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: A.BIDIN DAVER 

ns1z ihtilftlinin 150 nci 
doniimii miinasebetilc ] 

Bastilin zapb 

F rarisada milli bayram 
Biiyiik ihtilalin 150 nci yildoniimii 
co~kun tezahiiratla kutlulan1yor 

· Roma 13 (a.a.) - · !taly.an hiikume- cagmm Tiirkiyeye verilmesi husumnda 
ti, F ranstz hi.ikumetinc I 0 temmuz tari - i3 haziran tarihinde F rans1z ve Turk 
hinde bir nota vermi§tir. Bugi.in ne~redi~ hi.ikumetleri arasmda bir anla~ma vukua 
len bu notamn metni &udur: gelmi~ oidugunu matbuat vas1tasile og~ 

«Kraliyet hi.ikumeti, iskenderun san- renmi&tir. [Arkas' Sa.' 7 siitun 1 de] 
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Ba~vekil ~ehrjmizde 
Hariciye 

Saydam, 

hera her 
Y alovada bir 

Vekilile .gelen Refik 
ay kalacak 

Ba~vekil!miz, diin Pendikte kendisine buket veren bir yavruya iltifat ediyor 

· Ba~vekil Refik Saydam, refakatinde vagonla, di.in Ankaradan ~ehrimize gel~ 
Hariciye Vekili Siikrii Saracoglu oldugu mi§tir. Vaii ve Belediye Reisi Lutfi Ku-
haide, muhtelit katara baglanan hususi [Arkas~ sa. 8 siitun 3 tcJ 
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Alman far Tiroldaki 
T ehcire tabi tutulan Alman koyliileri 

italyanlara mukavemet ediyorlarmt' 

't:l, 

soylenen Alman askerlerinden bir miifreze yiiriiyii$ halinde 
.(Y CIZllf 3 iincii ,ahilemizd!l 

lngiltere millimiidafaa i~in 
geni tahsisat kabul edigor 
Hava kuVvetlerine 260 milyon. verilecek 

• 
Ihtiyat filonun manevras1 

Harbden sonra ilk defa 50 olarak 

btiyiik 
·harb gemisinden 

manevralar yapacakttr. miirekkeb 

Simdiden 

ihtiyat filo 

12 bin bahriy~~i silah alt1na ~gtrddt 
' 

telgraflart 
I smet I nonii ile Ruzvelt 
ve Kral Boris arasrnda 
telgraflar teati e:lildi 

Ankara 13 (a.a.) - Amerika Bir
le§ik Devletleri istiklal bayramx 
mi.inasebetile Reisicumhur ismet 
inoni.i ve Reisicumhur Ruzvelt ara
smda a~ag1daki telgraflar teati edil
mi~tir: . 

Ekselans Franklin Roosevelt 
Amerika Birle§ik Devletleri Reisi 

VA$iNGTON 
Asil Amerikan milletinin milli 

bayram1 giiniinde, ekselans1mza, 
en hararelli tebriklerimle beraber, 
§ahsi saadetleri ve Birle~ik Devlet~ 
lerin refahx hakkmdaki samimi te-
mennilerimi bildirmekle hassaten 
bahtiyanm. 

ismet inonu 
Ekselans ismet inonil 

Tilrkiye Reisicumhuru 
ANKARA 

Memleketimde kutlanan istikltll 
[Arkast Sa. 7 siitun 3 te] 

Mare~al F evzi ~akmak 
Ayd1nda 

Aydm, 13 (a.a.) - Genel Kurmay 
Ba§kammtz Mare§ai F evzi Cakmak, re~ 
fakatierinde Orgeneral 1zzeddin <;alt§lar, 
Korgeneral Mustafa Muglah, Tiimgene~ 
ral Avni Uler ve Gene! Kurmay hava 
rni.i§aviri albay Sefik Cakmak ve maiyet
leri oldugu halde, bugiin saat 12,30 da 
Aydma ge1mi& ve ~ehir methalinde bir ktt' a 
asker, polis _ve jandarma m~·ezesi, ka
labahk bir balk kutlesi tarafmdan selam~ 
lanmi~tlr. Vali, Mevki kumandam, Be~ 
lediye ve Parti ile Halkevi reisleri tara
fmdan vilayet hududunda kar~1lanan sa~ 
ym Mare§aiimiz §ehrin sokaklanm doidu
ran Aydmltlann i~;ten tezahurah arasm~ 
da Orduevine inmi§lerdir. Biiyiik misafi~ 
rimiz ~erefine Orduevinde bir ogle ziyafe 
,ti y~rilmi~tir ... 

I Londra .. 13 (a.a) .- Bu .-sa~a? iki j Bu yeni tahsisatla ~u sene hava kuv·· 
mun~am butc;e tahmm1 -~e.&red!lm1Stir. Bu vetleri ic;.in aynlan paramn yekunu 260 
t~hmmiere ~azaran Muh1mmat Ne;~are- milyon sterline balig olmaktad1r. 
h~e 144 m~lyon, hava kuvvetlerine 40 Tayyare inJqahndaki siir'at 
m!lyon sterlm aynlmaktad1r. Lo d 13 ( ) y · h 1 ,~ M"h. N . n ra a.a. - em avac1 '"" 
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. J enmesme se e , 1r tara tan u ar 
an. 9 ~ gene hlr istikraz1a temin edile- m~lzemesi n~zareti kurulmas1, diger ta • 

cektlr. · [Arkas' Sa. 8 sii.tun 5 tei ' 
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. KOglerde tahsil ve te7biye . 

Maarif Vekaleti·. Yeni• 
bir plan hazirlad. 

