
bazan da kendisine oHim tuzagt kuranla
n, hediyeler vererek saltveriyordu. 

Koca Hasan Kalenderoglunun bu se
ferki niyetini yliziinden sezebilmek i~in 
gozucile onu siiziiyordu. Lakin besbelli 
bir~ey goremiyordu. Her~eyden once, ye
mek iizerine gelen bu ii~ yiiz kadar ada
mtn midelerini ok§lyarak yuttct ruhlannt 
yatt~hrmak laztmdt; Deli Durmuta ses
lendi: 

- Birini yolla da, en semizlerinden 
otuz kuzu altp getirsin! Siirli timdi De· 
likli~mann golgesindedir. 

Kalenderoglu, kocaman elini, geni§ ve 
kabank ku~agmm arasma soktu; ktrmlZI 
bir kese ~tkard1; Koca Hasanm online 
ath: 

- Agtrhlc. vermiyelim! 
- Am an, agam! Ki§iye lc.onuktan 

agnhk gelir mi ki; hele sizden 1 .. 
Keseleri alarak geri vermek istedi. 

Kalenderoglu onlan elinin tersile itti: 
- Kuzular ic;in almazsan, gelinlere 

armagamm olsun! 
Sesi tatltya ~al1yordu ve yiizii karan· 

hk, go1leri bulamk de~ildi. Sordu: 
- Ka~ gel in var ~ 

<Arkasz var>. 

~ hir ve Mamie ingiltere v~ So 
Birigi --

Y aralamalar 

Nfbhasa I kuraetm. 

Abone $Braltl: } ~~Y• ~:!c 
SeneUk 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
tl( ayhk COO • 888 • 
Blr lll'hk UO • Yoktur 
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Beynelmilel • 
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izmitte 
edilen 

teshir 
' 

tablolar 
( Bilyiik davalar J HEM NALINA 

MIHINA 

vaz1yet 
mukadderah Demokrasilerin 

lngilterenin vaziyetine bagh 
<Ba$tarat• 1 Inc! sahltedtl 

nm akamete mahkiim bulundugunu ilave 
etmektedir. Bu mehafilin miitaleasma 
gore, Alman te,ebbiisleri bir kolle~tif 
miidafaa sisteminin tejekkiil etmesme 
mini olmagt istihdaf etmektedir. 

Filvaki Almanyaya kar§l itimad be
yanmda bulunulmast bOyle bir sisteme 
girmekle gayri kabili telif olacakttr. Ma
amafih Fran sa ile lngiltere daha §imdi
den kii~iik devletlerin giri§emiyecekleri 
ve giripeler bile maruz bulunduklan teh
likeyi daha ziyade artttracak olan her
hangi bir taahhiidii onlardan istem:yerek 
Rusyadan Avrupanm nizammt miidafaa 
lmsusunda kendilerile mesai birliginde 
bulunmastni istemek suretile Alman ma
nevrasmm oniine ge~mi,lerdir. 

ltalyanm, Belgrad ve Budapeste' de 
ve Almanyanm Ankarada sarfetmekte 

olduklan mesaiye gelince, siyasi Franstz 
mehafili, ftalya ile Almanyanm bir ta
raftan azasmm en az kuvvetlileri yani 
Romanya ve Yunanistan iizerinde tesir 
icra etmek, diger taraftan en kuvvetlisi 
yani Tiirkiyeye kar§I dogrudan dogr:Jya 
harekete ge~mek suretile Balkan Antan
tmi inhilale ugratmaya ~ah,makta olduk
larmi beyan etmektedirler. 

Siyasi F ranstz mehafili, mihverin bu 
§ebbiislerinin de akamete mahkum ol
lgu miitaleasmdadtrlar. Zira Roman
, ve Yunanistan Fransa ve lngtlterenin 

Joi garantilerile emniyet altmda bulun
Lta olduklanndan bu iki memleket 

1de tesir icras1 ~ok mii§kiil olacak
Ankara ile yap1lmakta olan terak
derecesi Almanyamn Tiirkiyede 

ffak olmasJ ihtimalini selbetmekte-

tan bir hayretle kar,lladigmi soylemi,tir. 
Bundan maada salahiyettar bir zat Cem
berlayn' e memleketin askeri va51talan 
artmlmad1k~a Avrupada yeni garanti 
paktlannm tatbikma imkan olmadJgml 
bildirmi,tir. 

Ayni mahfiller, ihtiyat ordusu mevcu
dunun iki misline iblagi i~in giri1ilen gCi
niillii toplama faaliyetinin beklenen neti
celeri vermedigini kaydeylemektedir. 

lngiltere, kali derecede 
•ilahlanmadr mr? 

Londra 23 (a.a.) -Stefani ajansm
dan: 

Evening Standard gazetesi, Deniza!I
n Ticaret ve Miinakalat Nazm Hudso
nun Avrupanm muhtelif payitahtlanna 
yapm11 oldugu son seyahatin pek az 
memnuniyete 1ayan oldugunu ve e<asen 
mumaileyhin parlamento hariciye encii
meninde vermi! oldugu mahremane iza
hat esnasmda bunun boyle oldugunu tas
rih etmi1 bulundugunu yazmaktad1r. 

Hudson'un mii1ahedelerine gore, Av
rupamn kii(iik milletleri, Biiyiik Britan
yanm silahlanma sahasmda heniiz kafi 
derecede terakki etmemi; oldugunu ve 
zengin lngiliz SJmflannm her ne p•haSJ
na olursa olsun harbin online ge~meye 
karar vermi1 olduklan miitaleasm1 ser
detmektedirler. Bundan ba;ka kii~iik 
milletler, lngiltereye yap1lmi§ olan harb 
levaZimi sipari1lerinin yerine getirilmesin
deki teahhurdan dola}'l hayal inkisanna 
ugramislardtr. Mesela, Portekiz, iki se· 
ne evvel lngiltereye sipari1 edilmi§ olan 
tanklan beklemektedir. 

Evening Standar, bundan ba1ka Hud· 
son'un, Londraya avdet edeli iki hafta ol-

,j'(' dugu halde, raporunu vermege dave! e-
·' ta§lgilterede mecburi aakerlik dilmemi1 olmas1m ve kendisinin ne Cern-

. harbndra 23 (a.a.) - lyi haber alan berlayn'i, ne de Lord Halifaks'I g~rme
Zil!nai mahfi!lerde soylendigine gote ka- mi1 bulunmasmi garib gormekted;r. 

•rnak gelecek hafta zarfmda art1k i~tinab1 Fran!lada halkrn ia, e•i 
'1.1 olm1yan askert miikellefiyet me- Paris 23 (a.a.) - Diin aksam ne1-

. desi hakkmda bir karar vermek mecbu- redilen bir kararname, Ziraat Nazmnl, 
riyetinde kalacakhr. harb halinde, gerek Fransada, gerek de-

.SOylendigine gore, diin Parisien gelen niza1m topraklarda, halkm ia1esin~ me
Van Sittart, Lord Halifaks'a, haliham· mur etmektedir. 
daki ahval kar,!!mda lngilterenin hala Zirai ve g1dai seferberlik i1lerini ida
askeri miikellefiyeti tatbik etmemesini re etmek iizere bir «umumi ia1e:o> strvisi 
Frans1z efkart umumiyesinin gittik~e ar· tesis edilecektir. 

_ .. _, .. ,,_, .. ,, '""'''n •mnUIDIIIIIII1111111111111UIIInnnnu:mumnuumunuu•mn"m"u""'""""'"""""''"-

Romanya · Fransa 

arasmda anla,ma 

Biikre~ hiikfuneti, 
Fransaya 400 bin ton 

petrol satiyor 
B .. k 23 ( a ) _ Otuz Fransiz u re§ a. . 'I 

. k . . .. ·t· I Leon Wenger e IIr ehrun murness1 1 o an . . 
Romanya 1kttsad Nazm Jean B~J~I a
ras1nda bir petrol sal:!§ mukavelesl unza 
edilmi1tir. Bu mukaveleye nazaran ~~ 
rnanya F ransaya 1 nisan 1939 dan 
rnart 1940 tarihine kadar 400,000 ton
dan fazla petrol verecektir. Bu mukave· 
lenin imzast F ransa ve Romanya hiikii • 
rnetleri arasmda imza edilen itilaflann 
tatbikmt miimkiin ktlacaktu. 

Siyasi mahfillerde hakim olan kanaate 
gore F ransa ile imza edilen bu itilaflar 
totaliter devletlerin Rumen p<trol endiis· 
trisi iizerindeki niifuzlanm arthrmak i~in 
sarfettikleri gayretleri mii,kiille§tirecek • 
tir. 

Rumen petrol 1irketleri 1imdi yiizde 
doksan nispetinde lngiliz, F rans1z Bel • 
~ika ve Amerikan sermayelerinin kon • 
trolu alttnda bulunmaktadtr. 

Amerikada havac1hga veri· 
len ehemmiyet 

Nevyork, 23 (a.a.) - Lindberg A
rnerikan hava servislerini tefti1 etmek iize
re tayyaresile hareket etmi§tir. 

Cazeteler, Ruzvelt'in Amerikan hava
cJhgmm diinyada birinci~dereceye ~tkma
llDI arzu ettigini yazmaktad1rlar. 

Bir taraftan da ihtiyat deniz tayyare 
kuvvetleri ii~ misline iblag edilmekte, Oni
versitelerde havac1ltk ders1eri ~ogalttl
makta ve tayyare in~aahnm artmaSJ i~in 
fabrikalara ikrazatta bulunulmktadu. 

Nevyork aergiaine giden 
Leh heyeti 

Cdynia, 23 ( a.a.) - Nevyork sergi
sine gidecek olan resmi Polonya heyeti 
diin sabah buraya gelmi~tir. Heyet ak
tam «Batarg» tran<atlantiiiile Amerika
ya hareket etmi<tir. Sanayi Namt Roman 
Ve Miinakalat Naz1r Muavini Bobkovs
ki'nin riyasetinde hartket eden heyet Po
lonya milli bayramma te<adiif ed•n 3 
may1sta Polonva paviyonunun kii§ad res
mini yapacakllr, 

Rumen Hariciye 

Naz1r1 Londrada 

Gafenko ile ingiliz Nazir· 
lart araslndaki miizake
relere bugiin ba,Ianiyor 
B.o~logne, 23 (a.a.) - Romanya 

Hanc1ye Nazm Cafenko ile Romanyanm 
Paris biiyiik el~isi T ataresko diin ak;am 
ve bu sa bah T ouquete' de gorii§mii§ler
dir. 

Ogle yemegini de beraber yedikten son
ra otomobil ile buraya gelmi<ler ve Ca
fenko, Of Thane! vapuruna binerek ln
giltereye hareket etrni,tir. 

T ataresko otomobille Parise donmii;
tiir. 

Galenko Londrada 
Londra, 23 (a.a.) - Romanya Hari

ciye Nazm Cafenko, Lord Ha!ifaks, 
Tiirkiye ve Polonya biiyiikel~ilerile Yu
goslavya maslahatgiizan ve Romanya el
~iligi erkim tarafmdan kar;Jlanml;hr. 

Gafenko yorgun goziikiiyordu. Gaze -
tecilere beyanatta bulunm;ktan imtina et
mi;tir. 

Y aprlacak miizakereler 
Londra, 23 (a.a.) - Romanya Ha

riciye N az!Tl Ga.fenko' nun Londray1 zi
areti miinasebehle gazeteler Romanya
~m sulh cephesinde oynayacag1 rolle :ne§
gul olmaktad1r. 

Sunday Times diyor ki: 
fngiltere hiikumeti, Romanyaya verdi

•. b' tarafh garantiyi kar;1hkh bir yar
~1 ~ahhiidii 1ekline koymak fikrinde de
g:~ir. lngilterenin istedigi Bulgaristanm 
da dahil olacag1 bitaraf bir Balkan bloku· 

t kk·u·tudiir. Bu blok azaSJ birbirlenun e;e 
. k yard1m taahhiidiinde buluna-nne ar§l 

caklardJr. Blokun hi~bir ideolojik vazifesi 

olmwacakhr. 
Cafenko ile yap1lacak miizakereler ke-

b. p 1 nya • Romanya ittifakmm ye· za. u o o . 
. . t .. erinde has!l olacak temlere m vaztye uz 

de te,mil olunacaktu. 
Mezkur, gazete, Romanyaya iki bu-

~uk milyon fngiliz lirahk ikrazda 

bulunacagiDl da yazmaktac:hr, 

Kocaeli Miiddeiumumisi 
izah ediyor 

Kocaeli Cumhuriyet Miiddeiumumili
ginden diin §U telgraf1 ald1k: 

«Cumhuriyet gazetesi Y az1 i1leri Mii
diirliigiine: 

Cazetenizde (lkan yazm1z, memuri
yetimizi, §U tavzihi yapmaga liizum his
settirmi~tir. 

lzmit okuma salonunda serbest res
samlar tarafmdan a~1lan sergide goriilen 
a~1k kadm ve erkek tablolan iinrine, 
memuriyetimizce, isimleri bizce mah
fuz zevahn V>ki olan miiracaatleri iizeri
ne, her vatanda1m miiracaatini takible 
miikellef olan memuriyetimiz, bu miira
caatlerin mahiyetini anlamak i~in, ~ika
yet mevzuu olan tablolann miistehcen 
olup olmad1gml, salahiyettar hakim va
sJtasile ehlivukufa muayene ettirmek ii
zere, tevdi etmi~ ve 4 ki;ilik ehlivukuf 
tarafmdan da, neticeyi tetkikler;nde 6 
tablonun miistehcen oldugu raporu veril
mi; olmaSI iizerine, usulii dairesinde tah
kikahn ikmali i(in evrak zab1taya havale 
edilmekle beraber bu tetkiklerle iktifa 

edilmiyerek tablolann Akademiye sevki
ne tevessiil edilmi§tir. ~u izahattan da 
anla§llacagl iizere, memuriyetimizin va
zifesi, yap1lan bir miiracaate tavassuttan 
ve takibsiz b1rakmamaktan ibaret kald1· 
g1 ve netice hakkmda ;imdiden birjey 
soylenemiyecegini tavzihan gazetenizin 
ayni siitununda ne§rini rica ederim.» 

Kacael! C. M. 
Halil Hamdi Do{ju. 

Kocaeli Cumhuriyet Miiddeiumumi • 
liginin telgrafmt bir kelimesine ili§me· 
den aynen yukanya dercettik. Bu 
miinasebetle Kocaeli makam1 id • 
diasma, Tiirk ceza kanununun 426 ve 
427 nci maddelerile matbuat kanunu • 
nun 31 inci maddesini hahrlatmagl bir 
vazife biliriz. 

Surastm da ilave etmek laztmd1r ki, 
makarru iddianm ehlivukuf olarak reyle· 
rine miiracaat ettigi, isimleri me~hul dort 
zahn, bir san' at eserini, miistehcen adde
debilmek i(in nasi! bir vukuf kabi!iyetine 
malik olduklanm kestirmek miimkiin de
gildir . 

Miistakil ressamlanm1z tarafmdan lz
mitte a~Ilan resim sergisinde te;hir edilen 
ve miistehcen oldugu iddiasile sergiden 
kaldmlan bu eserler, bundan evvel 1s • 
tanbulda ve daha ba;ka jehir!eJde de te§· 
hir edimi;. fakat bunlann miistehcen ol· 
dugu hakkmda hi~bir iddia ileri siiriilme
mi§ti. 

Bizim bildii(imize gore, hmit, kiiltiir 
sahasmda ileri gitmi; §ehirlerimizden bi· 
ridir. Burada, san'atm ve resmin ne de· 
mek oldugunu ~ok iyi anlaml§, kanunun 
miistehcen ne§riyattan neleri kasdettigini 
vaz1h olarak ogrenmi! vatanda,Iar var • 
diT. Kiiltiirlii ve ~uurlu bir halk kiitlesinin 
sa kin oldugu bir ,ehirde bir san' at eseri 
miistehcen addedilirse, bu memlekette 
san' at hayatma veda etmek laZim gelir. 

A merikanm alacag1 
mali tedbirler 

V;ington 23 (a.a.) - Hazine miite
hasSISian Reisicumhur Ruzvelti bir harb 
takdirinde ahnmaSJ laz1m gelen mali ted
birler hakkmdaki raporlanm vermi,lerdir. 
Bu raporlarda iki vaziyet derpi; edilmek· 
tedir: 

I - Harb birdenbire patlarsa piyasa· 
nm kendi<ini toparlayabilmesi i~in borsa
lar bir miiddet i~in kapahlacaktlr. 

2 - Vaziyet tedricen vahimle,tigi tak
dirde: hiikiimet, idarci maslahat, tedbir· 
leri alacakhr. 

O~ler mukavelesi, Paris, Londra ve 
Va,ington arasmda altm nakliyah yap1l· 
d1g1 miiddet~e meriyette kalacaktiT. A • 
merika hiikumeti Londra ve Paris hiikii
metlerine aid esham1 mezkiir hiikumet • 
lerle anla~arak Nevyorka nakledecektir. 

Bu hususta mali mehafilde bey an olun
duguna gore, Amerika hazinesi, Fran sa 
ve lngilterenin haricdeki matliiblanm el
de etmelerini kolayla;hracakhr. 

Romanyadaki Macar 
ekalliyetinin talebleri 

Biikre§ 23 (a.a.) - Romanyadaki 
Macar ekalliyetleri hiikfunete bir muhh
ra vererek a§ag1daki miitalebatta bulun· 
mu~lard~r: 

Macarlarm ekseriyet te§kil ettikleri 
mmtakalarda Macar lisanmm kullamlma
Sl, Macarlann cemiyet te;kil edebilmeleri 
Mzcar ~ift~ilerinin silah kullanmalan. 

A merika - Lehistan ticari 
miizakeresi 

Var;ova. 23 (a. a.) - Amerika hiikii
metinin daveti iizerine, Ticaret Nazm Ro
man ile Miinakalat Nam muavini Bob
kowski; Cdynia' dan Batory vapurile 
N evyorka hareket etmi,lerdir. 
Nevyorkta iki memleket arasmdaki ticare
tin inki;af1 hakkmda miizakerelerde bulu
nacaklardtr, 

Deniz kuvvetlerinde muvazene 
Filolann sekiz giindenberi devam e· 

den manevralan, deniz kuvvetJe,inin 
harbde oymyacaklan rolii az1msam1~ o
lanlara, hakikati gostermege kafi gelmi1 
olsa gerektir. ingiltere ve F ransa Al
manlarm Oeut,chland'larmdan ve Em
denlerinden once harekete ge~mi, 0 'mak 
icin, mhhlann1 ve ktuvazorlerini, Okya
n.uslar aras1 muvasala yollannm hayati 
noktalarma sevkediyorlar. ltalya fdo<u
nun bu meyanda ad1 ge~memesi, ltalyan 
ii~lerinin cografi vaziyetinden ve bu fi
lonun, daimi surette 1talyan harekat sah
nesi yakmmda bulundurulmas1 icabetti
ginden ileri gelmektedir. Amerika filosu
nun biiyiik bir kJSmi bile, §ark sahi:inde 
her ihtimale kar;1 altm1 kadar gemi bl
rakarak, alelacele Pasilik denizine ge<;
mi;, KiireiaTZJn bu k1smmda, Roma -
Berlin - Tokyo mihverinin ii~iincii unm
runu all! blrakmaga amade bir vaziyet 
alml§llr. Fransa efkan umumiye<i. Av
rupa hadiselerile fazla me§gul oldugun
clan, miidahale ettigi takdirde i1leri hayli 
kan§hrmaSJ muhtemel olan bu ii~niicii 
unsuru unutmu1 goriinmektedir. 

Bu ciimleden olmak iizere, Lorraine 
ve Bretagne zlfhhlanm1zla torpito muh
riblerimizin en giizelleri olan Volta, Ma
gador, F antasque, Audaciaux ve T er
rible, Brest'ten Cebeliittank'a gelmisler, 
orada, pazartesi giinii Marseillaise, Ca
lissonniere ve J eon- de - Vienne kruva
zorlerile, Toulon filosuna mensub ii~ kru
vazor bunlara iltihak etmi,tir. 

Bunlann hepsi, vaziyetin icabma go
re, gerek Akdenizde, viicudlerine ihtiyac 
goriilen mevkilere gitmege, gerek Ka
zablanka ve Dakar'I muhafaza etmek 
iizere Afrika sahilleri boyunca inmege 
ham bulunuyorlar. Dunkerque ve Stras
bourg mhhlan Scharnhart ve Cueise
nau mhhlanm, yahud herhangi b;r kor
san gemisini kar§llamak iizere Brest li
manmda kalm!jlard!T. 

Daha yukanda, 1imale dogru, Biiyiik 
Britanya sahilleri ac;Jklannda Britanya 
gemilerinin en biiyiikleri o!an Nelson
Rodney'ler, 1914 ten 1918 senesi~· ka
dar, Anavatan filosuna men<ub eski ~e
milerin yapllklan gibi, sessiz nobetlerine 
ba~laml! bulunuyorlar. 

Bu cihetten, denizihti.i gemiltri ic:;in 
bir baskm korkusu mevcud degildir. Y al
mz denizalt1 t~hlikesi vardu. Alman de
nizalh gemilerinin resmt adedi 7(\ tir. 
Hakikatte ya in,aall bitmi§, yahud bit
mek iizere bulunmuj ~ok daha faz1• de
nizalll gemisi vard1r. Giiniin birinde bu 
rakamm bir misli artmld!gl haber al:mr
sa §8§mamah. 

'f. II- 'f. 

Binaenaleyh, jimdilik, dikkatin Akde
niz ii1erinde teksifi !azJmdJT. Yukanda 
da soyledigimiz gibi 1talyan filosu ken
dinden bahsettirmemekle beraber, muh
telif iislerinde, ileri alllaca[b ana intizar 
elmektedir. Lakin. bu noktada dahi, 
FranSJZ • lngiliz kuvvetlerine a<;acag1 
mii!kiilata ragmen, sahil 1ehirlerimizle 
Cezayir §ehirlerini maruz b~rakacai''l tah· 
ribata ragmen ve Afrika ile mm•a<ala
mlll gii~l.-tirecek olmasma ragmen, diin
denberi y~lda bulunan Alman fi!otilla
sile takviye edil<e bile, kuvvctler m;iv~
zenesi gene kendi lehine tezahiir ecleml
yecektir. 

Frans1z Naf1a 
nutku 

I Naz1rmm 

Varsova, 23 (a.a.) - Buraya ge.~m.i; 
olan Fransa Naf1a Nazm de Monz1 nm 
seyahatinin hitam1 dolayJSile verilen 7 iya
fette bir nutuk soyleyen FranSIZ Nazm 
demi<tir ki: 

«-·- Polonyaya ne tavsiyelerde bulun
mak, ne de tahrikat yapmak i~in gelmc
dim. Fransa ile Polonya arasmda anla1· 
mama1hk <;Jkarmak ic;in ne kadar ~ahslrh 
lrsa c;ahssmlar ve her ne olursa olsun, su 
zamanmda oldugu gibi harb zamanmda 
da F ransanm burada bulundugunu ve ya
nn da gene burada bulunacaglnl soylemek 
i~in f(eldim 

Macaristan - Slovakya 
ara smda gerginlik 

Bratislava, 23 (a.a.) - Macaristan
la Slovakya arasmda gerginlik yeniden 
artm"IIT. Macar k1taall, Slovak • Macar 
muah~desile tespit edilen ii~ kilometre de
rinlikteki bitaraf hudud mmtakasma gid•
rek Blatnereviste'yi i;gal etmi;lerdir ve 
Slovak hududuna 1500 metre yaklaj!DJ§· 
lard1r. 

Ruzveltin m eaaj1 ve 
A merika halk1 

Nevyork, 23 (a.a.) - Amerikan ef
kan umumiyesi enstitiisiiniin ne§rettigi bir 
istatistige gore, Amerika halkmm yiizde 
73 ii Ruzvelt'in mesajmda teklif ettigi 
enternasyonal konferanslara miizahirdir. 

Yazan: PIERRE VARILLON 

Mihver filolarmm, F ranSIZ ve lngiliz 
birle~ik kuvvetlerile kar,da,acaklan bir 
meydan muharebe;ini bir tarafa b~raka
hm. 

Birle,ik kuvvetlerle kar,Jia~acak olan 
Alman toplan ne kadar miikemmel 
ate§ ederler>e etsinler, ftalyan gemileri 
nekadar kuvvetli olurlarsa olsunlar ingi
liz gemilerinin 380 lik toplan, Alman 
gemilerinin "Q'l li~ toplarile mhlanm 
kolayca alt ·ekleri gibi, bizim Lor
raine'lerimizde, 'avaur'lann 320 lik top
larile, oteki 280 Jikleri ayni ,ekilde mag
Jiib edebilirler. Yalmz, siir'at baklmm
dan, kamla<acaklan bu ha"mlara noza
ran dii1iik ol.nakla beraber, mesele, slir
tlen ziyade kuvvette olduguna gore, bu
nun da ehemmiyeti yoktur. 

Hafif sefain arasmda mukayt<e yap
mak, gemi tiplerinin tenevviiiinden do
lay! daha !(ii( i<e de, miivazene gene 
mihver filolan lrhinde tezahiir e\mez. 
I 0,000 tonJ.1k !tal van kruvazorlerinden 
baz1lannm, bizim kruvazorlerimize faik 
olduklanm kabul etsek bile, ikinci s1mf 
kruvazorlerimiz, kendi ayarlan olan ltal
yan kruvazorlerine fazlasile miisavi ol
duktan ba~ka Almanlann Nuremberg -
Koenigsberg kruvazorlerinden korkacak 
hi~bir sebeb yoktur. 

Denizalh gemilerine gelince, F raP<a
nm bu husustaki say! faikiyetini elden 
ka~1rd1gmi itiraf etmek lazimdlr. Sene
lerdenberi yiik<eltilen feryadlara k~lak 
aSJlmami~hr. Elimizde mevcud demzal-
11 gemilerini, deniz cephelerimizin m.uh
telif noktalanna serpi§tirmek mecbunye
tinde bulundugumuzdan, ftalyan filotil· 
lalanna nazaran, lngiliz yardtm.nm bile 
tamamhyam1yacag1 bir noksamm1z var
du. 

Bununla beraber, !U ciheti de gozonii
ne getirmek gerektir ki, ticaret gemil~ri· 
nin maruz bulundugu tehlike, grup hahn
de ve kii~iik sefainin himayesi altmda 
seyreden harb gemilerinden fazladJT. Fil
hakika, Biiyiik Harbde batan sefain ade
dini tetkik edecek olumk, goriiriiz ki, 
denizin dibine inen nakliye ve ticacet ge
milerine nazaran, harb sefaininin zaran 
hi~ mesabe indedir. Hulas•: bu denizalt1 
gemilerinin faikiyeti ne mspette ('llurs.~ 
olsun, nihai ve>iyetin taha<Suliinde, kat I 
tesir icra edecek derecede degildir. 

ltalyanm voziyeti, filosuna, inkar ka
bul etmez bir askeri tefevvuk tern;n et
mekle beraber. bazt tehlikeler ta§td1gm1 
da hatlrdan ~Jkarmamahytz. 

Milano, Torino ve Floran<a bertaraf 
edilirse, lta!yan yanmada<mm en biiyiik 
;ehirlerinin, hatta bizzat Romanm, z•rhh 
ate•i altma almabilecegini unutm1yahm. 
4o{, hk ve 381 Jik !Pgiliz toplarile 34? 
hk ve 330 !uk F rans1z top! an, otuz kl
lometreden fazla menzillidir. 

lngiliz filomnun, 1935 senesinde 
Fran>~z ii<lerinin mevcud bulunm_amasl 
yiiziinden tekba•ma ba<arama~l~l '?· bu
giin, ilk hamiede ta~akkuk etlmlebJiecek 
vaziyete girmi~tir. Cerek bunlar~, gerek 
mayn tarlalanm dahilihesab e.t~'.Y?' de· 
1\ilim. Lakin, bu iki am1lden. ~k1<mm _de, 
bu nevi hartkatta fazla tesm olacagull 
zannetmemeli. 

Pierre V ARlLLON 

lngilterenin Berl in Sefir i 
Londra, 23 (a.a.) - ingilterenin 

Berlin biiyiik elc;isi olup 19 marttanberi 
Londrada bulunan ve vazifesi basma an
cak maviS ba~mda gitmesi mukarrer bu
lunan Henderson birdenbire bugiin Berli
ne g;lmek ii1ere vapura binmi1tir. 

P etrol ihrac1 hakkmda bir 
a nla§ma 

A<uncion, 23 (a.a.) - Paraguay ve 
Boli~ya diin petrol ihracah hakkmda bir 
an)~c:ma imza etmi~lerdir. 

Filis tine ka~ak muhacir 
a lmm1yor 

Hayfa 23 (a.a.) - Filistin makamal! 
ka<;a~ muhacirlerin girmesine mani olmak 
i(in <iddetli tedbirler alml§llr. 

Danimarkada yap1lacak 
r eyia m 

Kopenhag 23 (a.a.) - hi maliimat 
alan mehafilde beyan olunduguna p;ore 
anayasanm degi,tirilmesi hakkmda yapt
lacak plebsite Alman partisi, bu i1in miin
haman Danimarkahlan alakadar ettigi
ni beyan ederek i;tirak eylememegi karar
lasllrmlshr. 

Su b - H1rva t gi:irii§meleri 
Belgrad, 23 (a.a.) - Ba1vekil <;:et

kovi~ ile koylii H!Tvat Partisi ~efi Ma
c;ek arasmdaki goriijmelere pazartesi giinii 
devam edilecektir, 

iki 23 • ntsan 
~ iin, eski tabirile «Hakimiyeti 
~ milliye» bayram1yd1. 19 y1! ev• 

vel, bugiin, Ebedl Sef, i, ve d1~ 
diijmanlarm elele vererek dai(lttiklan ve 
kap1lanm miihiirledikleri 1stanbuldaki 
Meb'usan Meclisi yerine Ankarada Bii
yiik Millet Meclisini a(mljll. Millet 
meclisini kapatmakla Tiirkiin sesini bog
duklanm zannedenlere, onun <esi Anka· 
radan daha kuvvetli, daha serbest giir· 
lemi<ti. 

Bu biiyiik giiniin ehemmiyetini anla • 
mak i~in, 19 sene evveline bir goz atmak, 
23 nisan I 920 ile 23 nisan 1939 arasm· 
da bir mukayese yapmak kifayet eder. 
hte size iki tablo: 

23 nisan f920 
lstanbulda Misak1 Milliyi kabul eden 

millet meclisi kapatilml§, azasmdan ba • 
zdan Malta'ya gotiiriilmii!liir. , 1illetin 
kurtulma yolundaki ~al1~malanna dii~ • 
man kadar, padi,ah da diismandu. Mil· 
letin mukavemetini k1rmak i<;m, onun 
boynuna esaret bukagusunu vurmak km, 
hiikiimdar da, goriilmemi! bir ihanet ve 
mel' anetle dii1manla elele verm1 hr. 
Yurdun sevkulcen bak1mmdan biitiin 
miihim noktalan aakeri i,gal altma alm
mljllr. Memleket denizden kamilen (eV· 
rildigi gibi kara hududlan da Avrupa, 
Suriye ve Iraktan gene ihata edilmijtir. 
iran cephesi a(lkhr amma yo! ve e51sh 
yard1m almak imkam yoktur. Kafkas 
cephesinde Sovyet Ru,ya dosttur amma 
dii<manlar burada da, Tiirkiyeye alevh
tar ve kendilerine tabi, Ermenistan gibi, 
kii~iik Kafkas devletlerinden bir sed vii· 
cude getirmi,Jerdir. Ordu, silahlan ve 
mevcudlan soyularak bir deri bu kemik 
halinde buakllmljllr. k ve d11 diijman 
kuvvetlerin idare ettii(i mel'un bir propa
ganda milletin . ruhunu ve maneviyatml 
kemirmektedir. Izmire ~1kanlan Yunan· 
!dar, bir yag lekesi gibi yava§ yava$ ya· 
yJ]maktadiT. Sair 
Derd fDk, hemderd yak. du~man kavf. taltlt 

zebun 
m1sram1, sanki bugiin i,in soylemishr. 
Tiirkiye, hi~ JjlkS!Z, kiibuslu, korkunc b1r 
geee i~indedir. 

lste bu bitkin vaziyettedir ki Ebedi 
Sefi~ giir sesi, 23 nisan gunu, Biiviik 
Millet Meclisinin a~Jidlii;Jm biitiin dun • 
yaya ilan etmi1tir. 0 kapkaranhk ge~~
nin idnde, valmz, Biiyiik Millet Meclu, 
biricik iimid yild171dlr. 

23 nisan f939 
0 simsiyah, o miithi$ gecenin kinde 

parhyan bu tek l!lk, tek ydd1z, o vakit • 
tenberi her y1l, hatta her ay biraz daha 
biiyiidii, parlad1, muhte§em bir giine§ ol
du, Tiirkiyeyi bogucu karanhktan ya1a· 
bc1 nura kavmturdu. 19 Ytl onceki ka • 
buslu karanhk gece, bugiin mes'ud ve 
parlak bir bahar sabah1 olmustur. 

Bugiinkii Tiirkiye, siyaset aleminde, 
devletler muvazenesinde ~ok biiyiik 
ehemmiyeti ve rolii olan kudretli bir dev
lettir. 0 zaman, diismanhi(ma bile kim • 
<enin ehemmiyet vermedii\i aciz O<manh 
lmparatorluiiunun yerinde, bugiin dost • 
lugunu kazanmaga, en biiyiik devletlerin 
can alllg1 kuvvetli Tiirkiye Cumhuriyeti 
var. 

19 sene kinde bu inamlmaz fark1 va
ratan sihirli kudret, 23 nisan 1920 de 
milletin kendi varhibna, kendi hayatma, 
kendi istikbaline kendi iradesini hakim 
k1lmasmdan ibarettir. Biiyiik Millet Mec· 
lisi, Ebedi Sefin kendisine verdigi «Rii· 
viik» <1fallna hakikaten lay1k bir milli 
hakimiyet kaynag1 olmujlur. 

~ 

(:ocuklarm bayramt 
[Bajmakaleden devamJ 

En biiyiik giiniimiiz olan 2~ Nisam, 
yeni Tiirkiyede ~ocuga verilen hakiki 
klymetin ol~iisiinii gosterir bir sembol 
olarak ahrken Ebedi Sefimiz Atatiirk, 
her giiniimiiziin ~ocuga aid olduguna i;a
ret ediyordu. 

Cocuga, yani yann'a! 
Bu hakikati, bir an i~in gozoni•nden 

uzak tutmamak, mesleki ne olurs• olsun, 
~ocukluk ya;mdan aynlan her vatanda
<~n vazifesidir. 

<;ocugun bugiinkii saadetinin, vatam
mmn yannki saadeti oldugunu unutmi
yahm. 

NADIR NADt --··-~lmanlarm bir tekzibi 
Berlin, 23 (a.a.) - Alman istihbaral 

biirosu Memel arazisinde kovliilerin isvan 
ettigine, birkac ki§inin a<kerler tor.f•ndan 
oldiiriildiigi1ne ve paralandJ~:na clair do
Ia,an §&yialan tekzib etmektrdir. Riiro 
biitiin memlekette siikunet hiikiim siirdii
i'iinii bildirmektedir. 

Alman kruvazi:irii T ra bh1sta 
Bilbao, 23 (a.a.) - Alman Amiral

hsheer kruvazorii buraya gelmi§tir. 
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Renee Saugeai, pazar ve bayram giin

leri baric, her sabah, trenle banliyoden 
Parise gelirdi. 

Renee, imkanlanmn miisaadesine gore 
giyinen ve bir sinema ytldiZlna benzemek 
maksadile otuz iki di1ini gostererekten te
bessiim eden derli toplu gene klzlardandt. 

Cazibelerini miidrik - ve hakh olarak, 
zira yiizii, siyah gozleri ve dalgah kumral 
s;>~lan latifti -, erkek yoleular arasmda u
yandudtih alakaya umumiyetle omuz sil
ker, ehemmiyet vermezdi. 

Bununla beraber, o sabah, karjtsmda a
luran delikanltya alakastz baktyor dene
mezdi. Delikanh iyi giyinmijti, iri yan ve 
esmerdi, yiiziiniin hatlan kusursuz dene
eek kadar muntazamd1 ve insam pejinden 
siiriikleyen bir sesi vardt; konujuyorlardt. 
Renee, vagona girerken, !renin ani hareke
tile miivazenesini kaybederek diijeeek ol
mujtu; delikanh yerinden ftrlayarak gene 
km tutmuj ve boyleee diijmekten kurtar
mtjl!. 

Renee, delikanlmm adalelerindeki kuv
veti hissetmij ve kalbi o zamana kadar 
duymadtgt lath bir heleeanla ~arpmtjl!. 

~imdi delikanh konujuyor ve Renee, 
ni~in oldugunu bilmeden, •ordugu jeyle
re cevab veriyordu. Parise geldikleri za
man, delikanh, gene ktzm adm1, miite
kaid babast ve anasile beraber banliyode 
oturdugunu ve bir 1irkette sekreter olarak 
~ahjttgtru ogrenmi1ti. Hatta gene k.tz de
likanltya ak,amlan doniit saatini de soy
ledi. Delikanh Renee' den daha fazla ko
nu§tugu halde gene bz onun bakkmda sa
rib bir §CY bilmiyordu. • isminin Robert 
oldugundan gayri. • 

Gene iktz delikanh hakkmda ~ok teY 
ogrenemediiiini Robert onu Montparnasse 
Metro istasyonunda btrakttgl zaman an!a· 
d1. Renee, onu bir daha goriip goremiye
cegini kendi kendine soruyor ve bunun u
zak bir ihtimal oldugunu dii§iinerek kal· 
binde bir stkmll hissediyordu. 

Onu ertesi sabah !rene binerken gordii. 
Bir vagonun kaptsmda duruyordu. Gene 
lm, randevu vermil gibi o vagona hindi. 
Boyleee, trende bulu§malar bir miiddet 
devam etti. Renoe kii~iik gara gelirken 
tath bir heyeean ge~irmesine hayret etmez 
olmujtu. Eskiden bu tren yoleulugu ona 
ne kadar stkmllh goriiniirdii I Robert o 
kadar eazib, o kadar ne§' eli idi ve sevgisi· 
ni o kadar inee bir tarzda izhar ediyordu 
ki l Delikanh gene ktza ~ok hojun& gttti
gini gizliee anlallyordu. V e Renee kendi 
ken dine soruyordu: «Aeaba onu seviyor 
muyum ?>> Bir sa bah Robert'i trende gO
rememek teessiiriinden ve ayni ak1am 
Montparnasse garmda kendisini bekledi
gmi gorrnek sevincinden anladt k.i deli
kanhyt seviyor. 

Bu arada Robert kendi kendine: «Be
nim gibi a pta! da goriilmii§ degildir, sa
bahleyin onu gormemek i~in ba1ka trene 
binmek cesaretini gosteriyorum da akjam
)aym hergiinkii trenime binip gideeegime 
onu beklemekle hissiyaturu meydana vu
ruyorum.:t diyordu. 

T esadiifen i~inde kendilerinden ba1ka 
k.imse olmtyan bir komparbmanda kar11 
Lu§tya oturduklan zaman gene k.tz sordu: 

- N en var Robert? Bir §eye eamn st
ltlmtj gibi duruyorsun? 

Robert hemen cevab vennedi. 
Macera, delikanh farkmda olmadan, 

makuliin hududlanm a1maga ba,hyordu. 
Robert bu gene ktzla evlenmek niyetin
de degildi; vakta giizel klzd1, ho§a gide
eek bir karakteri vardt. F akat dogrusu 
evcimend bir ktza benzemiyordu. Anasmm 
babasmm bOyle bir evlenmege raz1 ola
caklan hayli §iipheliydi. Hem anas1 ba
bast delikanh i~in daha zen gin bir izdiv ae 
dii,uniiyorlardt. Bunun i~in Robert, bu 
gene klZln hayatm1 berbad etmenin ~irkin 
bir hareket olaeagm1 ve iistelik boyle bir 
hareketin birtaktm rezaletlere de meydan 
verebileeegi kanaatindeydi. Robert biiyiik 
bir fabrikator ve ~ok mutaasstb olan am
eastmn yanmda c;ah•tyordu. Ve istikbali 
bu i1e baghydt. Delikanh kendi kendine: 
«Maeeraya tath yerinde nihayet vermeli» 
diyordu. Ve al~ak bir sesle: 

- Renee, dedi. Sana hakikati soyle
mege meeburum. Kendi kendime kar11 ~ok 
kabahatlerim var, fakat sana kar11 kaba
hatli olmak istemiyorum. 

Renee: 
- Kabahatli mi? dedi. Ne yaplln ki? 
- Ben bir eaniyim. lyi bir ailenin c;o-

euguydum, zevk ve sefahate ~ok dii1kiin 
oldugum i~in gene ya§tmda fena yollara 
sapllm. Bugiin, herhangi bir miierimden 
farktm yoktur. 

Gene ktz titreyerekten: 
- Katil deglisin ya? dedi. 
Robert geri ~ekilir gibi bir hareket yap-

h: 
- Hayir... haytr... Fa kat bir husi-

ZIDl. Beynelmilel bir hmtz kumpanyasm
da ~ah!IYOrum. Hayallmt humhkla ka
zantyorum. T a1rada miihim bir parti vur· 
mu1 olarak doniiyordum. Trende seninle 
kar,llatttm. Seni tekrar gormek i~in ertesi 
sabah ayni trene bindim. Miierim haya
ttmda seninle kar1tla1mak benim ic;in bir 
iimid tjlgl oldu. Fa kat, bir cani olmama 
ragmen, seni hayallma ortak etmek iste-

mem. 
Bir miiddet ikisi de sustu. 
Nihayet gene lm mmldandt: 
- Korkuncl Fa kat herjeye ragmen 

seni seviyorum. Her1eye ragmen hayahna 
ortak olmak, karm olmak istiyorum, evet, 
tehlikelere, dedikodulara ragmen, kann, 
nikahh karm olmak istiyorum. 

- Ne? Benimle evlenmek mi? 
- Evet. Y oksa seni bir daha nastl go-

rebilirim! Soz mii? 
Robert dii,undii: «N astl inandt? Olur 

1ey degil. Fakat beni ne kadar ~ok oevi· 
yor!:l>. 

Ve eevab verdi: 
- Siiz. Miimkiin olduiiu kadar ktsa 

bir zamanda evleniriz. 
Gene ktz giiliimsedi: 
- Mesele kalmadt demektir. Biiyiik 

fabrikatoriin yegeni Robert Milcent'in ka
nst olaeagtm. <;ok bahtyianm. Elbette 
camm, biliyorum.. Brzim kumpanya a· 
damlanndan biri vasttasile kim oldugunu 
ogrendim. 

Renee gene giilerek ilave etti: 
- Senin gangster masalma inanacak 

kadar saf m1 zannettin beni} Fa kat bun a 
ragmen seni seviyorum. 

Robert, gene k1z1 kollarinda stkarken 
dii§iiniiyordu: cBu kadar zeki, bu kadar 
inee, bu kadar Iatif bir kadm1 nereden bu
laeakhml». 

Ceviren: 
CEVAD SADIK 

Diinyantn en me~hur dans perileri -----•-. 
FRED ASTAIR ·GiNGER ROGERS' in 

En son ve en mUkemmel ttaheserlerl : 

. U<;AN V ALSLER 
( SHALL WE DANCE ) 

Pek yakmda LA L E sinemasmda 

BU c;AR~AMBA 
AK~AMI NELEK'te 
SiMONE S i M 0 N' un 

Bir hulas a 
Ge~en giin bir dostumun garib bir sua

line muhatab oldum. Y eni aldtgl bir fo
tograf makinesini gostererek, bir haftadu 
0 kadar ustiine diijtiigii halde bir tiidii 
iyi bir resim ~ekmege muvaffak olamadt
gmdan 1ikayet edyior ve makinesinin bir 
defa muayenesini arzu ediyordu. Makine, 
yiiksek ktymetli bir alet olmamakla hera
her, herhangi bir illetin miisab1 olmadtgt 
da goriiliiyorclu. Dava halledilmijti. Za
l'alh fotograf makinesi, miiptedi bir ele 
diijmii§tii ve bu miiptedilik zail oluneaya 
kadar da kendisine tevdi olunan film ma
karalannl ~arna~ar suiistimal etmi1 olaeak. 
11. ~ektigi butiin resimlerin net ve parlak 
olmadtgmdan 1ikayet eden saym dostu
ma ayak iistii joyle bir hulasa yapllm: 

1 - Objektifin mihrak mesafesini film 
sathma tam olarak tesadiif ettiriniz; ya
ni, resmini alaeagmtz mevzu ka~ metre 
me<afede i!e, makinenin mesafe mii1'ircsi 
iizerine obiektiften merbut hususi ibrenin 

o rakama aid ~izgi iizerine gelmesine itina 
ediniz. • 

2 - Opturatoriin a~tk bulundugu 
miiddet zarfmda hassas tabaka hareket 
etmesin; yani, parmagtmzla optiiratOr 
mandahm tahrik ederken makineyi sars
maymtz ve optiiratoriiniize, siijenin hare
ketini tespit etmege Hfi geleeek kadar vi
tesi ayar ediniz. 
3- Sun'i veya tabii bir 111k hamulesi

le objektifinize g!len siijenin arkasmda 
kendisinden daha aydmhk bir muhit bulu
nursa, suje karanhk goziikiir. Kiifi dere
eede aydtnhk bir ada i~erisinde alaeagmtz 
bir portreyi peneerenin online koyar da 
siz ic;erde durursamz, dtjanmn aydmhgt 
portreyi karanhk gosterir. 

N. G. 

Sakalb kadm oldii 

Fransamn me~hur sakallt kadlDl 

Fransanm Epinal kasabasmda kahve
cilik eden me~hur sakalh kadm 74 ya
§mda oldugu halde iilmii§tiir. Madam 
Delait adm1 ta~tyan sakalh kadm, kadm 
ktyafetinde gezmekle beraber sakal ve 
btytgile iftihar eder, tabiatin kendisine 
verd lgi bu liizumsuz ziynetle alay edil
mesine tahammiil edemezdi. -J' oprak ~okiintiiaii 

Giiztepede Hiiseynin ta§ ocagmda bir 
toprak ~iikiintiisii olmu§tur. Orada ~ah
~an ameleden Abdullahla Mevlud, ~liken 
toprak ytgmtlSI altmda kalnu~lar, ~tka
nlmt~lardtr. Abdullah biigriinden yara
Janmt§, Mevludun kolu k:mlmt~tlr. Hay
darpa§• Niimune hastanesine giinderil • 
mi§lcrdir. Kaza etrafmda tahkikat ya -
ptlmaktadlr. -···-Halicde trarpitma 

Kastmpa§a iseklesi kaytk~tlanndan 

Yakub Receb Uzunoglu, 3087 numarah 
sanda lile Halicde diirt yo leu giitiiriir • 
ken, Cibali Tiitiin deposunun motiirii 
~arpmt§, sandah babrmt§br. Yolcular 
ve sandalct lrurtanlnu~br. 

( YENlESERLER ) 

llluatrirte Zeitung Leipzig 
En giizel filmi • En biiyiik muvaffakiyeti 

DANSING MELEGi 
Be§ikta~ S U A D P A R K Sinemasmda 

YA$ASIN A$K 

Leipzig'de ~1kmakta olan bu mecmu
anm bu haftaki niishast Hitlerin ellinci 
ytldiiniimii miinasebetile fevkalade bi.r 
§ekilde ne§redilmi~tir. Hitlere ve AI -
manyaya dair bir~ok resimlerle siislii o
lan bu niishayt tavsiye ederiz. 

Abdillvehap ve Leyltl Murad - Tilrk~e Sozld Arap~a §ark1h 
:::::: ~eonslar 3 - 7 ve 9.30 da dtr. Teleton ; 43143 

Z•m•n11mzm en gilzel Franstz YJldtzl ve en miik•mmel artisti 

VIVIANE ROMANCE 
onUmUzdeki ~art;amba ak\lam1ndan itibaren 

S U M E R Sinemas1n1n 
g6stermejle ba.hyacajlt 

Sinema cocuklar icin bir tehlike midir? 

VAZiFE UGRUNDA , 
Emsalsiz fllminin kahramanad.r. ~- Per~embeden itibaren SARA y ve iPEK Sinemalannda 

Casusluk ... ikincl BUro ... Atk ... oiUm ... --J 

24 Nisan 1939 

RADVO 

Var~ova: Plyano konse>. 
Berlin : Plyano mu..lklal. 
Mlllno: Schubert, Llszt, filopen vesa
lr besteklrlarm eserlerl. 
Roma: l]lan kon.serl. 
Vlyana: Pfltzner'ln tarkll&rl. 
Kolonya: Bach'm Caprlcloou. 

ERTU0RUL SAD! Tek 
l':;lE~hzadebliSI (TURAN) 

tiyatrosunda 
Bu gece 

(Ne umduk:, ne c;tktt) 
Biiyiik vodvil 3 

. perde 
Atillil, Ser~ ve Mi~e varyete gruplan 

Gfizel tema§a merakhlanniD 
nazan d•kkatiue : 

TANASE 
F eerik Reviisii, Temsillerini 
Per~embeye kadar temdit 

etmi~br. 

M A KS i M' de 
Y almz Dort giin daha 
P <~zartesi, Sah, <;:ar~amba ve 
Per§embe ak~amlart 4 Suvare 

Programda gorOimemi~ fevkalade 
yenllikler vard1r. 

Fiatlarda Tenzilat 
Hususi 200, Birinci 100 ve 

Duhuliye 50 kuru~tur. 
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ka~Ir1lan kiz .. $ E H R i N 

/~i LiM KOSESi 

Biikre§'te irfan yurdlar1 
I Yazan: SELIM SIRRI TARCAN I 

I, 

Zavallz 

i~iNDEN 

Saragburnu! 

IHTIRALAII. I<ESifLER 

Sun'i radyomlar 
Radyomun, daha dogrusu radyo aktiv 

maddelerin taba bette giirdiigii i§, giin
den giine artmaktadlt. 

Bursa Adliyesi ,ayam 
dikkat bir davaya 

ba•lad1 
Bursa, (Hususi) - Orhanelinin Giir

leimiislim kiiyiinden bakkal Serve!, bir se
ne evvel 17 ya1mda Receb k1z1 Emine ile 
evlenmek istemi,, fakat kmn ebeveyni 
buna muvafakat etmemi1tir. Bir miiddet 
sonra Eminenin Y enikoyden diger bir 1a
htsla ni§anland•gmt haber alan bakkal 

Eger buras1 oliime terkedilmege 
idise, binlerce lira dokiilerek 

tesisat yapmaga ne ihtiyac 

IaYJk 
bu 

bir yer 
kadar 

Radyo aktiv maddeler pek pahahd1r, 
Kanadada ke§fedi!en yeni bir mem baa 
ragmen bu klymetli madenin bir granu 
5,000 tngiliz lllasJdtr. 

Radyom, radyo aktiv elemanlardan 
biridi.r. Bu elemanlar ii• tipte §Ua n"§ -
rederler: 

Biikre~ Ktz Muallim mektebinin son smtf genclerindcn 
bir grup milll kJyafetlerile 

BugUn Romanya genclik te1kilatma J nm gUn paydos ettikleri halde gene ted
memur kumandan rUtbesinde bir kadm risat programlanna hale! gelmiyor. Hi~
ve bir erkek iki nazik ve misafirperver za- bir muallim vaktin azhgmdan §ikayet et
tm refakatinde bir ilkmektebi, bir ana m1yor. 
mektebini, bir luz lisesini, bir erkek lise- K1z muallim mektebile kll lisesi mek
sini ve bir k•z muallim mektebini gezdim. tebin methalindeki geni1likte beni kar§l· 

Biitiin bu irfan yurdlannda ~ahs1m ve lad1lar ve ilk olarak bana milli k1yafette 
milletim hakkmda gosterilen sayg1 ve sev- otuz kadar gene luz mllli rak1slanm gos
giden c;ok miitehassis oldum. terdiler. Sonra lsve~ aletlerile donalunJf, 
0~ ya1mdan yirmi ya1ma kadar gor- aydml1k• ferah bir jimnastik salonunda 

diigiim binlerce Rumen c;ocuklanmn he- terbiyevi jimnastiklerini giisterdiler. On
men hepsini de afiyetli buldum. Ziyaret dan sonra gene bir salonda eli§lerini giis
ettigirn mekteblerin hepsinde ,uurlu bir terdiler. Birinde de ses musikisini dinlet
disipline 1ahid oldurn. S1mflar temiz, Ia- tiler. 
boratuarlar zengin, hele jimnastik salon- Erkek mektebinde, mektebin bah~e • 
lanm g1pta edilecek b1r miikemrneliyette sinde bir sancak ~ekme merasirninde bu· 
buldum. lundum. BiitUn bir vatam temsil eden 0 

Ilk ve orta tahsil veren bu temiz yu • renkli bayrak biiyiik bir vakar ve ciddi
valarm k1zlar 1ubesinde en ziyade pratik yetle meydanda dizili olan diirt yUz ka
derslere k1ymet verdiklerini giirdiim. Klz- dar gencin huzurunda ince bir borunun 
lar ve erkekler haftada iic; giin jimnastik keskin sesini miiteakrb direge c;ekildi. 
yap1yor ve dersleri miiteak1b du1 yap! • Sonra hep bir aglldan milli mar1lanm te
yorlar. Eli1i dersleri, laboratuarlar me • renniim ettiler. Bana giisterdikleri her1ey 
saisi, tabiat tetkiki, ic;timai h1fZISS1hhat giizeldi, sade idi ve iftihara deger mahi· 
dersleri ve halk musiki ve rakS! tedrisatm yetteydi. T emas ettigim mekteb miidiir
temelini te1kil ediyor. Rumen mektebleri leri, muallimlerin hemen hepsinin di!in • 
ban a bir aile ocag1 hissini verdi. M ual • den ~uydugum sozler 1unlar oldu: 
lirnle talebe arasmda miitekabil bir sevgi «Dzerimize ald1gumz miirebbilik va· 
ve Mygl giize c;arp1yor. Her mektebin ge- zifesini elimizden geldigi kadar miikem
niJ hir oyun sahas1 var. mel yaprnaga c;allliYOruz. Meslegimizi 

Haftada bir giin sabahtan ak§aina ka· seviyoruz ve o sevgi bizi feragatle i1imize 
dar denier tatil ediliyor ve o giin biitiin baghyor.» 
talebe gendik te1kilatmm idaresine tevdi Bu ziyaret ettigirn mekteblerde bana 
ediliyor. en c;ok heyecan veren hadise ne oldu bi-

Biiyiik gezintiler, ic;tirnai ve terbiyevi lir misiniz ~ 
konferanslar, milli raktslar, miisamereler, Her girdigimiz s1mfm siyahtahtasmda 
s1hhi pratik yard1!11lar, talebe velilerine k~rmiZI beyaz tebe1irle gayet giizel ya
ziyafetler, spor eglenceleri, hepsi haftamn pllm11 bir Tiirk bayrag1, altmda da Latin 
o bir giiniinde yap1hyor. harflerile yaZII1 fU sahrlar: 

Bu toplanhlar sayuinde biitiin gencli- «Ya1asm Tiirkiye Cumhuriyeti» 
ge adeta bir hayat direktifi veriliyor. On• Bu ince dii1iinU1 beni Rurnenlere bir 
lara ebeveyne, muallirnlere, biiyiiklere, kat daha baglad1. Kendilerine kalbim • 
memlekete, devlete kar11 vazife ve mes'u- den co1an duygulan ifade edecek soz 
liyetlerinin ne oldui!u ogretiliyor. bulamad•iium ve bu samimi tezahiirah 

Beni astl hayrete dii1iiren, mektebler memleketimde vatanda1lanma bi!dinne· 
tnnumiyetle saat 14 te tatitl ettikleri, per- gi vazife edindiiiimi soyledim. 
feTI!be ve pazar biitUn giin, cumartesi ya- Selim Strrt T ARC AN 

. Serve!, Hiiseyin ve Tahsin admda iki ar
kada,m•n da yard•mm1 temin ederelt bir 
geceyanst Eminenin evine girmif ve a>•k 
bulunan sofa kap1smdan i•eri dalarak ki
ZI aramaya ba~laml§hr. Evvela bahaSJ Re
cebin odasma girmi~ler, iddiaya nazaran: 
Servetin arkada11 Hiiseyin, Recebin iize· 
rine hiicum ederek onu baygm bir hale ge
tirinceye kadar diivmii§tiir. Bilahare £. 
minenin odaSJ bulumnuJ ve onu yalmayak 
ba§ a,Ik bir vaziyette, sadece bir enlari 
ile siiriikleyip kac;umaya ba,lamt§lardu. 
Bu mada feryada yeti§en annesi ~enfe 
ve biiyiikannesi T ayyibe k1zlanru .kurta
ramamJ§lar, Servetle Hiiseyin onlan da 
diigerek Emineyi ahp savu§mu~lardu. Gii
riiltiiye uyanan kom§ulardan lzmitli Ha
san oglu Mehmed ~ftesini kapllgt gibi E
mineyi ka,uanlann arkasmdan ko§mU§, 
Eminenin karde1i Halil de arkalanndan 
ate§ ederek onlan .kovalamaya ba,Iaml§· 
tu. Bir arahk 1zmitli Mehmedin atllgl 
kur§un Serveti karnmdan yaralami!Ilr. 
Servet, yaraland1g1 yerde biraz eglendik
ten sonra gene kallmu§, arkada,larile ki
Zl kac;umaya devam etmi§tir. Me10•aym 
mevkiinde Eminenin annesile babaSJ arka
larmdan yeti,mi§ler, fakat klzlanmn (gel
meyin arkam1zdan I) ihtan iizerine geri 
donmii§lerdir. Nihayet Serve!, Hiiseyin 
ve Tahsin ile Emine Orhangaziye varml§· 
lar ve tamdiklan olan bir zatm evine git· 
mi§lerdir. Bu zat kendilerine mant1ki ve 
kanuni yolu gostermi1. Servete, bu k1zla 
evlenmeye niyeti varsa hiikiimete usulen 
miiracaat etmesini tavsiye etmi§ ve liZ! da 
karakola teslim etmi§tir. Karakol vak'ayi 
haber ahnca km ka•uanlan jandarma ile 
takib ettirmi1tir. Servetle arkad41lan jan· 
darmamn iiniinden ka•m•1larsa da biraz 
sonra siivari jandarma tarafmdan yakalan 
mi§lardir. Bu hadisenin muhakemesine 
Ag~rcezada ba§lanmiJilr. Reis Osman 
Sabri Giiksu, suc;luya: 

- Kalk bakahm, anlat, nasll oldu? 
demi, ... su.lu da: 

Universiteli kafileler, Bursa ve 

- Efendim; zorla ka•nd•i!•m1z filan 
yok... Onunla zaten bir bu.uk senedir 
giirii§iiyorduk. Bir giin bana ak~ama gel! 
Ka.acag•m dedi. Giindiiz ka•am1yordu. 
Y oksa ne evine girdirn, tovbeler olsun, ne 
de onu siiriikledim. cevabm1 vermi1tir. Bu 
esnada elindeki istiday1 Reise dogru uzat· 
maya c;ah1an Servete Reis: 

Edimede ) - Ne o? Evlenmek i•in istida m1 ve
:'-·::=----------------------------,....· riyorsun ~ demi§tir, 

1 Servet: 
- Hayirl Bu i~te bir suc;um olmad1· 

gma dair arzthal .. Hem de tahliyemi isti
yorum efendirn .. , 

Bursaya giden talebeler Sus vapurunun gtivcrtesinde 

Oniversite fkllsad ve Hukuk fakiilte- seyahatine <;Ikm11 bulunmaktadlf, 
leri talebelerinden miirekkeb 650 ki,ililt Buraada 
kafile, diin sabah «Sus» vapurile ve Mu· Bursa 23 (T elefonla) - Oniversite 
danya yolile Bursaya gitmi1tir. Bursada Hukuk ve lkll!ad fakiilteleri talebelerin
yap•lan gezintiyi miiteak1b, ayni vapurla den miirekkeb 650 kitiltk kafile, ~thrimi
doniilmiit. gece lstanbula gelimni1tir. ze geldi. Gender, Cwnhuriyet meyda
Diger taraftan 150 Oniversiteliden mii • nmda yap1lan gec;id resmine ittirak ettiler 
rekkeb bir kafile de Edirneye bir gezinti ve Atatiirk abidesine c;elenk koydular. .......................................................................................................................... 