Y apbrdacak bm dort yllz · mektebde ge~en sene· 
kinden 70 biri fazla · koy · ~ocugu okutturtilacak 

l \. , . F.~RA ... 0 t .A, . 2 

''l/ ~,' 

Bir koy mektebinde, harita ba~mda c;ocuklar 

Koyl_i.i ~ocuklarm. okutulmasi ve koy~ den 70 bin fazla ~;ocuk okutu1abilecel{. 
~: tahsil de~ aza~1 . randtma~ almmas1 koyde tahsile tabi tutulacak talebelerin 
u;m, Maanf Vekaleh Ilk tednsat umum yekunu 130 bt'n1• b 1 kt K" '-"d" 1 .. ~.. · b' l" u aca 1r. oy meK· 
mu ur ugu yem u p an haztrlam1-:.t1r t bl · d k" }" .. • k'ld f B l" .. 'd '"' · e enn en oy unun azam1 §e 1 e ay· 

uP ana gore, yem en_1400 koycl':: mek dalanmasl ~areleri de aran;yor. Gece 
~~b {aptmla~akhr. Bmalardan miihim dersleri_ve ak§arn kurslarile 28,000 koylii 

1r lsmmm. In§asma ~a§Ianmi§hr. Alma- vatanda§a okuma yazma ~tilecektir . 
cak bu tedbnler sayesmde ge~en senekin- [Arkas& sa. a sutun • tel 
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T arihi roman: 83 Yazan: Kadircan Kafh 

Doksanbk Sadr1azam, Anadolu yollartnda yaka
ladtgi asileri idam ettirip kuyulara atbriyor, 
« Kuyucu Murad » adtnt biisbiitiin tanttiyordu 

Delikanh bu me~hul kadm hakkmda
ki merakmm gittik~e artbgmi hissediyor
du. 0 kadar ki bir gi.in 1, )cay a sordu: 

- Mahfiruz Sultan dedikleri kadm 
kac; ya§mdad1r? 

Haseki sultanlarm ya§I konu§ul-
maz! 

Bana bu kadar iyilik etmek isle
yen kadm1 gormek isterdim. 

- Onun iyilik ettigi insan yalmz sen 
degilsin! 0 bir melektir. Sana, divanda 
yamk yamk Anadolunun Istlrabmi anlat
!Igm zaman acimi§ ve ho§una gitmi§! ... 

Murad Pa§a yola ~1kmadan evvel Ka
lenderoglunu bir kenara c;:ekmek istiyor
du; bunun i~in ona, padi§ah tarafmdan 
affedildigine ve Ankara Sancakbeyligi
nin verildigine dair ferman gonderdi. 
Mahfiruz bunu once iyi kar§IIamadi. Fa
kat bir kurnaziik oldugu kendisine soyle
nince sustu. Bununla beraber: 

- Ni~in hepsinden evvel Kalender· 
oglu i.izerine gidilmiyor? 

Demekten kendini alamad:. F alcat 
F alma Sultan diyordu ki: 

- Murad Pa§a, Anadoluyu Celali
lerden temizlemedik~e geri donmiyecegi
ne namus i.izerine yemin etmi§tir; ona gi.i

. I vemn ..... 

1607 senesi temmuzun ikinci giinii 
Murad Pa§a Dski.idardan Halebe dogru 
gitti. Sadnazamm kapiciian ara~mda 
gene sipahi Cak1r Ali de dimdik ve giir
bi.iz viicudii, keskin baki§iarile, a! bir at 
iistiinde gidiyordu. 

Mahfiruz §imdi Anadoludan gelecek 
olan haberleri biiyiik bir merak ve heye
canla bekliyordu. Kendisinin ve ailesinin 
darmadagm olmasma sebeb olan, onbin
lerce ailenin ba§ma ayni felaketi, hatta 
daha biiyiiklerini getiren vah§i heriflerin 
oliimlerini ogrenmek ne derin bir zevk o
lacakti. 0 zamana kadar birkac;: intikam 
almi§ ve bunun hu<;m tadm1 tatmi§ti; fa
kat as1l bi.iyiik intikamm zamam §imdi 
gelmi§ti. Acaba bu doksaniik vezir, soy
lediklerini ger~ekten y.apa.bih:ce~ miyc;li ';\ 
Once Kalenderoglu uzerine gitmemesini 
gii~li.ikle affetmi§ti. Lakin b~nd,an,. sonta 
yapacag1 herhangi bir miisamaha iheri
ne Murad Pa§ayl da Kastm ve Derv.i§ 
pa§alarm abbetine siiriiklemekten c;ekin
miyecekti. Y a Kalenderoglu Ankanda 
uslu durursa. onu oldiirmek i~in sebeb Ya
l:r m1yd1? 

Yirmi gi.in sonra padi§alia ilk naberler 
gelmeye ba§ladi. Lakin bunlar pek k1sa 
idi. <;ok ge<;meden imam Mustafa Ef. 
ona bir atlas kese ic;inde olgukc;a uzun bir 
mektub gonderdi. Bu, Cab Aliden geli
yordu. Selamlardan, hava ve sulardan 
sonra as1l mevzua ge~iyordu. Onu okur
ken Mahfiruzun yumruklan s1hhyor, di§
leri sikihyor ve yiizunde bir intikam sa
bahmm aydmligi okunuyordu. 

Yaztlanlar ~unlardt: 

Murad Pa§a yollarda yakalact1gi asi
leri idam ettiriyor, kuyulara attmyormu§. 
Konyaya vard1g1 zaman da boyle yap
mi§. Sarac zade Ahmed Bey kendisinin 
de sonu ne olacagmi kestirmi§ olacak ki 
§ehrin tanmmi§ kimselerinden bir~ogunu 
~efaat i<;in yollami§. Bunlar <<bir tak1m 
kotii adamlarla ancak Ahmed Bey ba~a 
~Ikabiliyor; bize ~eni~ ve rahat nefes al
dirmi§hr; oldiiriilmesin !» demi§ler. Mu
rad Pa ayi Saraczadeyi ~agami§: «Ah
med Bey, seni Konyada ahkoymak isle

rim, ben Canbulads;l{ln intikam alarak 
doni.inceye kadar ~ehri bir giizel muhafa
za edesin. Lakin imdad laz1m geiirse ne 
kadar asker toplay;iliilirsin ?» demi§. 