- Hele dursun §imdi bu istidan I Son
ra okuruz. Sen siiyle bakalun, nasd oldu 
bu i1~ 

Servet vak'ayt anlatml§, bilahare ar· 
kadatlan sorguya •ekilmi,lerdir. Hiiseyin 
hadiseyi anlatirken davaCI mevkiinde bu
lunan Eminenin 73 ya§mdaki biiyiik an
nesi T ayyibe bayllmi§, Mahkemeden kol
tukta c;•kanlml§hr. 

Tahsin 1oyle ifade vermi~tir: «Bir gUn 
Servetin diikkanma gitmi§tim. Emine bu 
gece kac;acak. Bana yo! arkada11 oil de
di. Kendisine; Emine masile ka•worsa 
gelirim. cevabm1 verdim. F akat onu enta
rile yalmayak ha§ a•1k giiriince; neye 
boyle geld in~ diye sordum. Bunun iizeri
ne ceketimi, 1apkam1 giydirdirn.) diye 
vak'ayt hikaye etti. 

Bir idam karar1 nakzedildi 
Bursa (Husus!) - Bir arazi meselesin

den hiddetlenerek Maliye tahsildan 
Cemalle Tahtahkiiy korucusu Aliyi iil
diiren ayni kiiyden Kadir Pehlivano~lu 
Siileyman birka~ sene evvel Ajprceza 
mahkememizce idama, babast Kadir 
Pehlivan da 12 sene altl ay aj!u' hapse 
mahkilm edilmi~ti. Temyiz mahkemesi 
bu hiikmil bozmu§tur. Maznunlarm le
hinde olan Temyizin bozma ililmt okun
mu§ ve mahkemece buna uyulmaya ka
rar verilerek Bursada biiyiik bir alAka 
uyand•rmt§ bulunan bu muhakemeye 
yeniden ba§lanml§llr. Evrak miitalea 
i~in Miiddeiumumiye verilmek iizere 
muhakeme talik edilmi~ir. 

~iipheli oliim 

vard1? 

Yazan: SALAHADDIN GONGlJR 1 - Alfa §Ua!an - bunlar iki elektro • 
nunu kaybetmi§ ve binaenaleyh miispet 
elektrik hamuleli helyom atomlandrr. -

2 -Bet .. §ualan- bunlar, daha ziyade 
bir radyo lilmbasJ veya katot borusu fiti· 
linden 91kan elektronlara benzerler. -

Sarayburnu ve I§Ik tesisahndan bir goriinii§ 

3 -Gam a §Ua!an - bu §Ua!ar, rontgen 
§Ua!arile, ziya ve telsiz dalgalanna ben
zerler. Fakat gama §Uatnm dalgalan di· 
~erlerinden klsad!r .• 

Beta ~alan, gama §Ualarile beraber 
inti§ar eder. Bu §Ua!ann niifuz kabili -
yetleri ve enerjileri fazla oldu~dan 
insan viicudiine girerek istenilen nok -
tada tahrihat yapmalart kabildir. 

Radyomun hayab. c;ok uzundur. Bir 
gram1 2500 sene dayanabilir. 

Tababette pek miihim rol oymyan bu 
madenin ~ok pahah olmaSl yilzunden 
csun'! radyo aktiv. maddeler yap1lma -
ga ba~!anmi§tll. 

G iilhane park! ic;inden Sarayburnuna Halbuki, bu kuru havuz, $emsipaJada-
dogru gidiyordum. T ren yolunun ki e1ile birlikte fakir Istanbul Belediyesi

Uzerindeki kiipriiyii gec;tikten sonra, iinii- nin galiba yetmi§ bin lira5101 ic;ine oynat· 
me bir levha geldi: ml§ll. Buna mukabil giirdiigii hiunet de 

«- Buradan otomobil gec;emez I» 
l•imden: malum: Bir gece, yalmz bir gece ic;in, 

Fakat ilk tecriibelerde csun't radyo 
aktiv. cisimlerin hayatla.n birka~ sa -
niyeyi veya dakikaYJ g~iyordu. Daha 
sonra bazt elemanlardan c;Ikanlan ve 
Qirka~ saat ya~tyan radyo aktiv unsur
lar yapi!dJ.. 

Bu hususta kuilamlan cihazlarm en 
iyisi cycltrondur. Amerikada Kalifor ~ 
niya tl'niversitesi fizik profesorlerinden 
Lawrence'in ke§fetmi§ oldujpl bir ci -
hazla atom fizigi iizerinde muhim tec
riibeler yap1lmaktadtr. Bu profesiir, 
bundan ii• dort ay evvel on gram bakm 
bu cihazla, uzun miiddet dayanan, rad
yo aktiv hale getirmege muvaffak ol • 
mu§tur. 

I k k 
- yats1ya kadar yanan yalanc1 mumu gibi 

- He e !ii lir i 1imdilik insanlar ge-
c;ebiliyorl dedim. sabah1 bile bulmadan • parlay1p siindii ] ... 

Y "k h 1 •- 1 Bana oyle ge!iyor ki, o da, dudaklann-er yer •o en n lim, mo oz J<lnnh a- d . . . 
rile dolan sahil yolu, dalgalar tarafmdan a h1r damla suyun hasretuu c;ekerek, bu 
siikiilen kameriye, boyalan a§mm11 is- giizel denizin yan•ha1mda, hangi ihtiyaca 
kemleler, etrafma telorgii ~ekilen kazino I cevab verdigini kendi kendine sormakta
binaSJ, eski Sarayburnu mamuresinden du? .. • 
buralarda dagm1k birer habra gibi kal- Eger, Sarayburnu, oliimiine terkedil-
mt§lard,. mege lay1k bir yer idi ise, vaktile orada 

Gene bir i!';i, iskemle iizerine <;llffil§ binlerce lira dokiilerek bu kadar tesisat 
«Sarayburnu Park KazinosiU> nun boy a- yapmaga ne ihtiyac vard1 ~, 
lanm tazelemekle me§guldii. F k S b k k · · K · k. I , d. a at aray urnunu urtarma 1c;m 

- azmo ne va 1t a•• 1yor r JYe h .. b .. ·· .. ·dl k b 1 d -·ld' d enuz utun um1 er ay o mu1 eg1 1r. 
sor urn. y .. k d .. d · · b • 

lsteksiz istelcsiz cevab verdi: azm uc; SICa aym a, uc; emzm ag· 
- Eh ... Havalara bakar. Gelen 0 _ nndan kopan riizgan, cigerlerine taze ta

lursa, a••lu bu yakmlarda ... Bu sene, kah- ze doldurmak isteyenlerin, i1te can! a ba§· 
veyi, c;ay1 da be1 kuru1a indirdiler. Ia 1itab edecekleri en yakm, en giizel, en 

Kendi kendime: bedii ve en ucuz bir 1ehiric;i mesiresi ... 

- Hey gidi Sarayburnu... dedim. 
Bir zamanlar k11eajitnda bir oturumluk 
yer bulabilene ne mutlu idi. hte fUrada, 
bir saz heyeti, ge• vakitlere kadar ~alar, 
§U boynu biikiik masalar, kadm erkek 
yiizlerce insanla dolard1. 

Kahveyi, •ay1 be1 kuru1a i•mezdik 
amma, yorgun goniillerimizin temin etti· 
gi manevi haz, aradaki fiat farluru telafi
ye kafi gelirdi. 

Simdi bak•yorum: Manzara gene o 
manzara ... Galata kulesinden ~engelkO. 
yii mtlanna ve bir yandan Ada ac;Iklan
na kadar, biitiin mii§temilatile koca bir 
1ehrin karjlsmday•m. Marmara ile Bo
gaz, buradan ha1ka lstanbulun hangi nok
tasmda bu kadar dudak dudagad1r? Ve 
insan, §ehirden c;•kmadan ba1ka hangi ki
Y' da kendini bu kadar sayfjyede hisse
debilir ? .. 

Bir ara, ba§lml kald.rmca, «Gazi» nin 
heykelile gozgiize geldim. Ashna benze
tilememi§ san'at eserleri arasmda bir mii· 
sabaka ac;•lsa, en iyi notu alacagma §iiphe 
edilemiyen bu heykel ic;in, vaktile koparh
lan alb1 fullnalan kulaklarunda yeniden 
uguldar gibi oldu. Ebedi ~fin, hayatm
da helki de bir defa olsun kimsenin kar
§ISma c;•kmad•g• bu garib pozu, «Kripel» 
onun hangi hayali fotografmdan kopye et
ti? diye dii1iiniiyorum. Sonra, bu arada, 
gozlerim bo§ bir havuza c;evriliyor: San· 
ki me§hur bir mJSra•, yeniden ya§atmak i
c;in, onu buraya gommii§ler: 

«BulbUl hamii§, havz tehi, giilsitan 
harab!» 

F akat bu mesireye, biraz hayat, biraz 
hareket ver=k ic;in, her1eyden evvel yo
lunun yap1lmaSJ, hatta miimkiinse tram
vay i!letilmesi lazun ... 

Bu irnkam, 1stanbulun ihtiyaclanna el 
athg1 giindenberi, dirayetli ve isabetli bir 
~ok i1ler ba1aran Belediye Reisimiz LUtfi 
Kndarm bize verecegine inamyoruz. 

Bu y1l degilse, gelecek y1l, bir dUnya 
cenneti' olmak ic;in yarahlan Sarayburnu, 

ic;ine dii1tiigii ac1kh vaziyetten mutlaka 
kurtanlmaltdn 1 .. 

Salahaddin GONGlJR 

Bursa vilayetinde i,Ietilen 
krom madeni 

Bursa (Hususi) - Orhaneli civannda
ki <;atak krom madeni kt~ miinasebetile 
muvakkaten faaliyetini tatil etmi§ti. 
Ge~en sene 2500 ton kadar krom ''karan 
bu madenin tekrar faaliyete ge~irilmesi 
i'in bir program tanzim edilmel!e ba§· 
lanm1~hr. Bunun i~in <;atak Maden ~ir
keti yeniden i§e ba~lamak iizere hazir -
hklar yapmaktad1r. 
Ge~en sene ~1kanlan kromlann Av -

rupaya sevki takdirinde buradaki yeni 
maden ocajpmiZI da Avrupa piyasaSI ta
mmi§ olacak ve diger krom madenleri· 
miz gibi <;atak madeni de Orhaneli ha
valisinde i§ hacmini geni~letecektir. Son 
giinlerde §irketin bir heyeti maden mm
takasma hareket etmi§tir. 

inebolu Halkevinde temsiller 

Kembric; tl'niversitesinin KavendU: 
!Aboratuan, atom fiziginde en ileri gi -
den bir miiessesedir. Daha dokrusu a
tom fizi~i burada dogmu§ ve hu vadide
ki biiyiik inktlablar burada yapilmi§br. 
Bu !aboratuarda da 'bir cycltrQil cihazt 
va.rd1r. Bu cihaz tam tak,;Jtile •all§Irsa 
yiiz kilogram ag•rltgmdaki radyom te
s:rini hastl etmektedir. !lim adamlan 
yiiriidiikleri yolda muvaffak olurlarsa, 
hastalar, cycltron'nun ~Ikard1jp §Ualar· 
Ia tedavi edilecek ve radyoma ihtiyac 
kalrmyacaktrr. 

Prl. SALIH MURAT 

Ciir' etkar sarho' 
Su~lu, bir kadrmn pe§ine ta• 
krldr, bilmedigi yerlere girdi 
ve nihayet bir ~ocugun yamn• 

da sr:r.arken yakalandr 

Geceyammdan sonra bir kadma sar -
kmll!.k ettigi ve bir .kadmm evine girdigi 
iddiasile yakalanan Mehmed oglu Oztu• 
ran, diin ak1amiizeri me1hud su~ nobel· 
~isi Istanbul asliye ikinci cezada muha • 
keme edilerek, haklunda tevkif miizek • 
keresi kesildi. 

Davaya gore, bu delikanlt, evvelki ak· 
1am Mecidiye koyiinde hoi hoi tarab ic;· 
mi,, kendisini bilemiyecek derecede sar• 
ho1 olduktan sonra yola c;tkmlf, Si1lide 
«Beyko» .apartJmanmdan evine dOnen 
Hatice Senerin pe§ine talnlm•l· gene ka· 
dma sarkmtthlt etmi1tir. Kadm yiiz ver• 
memit, Me§rutiyet mahallesindeki evine 
kapag1 dar atml§ltr. Salih, bundan sonra 
Me1rutiyet mahallesinde Siitlii sokakta 
Kedriyenin oturdugu eve, kiimes telile 
bagh cUmle kaptSIDI a~arak girmi1, orta 
kattaki Osmamn kapJSim hlurdathktan 

sonra iist kattaki naciyenin kapJSuu zor• 
]amljllr. Kadm, «yangm var» diye fer· 
yad• basmca, Arnavudkoyde tiyatroda 
bulunan Kadriyenin oda kapiSIDI arka· 
sma dayam11 ve Kadriyenin kiic;iik kar
de!i Cemil Gitmez uyudugu mada, onun 
yamna tilteye uzanm11, yorgam iistiine 
c;ekmittir. Nihayet, adam• s1zmasma za· 
man kalmadan polis taranndan, yakalan• 
mit!tr. 

Hatice ile Naciye, davalanm anlat • 
ffil!lardn. Salih, fazla sarhQJiukla ne 
yaphihm bilmedigini siiylemi1tir. Sahid 
olarak Ru:a Vardar, kans, Remziye, 
kom1u Osman, on diirt yatmda Cemil 
Gitmez, artist oldui!unu siiyliyen ablasl 
~adriye, Mejrutiyet mahallesi bek•isi 
Ihsan da dinlenilmitlerdir. 

Mahk":"'ede Miiddeiumumiligi temsil 
eden Fen dun Bagan a, Salihin sarkmthk 
miiessir fiil ika1, kendini bilmiyecek de : 
recede _sarhot olarak rezalet c;tkarmak, 
geceleym mesken masuniyetini bozmak 
su~larmdan cezalandmlmaSJm istemittir. 

Ahnnnya - iran Devlet Demiryollarma mahsua olmak iizere Almanyaya 
sipari§ edilen vagon ve Jokomotifler, Bremen Jimamnda vapura yiiklenirken. 
Vagon pencereleri, sivrisinek ge~emiyecek derecede ince delikli tellerle iir
tiiliidiir. 

Diin sabah saat onda Tiirbede, 45 ya
§mda tahmin edilen biri, birdenbire ye
re dii§mii§, getirilen otomobille baygm 
bir halde hastaneye gotiiriiliirken, yol • 
da Olmii§liir. Doktor, ii!Umii §iipheli giil'
mii§tiir. Hiiviyeti anla§llamiyan adamm 
cesedi, Morga kaldm!mi§hr. Otopsi ya
P•larak oliim sebebi tespit olunacak, di
ger taraftan hiiviyeti ara§llnlacaktll', 

!nebolu ( Hususi} - Halkevi temsil §Ubesi cHimmetin o"lu , . . 
b .. ··k b' ff k' tl · · 5 • P•yesm• uyu IT muva a 1yc e tems1l ethler. Halk tarafmdan biiyiik h' 1·k · 
seyredilcn bu temsile aid bir resim gonderiyorum. lr 

8 a a lie 

Salih, miidafaa i~in avukat tutacai!tm 
siiylediginden, mahkeme heyetini tetkil 
eden reis Nef'i, aza halil ve Nigar Sa· 
racoglu, maznunun tevkif edilmesi kara· 
rile beraber• muhakemenin devam1m iinii· 
miizdeki ~arjamba giinii saat on be~t h1· 
rakmi§lardJr. 
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A DLiYEDE V E 
=MAHKEMELERDE 

DolandU"IIa:ri adam soyliiyor: 

Galatasarag Vefagz 4-1, D e mirspor«SerJ,benimparamidegil, 
d At S 1 "lAb trl camm1 aldm, camm1 ... » 

Q e§sporu ., mag U e l er Davac1, bir hiddet buhram i~inde lovramrker 
Galata.saray • Vefa takmllan diin mil

li kiime ma~lan i~in T aksim stadyomun
da kar~IIa§IDI§lardll. Galatasaraym Mill! 
kiime ma~larma ba§larugi Ankaradaki 
kar,Ila,malannm iki maglubiyet ile netice
lenmesi ve Vefamn ge~en hafta izmirlilere 
kar•• ald•i!• netice, bu ma~a ayn bir alaka 
veriyordu. Sahaya dort bin ki§ilik bir se
yirci kiitlesi toplaruru§h. Tak1mlar §U k.ad
rolarla sahaya ~·kolar: 

Galatasaray: Osman • F aruk, Adnan
Musa, Rebii, Yusuf- Necdet, Siileyman, 
Salahaddin, Boduri, Sarafim. 

Vefa: Azat - Vahid, Garo - Siiley
. man, Lutfi, ;liikrii • Muhte§em, Hakk1, 

Gazi, Sulhi, Mehmed. 
Hakem Refik Osman. 
Oyun, Galatasarayhlann bir hiicumile 

ba,ladi ve Siileymanm s1k1 bir §iitii avut 
oldu. 

Oyunun ilk kmmlan miitevazin bir ce
reyan takib ederek ge~iyor, her iki takun 
da s1b hiicumlar yaptyorlar. Dokuzuncu 
dakikada Galatasarayhlar Necdetin aya
gile giizel bir fmat kar;Irdilar. F akat o
yun, yava§ yava§ Glatasarym hakimiyeti 
altma giriyor. 

Yirminci dakikada parlayan bir Vefa 
hiicumunu Galatasaray miidafaaSI faviil
le kesti. Muhte§emin ~ektigi kur§un gibi 
bir §Utii, Osman giizel bir plonjonla kor
nere atb. Komer tehlikesini de atlatan 
san kllmlZlhlar, tekrar Vela kalesine in
diler. Galatasarayhlann k!Sa fasualarla i
ki 1iitiinii kale diregi kurtard1. 

Otuzuncu dakikada, Vefa aleyhine bir 
faviil oldu. Salahaddinin aradan c;ektigi 
§iitii kaleci iyi takib edemedi ve top yamn
dan i~eri girdi. 
0~ dakika sonra da ayni 1ekilde Ga

lata.aray aleyhine olan bir faviilden Hak
ki f'\,iikcmmel bir §iitle kojeden Vefanm 
ber>berlik goliinii ~1kard1. 

ilk devre I - 1 beraberlikle bitti. 
1 lnci devre ba§langicmda Vefahlann 

bir hiicumunu kesen Galatasaray miida
faaSI, sola~•ga dogru derin bir pas gonder
di Sarafim giizel bir siirii,le oniindeki iki 
miidafii atlatllktan soma kalecile kar§I 
kar0tya kald1 ve ko1eden bir vuru§la Ga
laatsaraym ikinci goliinii yaptt. 

Oyun, ilk devredeki siir' atini ve canh
hgmi muhafaza ettiginden c;ok giizel olu
yordu. Be§inci dakikada Vefamn yaptlg1 
tehlikeli bir hiicumda Muhte§emin s1k1 bir 
§iitiinii Osman giic;liikle kurtard1. 

Galatasarayhlar, iistiin bir oyun c;•kar
OJaga ba~lami§lardi. A~tklan vaSitasile 
yphklan hiicumlar Vefa kalesi oniinde 
daima bir tehlike oluyordu. V efa miida
faasmda da tedrici surette artan bir dur
gunluk goze c;arp1yordu. 

San • k•rmiZihlar on ikinci dakikada gt
ne tehlikeli bir hiicum ile Vefa kalesine 
indiler. Bodurinin ~ektigi §iit gene direge 
~arph ve geri geldi. Fa kat vaktinde yeti
~en Siileyman, hafif bir vuru~la topu ii
~iincii de fa V efa kalesine soktu. 

Bu golden soma Vefahlar dagm•k bir 
oyun oynamaga ba,Iadtlar. Oyunun gee; 
ba~lamast dolay!Sile hava da yava§ yava§ 
karanyordu. Oyun bu §ekilde otuz se
kizinci dakikaya kadar 3 - 1 vaziyette de
vam etti. Bu miiddet zarfmda Galatasa-

- Beni yakalatmak istemediniz de 
ondao ... Ben de bugiin, en ~ok buna te· 
1ekkiir is:in geldim. 

- Ustelik bir de bilezik getirdiniz 
)y]e mi?.. 

Bilezik zaten sizindi. 
- <;:aldm•z. amma ... 

<;:almadJm; bende dursun, dedim. 
- Gene sizde dursun. Ben isterniyo

um. 
- T akarsamz gori.irler, diye mi kor

cuyorsunuz?. 
- Ondan korkmasam bile, c;almm1§ 

>ir bilezigi takamam!. 
- Dii§iindiigiiniiz §eye bahmz!. Da

nlmaymtz soyliyeceklerime, fakat kadm
lar, eger hep almterile kazamlml§ §eyleri 
giyecek, takacak olsalardJ, pek c;oklan sa
nnacak Birka9 kan§ pa9avraYI bile giir; 
bulurlard1. Onlann ayaklanna serilen 
kiirklerin, onlerine serpilen miicevherlerin 
nereden geldigini ara§tlrabilseniz, goriirsii
niiz ki, pek 9oguna haram bula§IDJ§llr. 

Topkapt - Silivri bisiklet miisabakasmda 

ray iistiin oynamakla beraber Vefahlarm 
da tehlikeli hiicumlan goze c;arp1yordu. 

Otuz sekizinci dakikada ortadan inen 
bir Galatasaray hiicumunda Salahaddinin 
61k1 bir §iitiinii Vefa miidafaaSI kar§tladi, 
fakat topu Needet yakahyarak yerden 
Sib bir 1iitle Galatasaray1n dordiincii go
liinii yapll. 

Miisabakamn son dakikalarinda hava/ 
adamak1lh kararm11 ve top gi.i<;liikle se
c;ilmege ve takib edilmege ba§lanmi!Il. 
Oyunun bundan eonraki kiSmt miitekabil 
birka9 neticesiz akmla gec;ti ve bu suretle 
mac;, Galatasaraym 4 . 1 galibiyetile bit
ti. 

Diinkii ma~ta sari - kiTmizihlar miispet 
ve verimli bir oyun 91kardi!ar. Buna mu
kabil Vefahlar olduk<;a kaTI§Ik bir oyun 
oynad1lar ve ara1armda esash bir anla1· 
ma temin edemediler. 

Ankaradaki rna!< 
Ankara 23 (Telefonla) - Milli kii

me ma~laTina 19 mayiS stadmda bugiin de 
kesif bir seyirci kiitlesi huzurunda devam 
olundu. !zmirin Ate§spor takimile Demir
spor karjila§h. 

Mac; ba§ladtktan birka~ dakika soma 
Milli Sef ismet 1nonii de refakatinde 
Ba1vekil D r. Refik Saydam, Dahiliye 
Vekili F aik Oztrak, Hariciye Vekili Siik
rii Saracoglu oldugu halde stad1 §eref -
lendirdi. Ve halkm biiyiik tezahiiri.i, « Y a
la var ol Milll Sef I» eeelerile kar§Iland•. 

Ma<; ba,Iamadan once, ge~enlerde Ba
hkesirde olen bi.iyiik TUrk pehlivam 
Kurtderelinin hallrasma hiirmeten biitiin 
halkm i§tirakile bir dakika siikut edildi. 

Milli Sef lsmet lnoniiniin, ba,mdan 
sonuna kadar haziT bulunduiiu mac cok 
heyecanh oldu. Ve 5 - I Demirsporun 
galibiyetile bitti. 

Mill! kiime haricinde yaptlan Harbiye
G.enclerbirli~i ma<;1 da Harbiyenin 4 - 2 

Milli kiimede 

Gl!latasaray • Vefa ma~mdan 
bir enstantane 

galibiyetile neticelenmi1tir. 

Siileymaniye, ~itli: 4 - Ka
llmpa§a, Galataspor: 1 

Bolgenin tertib ettigi muhtelit tak1m 
Jar miisabakaSI 3000 ki1ilik bir seyirci 
kalabahg1 oniinde oynandt. Siileymani· 
ye, Si1li muhtelitinde Siileymamyeden 
yalmz Ruhi ve ibrahim vardt. Hakem 
Adnanm idaresinde oynanan ma~m bi
rinci devresinde Siileymaniye, ;;i,li. A

gob'un ayagile ilk golii kazand1. Bunu 
takiben iki haSim muhtelitinin de cidden 
giizel oynadtklan goriiliiyordu. Daha 

hakim oymyan Siileymaniye, ;ii,li, No
harm §Utile devre sonunda ikinci golii de 
ath. Bir dakika soma firikikten iic;i.incii 
golii da yaparak birinci devre 3 · 0 Sii
leymaniye, Si,li lehine netieelendi. 

lkinci devre ba§lar ba§lamaz Sib bir 
hiicum yapan Siileymaniye, ;;i,li bir hr-

puvan vaziyeti 
Ma~ Attig• Yedigi Galib Bera here Maglub Puvan 

Ankara):(iicii 8 24 10 
Fenerbah9e 5 12 5 
Beiikta~ 6 13 6 
Demir~por 4 11 3 
Ate~spor 7 6 21 
Vefa 5 11 11 
Doganspor 5 6 22 
Galatasaray 4 5 10 

Hemen hepsinde ya ba,kalarmm gozii var· 
du, yahud da gozya§L .. AJmteri, pek oy
Je bol bol dokiiliip sar;IIm•yacak kadar 
seyrek malanan incilerdir. Kadmlar, bun· 
larla siislenemez. Almteri, kadmlann sii
siine, pek o kadar israfa yeti§mez de on-

dan .. . Ay•blanmaz. D iinyamn kurulu§U 
boyle ... K admlann nasibi bu yoldan: 
Kan dokiilerek beslenen mabudlar g1bi ... 
Onun ic;in siz de herkesten ayn, herkesten 

a§gm bir suc;lu sayi!mazsmiZ. Bunu da ta
ktverirsiniz, ne c;tkar?. Af buyurunuz, so
zii gene uzatbm: T abanca, elinizde ne 

duruyorsunuz oyle ?. Haniya beni oldiire
cek misiniz, ne yapacakSiniZ ?. 

- K uzum Allah a§kma ... Nereden 
geldinizse, gene orad an ~1k1p gidiniz .. . 
Y oksa dayanamtyaeagim, arllk .. . 

- Haydi atsamza .. Vursamza beni ... 
Y oksa, bilmiyor musunuz?. 

H aydar, Belmamn elini tuttu: 
- l§te bakmtz, parmagmlll buraya 

koyunuz, <;:ekiniz. Aman, ne giizel elleri-

6 1 1 21 
4 0 1 13 
3 0 3 12 
3 1 0 11 
1 1 5 10 
2 0 3 9 
0 .1 4 6 
1 0 3 5 

..) 

niz var I. Haniya kuyumcu diikkanlann
da, vitrinlere, balmumundan dokiilmii0 el
ler koyarlar. Yiiziikleri, bilezik1eri de o
nun iistiine takarlar. Sizin elleriniz de oy
le ... Yalmz p~rlantalar takmak i~in ya
rahlmi§!. 

- fltifatlartn!Z da, yapllgmtz tasvirler 
de hep bir hm1z gozile .. Bir kuyumcu zev 
kile... Yanag1 elmaya, burnu hurmaya, 
gozii iiziime benzeten manav ruhlu insan
lan neye ay1blamah?. 

Haydar, Belmanm eline dogru igildi. 

Gene kadm, silkindi: 

- Ben bir h~rS!Zdan ne iltifat istiyo
rum, ne de bilezik.. Elinizi de ~ekiniz e
limden, yoksa tabanca patlayacak!. 

- Ben de naSI! atacagiDIZI gosteriyo
rum, i1te ... Bak, emniyet tetigini bile kal
d~rmami§SIDIZ; i1te §unu.. Ha, §oyle .. 
.Simdi, haydi c;eksenize .. Haniya, beni ol
diirecektiniz?. 

- Kuzum, AllahmtZI severseniz, eg
leniyor musunuz benimle?. 

B.elmanm parmaklan gev§emi§ti. Hay
dar, tabancay1 onun elinden ald1. Bakh: 

- Ne giizel, dedi. Miisaade buyurur 
musunuz, bu geceyi hahrlatmak i~in. 

Siz, miisaade almadan da her iste-

sat ka~ud1. Arkasmdan gene bir Siiley
maniye, ~i,li hiicumunda topu siirerken 
giizel bir §Ut atan Harar; giiniin en iyi 
goliinii yapll. iki dakika sonra ;;;,h, Sii
leymaniye sag bekinin hataSI bir penal
hya sebeb oldu. Murtaza Sik. bir §iitle 
KaSimpa§a, Galatasporun ilk goiiinii at
h. Ma~m seri ve zevkli olu~u seyircilere 
heyecanh dakikalar ger;irtiyordu. Siiley
maniye, ;ii§li muhacimleri pek ~ok fir
sat kar;myorlar ... KaSimpaja, Galataspor 
kalecisi de giizel kurtan,!ar yap1yor ... 
Oyunun miitebaki dakikalannda iki tara
fin gayreti de semere vermediii;inden 
rna,, Siileymaniye, ;;;,linin 4 - I gale
besile sona erdi. 

Diinkii muhtelif futbol 
ma!<lari 

Diin muhtelif sahalarda futbol ma>
lan yapiimi§Ilr. ;leref stadmda yap1lan 
miisabakalarda §U neticeler almm11llr: 

ikinci lik kupaSI i~in Galata Cencier 
Birligile Bozkurd kar§Ila§mlj, birinci 
devrede Galata Cencier, giizel oymyarak 
devreyi I - 0 galib bitirmi§tir. fkinci dev
rede daha hakim oymyan Bozkurd bir 
sayt yaparak mac; 1 - 1 beraberlikie ne
ticelenmi§tir. Ma~J Tank idare etmi~tir. 

Yeni federe edilen Demirsporla ikin
ci likten Beylerbeyinin ma~1 da ~ok ha
raretli olmu§tur. Birinei devrede enerjik 
bir oyun oymyan Demirspor bir gol yap
mi§sa da Beylerbeyi devre sonunda bu
na mukabele etmi§tir. Birinci devre 1 - 1 
beraberlikle bitmijtir. ikinci devrede De
mirspor rakibine bir go! daha atarak rna
~~ 2 - 1 kazanmi§hr. 

Sabahleyin T aksim stadmda Pera ile 
bir antrenman mac;1 yapan Fenerliler, bi
rinci devreyi 2 - 1 galib bitirmi,lerdir. 
fkinci devrede Rebii ile iyi anla§an Fik
ret Peral.!an ~ok Siki\Ilrmi~Iardu. fkinci 
devrede F-enerbah~e be~ go! daha atm11, 
Perahlar da bir go! yapmt~lardlf. Bu 
suretle F enerbahc;e 7 - 2 galib gelmi<tir. 

istanbul bisiklet birinciligi 
Istanbul bisiklet seri yan§lanndan so

nuncusu diin T opkap1 - Silivri arasmda 
ve 150 kilometre mesafe iizerinde yapii
mi§Ilr. Bu yan1a Kocaeli bisikletc;ileri de 
i tirak etmi§lerdir. Alman derece §unlar
du: 

1. Haralambo (Siileymaniye) 5 sa
at 1 dakika, 

2. Torkum (Fenery•lmaz) 5 saat 31 
dakika, 

Kocaeli bisiklet~ileri §U dereceleri yap-
m!Slardtr: 

1. !brahim 5 saat 55 dakika 
2. ;liikrii, bir bisiklet boyu farkla. 
Bu suretle nihayet bulan istanbul bi-

siklet yan§lannda birinciligi Siileymani
yeden Haralambo, ikinciligi F eneryil
mazdan T orkum, ii.;iinciiliigii Siileyma
niyeden Y ani kazanmt§t!T. F ederasyon, 
buinci ve ikinciye birer kupa verecektir. 

Si!'li Halkevi ljampiyon 
Tiirk Spor kurumu Istanbul Voleybol 

Ajanhg1 tarafmdan tertib edilen ma~la
rin sonuncusu diin Si~li Hal.kevile F atih 
Ha Ike vi arasmda oynandt. N etieede s;,. 
li Halkevi giizel bir oyundan soma Fa· 
tih Halkevine galib gelmi! ve ortaya ko
nan kupay1 kazanmi0hr. 

diginizi yaparsmtz. 
- Sizin kaq1mzda degil. 
Belma, sarho§lugu and~ran bir nikbin

likle kendini kanapenin iistiine a ttl: 
- Neye geldiniz, buraya?. Bu ne de

lilik, ne c;•lgmhk!. Geldiginizi gi:irseler, 
dii~iiniiniiz, ne olur?. Sizi yakalarlar. Be
nim ic;in de neler soy1erler?. Bu kadar ~·1-

gmhk neye, ned en sanki?. 
- Hep sizin i~in, sizi gormek i~in ... 
- Neden amma?.. Beni goriip de ne 

yapacakSimz?. Bilezigi getlrmek ic;in mi?. 

Bu da m1 bir gosteri§?. Ben o bilezikten 
sogudum bile zaten ... 0 giinden soma, o· 
nu hie; dii§iinmedim. 

Ne dii,iindiiniiz, oyle ise ?, 
- Hi~ .. bilmiyorum. 

- Beni hie dii§iinmediniz mi? . 
- Sizi nis;in di.i§iineyim ?. 

Bir kere bile akhmza gelmedim 

mi? 
Ak!tmdan c;tkmadmtz ki ... 

Gene kadm, kendini ~abuk toplad1: 
- 0 gi.in yapttklannm, soyledikleri

nizi naSI] unuturum ?. Tabancalan, b•c;ak
lan gogsiimiize dayadm!Z. Goziimiiziin o
niinde kuyumcu diikkamm soydunuz. In
sam §a§kma c;eviren sozler soylediniz. He-

------- ·--·- ·-·----·---

• • ne re1sm 
miiba,irin 

ihtarma kulak 
miidahalesine 

veriyor, ne de 
aldm' ediyordu ----

Ayaklanm gormeden bacaklarma ba
kan, kendisini k!Sa pantalon giymi§ bir 
c;ocuk sanabilirdi; halbuki ya§I elliyi 
~oktan •!ffil! bir adam ... Giydigi biiyiik
<;e bir s;ocuga aid oldugu besbelli uzun 
pac;ah pantalon, bu ya0hca adamm he • 
men hemen dizkapaklanna <;1k1yordu. 
Kavruktu, ufaktefekti. Ba0ma ge~irdiii;i 
takkeye benziyen bir berenin on kenanna 
hila! 0eklinde kesilmi0 bir siperi, acemi bir 
el, igne iplikle ili!tirmi§ti. Mahkeme ka
p!St yanmda dikilmi§, hmmdan titriyerek, 
homur homur soylenip duruyordu: 

- Ben, bu hallere dii0ecek adam miy
d•m? K•hi!tmdan, k1yafetimden ken dim 
utamyorum! 0, yok mu, o! Hep o soktu 
beni bu c;1kmaza! 

Boyle derken, Adliye koridorunda bir 
a;ag1 bir yukan dola~an olduka gene 
birine dik dik babyor, giizleri nldn 111-
diT diinerek· agzm1 burnunu oynallyor • 
du. Oteki, hie; orah gori.inmiiyor, bunun
la beraber bu adamm yamna yaklaomak
tan da ~ekiniyordu I 

- Haydi gelin I 
Miiba,ir, taraflann asliye ceza mah

kemesi salonuna girmeleri kin kap1dan 
;iiy]e bir eletti. Olduk~a gene olan adam, 
si.ir' a tie yiiriiyerek, i~eriye girdi. Salonda 
ge~ip durdugu yere gore, maznun oldu· 
gu anla,.Idt. Reis, davac1 yerini bo1 gii
riince, mi.iba;ire sordu: 

- Davac1 yok mu? 

- Var, am a d1ianda, gelmiyor I 
- Her zaman geliyordu ya? Caii•r! 
Mi.iba,ir, kap1 yanmda duran kavruk, 

ufaktefek adamt bir daha ~agiTru. Bu se
fer it:;eriye giren davact, yumruklanm st~ 
karak, maznun yerindekini gOsterdiSi Sl· 

rada, hakimlere: 

- Her zaman, dedi, ben ondan once 
giriyordum i<;eriye• lakin bugiin sinirle -
rim ~ok ayaklandt da, ge~tim elimden bir 
kaza <;Jkar, diye girmek istemedim. Af 
buyurun! 

- Sakin ol, ge~ oraya otur, buraSI 
mahkeme salonu I 

- Malum, malum, ama bu yok mu, 
bu ... Bu ... Bunu boyle bu kadar ya -
kmda yamba,Imda gori.inee elim, ayagun 
titriyor. Bana bu ya§ta ettikleri akhma 
ge]iyor da ... 

- Otur sus arllk da 1ahidleri dinli -
yelim! 

- Peki, peki! Oturuyorum, i;te .. , 
- Oturdugun gibi sus da agzmdan 

kaza <;Ikmasm! 
- Susuyorum. 
- Susss! 
Davac1, dolandmldigl iddiasmda ... 

Birikmi; birka.; yiiz liraSI varrnl§, bunun
la ahir omriinde baoml sokacak bir dam 
alii edinmeih aki! kari bulmu§, ev arar
ken biri kar§ISma ~·km11, kendisine bir ev 
gostermi§, «Bunu sana yedi yiiz liraya 
ahveririz, ver hele pe0in bana iki yiiz li
ra da !» demi; ve iki yiiz lirayt veren a
dam, otekinin bir daha yiiziinii gorme -
mi;. Hayli mi.iddet aram1o ve 0imdi de 
yiiziini.i ancak muhakemeden muhakeme-

le yalmz kaldigimiZ zaman.. <;:ektigim 
korku, duydugum c;arpmh?. 

- Yalmz o kadar mt? 
- Ba,ka ne olacak ?. 
- Bilmem. !nsan, o1up olmiyacagmi 

du§iinmeden neler bekliyor. 
- Benden mi?. 

- Sizden, tesadiiflerden .. 
- Bend en ne bekliyorsunuz?. Daha 

ne yapacakSimz, bana ?. Buraya neden 
geldiniz?. Beni bir daha ned en gormek is

tediniz ?. Haydi, ne istiyorsamz soylese
nize! . Oteki miieevherleri de mi istiyorsu

nuz ?. Kiirklerimi mi, ne istiyorsunuz ?. 
Peki ahmz hepsini, gelmi§ken onlan da 
gotiiriiniiz. 

- Siz de beraber gelmezseniz onlan 
ne yapayJm?. 

- Ben de beraber mi?. 

- Oyle ya, siz takmaymca onlann 
hepsi ~abl ta§ma benzer; siz giymeyince 
hepsi pa9avra gibi kal1r. 

- Kuzum, siz deli mi oldunuz, rica 
ederim ?. 

- Ben, zannetmiyorum amrna, oyle 
ise eger, siz deli ettiniz beni! 

Demek, §imdi de? 
- Sizi almaya geldim. Sizi ka~ITa· 

ye gorebiliyormu!. ama gormek isteme • 
digi halde I T ek §U iki yiiz liracigum kur
tarayun• diye I Davaemm gormek istedi
gi, ille de ille iki yiiz lirasmm yiizi.i .... 

Dinlenilen §ahidler, ikisi arasmda boy
le bir a!Jrn sallm i;i gec;tigini ve davaemm 
maznuna iki yiiz lira verdigini anlallrken, 
ya,!Jca adam, dilini tutam1yordu. Sahid
lerin her ciimle, hatta her kelimesinde 
candamanna dokunuluyor, bir yerine ba
SI!rnJo gibi yerinden fiT!Jyor, maznuna ses
leniyordu: 

- Bak, i1itiyor mumn? Biri verdi, bi
ri de ald1, diyorlar. Veren ben, alan da 
sen! Daha hala inkar m1 ediyorsun? .. 
Yahu, dobra dobra yiiziine kar11 soylii
yorlar da, daha hala :m1? 

Miiba§irin miidahalesi k.ifi gelmeyince, 
reisin ihtan: 

- Konu§ma, mahkemede konu1ul • 
mazl 

- Konw;muyorum. Ben bununla ko
nu§ur muyum hi.;?. Yalmz kendisine ;a
hidlerin dediklerini anlattyorum, Kafa
sma dank desin, diye I 

- Onun kula klan var, i1itiyor elbette. 
Sen sus! 

Davac .. agiZ burunla beraber ka1. goz 
de oynatarak, iki elilc birden ~k. ~k 
dizlerini dogdii: 

- Ah, ah. Kulag1 oldugu gibi insaft 
da olsa azte1k, no! urdu I No! urdu versey• 
di giizellikle §u benim paraciklaruml 

-Sus! < 

0, hi<; aldm1 etmeden, biisbiitiin par -
lad1. Maznuna donmii§ bagmyordu: 

- Sen benim paranu almadm, canimi 
aldm, can1mt !Oliip oliip diriliyorum, son
ra sa~a k~ptlrd•iiun param akhma gelin
ce, b1r nobet daha oliiyorwn 1 Ka!Jb,m 
burada, am a camm sen in cebinde I Benim 
camm, par am I Riiyada ka<; defa elime 
tutu;durdugun pararn1 uyamkken bir ke
re ver de, rahat bir nefes alayun, nolur! 
Par am da par am, par am da par am! 

Davac1, bir hiddet buhram i<;erisinde 
k1vramrken, arhk ne miiba1irin miidaha
l.~sinin• ne de reisin ihtarmm farkmdayru. 
Otekine gelince, hie; ses <;tkanmyor, put 
l!ibi durmu1. gozlerini ba;ka tarafa ~ • 
virmi§ti. 

Biitiin celse vaziyet boyle siirdii, ge
rl kalan §ahidlerin de dinlenilmesi i<;in 
muhakeme biTaktlmca, ayni vaziyet, .ko
ridorda tekrarlandi I 

Davac1, maznunun pe1lsira merdivene 
dogru alllarak, bagmp <;agiTdiktan soma 
gerilerken: 

- Oliinciye kadar senin pe0ini btrak
miyacaglln, diyordu. Ah110dan sakm, a• 
htmdan sakm; unutma, benim param, be-
nim camm! M. SELIM 

Bir hafta hap is ! 
Kii9iikpazarda sarho§ bir halde bir 

ka~veye giren Yakub, oradakilere kar§I 
bagmp ~agumt§, giiriiltii pabrdt ~1kar -
mi§, kendisini dJ§anya 91karan i;lem • 
seddine de 9k1§mt§ ve i§, karakola ak • 
setmi§tir. Yakubun a§m derecede sar -
ho§luktan bir hafta rniiddetle hapsine 
karar verilmi~tir. 

caglln. Gelmez misiniz?. 
- Anla§IIdt : M uhtann dedigi gibi, 

siz sahiden, o Amerikan gengster filmle
rine ne kadar iizeniyorsunuz!. Giipe giin
diiz bir soygundan soma, bir de kadm ka
~ak~Ihgi ... Sonra da beni koyuvermek i

c;in koeamdan para isteyeceksiniz, degil 
mi?. lyi bir diizen dogrusu I. Demedim 

mi ben, buraya geli§iniz bo§una degildir, 
diye?. 

- Sizi ka~ITacag1m, dedim. Soma 
koyverecegim, demedim. Muhtar Beyin 
milyonlan elvermez ki on a ... 

- Ne istiyorsunuz oyle ise ?. Ne ya
pacakSimz beni ?. 

- Siz ne isterseniz onu .. . 
- Ben mi?. Ben ne isteyecegim?. He· 

le bir htrSizdan?. 

- fkide birde boyle hiTS!Z diyi§iniz, 
yok mu? 

- Ne diyeymi ba§ka ?. 
- Sizi goriir gormez baglanan, SIZI 

gormezse ya§ayamiyacagmt daha ilk go
rii§iinde anlayan bir adam, deseniz .. . 

Belma, ilkiince anla§tlmaz bir c;arpmh 
ile sarSIIdi. Y erinden fiTlayacak gibi oldu. 
Soma, kendini tuttu. Giilmeye ba,ladi : 

<Ar~ast carl 



24 Nisan 1939 CUMHURtYET 

( 23 Nisan ~ocuk Bayram1 mi.inasebetile) 

llkbaharda ~ocuk 
Elaz1gda 

isleri 
' 

kadastro 
baslad1 

' 

Y az mevsiminin 
baharla ba,hyan 

giine,i, 
inki~fl 

~ocugun viicudiinde . Bir ~ok arazi ihtilafla r1 

devam tt. kt d" bu sayede hallediliyor 

Biitiin ya~tyanlar i~in oldugu gibi in
san yavrulan i~in de ilkbahar ve giine~i 
hayah kam~IIamak suretile tesir eder. 

F araza kt~ esnasmda kemiklerin te -
gaddisi biraz yava~lam1;, meme cocukla
nnm bir~ogunda az~ok ra;itizm alamet
leri belirmi;ken bunlar yaz ba~langtcmm 
giizel giine~i sayesinde ve ondan istifade 
ettirilmesi kabil olursa az zamanda kay
bolurlar. Kemiklerdeki yumrular erir gi
der; yiiriime•i gecikmi; olanlar hem en 
yiiriimege baslarlar. Di1ler daha siir'atle 
sokme yolunu tularlar. 

Kamn terkibinde bile bahann ve gii
ne;in tesiri kendini gosterir ve cocuk al
d,g1 g1dadan kt~a ni,petle kamm daha 
cabuk zenginle5tirmeyi lemin eder. 

Daha biiyiikce ~ocuklann ve genclerin 
kts esnasmda durmu; olan veznen artma 
ve boy uzamalan baharla beraber uya
mr, gerek kilolan gerek boylan ziyade
le;meye ba;lar. 

Biitiin yaz mevsiminin giine~i ~ocugun 
viicudiinde baharla ba;hyan bu inki;af1 
devam ettirecektir. Liikm bu miihim kuv
vetten ~ocuklann istiladelerini temin el· 
meyi bilmek, onu mazarrat verecek ;ekle 
sokmaktan sakmmak laztmdir. Nitekim 
ufaktelek ihmaller bu istifadeler yerine 
zarar vermei(e de sebeb olabilirler. 

e Irme e 1r ~ EI. (H aztg usu • 

Yazan: Dr. Kadri Ra,id ANDAY 

yiSile viicudlerinin su temasma ah;llnl -
mamalan, bahusus fazla kirli telakki edi
lerek fazlaca Sicak su ile ytkayarak bu 
serin mevsimde hamamdan eve gelirilir
ken ii;iitiilmeleri, yahud ayni miitalealar
la evlerde fazla !leak su ile ytkanmalan 
ii~iitmeyi mucib olur. 

Bunun online ge~mek i~in cocuiiu •hk 
su ile Sik Sik ytkaroak (k1;10 haftada hi<; 
olmazsa iki defa, yazm ise hergiin ve ni
hayet iki giinde bir) ve ~ocugun viicu -
diinii suyun lemasma ah;llrmak kafidir. 
Bu suretle de ~ocuk kiiciik ya;lan lemiz 
olmaya ah;n ve yikanmalarm Sihhal nok
tai nazanndan iyi nelicelerinden istifade 
ederek daha canh ve daha mukavemetli 
olur. 

Baharm ~ocuk ya;larmdaki viicudlere 
tesiri garib marazi hadiselere sebeb olur. 
F araza gene viicudlerde baharm tesirile 
naSI! biiyiimek ve canlanmak hususunda 
bir hamle husule geliyorsa ayni sebeble 
viicudde bulunan mikroblara kar~1 da bii
yUk bir faaliyet ba;lar. Ezciimle verem 
mikrobu alm11 bulunan ~ocuklarda ilk -
bahar esnasmda miicadele hararet yapa
rak tecelliye ba;lar. 

si) - Elaztgda ey
lul 937 de tapu 
tahrir le§kiHl.!I ya • 
ptlmt§, mayts 938 
nihayetine kadar 
devam etmi§tir. Bu 
§ekil basil oldugu 
ve miilkiyet ihti • 
laflanm fast! ve ha 
kiki plana da uy • 

. . • madtgl i~in bu te§-
Elaztg Kada.stro kilattan vazg~i • 
miiduru Nusret lerek medeni ka • 

Rahmi nunumuzda da ka-
bul edilmi§ oldugu tizere isvi~re sistemi 
olarak en miitekami! kadastro usuliintin 
tatbikma ba§lanmt~l!r. 

Bugiine kadar diirt mahalle ile yedi 
koyiin kadastrosuna el konmu§tur. Bu
ralardaki gayrimenkul adedi 15887 dir. 
Bunlardan 5840 par~amn kadastrosu ik· 
mal edilmi§tir. Akpmar ve Sarayiatik 
mahallelerinin asli ve tali kiittikleri ya
pi!arak Tapu idaresine teslirn ve <;aph 
tapu senedleri de sahiblerine dajp!Il • 
mt§hr. Na•lbey, Kiiltiir mahallesile Hin
sor koytiniin bitmek iizeredir. 

' 

'1 

ilkbahann bu hayat verici giine~tmn 
lena lesirleri cocugun ah;tmlmadan kuv
vetli giine~e maruz btraktlmasmdan ba;
hyabilir. Oyle ki her ilkbaharda ate;le
nerek doktora getirilen ~ocuklann adedi 
gerek fakir gerek zengin muhitlerde pek 
mebzuldiir. 

F araza giine1 ve sa ire suretile sebebi
yet verilmedigi halde cocukta hi~ ifadesi 
bulunamtyan bir ate; baslar. Ciddi bir 
muayene ve miitalea ~ocugun kamnda 
veya bezlerinde verem mikrobunun faa
liyette bulundugunu gosterir. Bu hiidise 
her mevsimde goriilebilirse de en ~ok ilk
baharda goriildiigiinii bu suretle ifade et
mek, yani viicudiin k11 esnasmda mikrob
la miicadeleye ~1kt1madtgmt, lakin baha
nn tesirile viicudde husule gelen hayat 
inki1af1 sebebile miicadele ba;ladtgmi dii
~iinmek dogrudur. 

Fen postalllf~. ilkbahar mesaisine ba§
l~~I§I!r. Erzuruk, A§van koylerinin re
vtz•yonu yaptlmaktadtr, Mevcud dort 
postada.n ikisi 2500, diger ikisi 4000 par
s~lde~ tbaret Siirsiirii ve Habos kiiyle • 
rmt tkmalle me§guldiirler. Habos koyii 
tamamen e§hast miitegayyibeden met· 
ruk olup 4000 parse! olarak tahmin edi
len bu koyiin arazisi 15 senedenberi 
menkulen §agiller elinde kalmt§ ve ka
dastro komisyonu, salahiyetine dayana
rak alakahlann muvafakatile hamur 
halinde kadastrosu yaptlmakta ve tam 
planh arazile rte§kil eylemektedir. 

Almanya - 20 nisan per§embe giinii Hitler'in 50 nci dogum ythm tes'id. ettigini yazm!.§l!k. 0 giin, Almanyamn 
her tarafmda muazzam tezahiirat yaptlmt§hr. Resmimiz, Berlinde Fiihrerin ve diinyamn her tarafmdan gelen davet
lilerin huzurunda yaptlan ge~id rcsmini !j_iisteriyor. 

Bunlan bermutad tatil giinlerini lakib 
eden giinlerde goriiriiz: F araza cocuk 
bahar gezintisine ~tkanlmt;, giine;le bol 
bol oynalllmis bulunur; ak;amiizeri ~o -
cuk ate~lenmeye ba;lar; ertesi gun 40 
dereceye c•kan ate~ile doktora miiracaat 
edilir. Bazan bu basil ;eklin yamba;mda 
daha vahamel goslerenleri de vardn: 
Cocuk kusmus, titremi~. ishal olmus ve 
bas• ai(nyarak ate;lenmi~ ve havale gel
rot;. 

Ekseriya muhitinde bu hale grip ve sa
ire gibi isimler verilir; lakin doktorun na· 
zannda birdenbire yiibelen bir alesle be
raber kusturan ve havale veren bu bas -
lang•~ bircok miihim haslahklara deliilel 
edebilmek korkusunu da haizdir. Haki -
katen kiZil, zatiirne, bogaz iltihab1, beyin 
iltihab1 ilah .. gibi hastahklann boyle ba1· 
ladtklanm bildigi cihetle biitiin bu ihti
malleri aramakla i1e bashyan doklor bun
Ian hirer birer araytp bulamadtgi ve on
Ian tamamile hesab haricine alabildii!i 
zaman ilkbahar giine;inin heniiz viicudiin 
ahsmad•i!• ;iddetinden ileri geldii!ini dii
•iiniir · ailenin de bir giin evvelki gezin
;iden 'bahsetmesi laztm gelecegi tabiidir. 

Bu ales ve diger anzalar iki iic, bazan 
be; giin siirdiikten sonra az~ok siir' a tie 
zail olur ve ~ocuk tabii hale girer. Bu 
haller heniiz viicudiin ah;amad•lit ilk gii
ne;lerin tesirile kandaki muvazenenin bo
zulmasma atfedilir. 

Bu suretle ~ocul!un bahar giine;lerin
den edebilecegi islifade yerine zarar gor
mii; olacagt ve beklenen istiladenin bir • 
kac hafta sonra elde edilebilecegi tabii
dir. 

Buna ~are ~ocugu bahar giine;lerine 
tedricen ahsllrmak ve ilk giinden itibaren 
uzun zaman giine§e maruz buakmamaya 
ugra;maktn. 

Giine;in tesirile ate; ve sair anzalar 
ba;ladigl vakit yaptlmaSI lazun olan te· 
davi yollanndan bahsetmedigime sebeb 
onlan doktora aid vazife teliikki etmekli
gimdir. C:iinkii verdigim malumata isti -
narl ederek ailece le;his konarak ledavi 
etmeye kalktsiimasmdan ve diger ihtimal
lerin lenni bir surette arastmlmamasmdan 
korkanm. Hakikalen su saydtgim diger 
hastahklar arasmda te;hisini miimkiin ol
dul!u kadar erken yaparak derhal tedavi
sini tatbika mecbur oldul!umuz ve teda
visini geciklirdil(imiz lakdirde ;ifa elde 
etmek ihlimalini azaltm•s olacalitmtz mii
him haslahklar vard1r. 

llkbahann diger sakmtlma!l liizun ge
len cihetlerinden biri de hararetin bir 
larzda devam etmemesi ve bir saatin !1-

calbmn arkasmdan gelen saatinkine ben
zemeyi~idir. Oyle ki hafif elbiselere an
cak tahammiil edebilecegini dii;iinerek 
evden ~1kard•lhm•z ~ocugun birka~ saat 
sonra ii;iimesi ihtimali pek ziyadedir. 

Bilmeli ki ~ocuklann en ~ok vefiyat 
verdikleri ha<lahklar wl!uk mevsimlerde
ki ihtiyatSIZhk mahsulii olanlard1r. Gripi 
~ok olan bu mevsimlerde hafif bir gripin 
zatiirrie ;ekli aldigi ve kulak iltihablanna 
meydan verdi~i cok gorlillir. 

Bizdeki y1kama ;ekilleri de bir~ok ~o
ruklann soi(uk almalanna sebeb olur. 
C:ocuklarm ~ok seyrek v•kanmalan dola-

Ailelerin vazifeleri ~ocuklann manaSI 
bulunam1yan ate~leri ka r~IS!nda «griptir, 
hafif tifodur, mide hummaSldtr, ilah .. ) 
gibi fikirlerle vakil kaybetmiyerek verem 
mikrobunun faaliyetini arajl!rmak !hun 
geldigini dii;iinmek ve 1e1hisin kat'ile,me
sini doktordan islemek liizumunu idrak 
etmektir. 

T e~his bu suretle teeyyiid ettigi vakit 
hi~ iimidsizlige kaptlmamah, bilakis va
ziyeti anlad1ktan sonra miidafaaya ve 
aayreye ge~melidir; eier ana b aba va· 
ziyeti bilir de icabma gore ugra;Irsa mu
vaffakiyet iimidi yiizde yiiz dei!ilse bile 
yiizde doksan dokuzdur; lakin vaziyet 
bilinmezde liikayd kahmrsa netice elbette 
1iiphelidir. 