<;aku Ali mektubun burasmda: 

<<Allah giinahtmi bagi§lasm, o zaman 
vezire iiyle k1zdim ki hant;erimi c;ekip de 
iistiine sald1rmak: <<Bre bunak, Anado
luyu boyle mi temizlersin? N aibi oldii
ren, V alinin konagm1 ate~e veren bir zor
ba nasi! affolunur? Hele buras1 nasi! ona 
emanet edilir de ardimiZI kesmesine im
kan hirakihr ?» deyu vurmak istedim. 
Kendimi zor tuttum.» diyordu. 

Mahfiruz bu satulan opti.i ve mmldan
dJ: 

- Sevgili karde§im ..• Ah sen olay
dm onun yerinde ... 

Okumaya devam etti; o zaman Mu
rad Pa§a hakkmdaki bulamk hisler du
rulmaya ba§ladi: 

Ahmed Bey Murad Pa§aya: «Pek 
kola yea otuz bin ki§i toplanm !» cevabi
m vermi§. Boylelikle goze girmek iste
mis. Murad Pa§a te§ekkiir ettik~en sonra 
~" ;m1~. Fakat ayni zamanda adamlari
na onu yakalayarak oldiirme!eri i~in Ia
• m gelen i§areti verrni§. $efaat i~in ge
' rnlere de: «Boyle he men otuz bin ki§i 
·oplayabilecek bir adam1 arkamda bna-

'!·.. klp gidince Konya hisanm zapteder ve 
irinde yerle§irse halimiz nice olur ?» de-

mi§. Kimse buna cevab bulamami~. Sa
rae zade de oldiiri.ilerek kuyuya ahltni§. 

Murad Pa§a senelerce evvel Tibriz 
cenginde bir kuyuya dii§tiigii zaman ora
dan kurtulmanm miimkiin olmadigmJ 
gormii§, iimidini kesmi§ti; fa kat ba§kala
n yeti§erek kurtanlmi§II. Anla§Ilan asile
rin de bir daha yeryiiziine !;Ikmalanna im 
kan vermemek i~in onlan kuyulara attJ
nyor, «Kuyucu» adm1 bi.isbiitiin tam!I
yordu. Mahfiruz Sultan bu nokta i.izerin
de zevkle duruyor; Kalenderoglu ve ar
kada§lannm da bir giin kuyulara a!IIa
caklanm umarak vah§i bir sevinc duyu
yordu. 

Mahfiruz §imdi her fmatta padi§aha 
Kuyucu Murad Pa§ayi methediyordu. 
Bununla beraber §Oy].e demeyi de unut
muyordu: 

- Baz1lan gibi sonra gurura kapil
masa!. .• 

Gene kadmm bu sarayda ve fmpara
torlugun biiyi.ikleri arasmda hie; kimseye 

yi.izde yiiz itimad1 yoktu. lleride laz1m 
oly_rsa aleyhinde soyleyebilmek i~in boy
le bir ac;1k kap1 bulunduruyordu. 

Oc;iincii, dordiincii mektublarda Ada
na civarmi elinde bulunduran <;;:em§idin 
ve askerlerinin mahvedildigi, fakat Mus

lu <;avu§un talihli c;Ikhgi bildiriliyordu. 
Be§inci mektub Mahfiruz Sultanm c;ok 
ho§una gitti. Bunda Kalenderoglundan 
bahsolunuyordu: 

Kalenderoglu Ankaraya adamlarim 
gondermi§, fakat Kad1 Vildan zade Ah
med Efendi ile halk §ehrin kap1lanm ka
pami§lar; kimseyi i~eri almamJ§Iar. Ka
lenderoglu yeti§mi§ ve gorij§mek i.izere 
kadiyi ~agnmi§. Vildan zade birka~ ath 
ile kaleden c;Ikmi§; at iistiinde oldugu 
halde e§kiya reisile gorii§mii§. Kalcnder

oglu demi§ ki; «bu memleketi padi§ah ba 
na ve adamlanma verdi, siz beni §ehre 
sokmuyorsunuz ?» Kad1 cesaretle cevab 
vermi§: <<Sancak sana verilmi~tir. Lakin 

siz buraya Sanc~kbeyleri gibi gelmedi
niz. Y ollarda kervanlan vurdunuz; miis

liimanlarm tarlalan ic;ine kondunuz. Sii
riip getirdiginiz siiri.ileri miisliimanlarm e
kinleri ic;ine btraktmiz. Celaliden gozleri 
yiimi§ olan halk sizden de korktu. Bu

nun ic;in hisar kaplSinJ kapad1lar. ,Sehre 
girdiginiz vakit de idamlar ve yagmalar 
yaparsm1z diye vehme dii§liiler. Fer-

manda yaz1h oldugu gibi sadnazamin or
dusuna katJlmak istiyorsamz sefer ic;in la
Zim olanlan yaz1p giivenilen bir adamt

mzi gonderin, hepsini verelim. Siz de hal
ka korku vermemek ic;in bir konak yeri 
oteye c;ekilin! » Kalenderoglu bun a raz1 
olmu§ ve Gonikli Halili otuz ki§i ile bir

likte kaleye gondermi§. Bunlar birkat; sa
at ic;inde o kadar ~ok para ve mal istemi§· 
Jer, o kadar eziyet etmi§ler ki halk isyan 
etmi~. Vildan zadenin iznini alarak hep
sini oldiirmi.i§ler. Sonra Murad Pa§aya 

yaziimi§. Kastamonu Sancakbeyi T ekeli 
Pa§a, B!lrsa, Karasi, Menle§e askeri ve 
k1rk top! a Kalenderoglu i.izerine gitmi§! 

Cak1r Ali diyordu ki: 

- Y emin ettim, Vildan zadeyi gor
diigiimde iki elini opecegim. Kad1 degil 
vezir olacak adamml§. Kalender oglu 
uslamp bunca giinahslZln intikami alm
madan kalacak diye korkard1m. Elbet o 
da artik cezasmt gorecektir. 