Gene ilkbahann biiyiikce yani mekteb 
ya~lan civarmdaki ~;ocuklarda yapllgi te
zahiirlerden biri de romatizma entanlan
d~r. Baharm romatizmayt uyand~rmak 
hususundaki tesiri herkes<;e tamlm•111r. 
Romatizma entam ~;ocuklarda bazan ya]
ntz ales vermek, bazan da yalmz ate~ ve 
kann aiinSI husule getirmek, gene bazan 
da hem ate1 hem de mafsallarda 1i1 ve 
agn yapmak suretlerile tezahiir eder. 
Mafsallarda 1i~ ve agn zuhuru romaliz
mayi akla getirecegi labii ise de yalmz 
kann agrm ve yahud yalntz ate~le bu 
hastahk arasmda miinasebet bulunmadtgi· 
m dii;iinerek aldanmamah ve manaSI ba~
ka tiirlii verilemeyen ate~lerde romatiz
ma entam aramay1 unulmamahd~r. C:iin
kii o suretle yap1lan halalarla ~ocuk ro
matizmamn vahim ak1betlerine (kalbe 
gitmek gibi) maruz btraktlmt~ olur. 

hte bu tath ilkbahann ~ocuklarla ala
kasl hakkmda herkesin bilmesi laztm ge
len noktalan arzederek ana ve babalan 
ikaz etmi~ olduguma kaniim. 

Dr. Kadri RASID AN DAY 

Bursan1n im l'."' .... 1:: ... 
Bursa (Hususi) - Profesor Prost'la 

yaptlan anla§ma neticesinde §ehrirnize 
aid imar plamnm esaslar1 iizerinde faa
liyete ge<;ilmi§tir. Profesor Prost, plan 
iizerinde tetkiklc.rde bulunmu§ ve bir 
<;ok cihetlerden etiidlerini ilerletmi§tir. 
PJan i~in verilecek 10,000 lira ise, daha 
evvel Dahiliye Vekiiletine gonderilmi§ 
ve Belediyemiz namma Belediyeler 
Bankasma yatmlmi§hr. Aynca harita 
masraflarl i~in de 6000 lirahk bir tahsi· 
sat ayrtlmt§l!r. 

Plim i§inin daha ~abuk bitir'lmesi, 
§ehirde arzu edilen imar faaliyetini in
ki§af ettirecegi ic;in Dahiliye Vekaleti, 
Harita Umum miidlirliigile anla§arak 
bu i§in ikmali hususunda yeni emirler 
vermi§tir. Bel~diyemiz, profesiir Prost
la yakmda mukavcleyi imzahyacakhr. 
Prost, plam · mukavelcye gore losa bir 
zamanda bitirecektir. Diger taraftan 
planla birlikte yaptlmast icab eden hava 
fotograft i<;in d<' faalivetlere ba§lanmi§· 
hr. Harita Umum miidiirliii!ii bu mak -
sadla harita yarbayt Bahri Bozdajp §eh· 
rimize ~iindermi§tir, Hava fotograflan· 
mn ahnmasma maytsla baslanacakhr. 
$u hale gore, fotograf alma i§i agustos 
sonunda bitcc•ktir. Fotograflar alm1r -
ken Prost da bir taraftan plamm yap -
m•ya devam edecektir. 

Bu koyde 85 a;Je Romanya muhacir -
Jeri iskan edilmi§tir. Merkez kazasma 
bagh 36 koyiin stra ile kadastrosu yapt
lacak ve bundan miitebaki 50 kiisur ko
yiin kadastrosuna ba§lanacakl!.r. 1300 
tarihindenberi hep harici ahm, sattm u
sulile ve adi meyan senedile gayrimen -
kuller ahmp verilmi§ ve bu yiizden ta -
rihi ihtiliif ve asayi§Sizlikler vukua gel
mt§l!r. Kadastronun astl hususiyeti ve 
ehemmiyetlerinden, faydalanndan en 
miihirnmi, ilk plimda hallumtz, koylii -
miiz arasmdaki bu miizmin ve tarih! a
razi ihtilaflanm kokiinden ha!letmi§ ol
maktadu. Bidayeten halk hO§nud go -
ziikmemi§ ve kadastronun ehemmiyeti
ni kavraytnca memnun olmafa ba~la -
mi§hr. Devletin tekeffiilii altmda tesis 
edilmege ba§lanan tapu kiitiikleri, eski
sinden <;ok daha umumi ve faydah, il . 
midir. Kadastro bittikten sonra bir tapu 
kaydmm iliract i<;in istidaya, uzunboylu 
muamele, havaleye liizum kalmtyacak -
hr. Hak sahibi, fotograf ve pulunu ve 
numarastm sicil muhafizma giitiirerek 
kaybolan tapusunun kaytd suretini der
hal alabi!ecektir. 

Bilhassa hazineye aid <;ok miktarda 
gayrimenkullerin meydana r,;akmasma 
ve bu suretle devlet biit<;esine biiytik 
yard1m1 olan kadastronun halka temin 
ettigi maddi ve manevi kolayhk ve fay
dalar, memlekctimizin hakiki ve derin 
ihtiyaclanndan en miihimmini kar§tla -
mi§hr ve bu suretle teskilal! esasiyenin 
tarif, mal masuniyet1 bihakkm teessiis 
etmi§ bulunuyor. 

Bir facia 
iznikte be, kadm 
toprak altmda oldii 

Bursa, (Hususi) - iznigin Boyahca 
koyUnde pek feci bir kaza olmujtur. Bu 
kiiyden on kadm, evlerini beyaza boya
mak iizere kiiye yanm saat mesafede bu
lunan (Beyazloprak) mevkiine toprak 
kazmaya gitmijlerdir. BuraS! kaz1la ka!I
la tamamile bir tiinel halini almi§IIr. Ka
dmlardan sekizi bu tiinele girerek lopragi 
kazmaga ba;lamt§lard•r. Bu mada tiinelin 
iist ve yan taraflarmdaki arazi pr<;aSI bii
yiik bir giiriiltii ile cokmiij ve tiineli ka
paiJm;hr. DI1anda kalarak ~okmenin miit
hi, §eklini biitiin lecaatile goren iki kadm 
korku ve heyecanla hayk1rmaya ba,Iamit
lard~r. Bu sesleri duyan civardaki koylii
ler derhal imdada kojmu§lar ve bir hayli 
ugra1hklan sonra topraklan a~maya mu
vaffak olmu§lard~r. Fakal ayni zamanda 
facia ile de kar;tla§mijlardir. Sekiz ka
dmdan yalmz birisi kurtulmuj, be§i olii o
larak bulunmujtur. D iger ikisi de ag1r ya
rahd~r. Fa cia 1znige bildirilmi§, jandar
ma tahkikala ba,Jam!Shr. 

Estonya Batkumandanl 
Lehistanda 

Var,ova, 23 (a.a.) - Estonya ordu
sunun ba1kumandam General Laidouer 
!le refikaSI diin miiteveffa Mare§al P il
sud•ki'nin refikaSini ziyaret etmi§lerdir. 
General tamamile hususi mahiyette ola
rak Polonyada ikamet miiddetini u7.ata
cak ve Var;ovadan cumartesi degil, pa
zarlesi giinti aynlacakt1r. 

I 

Fransa - Fransanm Havr limanmda cParis• isimli biiyiik transatlantik 
gcmisinin kaza neticesinde yandtgmt yazmt§hk. Yukanki resim. diinyamn 
en biiyiik gemilerinden biri olan cParjs. i yangmdan sonra limanda devrilmi§ 
vaziyette gostermektcdit. 

Amerika - Nevyorkta yeralh tram
vay §ebekesl geni§letildiginden, yer iis
tiindekilere liizum kalmami§ ve mevcud 

kaldmlmaga ba§lanmt§hr._ 

,, 

l 
' 

Almanya - Baz1 memleketlerde hay. 
vanlar i~in, bizdeki insanlan loskandtra
cak sthhi tertibat ahnmaktadll', Resmi
miz, Berlin Himayei Hayvanat Cemiye
tinin kiipeklere mahsus olmak iizere yap
hrdt)p bir rontgen dairesini gosteriyor. 

• 

ispanya - Daha §imdiden Franko'nun 
zaferi i~in ab'deler dlkilmege ba§lan
ffil§lll'. i§te bunlardan bir tanesi. 
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Milli H8kimiyet ve Cocuk Bayram1 
Diin Begazzd ve Taksimde 

hiigiik tezahiirat gapzldz 
[B<I§tCU'ah 1 fncl lalll/elie) 1 

ku~iiklerin bayram tezahiirabm gormek 
i>tiyen halk da Beyaztd ve T ahim mey
danlanm bir iki saat ~inde doldurmu~ -
tur. 

0 

Beyazrd meydanmda 

Sabahleyin saat onda, Eminonii kaza• 
st dahilindeki biitiin ilkmekteblerin dor -
diincii ve be~inci smtf talebeleri, Beyaztd 
meydamnda mekteblerine aynlan yerle -
rini .alnu,lar, Vali muavtru Hiidai, 
Erninonu kayrnakamt, Maarif miidiirii 
Tevfik Kut, rnuavin Riittii ve Hamdi, 
miifetti~ler, miidiirler ve muallimler de 
merasim yerine gelmi§!erdir. 

Merasime bandonun ~ldtit lstiklal 

mar,ile ba,lanrntl, haztrlanan direge bay
rak ~ekildikten sonra Cocuk Haftast, Va
li muavini Hiidainin kxsa bir nutkile A!<ll
ml!hr. 

Miitealuben kiirsiiye gelen profesor 
Ziihtii, ill<mekteb Yol2sul Coculdanna 
Yardtm Birligi namma bir nutuk soyle
rntj, bunu doktor lbrahim Zatinin Hima
yetetfal ve Salim Ahmedin K1Z1lay genc
lik tetkilah namlanna soyledil<leri hita -
beler takib etmi§tir. 1 

N utuk ve hitabelerden sonra C. H. 
P., Belediye, llkmekteb Yoksul Cocuk
lanna Y ardon Birligi, Himayeietfal ce • 
miyeti• KJlllay genclik te!kilau adma ge
tirilen ~elenkler T aksim Cumhuriyet a • 
bidesine gonderilmi,, bu suretle Beyazxd
daki merasime nihayet verilmi1tir. 

Taksim meydananda 

T aksimdeki roerasim saat 11 de ba,h
yacait i~in. sabahtan itibaren akm akxn 
gelen halk, abidenin etrafxndaki y.aya 
kaldmmlarmda toplanrnt§br. Saat 1 0 dan 
itibaren tramvay seferleri durdurulmu§, 
meydanda tertibat almml§, bu arada me
rasime i1tirak edecek olan Beyoglu 1 0, 
11, 13, 29, 35, 45 ve 47 nci mektebler
den aynlmtl takriben bin kadar ~ocuk 
muallimlerinin nezareti altmda Beyoglu 
29 uncu mekteb bah~esinde i~tima et • 
mi1tir. Biiyiik talebe kafilesi, saat 1 0,30 
da rnektebden ayn1arak meydana gelmi!, 

• 

Eminonii Halkevi temsll fUbesl, Beyutd meydanmda 
istiklil piyesini temsil ed.iyorlar 

her grup abide etrafmda lr.endisine tahsis Kaza ve nahiyelerde 
edilen yeri alrntlbr. "'"I d 1 B k k"" E ··b F 

V I
. . . H""d , .1 C H p vg e en evve , a tr oy, yu , a-

a t muaVJm u a1 1 e • . • uih B "k An d I h" B k ... . • e11 taJ, a o u 1san, ey oz, 
bajkam, Beyoglu kaymakamt, Maanf ~itli, Kasmpa§a Haskoy F ener Kara-
miidiirii ve ala~adar zevatm dt ham b~- giimriik, Sama~a ve ~hremininde de 
lundugu merasun, saat tam 1 de Demz toplanular yaptlmt$1lr. 

bandosun~n _~ldtih fstiklal_ ~~rtile ba1la- Bu arada giindiiz, ak~ama kadar bii
mJ§br. Dnege bayrak ~ekth!tnden sonra tiin Halkevlerinde ~ocuklar tarafmdan 
abideye ~elenkler konulmu1 ve Beyoglu miisamereler verilmi§, nutuklar soylenmi1· 
Halkevi ba1kam Ekrem bir nutulr. siiyle- 1iirler okunarak muhtelif eglenceler ter
rni$tir. Bunu• Himayeietfal cemiyeti reisi tib edilmi,tir. 

doktor F ethinin hitabesi takib etmi1tir. Cocuk balow 
Habb, ~ocuklarm bayrarnlanm tebrik et

tikten sonra, iki biiyiik bayramm birden 

ya,andtgmt anlalrnt$1tr. 
Beyoglu 12 nci mektebden bir talebe 

de Cocuk bayrammda ve Cocuk Haftas1 

ba$larken ihtisaslanm terniz bir dille soy
lemi,tir. Bunu miitealub, mektebliler 
Vali muavini oniinde ~o'k muvaffak bir 

ge~id resmi yaparak daitlmt§lardtr. 

Himayeietfal cemiyeti Si1li 1ubesi ta
raftndan tertib edilen «Cocuk balosu» 
Dagcthk kuliibiinde ~ok eglenceli bir 1•· 
kilde yaptlmt§br. Balo, ne1'e i~inde saat 
18 e kadar devam etmi§, kii~iiklerin mu
vaffakiyetli gosterileri, oyunlan alkt§la
narak takdir edilmi1tir. 
Reaim 1ergiai 

Eminonii Halkevi salonunda da ilk -

[~~~.~~S~D !!M~DEK~R~K~R;=] 
yorum. Y abanc1 gelmiyor .kulaklaruna 
bu ses ..• 

- T ammaz"mz, bilmezsiniz siz o is
rni F erid Bey; buakxn ... 

Klz agu agtr ba§mt kaldtrarak i~i ya§ 
dolu ye1il gozlerini onun gozlerine ceviri--48-

Sizin i~in bir avu~ lath giinej, yaprak
lanna el dokunmamt! laze bir c;i~ek, hi~ 
rnt bir ktymet if a de etrnez ~ Siz hi~ mi 
btr ey tamm1yorsunuz ki. her yere boyle 
korkmadan, titremeden elimzi uzallyor· 
sunuz~ 

- Fakat rica ederim; benimle bu le
ktlde konu mamza daha fazla miisaade 
edemem. <;ok insafstz, ~ok zalimane 1-
dare ediyorsunuz lisanmlZll 

- Siz bize karjt, ~ok mu insafh, ~ok 
mu gayrizalimane hareket ettiniz} 

Ferid, hiddetle yerinden kalktyor: 
- Daha tammadtgmtz, bilmediginiz, 

karakterini, huyunu ogrenmediginiz !,ir 
adam hakkmda ne de olsa bu derece ta
hammiil edilmez hiikiimler vermek, ve 
bt:ha"a daha onun cevabmt almadan, o
nu dinlemeden ... 

- Sizi tamyorum ben, Ferid Bey ... 
Hem ~ok iyi tantyorum. Cevabtntzt og
renmege, •izi dinlemege liizum bile gor· 
miiyorum. Ciinkii bu sahada sizin neka-

dar cesur, ne'kadar pervaSJZ oldugunuzu yor. 
bilirim ben! - F erid Bey; ellerinize, ayaklarxnJZa 

- Tekrar ediyoru. Rica ederim... lr.apanarak yalvannrn diyor; armemden 
- F erid Bey; i~imin biitiin safhgt vazgecin I. .• 

ve masumiyetile soyliiyorum. Bir giin - Annenizden vaz m1 geceyim} ..• 
biitiin bu yapltgmtz hakstz hareketlerin - Zaten indinizde onun bir )uymeti 
actstm ~ekeceksiniz I Bir giin, biitiin bu olmad1gm1 biliyorum. 
dokiilen SJcak gozya,lan sizi... - Nereden biliyorsunuz• kim soyledi 

- Kafi. Dinlemek istemiyorum ar- size bunu? 
ttk, susunuz. - Soylemege hacet var mt} ... Sizin 

- Peki, mademki oyle istiyorsunuz, gibi gene, zengin, herkes taraftndan be-
susuyorum. -genilen bir adam, arbk saclan beyazlan-

- Daha ismini bile bilmedigim bir rnt§, yiizii kmttklarla dolmu! bir kadmla 
gene... uzun miiddet kalamaz ki I... Bunun ge-

- Affrdersiniz, siiylemege unuttum. ~ici bir heves oldugu meydanda. 
fsmim, Nevin. - Nevin Hamm; dernindenberi ba-

Ferid bir an durakhyor: ktyorum da hayret ediyoroot. Goriit ve 
- Nevin mi~ dii,iiniit1erinize nekadar inamyor, neka -
- E vet Nevin. dar lr.tymet veriyorsunuz I... Acaba bu, 
F erid ayn ayn bu ik; heceli gelimenin tahsilini yapllgtniZ mernleketin size sira

duraklan iizerine basarak ismi tekrarh- yet etrni1 garib bir hususiyeti midir ne -
yor; Nevin... dir? ... 

- Fa kat bu ismi ben tam yo rum. Bili- - Yanh1 rnx dii1iiniiyorum} ... Daha 

Guzellik ve rekl8m Venedik mfilakatl bitti 
Birden hire meshur lk• d I t d t b. 
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. 1 ev e a ami am 1r 

o an as a a ICI 

Mis Greta, gazetecilerin anla§maya Vardiiar 
takibinden kurtulamtyor Yugoslavya K.ral Naibi Prens 

edecegi 
Pol'un yakmda 

bildiriliyor 

~lis Greta Bery 

Avrupa gazeteleri, birka~ giin evve1ine 
gelinciye kadar tamameo me~hul bir si
ma iken, birdenbire, 1ngilterenin en me~
hur kadm1 olan Mis Greta Berry' nin res
mini ne1rediyorlar. 

Mis Greta, resminden de anla§tldtgt 
gibi. ~ok giizel bir ktzdtr. Hiikumet, barb 
vukuunda, kadmlan yardtmct hastabakt
Cl yaztlrnaga dave! eden bir afi§ ham
latmt§, bu afite. giizel bir kadm resmi 
koymak icab ettigi i~in Mis Greta'yt mo
del olarak se~mi§tir. 

Once, boyle bir model bulmak iize
re hastanelere ha1 vurulmu§, fakat hi~bir 
hastane idaresi, kendi hastabaktctlan a
rasmda en giizelinin resmini biitiin Londra 
duvarlannda lejhir ettirmege raz1 olma
mt§hr. Bunun sebebi, afi1te resmi gorii
len giizel kadma yiizlerce talib ~tkarak 
hastaneyi ktymetli bir elemandan mah
rum etrneleri korkusudur. 

Mi. Greta da, adresini, ayni maksadla 
gizli tutmu§lur. En a~tkgoz gazeteciler bi
le bu giizel luztn adresini ele ge~irmege 
muvaffak olamamt§lardtr. 

Mis Greta Berry, birka~ giine kadar, 
Londramn en giizel kadtm oalarak, §ehrin 
biitiin duvarlannda afi,lerde goriilecektir. 

· I Frans1z Nafla Naz1ri 
1 

Vartovada 
Vaf1ova, 23 (a.a.) - FransJZ Nafta 

Nazm Monzie ile birlikte Franstz Nafta 
Nezareti ;lirnendiferler ve Miinakalat Mii 
diirii «<iaudon» buraya gelmi,lerdir. ............................................................ 
mekteb ~ocuklannxn eserlerile siislii bir 
resim sergisi a~tlml§ltr. Sergi, ak,ama ka
dar ziyaret olunmu1, yavrularumzm ha
zuladtklan resirnler, ziyaret~iler arasmda 
geni! bir alaka uyandtrmtlltr. 

Divanyolundaki Cocuk Kitabsara -
ymm dordiincii ytldoniimii de tes'id edil
mi§, bu miinasebetle Kitabsarayda ~ay 
verilmi§tir. 
Ak,am Krz San'at mektebi 

talebeainin yardtml 

Ak1am Ktz San' at rnektebi talebesi, 
kendi giindeliklerinden arttlrdtklan para 
ile 23 nisan Cocuk HaftaSJ miina~betile 
fakirlere dagtttlmak iizere bizzat haztrla
dtklan yiizlerce ktz ve erkek ~ocuk elbi
selerini Beyoglu C:ocuk Esirgeme kuru
rnuna gondermi~lerdir. 

demin beni goriir gormez, annemin goz
lerinizi §a!trlacak kadar ihtiyarlamt! ol
dugunu soyliyen siz degil miydiniz? 

- Boyle soylemi1 olsam bile ne l:tkar 
bundan} 

- Annernin ihtiyarladtgmt, bittigini 
itiraf ettiginiz ~tkar!... 

- Genclige nekadar ktymet veriyor
sunuz Nevin Hanun ~.. Goriiyorum ki 
sizin indinizde her'"y yalmz senelerin sa
ytsile ol~iiliiyor ... 

- Oyle deiiil midir ki sanki? 
- Degildir ya!. .. 
F erid, kahn, etli dudaklanm biikerek 

gii)iiyor ... 
- lnsanlann bir i~i. bir de dt~t vardtr 

klZlm. Dtl; daima bozu1maga, ihtiyarla
maga, dei!i1mege rnahkumdur. Fa kat i~ 
oyle deiiil. Ei!er ktymetli elemanlarm bir 
araya ge1me•inden yaptlrnt$sa o ktymeti
ni ta mezara kadar muhafaza eder. De· 
gi!ffiez. Daima gene, dairna giizel, dairna 
t11edirl. .. Sonra, yavrum size• bahann 
ila gaynaehaye devam edip gidecegini 
kim .Ovledi?.. Omriin bir yazt bir de kt-
11 vardu. Saadeti yalmz senelerin sayt· 
smdan bekliyenler, hiisranlann en biiyii· 
giinii cekecek olanlardtr ... 

- Ne demek istiyorsunuz; anlam1 -

Romayt resmen ziyaret 
CBClltCU'ah 1 fncl •aJ.,redeJ Bu paktm imzastm miiteakib Yugoslav· 

son sistem bir motorle bir deniz gezintisi ya antikorninter paktma iltihak edecek ve 
yapmt,lardtr. Yugoslavyanm Roma el~i- Milletler Cerniyetinden cekildigini bildi
sile Venedik Belediye Reisi bu gezintiye recektir. 
i1tirak etrni,Ierdir. Saat 19,15 te Venedi- Yugoslavya Macar ekllliyetlerinin hu
ge avdet edilrni§tir. Markovi<; Grand Ho- kukuna riayet edebilecegi teminaltm ve-
tel' e inmi1tir. recek ve Macaristan da Yugoslavyada.n 

N~1redilen re•mi teblig her tiirlii talebden vazge<;ecektir. Roma 
Venedtk, 23 (a.a.) - Bu sabah Yu- hiikiuneti uzun zarnanda.nberi bu anla1-

!!oslavya Hariciye N azm Marinkovic ile mayt kolayla!ltrmtya sebatla ~h1tyordu. 
Italya Hari_ci!e Na~~n ~iano ._a~asmda j Macar-Yugoslavya .anla§mast ltalya
yaptlan ve 1k1 saat suren tlk mulakattan nm hedeflerine ilk merhaleyi te1kil eyle
sonra a§agtdaki teblig ne§rolunmu§tur: mektedir. 1kinci merhale Macar-Yugos-

«Venedikte 22 ve 23 nisan tarihlerin- lav-Arnavud-Bulgar blokunun te1kilidir. 
de Yugoslavya ve italya Hariciye na- Bu vaziyet boylece haSJI olduktan son
ztrlan arasmda. y_aptlan ko~u§malarda, ra Macaristan ve Romaya da taleblerini 
kom1u ve dost tkt memlekell enternasyo- daha emniyetle yapabilecektir. Bu hu
nal vaziyette ve keza son Arnavudluk ha- susta Popolo di Romanm ne§rettigi bir 
diseleri dolay1sile alakadar eden muhte- malcale c;ok manahdtr 
lif meseleler tetkik olunmu•tur. • 

1 
' Bu gazete, Yugoslavyantn antikomin-

Bu tetkik, talya ile Yugoslavya ara- tern paktma yakmda iltihak edecegini 
smda mevcud miinasebetlerin ne kadar nzah ederek diyor ki: 
samimi oldugunu bir kere daha teyid ey-
lemittir. 0 samimiyet ki, Adriyatik'te «Macaristan, Yugoslavya ile miina
sulhu temin eyleyen ve iki tarafm karjthk- sebetlerini tesbit eyledikten donra Ro
h menfaatlerini temin eyleyen Belgrad rnanyaya kar11 daha emniyetle bakabi-

paktmdan beri biitiin sahalarda ve her vec;-
heden resanet bulmu§ ve kuvvetlenmi§· 
tir. 

Tuna havzasmda sulhun idamesi ve 
istikrar tartlannda islaht i~in siyasi sah~
da oldugu kadar ekonomik sahada da f
talya ile Yugoslavya arasmda ve lr.eza Yu 
goslavya ile Almanya arasmda itimadh 
te1riki mesainin derinle§tirilmesi tekarriir 
ey lemi§tir. 

Macaristanla olan miinasebata gelince, 
iki Hariciye Nazm en son tezahiirlerden 
haul olan vaziyeti tetkik etmi§ler ve bu
nun Belgrada ve Budape§te hiikumetle
ri arasmda faydah bir anlayt§a yo! a~mt§ 
oldugunu memnuniyetle mii§ahede eylerni1 
lerdir.» 
ltalyan mehalilinin noktainazarr 

Venedik, 23 (a.a.) - (Havas) Yu
goslav - ltalyan dos:lugu Ciano - Mar
kovi~ mii1akattndan kuvvetlenmi1 olarak 
~·lunaktad1r. Her iki taraf mehafilinde 
de beyan olunduguna gore, bundan iki 
sene evvel Belgradda aktedilen ftalyan -
Yugoslav anla,malan biitiin lr.uvvetini 
muhafaza etrnektedir ve iki memleketi de 
dogrudan dogruya alakadar eden umurni 
meseleler iizerinde Yugoslavya ve 1talya 
hiikumetlerinin ayni gorii1te olduklan mii
!ahede olunrnujtur. 

Ehemmiyetle kaydedildigine gore, iki 
komJU memleket arasmdaki miinasebatm 
daima daha dost~ inki1afmm miispet bir 
del iii olarak Yugoslavya N aibi Prens 
Pol'iin mayJSln ikinci yansmda Romay1 
resmen ziyaret etrnesinin kararla§ltnlml§ 
oldugu zikrediliyor. 

1talyanlar Venedik miilakattndan bii -
yiik bir memnuniyet duymaktadlf. ftalyan 
mehafilince beyan olunduguna gore Yu
goslavya kat'i olarak mihver sistemine il
tihak etmektedir. 

Son f talyan • Macar konu~malannt ta
mamlayan 1talyan • Yugoslavya konu§
malarmdan sonra Belgrad ile Budape~te 
arasmda bir yakmhk tesisi meselesine hal
ledilmi! nanrile baktlmaktadtr. 

Macat Hariciye Nazm Konu Csaky
nin yakmda Belgradt ziyaret edecegi soy
leniyor. Bu ziyaret esnasmda Macar -
Yugoslav ademi tecaviiz pakh haznlana
cakhr ki, bu pakbn mayts sanlarma dog· 
ru imza edi1mesi muhtemeldir. 

yorum? ... 
- Demek istiyorum ki anneniz, diin

yanm en k1yrnetli, en diiriist kadmlarm· 
dan biridir. Ne almnm km!tklarla dolu 
olmaSJ, ne de sadarmm beyazltgt, ve bal
ta ne de aizin gibi boyle boyile beraber 
yeti~mi, gene ve fevlr.alade giizel bir kt
za sahib olmaSJ, onun biiyiik bir ciddi -
yetle agnba1h bir adam taraftndan sevil
mesine, hem hiirmetle sevilmesine mani 
te,kil edemez I. .. 

K1z, kii~iik lurmlZl dudaklarmt di,le
rinin arasma alarak !Slnyor. 

- Annem hakkmdaki iltifat ve ne -
zaketinize te1ekiir ederim. Fa kat size 
yalvannm F erid Bey; bu giizel yald!Zh 
sozleri bnaktmz da ,imdi, lutfen bana 
biraz yardtm etmege c;alt§tntz I... 1~ine 
dii1tiigiimiiz felaket tahmin ettiginizden 
daha biiyiiktiir. Bir ~are arayalun fda -
ketimize!. .. Bakm gozlerim ya1larla do
lu olarak tekrar size yalvanyorurn: Allah 
a§ktmza ann emden vazge~in I... Yap -
maytn ferid Bey; merhamet ediniz bi -
ze I. .. Yuvamtz dagtlacak, peri§an ola • 
cagtz I. .. 

K1z, mendilile gozlerinin ya1m1 sili -
yor. 

- Diin geceki faciadan daha haberi-

lir.:» 

M acar mehalilinin telsirleri 
Budape§te, 23 (a.a.) - Resmi ma

lurnat elde edilmesine ragmen, iyi malu. 
mat alan mehafilde beyan olunduguna 
gore Venedikte Yugoslavya ve 1talya 
hariciye naznlan arasmda yaptlan mii
zakerlerin neticesi Macar siyaset meha
filinde beklenildigi gibi ~tkmt§br. 