Mahfiruz Sultan kendi fikirlerile kar
de§inin gorii§leri arasmdaki bu uygunlu
gu ogrendikc;e gurur ve sevinci arhyordu. 
Bir giin onu kucaklayarak yanaklanm op
mek arzusunu biiti.in §iddetile hissediyor
du. 

Ankaradan padi~aha gelen haberler
den anla§IidJgma gore Kalenderoglu §eh
re sekiz hiicum yapmi§ ve yigit kad1 bun
larm hepsini pi.iskiirtmii§. T ekeli Pa§a ye 
ti§ince de e§kiya reisi c;ekilip gitmi§ I 

1kincite§rinin ortalanna dogru gelen 
mektub Canbul<>.d zade ile olan harbi an
latiyordu: 

«Canbuladoglu, yariSl ath olan klrk 
bin askerle Bagras bogazmi tutmu§. Biz 
de Bilan bogazmdan Giivercinlik ovasi
na indik. Orada Mara§ Beylerbeyi Ziil
fikar Pa§a k1rk bin Ki.ird askerile ordu
muza katildi. Su ovada iic;: giin dinlen
dik. Bogazlan ge~tik; Km1k nehri yanm

da Dreme denilen yere konduk. Oruc; o
vasmda ilk Celalileri yakaladik, hepsini 
oldiirdiik. Kar§Jla§tlgimiz zaman asilcrin 
reisinden bir adam geldi, sulh istedi. Fa
kat Murad Pa§a kabul etmedi. Canbu
ladoglu Sadnazamla herhalde gorii~ebil
mek ic;in kendi saflarmdan aynlacak ol: 
du, asiler sovi.ip sayarak onu zorla kend1 
aralanna c;ektiler. Murad Pa~a bembe
yaz sac;:m1 ve sakahm yerlere si.irerek dua 

etti: 
[Arkasa var) 

CUMHUKhKT 

[ 
isim degi~tirecek 

kliib ve cemiyetler 

iki nokta iizerinde 
tereddiide diisiildii 

' 
MIJ.il.ddel cemiyetler kanununa gore, 

mevcud cemiyetler 14 temmuz 1939 ta
rihine kadar vilayete mi.iracaatle vaziyet
lerini yeni kanun hi.iki.imlerine uydurmak 
mecburiyetindedirler. Veri len mi.ihlet bu 
gi.in nihayete ermektedir. $ehrimizdeki 
cemiyetler bu vazifeyi ifa etmi§lerdir. 
Vilayet, iki nokta i.izerinde tereddi.ide dii§ 
mii~. Dahiliye Vekaletine mi.iracaatle bu 
iki noktanm izahm1 istemi§tir. Bunlardan 
biri spor kuli.iblerinin isimleridir Kanunun 
maddei mahsusas1 ziimrevi ve mmtakavi 
manay1 !a§Iyan cemiyetlerir, te§ekkiiliiue 
miisaade etmemekte oldugundan Galata 
saray, Be§ikta§ ve F enerbah~e gibi kuliib 
lerin de isimlerinin degi§tirilip degi§tiril
miyecegi Vekaletten sorulmu§tur. Vila
yetin sualine heni.iz cevab gelmemekle 
beraber bu kuli.iblerden baz1lan isimlerini 
ba§ka §ekillere sokarak Vilayete mi.ira
caat etmi§lerdir. Mesela bu arada Top
kapi Top-Kap kuliibi.i olmu§tur. · Fa kat 
Be den T erbiyesile yapbklan temas neti
cesinde Be§ikta§ ve F enerbah~e kuliible
ri eski isimlerinin ipka edilmesini iste
mi§lerdir. 

Vekaletten sorulan ikinci nokta da az
IIklara aid. vak1flan idare eden cemiyet
lerin isimleri meselesidir. Zira kanun di
ni mahiyette hi~bir cemiyetin vi.icudi.ine 
mi.isaade etme111ektedir. Miitevelli heyet
lerinden bir bsmi da kendilerine muh
telif unvanlar vererek Vilayete mi.iracaat 
etmi§lerdir. Gelecek cevaba gore hareket 
edilecektir. 

ADLIYEDE 
Po lise hakaret etmi§! 

Kumkap1da evvelki gece sarho§ ola
rak giiriiltii pabrh <;Ikardigi ve kendisi
ni siikuta davet eden polis Mehmede 
soviip sayd1gt iddiasile §Ofor ismail, diin 
Miiddeiumumilige verilmi§, tstanbul as
liye dordiincii ceza mahkemesine gon -
derilerek, me§hud sue; kanununa gore 
muhakemesine ba~lanmi§hr. Muhake -
meye devam olunacaktir. 

Bir oliime sebebiyet davasl 
istanbul Afprceza mahkemesinde bir 

oliime sebeb olmak muhakemesine ba~

lanml~tJr. Muhakeme edilen Hacmm, bir 
gece Taksimde bir kazinoda bulu§arak 
beraberinde Zincirlikuyuya gotiirdiigli 
kadmlardan Melahac1 orada kovaladigi, 
karanhkta kac;an kadmm agz1 ac;1k ku
yuyu gormiyerek dii§tligli ve boguldugu, 
davanm esasm1 te§kil ediyor. Bu dava
ya, otomobilde beraber gidenlerden Pa
kize de dahildir. 

Hact, muhakemede eben, Melahati 
kovalamadim, kendisi ic;mi§ti, sarho§ -
lukla saga, sola ko§arken kuyuya dii§ -
tli> demi~ ve kendisine Melahati getire
nin bu muhakemeye dahil Pakize olma
dtgmi, ba§ka bir Pakize oldugunu soy -
lemi§tir. Pakize de eben o Pakize degi
lim» demi§tir. Mahkeme, otomobilde ve 
hadise yerinde bulundugu ogrenilen 
Muallanm §ahid olarak c;agmlmasma 
karar vermi§ti.r. 