Tebligdeki «Budape1te ve Belgrad 
hiikumetleri araSJnda anlaytla yo! ac;tl
mt~llr.:» f1kras1 ehemmiyetle kaydedil
mekte Venedik miilakatmm bu neticeyi 
Rornada Macar ve 1talyan devl~ adam
Ian aras1nda cereyan eden miizakerelerin 
tabii ve makul bir miitemmirni oldugu 
miitaleas1 ileri siiriilmektedir. 

Diger taraftan kaydediliyor ki; Macar 
efkan umumiyesi Yugoslavya ile Maca• 
ristan arasmda bir yakmhk tesisine haz•r
lanmt§hr. Yugoslavya Hariciye N aztn 
Berline 25 maylSta ve Macar Ba~veki1ile 
Hariciye N azmmn da gene Berline 28 
maytsta yapacaklan ziyaret donii,Jerinde 
Macar ve Yugoslav Hariciye Namlan
mn giirii1meleri ve bu pakhn tahakkuk sa
hasma l;lkmasl pek muhtemeldir. 

Prens Pol Romaya gidecek 
Venedik 23 (.a.a.)- Yugoslav Naibl 

Pol maytsm ikinci yansmda resmen Ro
mayJ ziyaret edecektir. 

Yugoslavya ile 1talya arasmdaki bag
lann kuvvetliligini tebariiz ettirmek ic;in 
tertib olunan bir ziyaret Ciano - Marko
vi~ miilalcahnda kararla§tmlmt!br. 

Yugo•lav genclik lefkiliillnu 
kararr 

Belgrad, 23 (a.a.)- Yugoslav genc
lik te,kilall birliginin bugiin yapttg1 sene
lik kongresinde kabul edilen karar sure• 
tinde, gender Yugoslav topreklanm ve 
haklanm kanlanmn son damlasma lcadar 

miidafaa edecekleri beyan olunmakta ve 
Yugoslavlar diger devletlerin feci aktbe
tinden ders almaya dave! alunmaktadtr. 

Markovit;, Belgrad'a dondii 
Belgrad, 23 (a.a.) - Markovi~ saat 

onda 1talya - Yugoslavya hududunda lea
in Postumia'ya vast! olmu1, orada Kont 
Ciano'nun miirnessili Tiryeste Belediye 
Reisi ve sair zevat tarafmdan kar!tlan
mt§br. 

niz yok galiba sizin !. .. Ann em bu ak~am 
evi terketmek mecburiyetinde bulunuyor. 

- Biliyorum. 

- Biliyor musunuz? 
- Evet. Bu sabah anneniz, hepsini 

anlatu bana telefonla 1 ... 
- 0 balde, billa rn1 1srar ediyorsu • 

nuz, hala m1 bir taktm yald1zh sozlerle 
vakil ge~iriyorsunuz ~ ..• Ne istiyorsunuz 
daha, bi!miyorum... Sokakta kalmasuu 
ml~ ... 

- Ni~in sokakta kalsm? 
- Nereye gidecek• kime 01i(Jnacak? ..• 

Onun hayatta 1imdi, benden ba,ka tek 
istinad edecegi insan kalmadt. 

- Beni bir insan telakki etmiyor mu
sunuz Nevin Han~m? 

- Siz ... Siz Ferid Bey ... 
Nevin, derin ht~kmklar i<;inde sam • 

larak act ac1 giiliiyor .. . 
- Siz .. Eve! siz ... Bir insansmtz ... 

Goriiyorum, hem zengin. me1hur, bege
nilen bir insan... Uzun boyunuz, geni1 
omuzlanmz, ic;i pml pml yanan siyah, 
kara gozleriniz de var ... 

Bir dakika susuyor. Dudaklannda hep 
o act, zehirli giilii1ler ..• 

<Arrt<IM ,.,., 
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Giiveler Bahar tyafetleli 
Havalar JSmdi. Kendi cinsinden bir~ok Bu sene ceketi muh 

ha§eratla birlikte elbiselerimizin, yiin e§- telif renkte kareli ve
YamiZin me1hur diitmanlan giiveler de ya diiz olarak a~rk 
meydana ~Iktilar. Evimizin her tarafmda renk ceketli, bunun 
u~u§maya ha§ladllar. Onlan tutmak i~in 1ekilde etekli 
takib etmek faydamdu. <;iinkii bu te1eb- tay·orJ,er ~ok moda. 
biis ekseriya muvaffakiyetsizlikle neticele- Fa kat bilirsiniz ki bu 
nir. Herteyden evvel giiveleri eve ve do- ~·tid giyini11er bir
lablanmiza girmekten menetmege ~ht- denbire bir salgm ha
mak laZJmdn. Giivelere kar11 a~Ilaeak bu lini aldigi i~in kibar
ihtiyati harbin silahlan bereket versin ki hk ve zerafeti muha
sayJSJZdir. Bir kere giivelerin hi~ hojlan- ~ok gii~ oluyor. 
mad1klan ~ullar vardir. Bunlarm bilhas- Binaenaleyh bir~okla 
sa 1effaf olanlan da mevcuddur. Fa kat n klasik tayiirleri, ya 
bizim memleketimizde fazla taammiim et- hud da ayni kumat
memit oldugu i~in belki bulunmalan kolay tan ceket ve etekli 
degildir. Sonra Hfuru, naftalin, biber ve fantezi tayorleri ter
gazete kagidi. Bunlarm hepsi kolayhkla eih ediyorlar. Fakat 
tedarik edilebilecek jeylerdir. 1u rnodelde gordiigii-

lhtiyaten almacak tedbirler ise tunlar- niiz eeket ~ok tik ve 
du: Giyilmi1 elbiseleri iyice aiipiirmeden orijinaldir. Bunu ora 
dol aha koymamahda. Hususile SJeak daki gibi siyah bir ro
mevsimde yikanabilecekleri SJk Sik y1ka- bun iizerine giyebile
mah, digerlerini ise benzine sokmahdu. eeginiz gibi, onu nii
Halilan, seccadeleri, ke~eleri giizelce to- mune ittihaz ederek 
mizlettikten sonra yuvarlayip gazete ki.- ayni renkte ve ayni 

g1dma sarmah ve her taraflanm miikem
melen kapatmahdu. 

Kiirkleri, boalan ~oyle saklamahdn. 
Onlann konaeagi sand!k veya bavulun alt 
atrafma yukanda zikrettigimiz maddeler
den biri serpilmeli veya dotenmeli, kenar
lan, ii•tleri Olkica gazete kagJdile ortiil
memelidir. Kenardaki gazete kaiiidlan da 
iiste kivnlabileeek tekilde uzun olmahdir
lar. Sand1klann kenarlarma ise kolalan
mi! gazete kiig1dlan yapiflmlarak i~eriye 
hi~birteY giremiyeeek tekilde kapanmah
dir. 

Mantolar, elbiseler ise resimde gordii
giiniiz tekilde on ve arka taraflarma ipe 
ge~irilmi1 naftalin yuvarl~~larile te~hiz e
dildikten sonra torbalar I~Ine konmah ve 
torbalano ag1zlan Sikiea baglamp kapan
ma!Jdir. ............................................................ 

Riitubet 
E vlerde rutubet meveud olmasi, orada 

bir~ok mikroblarm iiremesine ve o binamn 
sakinlerini tiirlii tiirlii hastabklara tutul
malanoa sebebiyet verir. Rutubetten bil: 
hassa ihtiyarlarla ~ocuklar ve Sihhatleri 
nazik olan insanlar miithit surette miite
essir olurlar. Mogaz hastahklan, roma
tizma, dit iltihablan, mafsal agnlan ~ok 
defa rutubetten ileri gelir. Onun i~in ru-

tubetli evleri ya ter
ketmek, yahud ora
da oturulmak mee
buriyeti varsa bu 
tehlikeye kar11 eid
di miieadele elmek 
gerektir. 

Duvarlann rutubetli olmaSI, odalann 1-
smmasm1 imkanSiz bir hale getirir. Fen a 
kokulann viieud bulmasma sebebiyet ve
rir. Mobilyelerin, ejyamn, duvar kagid
lannm ~ar~abuk bozulmalanDI intae eder. 
Bu duvarlarm i~ taraflarmi yeniden bir 
kat tugla ile ormek, yahud pamuklu bez
lerle Ug,dlar gibi ortmekten ba1ka ~are 
yoktur. 

T aban tahtalarmda haSLI clan rui:IIbe~, 
bunlann dogrudan dogruya toprak iizen
ne dotenmit olmalarmdan ileri gelir. Bun
Ian soktiiriip araya hava gi~eeek_kad~r 
yiikseltmek lazimdu. Bu kabJI ~egilse u
zclerine kahn mujambaJar ortmeJ.Jdir.' ~0-
JabJarda, bufel.rdeki rutubetler I~enlenne 
tabalt i~inde siinmemit kue~ koymak ve 
bunlan Sik .,k deg11tirmekle izale olu~a
bilir. Biifderdeki rutubet tozlan su hahne 
getirip mtithil bir zehir haline sokar, re
~elle6n, tathlann ~·r~abuk bozulmalanna 
sebebiyet verir. Bunun oniine muhakkak 
ge~mek icab eder, 

kumatlan bir etekle 
birlikte tayor tekline 
de sokabilirsiniz. Ke- ... , •• 

·~ ~. za, kareli veya d1ger 
renkte bir etegin iizerine de hot gidebilir. 0 zaman i~erisine onunla uyacak renkte 
bir biluz kiymek ieab eder. 
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Ayaklartnizin tuvaleti 
Ayaklara gosterilecek ihtimamm ba~bcalari 
brnak batmasma ve nastr hasd olmasma 

yapdacak ihtiyati tedbirlerdir kar~1 
ftiraf edelim ki, bir~oklannnzm ayak-J peosle almasa daha ziyade rahat eder

lan kundura ve ~orablatiDtiZI ~Ikardigi - siniz. Tnnakla et arasmda ve derilerin 
m1z zaman hi~ de he§ bir rnanzara arzet- iizerinde yaralar yapmaktan sakm1mz. 
mez. Bu, ekseriya dar ve suu ayakkablar T1rnak diblerini, el !Jrnaklanmz i~in kul
giymekte JSrar etmemizden, bazan da a- landigmiz mahlulle yaglayJDJZ. 
yaklanrniza ellerimiz ve sair uzuvlanmiz Tanaklannda ete batma istidad1 faz
kadar ihtimam etmemekligimizden ileri Ia olanlar, onlan tercihan yuvarlak de -
gelir. Onlarm ellerimiz gibi herkesin na- gil, dortko~e olarak kesmelidirler. Aksi 
zarlanna maruz kalmiyacagiOI dii~iine - takdirde yuvarlak veya bademvari kes -
rek pedikiir denilen ayak tuvaletine hi~ mek ayak hrnaklarma da giizel ve zarif 
ehemmiyet vermeyiz. bir ~kil verir. 

Halbuki ayaldanmiZ da viicudiimiiziin Ayaklan kolayca namla!mtyanlar bi-
diger taraflan gibi muntazam ve daimi le onlan haftada bir kere Sicak suda bir 
dikkat isterler. Eger ayaklanmzda nam miiddet baakhktan sonra siingertaeile 
varsa, onlarda sizi rahatSJz eden JS!uab - ugmahdalar. Ayaklan kolayea namla -
lar mevcudsa haftada, on be1 giinde bir tanlar ise bu ameliyeyi muhakkak her 
kere ayak tanaklanniZI kesmeli• namla- akeam yapmahdular. 
nniZI temizlemelisiniz. Etinize batmie hr- Eger ayak llrnaklanmza vernik sure -
naklan ise kat'iyyen ihmal etmege gel - cekseniz, onun renginin de el !Irnaklan -
mez. Onlan usuletle hali tabiiye irca et- mzmkini't ayni olmasma, verniii;in biitiin 
melisiniz, Hatta a yak tnnaklanmza da !Jrnaih ortmesioe dikkat ediniz. ~a kat a
el IIrnaklanniz gibi zarif bir eekil vermek yaklanmz giizel, hrnaklanmz zanfse bu
ve on lara cilii siirmek de fuzuli bir ie de- na hacet yoktur. Y ok, ayaklanntz mun -
gildir. Biit~esi mii~aid olanlar bu iei pe- tazam degilse vernikli hrnaklar faLla go
dikiirlere yaphrabilirlerse de ortahalliler zii c;ekeceii;i i~in onlarm kusurlanmn go
tiiphesiz bizzat me§gul olmak meeburiye- riinmemesine fevkalade bir 1ekilde hiz -
tindedirler. Y almz bilhassa nam keser- met eder. 
ken, batmii !Jrnaklan <;Ikanrken ~ok dik- Bir~ok kadmlann ayaklannm derileri 
kat etmek lilzimda. Aksi takdirde iyilik ~ok kurudur ve kamizi renktedir. Bu, ka
yapahrn derken fenahii;a sebebiyet verir- nm oralarda iyi deveran etmemesinden 
siniz. Ayaklanmzda ufunetler ve iltihab- ileri gelir. Ayaklan boyle olanlar hafta
lar hasii olmasmi menedlemezsiniz. Bir da iki defa viicude siiriilen yag ve krem
de !Jrnak kesileeekken, nam <;Ikanlaeak- lerle ayaklanna tabanlarmdan topuklari
ken ayaklan SJcak suda on dakika, bir na masaj yapmahdular. Deriyi besliyen 
~eyrek kadar durdurtmah, sonra ameli - bu madde oraya nlifuz edinee kanm iyi 
yeye giritmelidir. Yapilaeak ameliyede cevelanmt temin eder. 
1Jpk1 ellerinki gibi hareket edilebilir. A- Ayak derileri ~ok hassas olanlar ise 
lelade kesmek, !Jrnak diblerindeki inee ayaklanni haftada iki ii~ defa ic;ine ya
derileri itmek ve brnak u~lanm torpiile - ndan biraz eksik forme! kanetmlmi~ so
meL lnee deriler itildikten sonra bir ~uk suda banyo etmelidirler. .......................................................................................................................... 

Aero din amik §apkalar 

Bu sene Aero dinamik §ekilde yani otomobil ve radyatorlerinin sivri u~la
rma benzer tarzda viicude getirilm~ §apkalar da ~ok rnodadtr. Heniiz bizde 
~ok yap1Jma<iigl i~in yap1hrsa arijinal olur. :t:'•~at bu §Ckil. ~~pkalar .riizgardan 
kolayca u~acag1 i~in onlan boyun altmdan b1r 1pek kurgela 1le emmyet altma 
almak icab eder. 

AI-ma-ny~ Holanda· Bursadaki fa~~~ --s..___ 
~01 

ya hiicum ederse .. muhakemesine ba~l~ I) 
Memleketin sular altmda ../1 
biraktlmasi i~in haZJr· Bir umumhanede Karacabeyli Fatmay1 OIJt 

bklar yap1byor Dursun, hi~ bir,ey habrlamad•~m soyliiyor 
Paris - Soir gazetesinin Amsterdam 

muhabiri, gazetesine Holandamn, Avru
payt tehdid rden harb tehlikesi kaqism
da aldigi vaziyeti anlatan ~ok ~ayani dik
kat bir mektub gondermi~tir. Bu mektu
bu ehemmiyetli buldugumuzdan iktibas 
ediyoruz: 

Almanyanm Holandaya karji ba1.1 
maksadlar be<ledigi rivayetleri dolajiyor. 
Diinyamn dordiineii dereeede altm sto
kuna malik, zirai ve omai te~hiza!J son de
rece miikemmel, Avrupamn en giizel li
manlanna ve niimune say1laeak bir miis
temleke imparatorluguna sahib bulunan 
bu kii~iik memleket lama uyandnacak bir 
1ikardn. Bir asn miitecaviz bir zaman
danberi istila felaketine ugramak ihtima
lini daima uzak gordiigii i~in, servetlerile 
makusen miitrnasib, ufac1k bir ordusu 
vardn. Diinya, mukavelelere ve muahe
delere hiirmetkar bulundugu devirlerde, 
Holandamn yegane silahi bitarafhgi idi. 

Vaktile, Holandah bir gene talebenin 
bu hususta bana soyledigi jU sozii hatnh-
yorum: 

- Bereket versin ki biz, miidafaasiz 
kii~iik bir memleket olmak saadetine na
il bulunuyoruz, demijli. 

Hitler, bu zihniyeti yava1 yava1 degij
tirmitti. Almanya ile Siki ikhsadi miina
sebetler idame eden ve bu kuvvetli kom-
1u ile, her ne bahasma olursa olsun, idarei 
maslahat ederek ge~inmek isteyen Ho
landa, Almanyanm, golgesini, kendi iize· 
rine dogru yaydigmi gormii§liir. 

Amsterdama geldigim zaman, Alman 
k1t' alanmn Holanda istikametinde yap
hklan harekiita dair olan haberlerin, balk 
arasmda biiyiik bir heyecan tevlid etm1~ 
o!duguna hiikmediyordum. Fa kat halkm 
bu haberlere fazla ehemmiyel vermedigi
ni soylediler. Hitler'in, memleketi ani o
larak istilii edeeegine inamlmiyor. Bu 
mesele hakkmda iskandil ettigim muhtr
lifh muhitlerde, boyle bir hareketin deli
lik olacagm' soyliiyorlar ve Holandanm, 
1914 ten 1918 senesine kadar bitaraf 
kaldigi miiddet zarfmda, kujaliimtj o:an 
Almanlara, o zamanki tabirle, gelir va
zifesi gormii~ oldugunu hahrlatiyorlar. 
Holandanm Alman istiliisma ugrarnaSJ 
ihtimalini uzak gorenler, memleket;n, 
/!\!man ordumna kar~1 harikulade b;r mii 
dafaa tertibatile kar11 koyacak olma.m· 
dan maada, tngilizlerin yapaeaklan ani 
miidahale ve mukabeleyi hesaba kaliyor
lar ve bu takdirde, Holandamn, Alman
ya i~in, a~tk bit 1imal denizleri kapiSI ol
maktan ~Ikacagmi soyliiyorlar. 

<;:eko-Slovakya hadisesi, Holandamn, 
an' anevi beynelmilel statiisiine clan itima 
dm1 esasen derin surette sarsrni§li. F aka!, 
kopriileri kesmek ve memleketi suya bog
mak iizere bugiin biitiio tedbirler ahnmi§ 
olmakla ber.ber, hiikUmetin resmi noktai 
nazan esas itibarile, en kat'i bir bitaraf
hk muhafaza etmektir. 

Holandada biitiin trenler, kopriiler
den, saalle takriben 10 kilometre siir' a tie 
giriyor. Bunun sebebi, kopriilerin alt~n
da kaz1lan ve fazla sarsmli ile derhal m
filiik edecek clan lagimlardn. 

Bursa, (Hususi) - Karaeabeyli Fat
rna admdaki giizel ve dilber bir kadm1n, 
Antalyah Naeiyenin umumhanesinde a
s'i!' Dursun tarafmdan oldiiriildiigiinii ve 
Dursunun da yaralandigmi bildirmistim. 
Bu feci cinayetin muhakemesine Aguce
zada ba~lanm:§hr. Bursada yedisinden 
yetmi1ine kadar herkesin tanidtgi bu ka
dmm oldiiriilmesi biiyiik bir alaka uyan
dumi§ oldugundan mahkeme salonu ta
mamen dolmuj, halk koridorlara latmit· 
h. Muhakeme safahahna nazaran hadi•e 
~ok garib safhalar arzetmekte, su~lunun 
iddiasma gore ise: cinayetin tahtenuur bir 
tesir altmda i~lendigi ve dava evrakmdan 
vak'anm taf;ilah §U §ekilde oldugu anla
lilmaktadir: D, ·<Un Tekin kana! ~ir

ketinde I 50 lira iicretle ~ahtan bir gene
dir. Bu gene haluk, Sikilgan, ayni zaman
da i~ki kullanmiyan, ~apkmhk bilmiyen, 
biridir. Evlidir. KansJ Zehra}'l ~ok sev
mektedir. Hal bOyle iken, hiidsieden ii~ 
dart ay evvel bir arkada§mm JSrarile bir 
giin umumhaneye gitmi§lir. Orada bu ar
kada!I kendisine: Karacabeyli F atmayi 
goslererek onu naSI! buldugunu sormujlur. 
Dursun, begendigini ima eder bir vaziyet 
alarak (boyu kJSa I) demittir. F alma bu 
sozii i,itmij, hiddetlenerek: 

- Ya!.. Uyle mi~ Gel odama da ... 
lskarpinlerimi giyeyim. Sen o zaman bo
yumun kiSa m1, uzun mu oldugunu go
riirsiin I cevahm1 vererek Dummu koluna 
almi! ve odasma gotiirmii§tiir. hte bu ~~
kit Dursuna pahahya mal olmu§ ve art1k 
o andan itibaren kendisi bu umumhanenin 
saytb miijlerilerinden ve Karaeabeylinin 
~IIgm a~Iklarmdan biri olmu,tur. Vaziyet 
bu halde iken Dursunun ailesi efrad1 ve 
bilhassa kanSJ bu a1k maeeraSJDI haber 
almij,. bu haber Dursunun gene kan51 ii
zerinde lena bir tesir yapmijhr. Halla za
valh delilik alametleri goslermiye bajla
mi§, Dursun bundan miiteessir olarak ne
damet getirmi1 ve bir arahk kansile btr
liktc aglamijlir.. Nihayet doktorlann !av 
~iyesile kammi !stanbula gotiirrniijliir. 
Donii§te arllk F alma ile alakaSJni keseee
g;ni soyleyen Dursun, filhakika bir •Y ka
dar umumhaneye gilmemi§tir. F abt GII
E'n a<Igin gonliinde bir giin anSJZID 'Jir fir
hna kopmu onu Karacabeyli Fattna iJe 

Maktiil Fatma 

zerine yiiziislii kapanmi§ yamyor ... Be
ri tarafta F atmanm mangala dii§meSJle 
etrafa SJ~rayan ate§ler ortadaki hahy1 ve 
baz1 e1yayi lulU§turmut bulunuyor. Fat• 
mamn beyninden SJZ~n kan mangalde 
pihlilatiP duman oluyor. Zavalh kad•n!n 
yanaklan bu ale§lerin iistiinde ses ~tkara· 
rak ciztrdayor ... Dursunun ba11 manga
lm mukabil t.arafma dii§mii§, sag eli F at• 
mamn omuzunda, F almamn da sol kolu 
a§IgiDIO boynuna dolanmi§ ... t~eri giren• 
ler, ilk hamlede yarahlan alejlen kurta
nyorlar, F atmamn yiiziine yapijan a!ej 
par~alanm ahyorlar, F alma, bu iki nefes 
aldiktan sonra burnundan bo~anan kanJ 
miiteak1b oliip gidiyor. Dursunda ise ya
vat yavae eanlanma alametleri be!iriyor. 
Bir yast1k istiyerek bajlmn altma koyan 
Dursun: 

- Zehra! Zehra! diye inlemeye hae 
hyor. Memurlano suallerine eevab ola
rak da: 

- Ben bunu ~IldJraSJya sevdim. E
vimde kanm bu yiizden deli oldu. Yap
IIgim hareket ~ok ~irkindir. Bundan d~
layi onu (F atmay1) oldiirdiim. Bunun i
~in ba;ka maksad ve te;vik yoktur. Ba1ka 
bir1ey soylemeye de takatim yoktur. Sed• 
ba§mda bir arkada11mda mektublar var
d!r. Onlan ahmz I diyor. 

<;ok agir surelte yaralanan Dursun 
haslaneye kaldmlmi! ve hayatmdan iimid 
ke,ilmi§ti. F akat Dursun olmemij, yii
ziinde yamk bereleri, yara izleri, sol gii
zii sanh oldugu halde mahkemeye gel
mittir. Reisin suallerine kartt: 

- Benim hi~bir jeyden haberim yok. 
Vak' a dan ancak hastanede ii~ dort gun 
sonra haberdar oldum. cevabmt vermi:· 
tir. 

Raporlann kendisinde bir euursuzluk 
olmadigi yolundaki sarahati bulundugu 
siiylenince: 

- Bu sevgi yiiziinden kendimi Bur
sa dJ§IDa atmaya kar~r vermijtim. On
dan sonraSJ ne oldu bilmiyorum. dem~
tir. 

Be1 bu~uk aydan on bir aya ~Ikanla~ 
mecburi askedik miiddeti, erkiim harbi
yenin §U mada hududlara elli, ila ~.iiz ~~n 
kisilik kuvvetler tah1id etmesini mum~un 
kilm11hr. Bu tahtidat rolii, b!~. ta~aftan 
memleket dahilindeki seferberhgm tkma
li ve harieden gelecek yardirnCI kuvvet-
1 · · b'l · · · d .. er taraftan eno yehte 1 mes1 t~m. '8 . . . 
memleketin su altmda bnakilmaSJ 1~m I
eabg eden zamani kazanmaklir ... H?.lan: 
dahlar, on yedinci amda, on ~o.rdune~ 
Louis'nin ordusunu durdurmak I~m ayn: 
miidafaa tertibahm kullanmi§, memleke
ti suya garketmi1ti. Askeri mmtakal~nn 
suya bogulmaSI bir hayli zamana mut:
vakkifhr. Bu i, i~in, 1ayam hayret terti
bat ahnmithr. Her tarafta, ~ayular, ses
siz sadaSiz bir ordu alan suyun pmltilan 
altmda goriiniiyor. Bel~ik~ hudu~unu ge
~erken, her zaman goriilmiyen_ hn ~.an~.• 
ra var. }andarmalar ve metruk. giOI .P.o
riinen birka~ top ara baSI. Ask en ter~Ibat 
biiyiik bir Sir olarak muhafaza ed1hyor. 
Vaktile turistlein mesiresi clan su bendle
ri miitemadi bir nezaret altmda bulunu
yor. En zararm bir fotograf~I, bendleri 
seyre fazlaea dalan bir kimse, oradan der 
hal uzaklattmhyor. 

bir telefon gorii§me•ine sevketmi1tir. Bu 
muhabere onlarm <;ekirgenin banyolu o
tellerinden birinde birlejtirmi§lir. F alma, 
hu randevuya yanmda bir ba1ka k1z arka
da,ile gelmi§lir. Hep birlikte banyoya gir 
mi,Ier, lakin Dursun, ~ok sevdigi kansma 
ihanet etnnit olmamak ve verdigi •ozii 
bozmamak i~in cinsi temasta bulunma
mi~br. Bununla beraber F alma ile bu se
ferki bulu§malan Dursundaki a§k atesini 
biisbiitiin koriiklemi§, tekrar gozlerini du
man ve ruhunu alevler sarmi§lir. Bittabi 
netieede dayanamami§, F atmanm evinr 
devama ba,Iami§br. KanSJ bunu ogrenin
ce biisbiitiin ~ileden ~Ikm11 ve tekrar has
talanmi§hr. Dursun, hakim huzu-unda, 
bu a§kiD beyniPde husule getirdigi telatiim 
ler, ~ok sevdigi kammm bu yiizden ge
~irmekte oldugu asabi buhran arasmda 
1uurunu kaybettigini soylemit. seyahate 
karar verdigini bildirmi§tir. Mazbut ifade 
sine nazaran: Dursun seyahat mabadi1e 
bir tabanca almi§br. Y aida rasladigi bir 
arkadajile kahveye giderek ona ailevi va
ziyetini anlatmis ve kendisine ii~ mektub 
tevdi etmi§lir. Bunlardan birisi MiiddeJ
umumlige, digeri ailesine, ii~iineiisii de 
gazeleeilere verilmek iizere zarflanmi!hr. 
Mektublann hepsi de ataiii yukari IU me
aldedir: 

;lahidler dinlenmit. iki 1ahidin eelbir.e 
ve aynca Dursunun ruhi haletinin letkiki 
ile verilecek rapora gore hareket edilmek 
iizere evvelemirde kendisinin 1star.bul 
T1bbJ Adli miiessesesine sevkine karar 
verilerek muhakeme talik olunmu<tur. 

Holandada, ~aytr rengi iiniformah ~s
ker de goriinmiiyor. Kii~iik gruplar hahn
de kimbilir nerelere saklanmi§lar, maden 
ocaklarma gozeiiliik ediyorlar. Eger hii
kumelin miiteyakk1z kulagma, hakikaten 
~izme giiriiltiileri geliyorsa, bu giiriiltiiler 
~i~ekli tarlalarda ve biiyiik jehirlenn em
niyet veren hay ve huyu i~inde soni.iyor. 

Holandahlar, hi~ tiiphe yok, ishklalle
rine kar11 vuku bulacak herhangi taarruza 
kar11 koymaga hazn bulunuyorlar. Fa
kat, bu tehlikenin mevcudiyetine hiila i
nanmJyor gibidirler, T emenni edelim ki 
hakh olsunlar. 

«Yapilan i1 cinnet degildir. Mahiyeti 
me~hul ruhi bir hadisedir. Beni ayiplama
yimz! Bu hadise genclere ibret olsunl» 
KansJ Zehraya yazd1g1 mektuba «Zeh
ramn da bu hadisede bir hissesi varda.» 
ciimlesi iliive edilmi§ bulunmaktadJr. 
Dursun bu mektublan arkada§IDa verdik
len sonra dogruca F almamn evine git
mi§tir. F alm1 Dursunu ne1' e ile kar§Ila
mi§, Dursun da §en goriinmeye ~ah§
mi:la. F alma ile beraber kolkola odaya 
~Ikan Dursun, yolda F atmanm arkada11 
Siireyyaya da iltifat etmi1tir. On be1 da
kika sonra, Siireyya F almamn odasmdan 
tabanca sesine benzeyen bir giiriiltii itit
mi§tir. Merakla F atnnamn kapiSma kot
muj, fakat arkasmdan siirgiilii oldugunu 
goriinee: 

- F alma ! F alma! diye seslenmi§
tir. F alma dan eevab alamiyan Siireyya: 
Dursunun: 

- Defoll $imdi seni de yakar1m I se
sini ijitmit ve arkasmdan iki silahm dana 
ahldigmi duymujlur. Siireyya, derhal te
la! i~inde merdiven batma ko§arak evsa
hibini ~agmyor. Hemen polis haberdar e
diliyor. Gelenler oda kaptsmi kuarak i~e
ri giriyorlar, goriile:~ manzara tiiyleri iir
perteeek kadar korkune ve fecidir. Fatma, 
i~i tamamen ale1le dolu bir mangahn ii-

Ankarada sevindirilen 
yavrular 

Ankara (Hususi) - Ankara ktz lise
Jeri talebeleri, <;ocuk !taftasJ rniinasc • 
beti!e, ana kucagmdaki yiiz elli ~ocuga, 
elbise, patik, mendil ve <;crab dagitmi~
lardtr. GOnderdigim resim, kii,iik yav
rulan hediye ahrken gostermektedir. 
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L__:.::--;-"'JJICugunu 
'tlir~ asatmah? • 
Naor Beslm 6mer Akaltn 

.imhgine Ylllarca bliyi.ik hiz
~i~ olan muhterem iistad Dr 

6mer Akalm, ne§riyat sahasm -
kiymetli faaliyetine hi\la devam et-

ktedr. Te§rii vazifesi arasmda mes
tl'ki 9ali~malanna da yer ayu·nn kiy -
metli kadm ve ~ocuk doktorumuz 1936 
da cTlirk <;ocugu Ya~amahdir• isimli 
bu kitab ne~E'tml~ti. Bu kitabda, c<;o
cuk i~i memleket i§idir; doganlan ya -
§atmaliy,z• tezim mlidafaa edivordu. 

Ustad 1938 de cTiirk Cocugunu Nasi! 
Ya§atmah?• adh ikinci bir eserin birin· 
CL cildini ne§fetti. Bu <'serde, doktor, 
sagJ1m 90CUk, Ojenizm, Sa~Jam Irk, ki
StrJa~ma mevzu!an iizerinde 90k stifa. 
deli tetk kler yapmi§h. 

Dr. Besim Orner. bir miiddet evvel. 
cTiirk <;ocu~unu Nasi! Ya§atmah?• e
scnnin ikinci cildini de ne§rctti. Ustad. 
300 sahi[c tutan ve 240 r<'s:ml<' siislii bu
l,man bu escrinde Piierikiiltiirden, sag
lam ~ocuk. saglam nesil, saglam 1rktan 
bahsetrnektedir. ~imdiye kadar ~ocuk -
lara dair 30 a yakm eser yazmL§ alan 
k1yrnetli doktorumuz, Turk ~ocugunu 
ya,atmak i~in civi yeti§lirrnek, tyi bak
rnak, iyi biiyiitrnek• lflZlrn geldi~inl si:iy-
1 •yor. Prensipi §Udur: c<;ok dogurrnah 
V<' fakat iyi balop ya,atmah>. Bu bas't 
ciimlede, biitiin bir niifus siyaseti miin
derni~tir. Bcsim OmN Akalm escrinin 
ikinci cildinde, Tiirk 90cugunu nasi! ya
§atmah? sual:ne lazim gel en biitiin cc
vablan vennektroir. 

Ustadm bu eserini erkek ve kadm, 
biitiin okuma yazma bilE'nlere tavsiye e
deriz. <;:iinkii, Tilrk ~ocugun u nasJ! ya
§StacagJm!Zl ogrcnmck en miihirn milli 
vazifemizdir. Filvaki, TUrk neslini ve 
1rkm1 ya§atrnaktan daha buyiik milli 
bir vazife tasavvur edilemez. 
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Soldan sa~a: 
1 - Bir clns alkollii l~kl l~llen yerler 

(cemU . .2 - Vticudiin ku:amlarmdan, ha -
yat stirme. 3 - Vaklt, dti~iin. 4 - U.kab 
olarak tak1Ian, btr har!!n okunU>U. 5 -
Do~aml.§ c;ocuk, kemale ermi4 tnsan. a -
Isvl~rede bir l;ehtr, ters Qevlrin bir emir 
olur. 7 - •Tarz. m tersl. 8- Tekdlr, Os
man!! tarlhlnde me~hur blr Ahmed Pa~a
mn Ial<abJ. 9 - Allah, mecnunlar (eeml). 
10 _ PertavsiZ, oatma. 11 - Thtlraz eden 
lnsan (lkl kellme). 

Yukandan a~~Jya: 
1 _ Dar1dan yap1lan blr nevi l~kl sa -

tanlar (cemi). 2 - Egmek, vUcudUnti. or -
tadan kaldirmak. 3 - Bir millet, b!r~yln 
dl4 zan. 4 - En ~oklar (eeml), materna -
tlkte kullarulan blr hart. 5 - Sevll<!n mah
Jilklara yap1lan hltabtardan. 6 - 720 saat, 
Yenl~erllerden blr clns asker. 7 - Goz 
bakmasmm hl§mma u~anu~ olan (lkl ke
l!me). 8 - Ellie ve aya~lle bir yerl karJ4· 
tmp didlkll~n. kay1b. 9 - Soz, btr erkek 
Ism!. 10 - Oturulacak yerler (cem!), nota. 
11 - Btr tarz yumurta pl~lrme, blr ka vim. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ ~ekll 
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HASAN MEYVA OZO 

iSTiHASIZLIK · HAZIMSIZLIK · SiSKiNliK · BULANTI - GAZ - SANCI - MiDE 
BOZUKLUGU - Oil · BARSAK AT AlETi · iNKIBAZ · SIKINTI · SiNiR 

ve bUtUn mide ve barsak rahats•zhklar1na kar,, 

HA SAN MEYVA ozu 
kullammz. 

Mide i~in her yemekten sonra 1 - 2 tatlJ ka~,g, .vanm bardak su i~inde ve 
miishil i~in ber sabah veya gece yatarken ac karnma 1 - 2 ~orba ka~1ji:J 
yanm bardak su icinde kiipiirterek i~melidir, HASAN MEYV A Oztl' 
Avrupa ve bilhassa :lngi!iz meyva tuzlarmdan daha yiiksek oldugu kat'i
yetle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva ozlerinden be~ misli daha ucuzdur. 
liASAN 11-lEYV A OZU yalruz bir tiirlii olup ~ekersizdir ve ~ok kiipliriir 

Vapurlarm haftahk hareket tarifesi: 
24 Nisandan 1 M ay 1sa kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlar1n isimleri, kalk1' gUn ve 

saatleri ve k alkacaklar• r1hbmlar : 

Karadeniz hattma -Sah 12 de (Cumhuriyet), Per§embe 12 cl.e (Aksu), 

Bartm hathna 

lzmit hathna 

11-Iudanya battma 

Karabiga bathna 
Banduma hathna 

tmroz hathna 
Ayvahk bathna 

Pazar 16 da (Giineysu). Galata nhtunmdan. 
-Sah 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Olgen). 

Sirkeci nhhrnmdan. 
-Salt, Pcr§embc ve Pazar 9.30 da (Ugur), Tophane 

nhtunmdan. 
-Hergiin 8,45 te (Marakaz) sistemi vapurlardan 

biri, Cumartesi aynca 13,30 da (Trak). Tophane 
nhbmmdan. 

-Sah ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nhhmmdan. 
-Pazartcsi, Car,amba ve Cuma 8,15 te (Trak). Aynca 

<;ar~amba 20 de (tl1gen) ve Cumartesi 20 cl.e (An
talya), Tophane nhhmmdan. 

-Pazar saat 9 c!.a (Tayyar). Tophane nhhmmdan. 
-Car§amba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 tc (Mersin), 

Sirkeci r1hhmmdan. 
fzmir Siir'at battma -Pazar 11 de (Ankara). Galata rlhhmmdan 
Mersin bathna -Sal! 10 da (Canakakle). Curna 10 da (Etriisk). Sir. 

keci rJhtJmmdan. 
Not: Vapur seferleri hakkmda her tiirlii malilmat a~ai!:Jda telefon nu

maralan yaz1h acentalardan ogrenilir. 
Karakoy acent~hg1 Karakoy, Kopriiba§J Tel: 42362 

Vize icra memu.rlugundan: 

II M[UIZ IAIYIAIKIAIUAI R 
2IOIMI t IDIEIDIOISIEINI• 

Galata acentahg1 Galata, Deniz Ticareti 

Miid. binas1 altmda 

Bir borcdan dolaYI mahcuz Demir
l<iiy kazasmm Korfa kiiyi.inde Morfo
o~lu mevkiinde Eimahdere ve Maicari 
ve Kattr yolu ve tarik cadde ve <;orbact 
Siileyrnan dagla\-lndan gelip KIZilclk 
deresine gelen yol ve Kuvanc1 oglu tar
lasile mahdud 412, diirt yiiz on iki doniim 
ve 2750 iki bin yroi yi.iz elli lira lluy -
meti muhammeneli onnarun i!; hisse -
de bir hissesi ve <;a~ara mevki;nde iki 
derenin kavu§mast ve Mavro deresi ve 
Asma Petro deresi ve Ahmed ~avu§ 
mandtrasile mahdud 3900 ii~ bin dokuz 
yi.iz lira k1ymeti muhammeneli 150 yiiz 
elli diiniim armanm ii~ hissroe bir his -
sesi ve Altm dere mevkiinde Altm de
resi, Kocaba§ Mehmed oglu baltahgt, 
~erif ve Morfo oglu baltahgile mahdud 
750 yedi yiiz elli lira kJymetli yirmi do
niim ormanm ii~ hissede bir hissesi ve 
igneadamn Pula~a mevkiinde mandira 
derecigi, Kalastro derecigi, limana gi -
den sut yo!, Mav.ric;a deresile mahdud 
550 be§ bin be§ yi.iz lira k1ymeti mu -
hammeneli 500 be§ yiiz diiniim baltahgm 
ii~ hissede bir hissesi 26/5/939 cuma gii
nii saat 10 da a~1k arttrrrna suretile Vi
ze icra dairesinde sahlacagt ve arthrma 

Tel : 40133 broeli muhammen loymetlerinin yi.izde 
Sirkeci accntaha1 S1'rk · y I I T 1 

8 RIUIHI• IGIAIRI•IHIIIZ 
4 AIMIIIYIAINIEI• ItiTIA 

l--~~-~~~·"•••••••e•c'•' ••o•c•u-sa•o•n•u••••e•: •2•2•740.;. • .1 yetmi§ be§ini 75 ini buimad1i(t takdirde 
en son arttrranm taahhiidii baki kalmak 

Sahhk arsa SatJhk hane iizere arthrmanm on be§ giin temdid e
t Bl I INIEINIAIDIAII\1I•fF 
6Al• I• IMIEILIEIZI• Isl I 
, HIAIMIII• ItiVIIIRI•Iv 
"AIMIIINIEI• IIITIAILIE 
f ciAiz l•ls IAIRIAIHIAIT 
IOIIIDIAIKIDIGIEINIIISI• , 
u •IEIHIIILI•INI• IsiEIL 
Bogazicrinin en giizel ve 

en kullam§h yahst 
istinye iskelesine bir dakika mesafe

de otobus durak yermdedir. Maliunat 
alrnak istiyenler istinye iskele memuru 
Cemile, yahut Galata Kefeli han dor -
dtincu katta Siinusiye miiracaat roebi -
Jirler. 

I YAZ GIRil?I 
ALMAN BALDA 

Foto~tral makinelerl 
1: 3,8- 1: 2,9 - 4.5X6- 6X9- 6x6 

6 AY VERESIYE 
Komple Bi.sikletler 
6 AY VERESiYE 

Iovl~re Ceb ve Kol Kadm. Erkek 
Saatleri .,. Hediyellkler 

6 AY VERESiYE 
Ev elektrlk aletlerl ve avlzcler 

Cagaloglu Tevhid matbaast arkasm 
daki sokakta ko~cba§J, bir arsa sahhkhr. 
Biti~ikteki eve miiracaat. 

ROMANYA SEYR!SEFA!N iDARES1 
Hareket edecek vapurlar 

ARDEAL vapuru 28 nisan cuma saat 
8 de (Trablus, Beyrut, Hayfa, Telaviv 
ve Portsaid) e. 

Kabata~ta Omeravni mahallesinde 
Be>ir ~1kmazmda 2 numarah 11 odalt 
etrafl a~Ik, onii bah,e, Adalar ve Bo -
gazi~ine nezaretJ kamileyi haiz ah~ab 
bir hane sahhkbr. Gorii~mek i>in 
Cumhuriyet gazetesi miirettiblerinden 
Abdiye ak>arn saat 6 dan sonra miira -
caat. 

BASARABiA vapuru 28 nisan cuma Konya asliye hukuk hakirnliginden: 
saat 12 de (Pire, lskenderiye, Tclaviv, Konyamn Piresad Kabasakal mahal _ 
Hayfa ve Beyrut) a. lesinden Tahir loz1 Naciye tarafmdan 

cRomania. ve cDacia> vapurlan 15 Bey§ehrinin Doganbey nahiyesinin Ye
giinde b:r yaptiklar, (Pire, Larnaka, Te- nice mahallesinde mukirn Hiiseyin oglu 
!aviv, Hayfa ve Beyrut) seferleri i~in Orner Yal9m aleyhine ni§an bozmadan 
9ar§amba giinleri saat 9 da ve gene 15 miitcvellid 72 lira 55 kuru~ maddi za -
giindc bir yapbklan (Kostence) sefer- rarla 500 lira tazminatm tahsiline dair 
Jeri i9in cuma giinleri saat 14 te !imam- ikame eylediili dava iizerine miiddea • 
mtzdan kalkacaklard!f. aleyh rnezbur namma gonderilen dava 

Fazla tafsilut i9in Galata Yolcu Salonu arzuahli sureti, merkumun giisterilen 
kar§Ismda Tahirbey hamnda istanbul adreste oimadii(t ve ikametgah1 me~hul 
umumi acentahgma miiracaat. Telefon: bulundugu me§ruhatile tebligsiz olarak 

.4n:'l, 4ll41i9•-.4~9ii4iio0ii.•••llllll•••••llllll geri ~evrilm'§ oldu~undan davacmm ta-
ii lebile dava arzuhali suretinin ilanen 

iJrolo g Operator tebligine mahkemece karar verilmi§ ol-

Pr. Behaeddin lutfi Yarnall dugundan miiddeaaleyh merkumun i§bU 

VERESi:YE Bobrek. mesane, ldrar ve tena. 
OSMAN ~AKAR sill vollan hastaltklarJ miitebassJ· 

ilan tarihinden itibaren on giin i~inde e
sas davaya cevab vennesi liizurnu ve 
cevab vermedigi takdirde muhakemeye 
balolacai(t dava arzuhali suretinin teb -
ligi makarruna kaim olmak iizere ilan o
lunur. 

Galata: Bankalar Cad. No. 47. Voy- SL Bevoklu . 1s Bankas1 kar,JSI E-
voda Han, Zemin Kat. 1 

Beyazid. Unlversite Cad. No. 28. II m rnevntZ sokak 10 Pananlva 
.... 1!1 KadikOY. Iokel<> Cad. 33;2 ••I 8 P No 2 Te!efon: 42203 

diimi§ olacai(t ve on be§inci giinii yani 
10/6/939 cumartesi saat 10 da en ~ok 
arthrana ihale edilecegi ve arthrma 
§artnamesini giirmek istiyenlerin 10/5/ 
939 tarihinden itibaren icra dairesinde 
gorebilecekleri ve bu onnanlar iizerin -
de ipotek sahibi alacakhlarla diger ala
kadarlarm haklarm1 ve faiz ve masrafa 
dair iddialanm evraki miisbitelerile 20 
giin i~inde Vize icra dairesine bildi.r • 
meleri, aksi takdirde haklan tapu si -
cillerile sabit olmadikc;a sab§ bedeli -
nin payla§masmdan haric kalacaklart 
Jan olunur. 

Dr. Osman Kamil 
Cildiye mUtehass•s• 

Beyoil;lu lstik!AI Cad No. 193 

istanbul Komutanhg• 
ilanlar• 

Birinci muhabere ala)'l i'in liizumu 
olan muhtelif cins ders malzemesi satm 
almacacakhr. Pazarl!g1 27 nisan 939 
pef§embe giinii saat 15,30 da yap!lacak
hr. !steklilerinin belli giin ve saatte Fm
dJkhda komutanhk Satmalma komis -

yonuna gelmeleri. _(2757). 

Vaktinizi tamamen bilmek isterseni 

Teminath 

HiS LON 
Saatlerinden 

Kat'iyyen §B§MBYIDIZ. 

Vekaletinden : ' 10/5/939 ,ar§amba giinii saat 15 te Ankarada Naf1a Vekaleti binas1 ic;ind 
Malzemc Miidiirliigii odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonund 
3700 lira muhammen bedelli 264 aded kilometre 324 aded meyil ve 429 ad 
miinhani levhalannm a,Jk eksiltme usulile eksiltmesi yap!lacakttr. Eksilt 
§artnamesi ve teferriiah bedelsiz olarak Malzeme Miidiirliigiinden ant"ar1n11 

Muvakkat teminat 277 lira 50 kuru§tur. 
1steklilerin muvakkat teminat ve §artnamesinde yaz!l1 vesaikle 

ayni giin saat 15 te mezkitr Komisyonda haZJr bulunrnalan laZJmdtr. 
c 1437 > ( 2709 

Belediyesi 

Ke§if bedeli 950 lira alan Yalova - Karamiirsel yolu iizerindeki 
Sansu kopriisiiniin tamiri pazarhga konulmu§tur. Ke§if evrakile 
Levaz1m Miidiirliigiincl.e goriilebilir. istekliler 2490 sayill kanunda 
kadan ba§ka en az 600 lirallk bu i§e benzer i§ yapttgma dair 
alacaklar! vesika ve 939 yuma aid Ticaret OdasJ vesikalarile 142 lira 50 
ru§luk teminat makbuz veya mektubile beraber 27/4/939 per§embe 
saat 14 bu~ukta Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. • 1 , ( -B€Jediye i~in liizumu alan iki tane seyyar etiiv makinesi 2400 
min bedelile a~1k eksiltmiye konulmu§tur. ~artnamesi Levaz1m 
giinde giiriilebilir. 

tstekliler 2490 say!l1 kanunda yaz1h vesika ve 180 lirahk ilk 
makbuz veya mektubile beraber 9/5/939 ~ah giinii saat 14,30 da Daimi 
ciimende bulunmahdirlar. c B , ( 2789 -
Arnavudkoyiinde LQtfiye mahallesinde El~i sokagmda 
32/61 No.h ev. 
Arnavudkoyiindc Liltfiye mahallesinde Arka sokagmda 
12/27 No. ev. 
Arnavudkoyiinde Liltfiye mahallesinde Kii,iikayazma 
sokagmda 11/13 No.I! ev. 
Arnavudkoyi.inde Liltfiye mahallesinde Kii>iikayazma 
sokagmc!.a 4/41 No.h ev. 
Arn~vudkoyiinde Liltfiye mahallesinde Orta sokagm
da 7/9 No.h ev. 
Arnavudk6yiinde LQtfiye mahallesinde Kii,iikayazma 
sokagmda 11/17 No.lJ ev. 
Arnavudkoyiinde Liltfiye mahallesinde El'i sokagmda 
30/65 No.lJ ev. 
Arnavudkoyiinde Liltfiye mahallesinde El~i sokagmda 
23/47 No.ll ev. 
Arnavudkiiyiinde Liltfiye mahallesinde Kiic;iikayazma 
sokagmda 13/19 No.ll ev. 
Arnavudkoyiinde Liltfi:r:e mahalles4Jde Kii~iikayazma 
sokagmda 30/63 No.I! ev. 
Arnavudkoyiincl£ Liltfiye maha!lesinde Arahk sokagm
da 12/25 N o.ll ev. 
Arnavudkoyiinde Liltfiye mahallesinde Kii~iikayazma 
sokagmda 16/43 No.h ev. 
Arnavudk6yiinde Lfttfiye mahallesinde Kii~kayazma 

sokagmda 3/5 No.h ev. 
Arnavudkoyiinde Liltfiye mahallesinde Kiic;iikayazma 
sokagmda 14/45 No.h ev. 
Arnavudkiiyiinde Liltfiye mahallesinde On sokagmda 
4/31 No.h ev. 
Arnavudk6yiinde Liltfiye mahallesinde Kii~iikayazma 

Senelik !Ik 
muhammen 

kirast 

72,00 

36,00 

60,00 

80,00 

60,00 

48,00 

48,00 

48,00 

48,00 

72,00 

66,00 

60,00 

72,00 

72,00 

48,00 

5,40 

2,70 

4,50 

6,00 

4,50 

3,60 

3,60 

3,60 

3,60 

5,40 

4,95 

4,50 

5,40 

5,40 

3,60 

sokagmda 1/3 N o.h ev. ve diikkan. 120,00 9,00 
Topkap1da Fenai mahalle ve sokagmda 2 No.h Ser,avu§ 
Yusufaga mektebi. 48,00 3,60 
Galatada Arabcamii mahallesind.e Bogluca sokagmda 
No. 4 San Emine Hatun mektcbi. 48,00 3,60 
Kocamustafapa§ada Kocamustafapa§a medresesi 940 
may1s sonuna kadar. 150,00 11,25 

Yukanda semti, senelik muhammen kiralan yaz1ll olan mahaller hi
rer sene miiddetle kiraya verilmek iizere ayn ayn a,Jk arttJrm1ya konul
mu§tur. ~artnameleri Leva21m Miidiirliigunde goriilebilir. !stekliler hizala
rmda gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/5/939 cuma 
giinii saat 14 bu,ukta Daim1 Enciimende bulunmahd~rlar. • i. , { 2665) 

:tt~~;w;~~~*~*~~~~n~ 

~ OSM~~,~-~-~~.~'~'KASI I 
~ TES i S TARiHi 1863 m 
a!f Statu/en ve T urkwe Ciimhunvet1 ile miinakit muka11elenames• 3~· 
911. 2292 Numarali 10!611933 /arih!l' kanunla tasdik edi/m,st~r ~~ 
~« ( 24/6/1933 tanh11 2435 Numarali Resml Oazetu ) • 

~~ Serma yesi: 10.000.000 ingillz Ll raso ~ 
~~ 1htlya t ak~;esi : 1.250.000 lngill z L lras1 ~ 

ai.E T ii rki ye n in. ba~hca S e h irleri nde llfi 
9l PARIS, MARSILVA ve NiS'de !ffi! 
ttl~ LONDRA ve MANC:ESTER'de dTh 
W! M!SIR. KIBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FILISTIN .Jm 
~![ ve MA VERAVI ERDON'de ~ 
alf._, Merke z ve Subeleri ]i£ 
9Jt VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE, LUBNAN jlj! 
~-~[ ve HATAV'da aJjfi 
9~ F ilyalle r i ve b ii lii n D ii n ya d a Acenla ve Muhabi rl eri vardor :!.! ~ 

[!~ H e r nevi B a n ka Mua me le leri ~ 
~- ya par _, ~ W Hesabi cari ve mev~uat hesaplan kii~ad1 i 

rJi Ticari krediler ve vesatkri krediler kii~od1 
~li Turktye ve Ecnebt memleketler Uzerme ke~1de senedal tskonlosl1 
a ~ Borsa emtrlen. 
9{~ Esham ve iahvilat, altm ve emtaa tizermc avans. 

~m SenedaJ tahsila=''=ve=s=a=tr=e.========= 

il.!f En vtiksck cmniyet ~artlanm haiz kiral1k 
]':[ Kasalar Servisi vardn. 

·0 

• 

m Pivasanon e n miisait ~artlarile ( kumbara h ueva ~ 
~ffi- kumbaras1z ) lasarrul hesaplari a~I h r. ~ 

31i~~~~~~~~:®.:~l(£;;~~ 



-

Oziiliiyor ... 

Ciinkii: 

Yamlm1~, 

ba~ka 

marka 

alm1~ ..• 

REX 
Prezervatifleri 

saglamd1r ve gayet ince ipf!kli 
lastikten yapt~m,~hr. 

Eczactntzdan 

REX 
lsteyiniz. 

Muhabere ~ef MuavinliOi 
Zonguldakta miihirn bir kiimiir miiessesesinin muhabere servisinde §ef 

muavinllgi a~1k!ir. Taliblerin TUrk olmas1; tahsil itibarile lise veya bir 

yiiksek mekteb mezunu bulunmas1• askerlik hizmetini yapml§ olmas1; ingi

lizce, fransJzca ve almancadan en az birisini muhabereyi idare edecek kadar 

bilmesi; rcsmi veya hususi miiesseseler& muhabere i§lerinde <;ah§rni§ ol

masJ ve s1hhatinin yerinde bu!unmas1 §arthr. Taliblerden yiiksek mekteb 

mezunu olanlarla birden ziyade Jisan bilenler tercih edilecektir. 

Hizmete ahnacak kimseye ev veya ev kirasmdan ba§ka ehliyetine ve 

tecriibesine gore 150 ile 200 lira arasmda ayhk iicret verilecektir. !steklilerin 

tahsil ve aile vaziyetlerini, bulunduklarr hizmetleri ve bu hizmetlerden ne 

sebebe mebni ayrild1klanm bildiren losa bir hal terciimesini; kendilerinden 

ileride as1llan yeya musaddak suretleri istenecek diploma, tasd.ikname, §eba. 

detname. bonservis gibi vesikalann hirer suretini ili~tirecekleri bir yazile 

istanbul Tophane pasta kutusu 8 adresine 10 may1s 1939 tarihine kadar 

mliracaat eylemeleri Uan olunur. 