Rii§vet su~lusu komiser mua
vini mahkum oldu 

Rii§vet almaktan muhakeme edilen 
Cibali komiser muavini Ulvi ile polis 
Cemalin muhakemelerinde, ikinci ceza 
dun ak§am karanm vermi§tir. Ulvinin 
Unkapanmda Halic Feneri caddesinde 
35 numarada hanc1 Hasan hakkmda, ha
mm temiz tutmad1g1 kaydilc zab1t tut
maktan vazgec;mesine mukabil, kendi -
sinden be§ lira haftahk istedigi, iki huf
ta ald1gt ve iic;i.inclisi.inde ihbarla terti -
bat almarak i§in zab1tla tespit edildigi 
noktasmdan dava ac;Ilml§h. Polis Cerna! 
de, onun hanc1dan istedigi son be~ lira
Yl Hasandan alarak Ulviye gotiiriirken 
yakalandigi kaydile davaya dahildi. 

ikinci ceza, Ulvinin hanc1dan para 
istiyerek ald1gm1 sabit gormli§, kendisi
nin bir sene hapsine karar vererek, pa
ramn miktan az olmasm1 cezay1 azalhc1 
sebeb saymi§, bir sene miiddeti yar!Sl
na, alt aya indirmi§tir. Polis Cemale ge
lince, Ulvinin sozi.i iizerine ona getir -
mek iizere gidip paray1 almasi, bu para
mn ne maksadla verildigini bildigine 
delil say1lm1yarak, Cemal beraet ctmi§
tir. 

T ebligat memurunun rii§vet 
davas1 

Adliye Tebligat miidiirliigii miiba§ir
lerinden Basri H1rc;mm, Emin adh birin
den Karakoyde mahallebici Recebin 
diikkanmda on be§ lira rii§vet almaktan 
muhakE'mesine evvelki ak§am istanbul 
asliye dordiincli ceza mahkemesinde 
ba§lamlmi§h. Bu me~hud sue; muhake -
mesine diin ak§am devam edilerek, polis 
Ya§arla avukat ihsan Makbul §ahid ola
rak dinlenilmi~lerdir. Muhakemenin de
vaml mahallebici Mehmed Ali ile rna -
hallebici diikkanda kalfa olarak c;ah
~anlardan baz1larmm §ahid olarak c;a -
~nlmalan kararile aym on be§ine kal
mi§hr. 

Memleket Haberle~i 
Sut fabrikas1 

Bir ingiliz firmast, tesis 
teklifname • • 

lSI , 
• • 
I~In 

haztrbyor 
1stanbulda si.it fabrikas1 tesisine karar 

veridigini haber alan iki lngiliz firmasm
dan birinin Belediyeye mi.iracaat ettigini, 
ikinci firmanm da miimessilini tayyare ile 
§ehrimize gonderdigini yazmi§tik. T ay
yare ile istanbula hareket eden lngiliz, 
diin §ehrimize gelmi~ ve dogruca Beledi
yeye gelerek ikhsad Miidii:iinii ziyaret 
etmi§tir. Ogleden sonra Belediyede ya
pilan toplanhya siit projesini hazulayan 
komisyon murahhaslan da i§tirak etmi§, 
Londradan gelen ingiliz, komisyonda ha

Zir bulunarak mezkur fabrika hakkmda 
izahat ald1ktan sonra Y alovadaki Siit
haneyi gezmek i.izere diin ak§am oraya 
gitmi§tir. F abrika miimessili nih a vet bir 
haftaya kadar tetkikahm ikma! ederek 
teklifnamesini Belediyeye verecegim be
yan etmi§tir. 

MVTEFERRIK 

~imendiferler konferans1 
Eylulde §ehrimizde toplanacak bey

nelmilel §imendiferler konferans1 prog
ram! hakkmda temaslarda bulunmak 
iizere bir miiddet evvel isvic;reye gitmi§ 
olan Devlet Demiryollan cer dairesi rei
si Sedad Etker, diin sabah §ehrimize 
donmli§tiir. 

Konferansta tarife ve seyriisefer i~
leri gorii§iilecektir. 

lskenderuna giden heyet 
Iskenderun limamm devlet limanlan 

i~letme umum miidiirliigii namma tes
lim alacak olan 12 ki§ilik heyet, isken • 
deruna gitmi§tir. Heyetin reisi olan Li
man umum miidiir muavini Hamid Sa
racoglu da bir iki giine kadar gidecektir. 

Tiftik sab§larl 
Bir miiddettenberi piyasalarimtzda 

tetkikler yapan ingiliz firmalan, diin 
kiilliyetli miktarda tiftik satm almi§lar
dir. Bu mallar 115 kuru§tan muamele 
gorm ii§tlir. 

Diger taraftan Almanyaya da bir va
gon elma ve ya§ sebze gonderilmi§tir. i
talyaya da be§ bin kilo ku§ yemi sahl -
mi§hr. 

,Ticaret Borsasinda se~im 
azll'hgi 

ithalat~I tiiccarlar, Ticaret ve Zahite 
Borsasmda yakmda yap1lacak olan se
~im i~in faaliyete ge~mi§lerdir. 

Miifetti§in beyanab 
Halk Partisi istan'bul mmtakas1 mil -

fetti§ligine tayin edilen Tevfik Fikret 
S1lay, diin bir muharririmize §U beya -
natta bulunmu§tur: 

c- Vazifeye heniiz yeni ba§laml§ bu
lunuyorum. Daha §imdiden, size istan -
bul Parti te§kilatmm, gayet kuvvetli el
lerde bulundugunu ve iyi idare edildigi
ni soyliyebilirim. Parti arkada§lanmm 
hepsi de miinevver bir muhit ic;inde ye
ti§mi§ zevathr. Kendilerile te§riki me -
sai etmekten biiyiik zevk duyacagim.> 

KOLTOR ISLERI 
~ura toplantdarma ittirak 

edecekler 
17 temmuzda Ankarada toplanacak 

olan Maarif ~fuasmda bulunmak iizere 
Maarif miidiir'ii Tevfik Kutla §ehrimiz -
deki baz1 umumi mi.ifetti§ler ve davet 
edilen profesorler, diin Ankaraya hare
ket etmi§lerdir. 

Uydurma ve asiis•z haberler 
Eski eserleri korumak iizere te§ek -

kiil eden cemiyetin lagvedilecegi hak -
kmda diin bir sabah gazetesinin verdigi 
haber uydurmad1r. Eski eserleri Koruma 
cemiyeti, kadrosu takviye edilerek yeni 
bir program tahtmda !;ah§acakhr. 

Gene, Maarif Vekaleti Ne§riyat mii
diirii Faik Re§idin i:stan bula geldigi, 
Devlet Matbaasmda eski harflerle yazil
ml§ eserlerin tab'! i§leri iizerinde me§gul 
oldugu hakkmdaki haberler de asils1z • 
d1r. Faik Re§id, Ankaradad1r. Maarif 
:;>U.rasma aid hazirhklarla me§guldiir. 

Et nakliyabndan 

gelecek varidat 

Bunun miktar1 senede 
yiiz bin lira kadardtr 
Et nakliyah i§inin istanbul Belediye

sine devrine dair olan kanunun Resmi 
Ceridede bugiin inti§ar etmesi beklen
mektedir. Bu kanunla, Belediyemiz ye
ni bir varidat memba1 elde etmi~ bulu
nuyor. Et nakliyabnm kasablar §irketine 
senede yiizbin lirahk bir varidat getirdigi 
tespit olunmu~tur. Bu gelir kaynagi §im
di tamamen Belediyeye gec;ecektir. Et 
nakliyahm, muntazam bir surette temin 
i~in, icab eden vasitalar, bugiinler i<;inde 
Belediyenin emrinde i§lemege ba~laya
caklardir. Gec;en sene, et fiatlarmm kis
men tenzili dolay1sile Belediye biit~e
sinde hasii olan dart yiiz bin lirahk a~I
gm yiiz bin lirasi, bu suret\e kapanmi§ 
olacakhr. Geri kalan ii~ yijz bin lirahk 
ac;1gm da baz1 tasarruflar yap1larak ve 
icab eden tedbirler almarak kapatJlmasi
na c;ah§Ilacak!Ir. istanbul Belediyesi, bu 
a~1g1 kapatmak ic;in halka, yeniden. hic;bir 
mi.ikellefiyet tahmil etmiyecektir. 

SEHIR l$LERI 

Ticaret saray1 
Evkaf idaresinin Eminoniinde bir Ti

caret sarayt in§a ettirecegi yazilm1~b. 
Bu saraym yeri hakkmda Evkafla Bele
diye a.rasmda anla§ma has1l olmu§tur. 
Evkaf, plamm Belediyeye tasdik ettir -
mi§tir. 

~ithane kazinosu 
$i§hane yoku§unda Evkaf tarafmdan 

yaptmlacak biiyiik kazinonun plam Be
lediye imar §Ubesi miihendislerinden 
Lem'an tarafmdan hazlrlanmaktad1r. 

Bir ecnebi talebenin Bele-
diyeye miiracaati 

Avustralyada Hayelbel isminde bir ta
lebe, Belediyeye bir mektub gondererek 
CQgrafya tezinde Tii.rkiyeden bahsede -
cegi cihctle memleketimiz hakkmda ma
lumat istemi§tir, 

lstifa etti 

A syanm 
i§ler c;ok 
deki T 

ponlar, orta Cinde 
ve di§ Mogolistanm f#a, 
1aponlarla Ruslar ar 1b 
gerginlik devam ediyol 
Hankovda birkac; 
F rans1z askerleri 
kuuna az bir§ey 

Fa kat her defasmd• D 

gerek F ranSIZ!ar ta.nitl 
cak bir vaziyet 
Ciinki.i boyle bir 
ingiltere ve F ransa 
lamasm1 ~aresiz bir 
dakikada !ngiliz ve 
ri gitmemi§lerdir. Zate 
yaya kar§I siyasetinde ~ 
davramyor. 11 

1ngiltere, Pekindeki 
teri albay Spears'm 
fmdan tevkif edilmi§ . be 
ses c;Ikarmamt§tl. ,Sirndi .lin 

bir Ingiliz zabiti bir Jw;· 
mesine verilmi§tir. ~ID 
memur olan bu !ngiliz 
Mogolistan hududundJ..,)i 
kuvvetleri arasmdaki Jll"'. 

lar tarafmdan takib 
meksizin gizlice 1 apoP iki 
na ge~mesini 1apon k t"an 
ra istihbarat i§inde bir ,j 
lakki etmi§tir. Askeri "' ii 
tahkik edecek ve buna 
mn ak1betini tayin eyli 

1ngiliz zabiti, <;in h 
memur bulundugundaP 
yetini J aponya 
1 a pony a, Tiyen~indeki.~ 
da, J a pony a ile miittef)) 
<;in hiikumeti hakimiyel' 
burasm1 s1k1 abluka 
Hankovdaki, F ransiZ 
ne }aponyamn ikinci 
muvakkat hiikumetinin ira 1 
mak ic;in J apon asker! ell relere 
ka edilmi§tir. Ia' e 

ingiltere ile Frans•• i 
Kay-,Sek hiikumetini ~· j>a 

Yolsuz muameleleri bulundugu iddi- medikleri takdirde, ~1Pc~ 
asile hakkmdaki tahkikat evrak1 Vilayet mmtakalan da ayni aki~ 
idare heyetine verilen Bak1rk?y ~ahsil Zaten, §imdiden, ArooY Z ve 
~ubesi memurlanndan Ar:if, vazifesmden t k h · I b''t"n rna " a asmm ar1c e u u u 
istifa etmi§tir, • k I I d,# nun 

DENIZ J~LER/ ra o .gemi eri tar~fm ptelere 
____ __;·.;:·":/:..;..._ Ah1ren J apon 1hrac 