Umnml Cerraht, (D1mag, Sinir, Estetik) ve kadm dogum 
MUtehas stst blrlnc:J stntf Operator Dr. Cafer Tayyar Kankat 

~i!?Li CERRAHi HASTANESi 
Erk_ek, k?don amel•yatlarJ, •Mide, gOgils, apandisit, idrar yol u• , dimag, este 

t1~ :. (1 ilz ~uru§ukluAu, meme, iarm sark1ihg1 amel!yatlanl ve dogum. 
~~~~~ meydom 20!, Tel· 35-261, Sabahlan 8 den 9 a kadar meccanen 

Van Defterdarhg1ndan : 
1-

2-

a-

4-
5-

'i-

Bn~kale merkezinde yapilmakta olan hiikumet konagmm bakiyei in
§aatt mevcud ke~ifnamesi mucibince 41246 liradtr. Bundan 11748 Ji. 
ras1 938 senesinde, 29498 liras1 939 yilmd.a verilmek iizere eksiltme
yc konulmu§tur. 
Bu i§c aid §artname ve evrak §Unlardir: 
A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd~rhk gene! §artnamesi 

D - in§aat_a aid_ yap1. i§ler i gene! §artnamesi ve hususi §artname 
E - Metra) ke~1f hulasas1, si!silei fiat cetvelleri. ' 
Jstiyenler bu §artnameleri ve evrak1 iieretsiz Naf1a Mlidiirlligiinde 
gorcb1lirler. 
Eks!ltme 17/4/939 tarihinden lt.ibaren on be§ gi1n miiddetle 2/5/939 
sal.' giinii saat 14 te Van Defterdarhl!l odasmda yapllacakt~r. 
Mimakasa kapah zarf usuhle yapilacak!Ir. 
Eksiltmeye girebilmek !~in isteklilerin 3093 lira 45 kuru§luk muvak
knt teminat yahrmasl, bund~n ba~ka taliblerin eksiltme giiniinden 
sekiz giin evvel Vi!Ayete milracaatla Naf1a Mi1di1r!U~nden hi" 1 vesikalan almalan §artbr. e Iye 

Tekli~ mektublar1 yukar~c!.a ii~iincii maddede yazl11 saatten bir saat 
ev\'elme kadar Malsand1gm~ .vatmlan 3093 lira 45 kuru§luk muvak
kat teminat makbuzunu V1Iayet Deftercl.:!rhgi makammda eksiltme 
komisyonu riyasetine vereceklerdir. Posta ile gonderilecek mektub
larm nihayet ii~iincli maddede yaz1h saate kadar gelm~ olmasi ve di 
zarfmm miihiir mumile iyice kapabhnl§ ohnas1 l5.zimdir. Postad! 
olacak gecikmeler kabul edi!mez. (2631 ) 

Turk Hava Kurumu 

2 7. nci T E R T i B 

B OYOK PiYANGOSL 
BiRiNct KE!;iDE : 11 MAYIS 1939 dadu. 

Biiyiik ikramiye 40.000 lirad1r. 
Bundan ba§ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiye!erla 

( 20.000 ve 10.000 ) !ira!Ik iki aded mlik~fat vard~r. 
Yen! tertib&n bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 

Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmi§ olursunuz. 

Seyhan Vilayeti Daimi Enciimeninden : 
1-

2-

3-

4-

Adana - Kozan yolunun 0 + 000 - 3 + 000 arasmdaki ii~ kilomet
relik §Osa in§aatl ke§if tutan olan ( 30472 ) lira ( 32 ) kuru~la eksilt
miyc 9Ikanlmi§tJr. 
Eksiltme 2/5/939 taribine musadif sal! giinli saat on birde Vilayet 
Daiml Enciimeninde yapilacakhr. 
!stiyenler bu 1$e aid ke§if evrakm1 gormek iizere Naf1a Miidiirliigune 
miiracaat e&bilirler. 
lsteklilerin ( 2285 ) lira ( 42) kuru~ muvakkat teminat verilmesi ve 
bu i§i yapmaga iktidarmm miisaid oldu~na dair ehliyet vesikas1 
almak iizere 2 nci maddede yaz1h glinden sekiz glin evvel Vilayete 
miiracaat etmeleri lazimdlr. ( 2472 ) 

Bi~ki Dersleri 
Bi<;ki Profesorii ~iikril Canahn kadm terzill!!ini hocas1z ogreten 3 

cildden ibaret Bi~ki dersleri kitablarmi • Bi~ki yurdlan ve ak§am san'at 
mektebleri ogrenci ve oj!retmenleri, zabit ve memur ailelerile biitiin aile 
~a~mlarmm dalma yanlarrnda bulundurmalari lazirndir, terziye, hocaya 
Ihhyac b1rakmaz, kolayhkla anlasllir ve her modele tatbik olunur. 3 cildl 
birden ( 5 ) liradrr. ( Perakende birinci cildi 2, lkinci ve ii<;iincii cildleri 
lkl$er bu~uk lirad1r. l Bedeli gonderildiginde pasta ile gon&rilir. 
Salls veri: Be$ikta~ Diki~ Yurdu. Vi~nezade Dibek~ikd.mi! sokak No. 1/2 

Gene; ve laze gdriimnek 
ister emz 

PUDRANIZA BIR KA~IK 

KREMA 
KOPOGO 

koyunuz 

VE CAZIP 

SEMERELERINI' 
G!iRUNUZ 

cu. 
diniz ba· 
zan kuru
ffiU§ ve 
buru~mU§ 
bir hal kes
beder. <;:iin • 
kii, pudramz 
cilde tabii 
yagh lfrazabm 
masseder. Yen! 
bir giizellik ted
bi.ri sayesinde bu 
halden kurtulacak
Slmz. Kulland1jpmz 
pudra kutunuza bir 
kahve ka§Ig. miktann-
da ckrem kopii!!ii· 
ilave ediniz ve kan§b.n
mz. Bu sayede pudramn 
cildin tazeligini massetme -
sine m§.ni olur ve yumu§ak-
hjp muhafaza ve idame eder. 
Hali haZirda gayet ince ve son 
derece nefis ve slzin !~in tam 
matlub nisbette ckrem kopU-
~· kan§tmlml§ pudradan te-
darik edebilirsiniz. 0 da; yen! 
Tokalon pudraS!dlr. Tokalon 
pudraS! terkibindeki krema 
kopii!!ii sayesinde saatlerce 
sabit kahr, ne riizgar ve yag
murdan, ne de terden kat'iy-
yen miiteessir olmaz; tende 
temin etti!!i cMat. tazelik ve 
sevimliligini bozmaz. Tokalon 
pudrasm1 tecriibe ediniz ve 
birka~ giin zarfmda teninizde 
temin edecegi giizelligi giirii-
niiz. 

I Askeri fabrikalar sabn 
alma komisyonu ilanlar1 

1500 metre mikab1 ceviz tomrugu 
almacak 

Tabmin edilen bedeli (60,000) lira o
lan 1500 metre mikab1 ceviz tomrugu As
keri Fabrikalar Umum miidiirlli!!ii mer
kez satmalma komisyonunca 4/5/939 
per§ernbe giinii saat 15 te kapah zarfla 
iha!e edi!ecektir. ~artname (3) lira mu
kabilinde komisyondan verilir. Talible
rin muvakkat teminat olan 4250 l i.rayi 
havi teklif mektublanm mezkl!r giinde 
saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numarah kanunun 
2 ve 3 iincii maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu ohnad1klarma ve bu i~Ie a
lakadar t iiccardan olduklarJna dai.r Tl· 
caret Odas1 vesikasile mezkQr giin ve 
saatte komisyona miiracaatleri. (2511) 

Dr. M. Osman Saka 
GogUs ve dahili hastahklar 

MUtehasstst 

Istanbul Belediyesl karsts1nda Sinan 
Aka dalreleri. Telefon: 23565 

Siird asliye mahkemesinden: 
Davac~: Siird tnhisarlar sicil memuru 

Nevzad Orge vekili avukat Yusuf On
gan. 

Miiddeaaleyh: Karla! kazasmm Ya -
kac1k koyiinde fisklidarh bakkal Sar1 
~li nezdinde iken balen mahalli mec;bul 
Ismail k1z1 Vecihe. 

Ciheti dava: Bo§anma, tarafeynin ev
lendikleri 18/4/929 tarihinden itibaren 
aralanndaki bkle§meyi c;ekilmez bir 
hale koyacak derccede gec;imsizlik mev
cud oldugu ve bir daha ban§mak imkan
larr da 0hnad1gmdan bO§anmaJarma ka
ra.r 1tasm1 dilemi§tir. 
. Slibut de!illeri: Vesaik, mektub ve 

§iihudattan ibarcttir. 
Mezburenin mahalli ikameti m~hul 

bulunmas1 basebile 7/2/938 tarihli di
Iekc;e mesailinin ilanen tebligine Siird 
asliye hukuk mahkemesince karar veril
mekle kanunl miiddct zarfmda cevab 
vcri!medigi takdirde davetiye <;lkarrla
cajp ilan olunur. 

Sahib '" Bllfmuharrtrl: Yuna• Narli 
Umuml nem11att !dare edell Yazt ltlm 

M1ld1lril: Hikmet Miinil Ol11en 

Cum!!url7/n rnatbaan 

T. C. ZiRAAT BANKASI 1 Kurulu' tar ihl : 1888 
Ser mayesi : 100,000,000 Turk Lirast 

~ube ve ajans adedi : 262 
Zirai ve ticerl her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VEREGEK 
Zlraat Bankastnda kumbarah ve lhbarstz tasarruf hesaplartnda en az 50 llrast bulunanlara se -

nede 4 defa ~ekllec:ek kur'a lie BtiiiAJdakl pllina gore lkramlye dagtttlac:aktJr. 

4 Aded 1,000 Liral!k 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0')() " 
4 , 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,01)() " 
100 , 50 , 5,000 " 
120 , 40 , 4,800 " 
160 , 20 " 3,200 " 

DtKKAT: Hesablanndald paralar b!r sene 1¢I!de 50 liradan ~alti dilfmlyenlere fkramlye ~~ takd!rde 
,:, 20 fazlaaUe verUecektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrinclklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerlnde ~ekll•cektir. 

Oksiirenlere KATRAN HAKKI EKREM 
I Devlet Demiryollar1 i,Ietme U. Miidiirliigiinden: 

Muhammen bedeli ( 6806,50 ) lira olan 58,300 ton muhtelif demir 
4/5/1939 per§embe giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 1dare 
binasmda satm almacaktrr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin ( 510,49) lirahk muvakkat teminatla ka
nunun tayin etti!!i vesikalar1 ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisligine vermeleri Jaz1mdrr. 

l;lartnameler parasiZ olarak Ankarada Malzeme d.airesinden, Haydar. 
pa§ada Teselliim ve Sevk l;lefliginden dagitilacaktir. ( 2594) -1 - Devlet Demiryollarmm istasyon ve gar i§lerinde ~all§tmlmak ve 
yeti§tirilmek iizere a§ag1daki §artlan haiz olanlardan yliz memur almacakhr, 

2 - ~artlar §unlardu : 
A - Tlirk olmak 
B - Faa! hizmetlerde ~ah§masma mani slhhi bir ariZasl olmad1g1 ida. 

I"enin slhhat kurulunca tasdik olunmak. 
C - Ya§l otuzdan yukan olmamak 
<;: - Askerligini yapmi§ olmak 
D - Liseden mezun olmak veyahud lise derecesinde tahsil gordiigiinii 

Maariften tasdik ettirmek 
E - Iyi buy sahibi oldugunu ve hi~ bir §ekilde mabkumiyeti olmad1gmi 

tevsik etmek 
F - Bu iland.a yazl11 §artlarJ kabul ettiklcrini miibeyyin bir taahhlid

name ve noterden musaddak kcfaletname vermek. 
3 - 1stiyenlerin istidalanm ve yukandaki §artlan baiz olduklarl''li 

gosterir vesikalar1 Ankara, Afyon, izmir, Adana, Malatya, Bahkesir, Hal'· 
darpa§a, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum t§letme Miidiirliiklerine ve Mudanya, 
Trabzon t~letme Amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - Slhht muayenelerinin yap1lmas1 ic;in istidalarmdaki adreslerini 
vaz1han yazacaklard1r. 

5 - Fazla tafsilat i~in fs!etme Merkezlerindeki garlard.a as1h bulunan 
ilanlart okumalan ve miiracaatlerini ona gore yapmalan ilan olunur. 

c 1364 • ( 2566 ) -S1vas magaza binasmm bir k1smile S1vas cer atOlyeleri ihata duvan 
in§aah kapah zarf usu!ile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmiye c;Ikaril
ml§hr. 

1 - Bu i~in muhammen bedeli 135.000 Iirad1r. 
2 _ tstekliler bu i§e aid §artname vesair evrak1 Devlet Demiryollan, 

Sirkeci ve Ankara veznelerile SJVas istasyon veznesinden 675 kuru§ muka
bilinde alnbilirler. 

3 _ Ekslltme 10/5/939 tarihinde c;ar§amba glinli saat 15 te Ankarada 
D. D. Yollan Yol Dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca 
yapllacaktJr. 

4 _ Ekslitmeye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektublari!e a§agida 
yaz1h teminat ve vesaiki ayni gi.in saat 14 e kad.ar Komisyon Reisligine 
tevdi etmi§ olmalan !az1md1r. 
A - 2490 say!l1 kanunun ahkamma uygun olarak 8000 lirahk muvakkat 

teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettij!:i vesikalar. 
C _ Muhabere ve Miinakale Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1 

c Ehliyet vesikas1 i9in ihale gliniinden en az sekiz giin evvel m;iracaat 
etmek laz1md1r. • • 1441 • ( 2744) 

L eniz Levaztm Satmalma 1\ omisyonu ilanlan 

Miktan Cinsi Eb'ad1 
9 aded Simens marten c;elik levba 4000 X 1200 X 3 m/m 
6 • • • • • 7000 X 1500 X 8 m/m 

10 • • • • • 7000 X 1500 X 10 m/m 
5 • • • • • 10000 X 1700 X 16 m/m 
5 • • • • • 10000 X 1800 X 18 m/m 
2 • Galvanizli ~elik Ievba 2000 X 1100 X 2 m/m 
3 • • • • 2000 X 1000 X 1 m/m 

50 kilo Demir pert;in <;ivisi 19 X 55 
1 - Yukanda yazill sekiz kalem malzeme 27 nisa~ 939 ta~ihine rashyan 

per§embe giinii saat 14 te pazarltkla almmak uzere eks1ltmiye konu!. 
mu§tur. 

2 - !steklilerin belli giin ve saatte Kas1mpa§ada Komisyon 
miiracaatleri. 

Ba§kanhgma 
( 2785 ). 

Kad'" $apkacl&l 

JURKAN P M:zdue: 

Parioin en ~1k modelleri geldi. 
F iatlar 7 L iradao ba~lar. 

B.O Pnrmakkap1 Rumeli Han No.I 

Den1z leYallm Satm Alma 
Komisvonu ilanlan 

1 - Tahmin ed'len bedeli (11250) li
ra olan (2500) metre elbiselik ~ayak ku
ma§ 29 nisan 939 tarihine rasltyan cu
martesi gilnii saat 11,30 da kapah zarf!a 
a!tnmak iizere eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - tlk teminab (843) lira (75) kuru~ 

olup $artnamesi komisyondan her giin 
paras1z olarak ahnabilir. 

3 - !steklller·n 2490 say1h kanunun 
tarifat1 dahllinde tanzim edecekleri ka
pah teklif mcktublanru en ge~ belli giin 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka
Slmpa~ada bulunan komisyon ba~kan -
h~a vermeleri. (2479) 

*** 1 - Tahm!n edilen bede!i 67200 lira o-
lan 24000 metre elbiselik §ayak kuma§, 
9 may1s 939 tarthine rashyan sah glinii 
saat 14 te kapa!t zarfla ahnmak uzere 
eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - ilk teminatl 4610 lira olup §artna
mesi her giln komisyondan 336 kur14 be
de! mukabilinde almabilir. 

3 - tsteklilerin 2490 sa}'lh kanunun 
tarifah dahilinde tanzim edecekleri ka
pah teklif mektublanm en g~ belli giin 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka -
s1mpa§ada bulunan komisyon ba§kan • 
hgma vermeleri. (2679) 

Haydar Rifahn 
eserlerinden 

Kadm A§lo 
A§k Pe§inde 
Karagomlekliler ihti!Mi 
F+riisk Vazosu 
!II< A~k 
!U~in Ollimii 
Efendi !Je il~ak 
Vikontun Ohimli 
tklimler 
Oliiter Evi 
Felsefe 
Kii~iik hikiiyeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Tarih Felsefesi 
Farmasonluk 
Anarsizm 

60 Kr. 
100 • 
100 • 

20 • 
50 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 

35 • 
100 • 
125 • 
150 • 

75 • 
125 • 
100 • 
60 • 

U OK T O R 
ORHAN TOROS 
Kulak, bo~az, burun mOteha~~ISI 

Tok•im nPvik An11rt 'fpJ· 40070 
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II I I 

et i 
Sa~ Balnm1 --- •-•, 

Giizellijlin en birincl §oUtl. 

r I I 
Sozu BO$ Degildir. 

CAPA MAR KA MOSTAHZAR A T I 
du sozU teyid eden giizel yurd topraklar1n1n biricik imal lfaynag1d1r. 

Salep 
Tarem 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ dokiilmesini te

davi eden testr! miicerreb bir ilac
dlr. 

Banka Kalay• 
iktJsad Vekaleti Smai Mlilkiyet umum 

mlidiirliigiinden 31/12/1934 tarihinden 
itibaren 15 sene miiddet i<;in haiz bulun
dugum 4248 Banka kiil~e kalay marka
smJ, marka ilmiihaberini tesc;il ve ilan 
ettirmi~ aldujlum tarihtenberi kullan -
maktay1m. 

Tiirkiye piyasalarmda kiilc;e halindeki 

Doktarlar, Bankacrlar, Katibler, Mektebliler velhas:tl biitiin 
mlirekkepli kalemle yliZJ yazanlar, miirekkebin 
ceblerine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun 
bozulmasmdan kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahl tasdik olundugu ~tibi Aclk b~ralill-
Almanyanm bu icad1 miirekkebli &g1 halde her ne 
kalemle vaZJ yazmak mec- $ekilde durursa dur-
buriyetinde olan halkl 6\lD miirekkeb akmaz ve 
hakikaten bu eziyet- trurumaz. TIKU en saglam 
ten kurtarmJst~r. •e en kullan!llii miirekkebli 
TIKU ucu a$m- t<alemdir. 
maz, bol mii- Siyah tan maad.a ye&il. rna vi ve k~rmtzi 
rekkeb ahr renkleri de ayni fiatta satllmaktad~r Her 
kuvvetli yerde araym1z. Fiab 3 lirad~r. 
bas1hrsa Ceb - Kol - masa ve duvar saatleri, kap-

3-4 kop·· lama, miicveherat, kalemler ve saire. 
ya ~1ka- Deposu: Rikardo Levi halefi F.'ilippo Levi, Ha-
nlabilir. vuzlu han. No, 1, istanbul. 

Taklitlerinden saktmmz. Ktrmtzt halka Uzerinde TIKU 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
PirinG unu 
Kornflau 
Bezelye unu 
palates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 

Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
K1rm1z1 biber 

kalaylarda Banka markasmm kullanma Markaya dikkat ediniz. Ta~raya pasta ile g5J1de:riliir. 

hakkl yalmz bana aid bulundugundan, ~~--..:~~=:~be~d~e~li~a~la~n~3:.i.lir:.a~e~v~e~ld~e~n~:~~:;.:i=~---~ 
bu hak, Resmi Gazete ile ilan ol-

BuOday n i~astas1 
P irin~ nl~astas1 

(Kutu ve 
paketleri) 

Memlekette bu maksatla kurulmu, ve her ~eye ragmen (24) sene neslin giirbiiz yeti~imine 
tevekkufsuz hizmet etmi' yegane Tiirk san'at evidir. YavrulariDiza, daktorlanmzm tertib ve 

tavsiyesile vereceginiz bu Iridal~ mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

masma ragmen alakadarlann nazan 
katini celb i<;in keyfiyeti bir daha ilan 
eyleriz. 

ADERES: 
Tahmis sokak 23 No. da tiiccar $evki 

Hiisameddin Gazier 

AKBA Kitabevi 
Her lisanda kitab, gazete, mecmua, 

mekteb kitablanm, klrtasiyenlzi te
mm eder. Eski Saat: Falih Rrllo, An-

Ounyada beynelmilel ~ahreti tiaiz e~lerile kat'iyyen omuz omzad1r. kara: Yakub Kadri, Dikmen Ylld!Zl, 
Y Y Odun Kolrusu, Bu Topra~ K1zlan: 

Daha Gstiim1niln bnlunmast miimkiln degildir. Tekmil miistahzarattDllZ muhayyerdir. Her yerde daima taze olarak Akanm eserlerini burada bulabilir-

Afvonkarahisar Belediye Reisliginden: 
Belediye elektrik santralinin 939 mali yrl1 ihtiyac1 olan 150 ton moto. 

rinin beher kilosu on kuru§ muhammen bedel iizerinden ve kapah zarf usu
lile 17/4/939 tarihinden 2/5/939 tarihine kadar 15 glin miiddetle mtinaka
saya konmu§tur. 

igreti teminat 1125 lirad1r. 
ihalesi 2 may1s 939 cuma giinii saat 14 te Enclimeni Belediyeoe icra 

ed.ilecektir. 
Taliblerin 2490 say1h kanunun 32 nci ve bunu miiteaklb maddeleri 

§artlan d&iresinde teklif mektublarm1 ihale saatinden bir saat one~ En
ciimene vermeleri ve mukabili makbuz almalan lazimdrr. 

i§bu 1htiya<; Afyan Belediyesi elektrik satralmda teslimi me~ruttur. 
§artlanm ve sair hususahru ogrenmek istiyenler her giin Belediyeye 

miiracaatla ogrenebilirler ve alabilirler. 
istekliierin belli giin ve saatte Dairei Belediyede haz1r bulunmalan ve 

teklif mektublanm vaktinde vemeleri Han alunur. 

Malatya Bez ve iplik Fabrikalari 
TURK ANONiM $iRKETiNDEN: 

Fabrikal arumz i<;in a§agtda isim ve miktarlan yazth malzeme satm 
atlnacaktJr. Taliblerin 25 nisana kadar ~irk~t IP'>rkezine tekliflerini 
yapmalan ilan olunur. 

Cinsi Miktar1 
Ham Pik 15 ton 
Hurd.a iPirin~ 1 • 
Kalay 300 kilogram halita ic;in 
Tutya ( saf) 200 • • • 
Silisyom 100 • • • 

bulacakslmz. Adres : Be!fiklalf - Kll1call M. NURi ~APA Tel. 40337 
................................................................. sin.~ .. ............... l li l 
Orman Koruma Genel Komutanhk Malatya Vilayetinden: l'!-~~=::.1..----.=...;-.~....;--.1 

Alominyom ( kiilc;e halinde ) 600 • • • 
Baklr hurda) 1500 • • • 
Grafit 500 > • • 

Sahnalma Komisyonundan : 
1- urman Koruma Gene! Komutanhk !at' alan ihtiyac1 ic;in 4255 ~ift 

erat lrundurast kapal1 zarf usulile ilialesi 26 nisan 1939 <;ar§amba giinii saat 
11 de Ankara Yeni§ehirde Komutanhk binasmdaki Satmalma Komisyonun
da yap!lacakhr. 

2 - Muhammen be<ieli ( 19998) lira ( 50) kuru§ ve muvakkat teminah 
( 1500 ) lirad1r. 

3 - $artnamelar herglin parasJZ olarak Komisyond.a goriilebilir. 
4 - isteklilerin §artnamesinde yazth vesikalarla beraber teklif mek

tublanru iliale saatinden bir saat evveline kadar Komisyana vermeleri 
ilan olunur. ( 2428) 

' KURU SiST EMLE 

y ap1lan KElEBEK Mark a 

KURU SiSTEM 
Kontr • P l iik lar 

<;arp1lma, <;atlama, Kabarma ve 
saire gibi hi~ bir anza gostermez --Kontr Plaklar bu gibi amalara 

kar~1 g aranti ile sabhr, 
KIZIL1 KA YIN, 

· • KARAAGA~' dan 
.... ~~'- mamul Kontr Plaklar Sto le ola-

~,·YE·•<..~,..,. 
•" r ak her za man mevcuddur. 

HER YERDE SATif(i YERi VARDIR. 
Yaz1hane adresi : Sirkeci Miibfirdarzade han NO· 5 

Kapah Zarf 

Giimiisane 
Usulile Eksiltme ilam 

Naf1a Miidiirliigiinden : 
' 

1 - Eksiltmiye konulan i§ : 40860 lira 83 kuru§ ke~if bedelli Kelkit 
Hiikillnet konag1 in~aatJ olup iliale bedelinin 10 bin liras1 938 senesinde 
miitebakisi 939 senesinde tediye olunacakt~r. 

2 - Bu i~e aid §artname ve evrak §unlardJ.r : 
'A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdrrhk l!jleri gene! §artnamesi, 
D - Yap1 i~leri fenni, umumi §artnamesi. 
E - Husus! §artname, 
F - Ke§if cetveli ve tahlili fiat, 
G- Praje. 
1stekliler bu ~artnameleri ve evrakl Giimii§ane Nafta Miidiirliigi.inden 

210 kuru§ mukabilinde alabilirler. 
3 - Bu i§in ihalesi 28/4/939 cuma giinii saat 14 te Nana Miidi.irliigi.i 

binasmda toplanacak Komisyon huznrunda kapah zarf usulile yap!lacaktJr. 
4 - Bu i~e girebilmek i<;in isteklilerin 3065 lira muvakkat teminat 

vermeleri ve ihale giinlinden nihayet sekiz glin evveline kac'.ar Giimii§ane 
Valiligine miiracaatle alacaklar1 ehliyet vesikalarile beraber 939 yJlrna aid 
Ticaret Odas1 vesikasm1 ibraz etmeleri 11\zundtr. ( 2503) 

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

Her yemekten sonra ahnacak 2 • 3 tane 

PERTEV KARBONAT KOMPRiMESi 
Her tiirlu hazJmsJ.-:bgJ ve mide ek§iligini giderir. 

Pertev Karbonat Komprimesini her 
eczaneden aray1mz. 

1 - Besni - Ad1yaman yolu iizerinde ve 32 + 436 ve 28 + 095 ve 40 + 000 
ila 40 + 095 kilometreleri arasmda yap1lacak §OSa ve ii<; aded menfez 
in~aat1 10/4/1939 tarihinden itibaren yirmi giin_ miiddetle ve kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu i§e aid evrak : 
A - Hususi ~artname 
B - Hususi, fenni §artname 
C - Ke§if ve silsilei fiat 
D - Baymd1rhk i~leri gene! §artnamesi 
E - Eksiltme ~artnamesi 
F - Mukavele projesi ve mliteferri evrak 

3 - 6/5/939 tarihine rashyan cumartesi giinii saat on ikid.e ih_iilesi yaptla. 
cakbr. 

4 - Bu i~in ke$if bedeli 23294 lira 39 kuru§ ve muyakkat teminat miktan 
1747 lira 8 kuru~tur. 

5 - istekiilerin ihaleden sekiz glin evvel Vilayet Nafta Miidiirliiglinden 
ehliyet vesikas1 almalan ve Ticaret Odas1 vesikas1 ibraz eylemeleri 
ine§ruttur. 

6 - Teklif mektublarmm ihale saatinden bir saat evveline kadar vilayet 
Daimi Enclimeni Riyasetine tevdii lazJrnd~r. 

7 - Fazla tafsilat almak istiyenler Vila.yet Dainli Enciimenine miiracaat-
leri ilan olunur. • 1430 • ( 2670 ) 

Siimer Bank 
Umum Mildi.irli.igi.inden: 

Karabiik Demir ve (;elik fabrikalarim1z i~in 

hurda demir ve celik ahnacakbr 
Aliikadarlarm teslim edebilecekleri miktarlarla zirdeki teselliim ma

hallerinden herhangi birine nazaran fiatlanm nisan sonuna kadar Anka
rada Siimer Bank Umum Mlidiirliigline bildirmeleri: 

istanbulda tercihimize gore Haydarpa~ada vagonda veya irae edece-
gimiz vapurda, 

Ankarada vagond.a, 
Filyos veya Zonguldakta vaganda. 
fi;artname, taleb iizerine alakadarlara meccanen gonderilir. 

Mardin Kasabas1 Su Projesi Tanzimi 

i~i Eksiltmesi 

Mardin Belediyesinden : 
Mardin kasabast i<;me suyu tesisab etiid ve projelerinin tanzimi i~i pa

zarl!kla eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - I§in muhammen bedeli 6000 liradlr. 
2 - :istekliler bu i§e aid ~artname, proje vesair evrakl bilabedel An

karada Dalliliye Vekaleti Beled.iyeler imar Heyeti Fen fi;eflijlinden veya 
Mardin Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5 may1s 939 tarihine rashyan cuma giinii saat on birde 
Mardin Belediyesinde taplanacak Eksiltme Komisyonunda yap!lacak!Jr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin a~a~1da yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etrni§ veya 
posta ile gondermi§ olmalan lazJrndJr. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17inci maddelerine uygun ve teklif olu
nan bedel nispetinde % 15 kat'! teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 uncii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manii 

bulv nmad 1gma dair imzah bir mektub, 
D - Mtinabsaya i§tirak edeceklerin su i§lerinde sahibi ihtisas yiiksek 

miihendis veya miihendis olmalart ~art oldugundan isteklilerin bu hususu 
tevsik eden vesikalarm1 teklif zarflarile beraber vermeleri laztmd1r. 

5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisligine verilecektir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm !adell taahhiidlii olmast ve 
nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ bulunmas1 Hlztmdtr. 

Bu i~ hakkmd.a fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar Heyeti 
Fen 9ef!igine ve ,Mardin Belediyesine miiracaat etmeleri,_ -!1.;_11;.•-. .( 2427). 

istanbul Orman Miidiirliigiinden : 
Florya Te§cir sahasmda yap1lacak galvan.iz barularla su tesisatt a~1k 

eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - 'J'esisatm muhammen bedeli 3939 lira 54 kuru§tur. 
2 - Muvakkat teminat • 296. !iradrr. 
S - !hale 1 maylS 1939 tarihine musadi£ pazartesi gi.inii saat • 14 • te 

Vilayet Orman Miidurlugu binasmda Orman Ahm Satlm Komisyonu tara. 
fmdan yaptlacaktJr. 

4 - Tesisata aid proje, §artname ve evrak.t sairesi Orman Miidiirlii· 
giind.e goriilebilir. 

Taliblerin teminat mektublarile birlikte ihale giinlinde saat 14 ten evvel 
miiracaat etmeleri laztmdlr. ( 2568 ) 

Soguk alg•nhg•, nezle ve tenef· 
fils yollarile ge~er hastahklar• 
dan korur, grip ve bogaz rahat· 
Slzhklar•nda, ses k1S1khg1nda pak 
faydahd~r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

enekeci alinacaktir 
ASKERf FABR~AR UMUM MUDURLUGUNDEN: 

Kmkkale fabrikalanmJZ i~in birinci sm1f tenekeci almacakt~r. 
lerin istid.a ile Umum Mlidlirliige mlir.tcaatleri. 

HALK MASKELERi SA 
Tiirkiye Kiziiay Cemiyeti 

Umtimi Merkezinden : 
Cemiyetimiz tarafmdan saym halklmlZI zehirli gazlardan 

ic;in yaptlr!lan halk maskeleri satJ~a arzedilmi§tir. 

istekli
( 2705 ) 

Kiifi malumatJ havi Prospektiislerile birlikte ayn ayn kutular 
i~inde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada Umumi 
Merkezimize, istanbulda Yenipostane civarmda K1z!lay hamnda De. 
pomuz Direktorliigiine mliracaatleri rica olunur. 

Yukar1da yaz1h satr§ yerlerinden perakend.e veya Toptan ya bizzat 
miiracaat ederek satu;almak istiyenlere veya memleketimizin her 
hangi bir yerinden parasm1 gondermek suretile sipari§ yapacaklara 
ambalaj ve pasta masarifi Cemiyetinlize aid olmak iizere beher Maske 
altl liraya verilir. 