Liman in§aab dan i§gai olunan Fu~o• ~~ 
Olan 1ngiliz mmtakalarma ~0"1 ~ 

Liman in§aahm tetkik edecek I I ell' knl 
yana§ma an rnenedi mi•. e Ingiliz Gip miiessesesi miitehassislan, . ')i' • 

Ankaradan <;atalagzma ve Eregliye gi- gemilerinin yalmz Ins: / 51 

decekler, oradan da Trabzona gec;ecek - gotiirmek ic;in, ancak ik1.1 
lerdir. Heyet, Karadenizdeki tetkikle - girrnelerine miisaade edi ~a 
rini bitirdikten sonra §ehrimize gelerek Tiyenc;in mmtakasmiD ,u.uc1m ~ 
istanbullimamnda da tetkikler yapa - ic;in Tokyoda Japon 

cakbr. ingiliz sefiri arasmda . 
Yunanli seyyahlar ve Yugos- iizeredir. F akat (:in de~' 

lav izcileri ikinci y1Idoniimii 

Bu sabah Yunan band1rah Filiton va- da ve }apon i§gali 
ingilterenin aleyhine purile §ehrimize 250 Yunan memur ve 

amelesi gelecektir. Kafile saat on ikide 
Atatiirk abidesine ~elenk koyacaktlr. 
Aynca 110 Yugoslav izcisi de gelmek -
tedir. Talebeler ak!iam iizeri buradan 
Yunanistana gideeeklerdir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Franstz el~isi 
Bir miiddettenberi memleketinde bu

lunan Fransamn Ankara elc;isi Massigli 
dun sabah tayyare ile §ehrimize don -
mii§tiir. -···-Kendi arabas• alt:lnda can 

veren arabac1 
Evvelki giin Fatihte yi.ik arabasm1 

siiren Halil, atlar iirkerek arabay1 sar -
smca yere dii~mii~ ve ar'abanm teker -
lekleri iizerinden gec;mi§tir. Arabacr Ha
lil, Cerrahpa§a hastanesinde olmii§tlir. 

Eski Defterdar 
Eski Defterdar Kaz1m, Maliyc Veka

leti vergiler temyiz komisyonu 'birinci 
reisligine tayin edilmi§tir. 

yapilmi§hr. Bu . f 
gayrimiislim Asyah bii~ a 
Hi.n~lil.er: Cavahlar ve ana} 
ettmlmi§lir. 

T okyodaki fngiliz sef ra 13 
gilizlerin Hindistandan ~ ttl" · 

dan ~ekilip gitmelerini ~Ynca 
hamil halk tarafmdan jfiicude 
yapilmi§tlr. Sefarethantubi 
kuvvetleri tarafmdan gii9"' tarafm 
dilmi§tir. 

Amerika gayet bitaraf 
gerek Japonyada, gerek 
daki yerlerinde AmerikaD 
diiriist ve samimane roU3 ara 13 
d1r. f 

J a pony a ile lngiltere ve 
biiyiik bir siyasi miicadele 
manda di§ MogolistaniO 

1 

J apon kuvvetleri aras1n°8 

rebeler cereyan ediyor?~ 
Halka nehri boyundaki P 

np arkasm1 c;evirdikleri .ell'• 
fmdan hudud say1lan h; gat 

( ---.---------------------------, kuvvetlerinin si.iriilmii§ o 
Izmir Belediyesinin yapbrdtgt kazino ) butun dunyaya ilan edil~J ara 13 

\_'----------------------------- pon tebliglerine inarunak leri 
' hazirandan 12 temmuz:r 1rlanan 

hava mu~a~ebelerinde ;~ asmca 
tayyarelermm mecmuu · i~ind 
rnu§ imi§. Sovyet tebligle._ I ~ ? 

• 
,;;;;:;: - ---

izmir (Hususi) - Belediye tarafmdan yeni in~a ettirilen Sehir kazinosu 
i$1emeye aGilmi$hr. Kazino, Atatiirk caddesi iizerinde cidden c,;ok ~1k ve 

modern bil ~ser olmu~tur. 

!ann tayyare zayiati ~;o•. e gra 
ikinci s1mf devletlerden bJ 
va kuvvetlerine muadil ~ 
bak1hrsa alelusul ilanl ?1 

J apon - Rus muharebesl . 
k I I Jm13( 

an 1 o mu~tur. ~If~ . l 
Muharrem I' 

1 
mna 
man mu 

Cumhuf'1 

Niishast 5 ft1!~1' 

Abone ~eraiti} T~~~~~, 
Senelik 1400 , 
Alb ayhk 150 
fie: ayitk 400 
Bir ayhk !50 



CUMHURh'ET 

irol' daki Almanlar 
~ 

§ark~hcire 
~ok katll • 
Tiyen~ID ltalyanlara 

fr~ 

tutulan Alman koyliileri 

mukavemet ediyorlarm1~ 

~I a, 13 (a.a.) - lngiliz matbu-, ri zikredilmekte idi. 
~~>bah Bolza~o eyaletindeki ecne- «Deyli Hera.ld» gazet.esi. tebl!gde ~:_v 

ed ;fl r~c1 meselesJ~e. ~gra§maga devam zuu ~ahs olan ltalya~ g1~h pohs te§kil~
't d l1r. Bu tedbHJ mtac eden sebeb- tmm Jsnad1..,nm muhtk gosterecek m<>hl

erj arasJC nda sarih malumat elde edilme- yette bu mmtakada bir tevkif hadisesi ve
kalnll iki giindenberi birbirini nakzeden ya diger bir vak' a cereyan ettigine clair 

, n dola~mast matbuahn endi§esini ingiliz makamlarma §imdiye kadar bir 
. ta!fll~a.ktadir. . .. haber gelmedigin.i kaydeylem:~tedir. 
1hdasln 5 gazetes1, bu hususta ~oyle ya- «News. Chromcle» ga1;etesmm Bolza-
'r mu5' no'daki hususl muhabiri, ltalya hiikume-
nsa arl Lisam almanca olan halkm AI- ti tarafmdan veri len kararm bu :nmta
bir hale a veya hududdan uzak bulunan kada bi.iyiik bir memnuniyetsizlik tevlid 

ve fr•ey:letlerine nakledilmesi hu5usun ettigini haber vermekte ve §Oyle yazmak
Zaten n 1le Rom a arasmda bir itilaf ha- tadu: 

..... tint1e ~u muhakkakhr. Bu hususta ni- «- Sehirlerde bu plan bir derecey~ 
1i tebligatta bulunulmad1g 1~1 an- kadar tatbik edilebilirse de daglardak1 

,.,,"rl''K' Fniim~iin olamam1§nr. Adige' de Alman koyli.ileri mukavemete hamlan
jsrmben ya~ayan Alman cemaati- maktad1rlar.»» 
o hlmasJ, .Alman milli hissi i<;in a- Almanlar Brenner' de 

Simdi _rbe te~k.1 1 edece~tir. Almanya bi.i- Paris, 13 (a.a.) - Yukan Adiga 
bir Jaf!n bu ehm a~~hyenin sessizce ya- meselesi hakkmda tefsirlerde bulunan 

C::i~ 11 v: bunun l<;m de biitiin ecnebi Humanite gazetesi diyor ki: 
,~lenn evvelden uzakla§tmlmasml «- Almanya bizzat Brenner'in i~ga-

olmasJ miimki.indi.ir.» lini temin etmek istiyor. Alman kit' ala-
JII li .~eral~» gazetesinin diploma- n ve malzemesi daha §im.diden gonderil
dl abm aym kanaati izhar etmekte mege ba§lanml§hr. Roma ve Berlin zi-

J e a hi.ikumeti tarafmdan verilen ka- mamdarlarmm hidd~tine ragmen bu ha-
apoP tb'k d b k I k~ 1 1 esna~1.n. a a~1 ac1kh sahne- kikatleri ecnebiler meydana <;I arm!~ ar-

b, l ran edecegm1, belk1 de kan dokii- du.» 
11 h . I d 'k' Jll ~a mm ey e~ektedir. . Komi.inist gazete~i ge<;en haziran a I I 
lu ltalyan tebhginde bu mmtaka- Alman fukasmm italyan topraklanna 

]. :to an ecnebilerin casusluk yaphkla- gonderildigini tasrih etmektedir. 
ey IY 

- ......... _,.,,.,.,.,.,,.,IIIOIIIDIIIIIIIIIIIIIJlliiJJIIJIIIIJiilllillllllilliJIIJJilllllllJIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIBIHHH"""""""""'"-

eden • Almanyanin yent 

yapttrdtgt gemiler 

Hadiseler arasmda 

Tramvay ve otobiis 
bab1nda 

9F ramvay bahsinde istanbul 
U halkma ( el' a man!) dediren 

iki §ey vardt: Biri T ramvay 
~irketi, oteki de tramvaym kendisi. 

Ali ~etinkayamn ytldJrJm iradesi 
§irketin karJ§tk hesablart ~stiine in
dikten sonra, derd yalmz tramvaym 
kendisinde kald1. Bu siitunda substra 
yazdtklanm1za uygun bir tasavvurla, 
Doktor Lutfi K1rdar, tramvay denilen 
elektrikli kagm arabastm §imdilik 
Beyoglu semtinden atmak ve yerine 
otobiis servisleri koymak niyetindey
mi§. Var olson. Elektrikli tramvaym 
yamnda, stska beygirlerile, ikide bir 
~aklayarak zavalh hayvanlarm snhm 
ustura gibi !rizen knbaclarile, elinde bir 
diidiik, onlarm oniinde ko§an varda
ctlarile ath tramvay neyse, otobiisiin 
yamnda da, caddelerin iki yanma ka
lnlmi§ kaztklarile, gokyiiziinii karala· 
rna defterine !revilen tellerile, arkaar
kaya bagh vagonlarile, ~an<:anlarile, 
dandanlarile, tak1mile, taklavatile 
elektrikli tramvay da odur. 

Otobiis dedik ama hangisi? Bugiin 
Istanbul caddelerinde bir beygirin 
kuyruguna taktlmt~ ~ama§tr kazam 
gibi miithi§ giiriiltiiler kopararak tan
glr tungur, zangtr zungur, ~angu !iUn
gur yuvarlanan, dl§l gaz tenekesi, icri 
mukavva, eski piiskii, 10iiriik c;ar1k, 
hurdacmm c;ekicine hasret c;eken mo
torlii okiiz arabalan degil! ~iiphesiz 

Belediye A vrupadan bunlarm yenile
rini getirecek ve medeni bir ,ehre ya
ln§an tarifelerle i§letecek. Mesela ayni 
mesafeye kah alb, kah yedi bucruk 
kuru§ vermiyece~Hz. Bu ne rezalet! 
Mesafe ayni oldugu halde, Sisli veya 

Kurtulu~ arabMmda ba,ka, Mac;ka a
rabasmda ba§ka para veriyorsunuz. 
Heloe servisin bozuklugu? Otobiisle
rin yollarda durup durup benzin ve 

~ k "d Ill,s ovaya yen1 en 
Jllu~Jimat gonderildi 

A ·· d ha. mii§teri almalart, §ofn,-lerin, yanmda 
vam Kamarastn a oturanlarla canciu('r 1ak•rd1 atmalal'J, 

pi 
· ~ra 13 ( a.a.) - lngiliz kab;nesi 
relere devam edilmek iizere yakm
ls' ~ g_onderilecek olan yeni lalimatl 
tmJ~hr. 

tsO h"k4 . 
c;ind"8 

.. u urn_ ell de N aggiar' a yeniden 
k,bt gonderm1~tir. 

a •Jz ve F ranstz cevablarinm rnetni 
al; malumat edinrnek kabil olama

ununla beraber, Sovyetb Birligi 
~re~ere devam etmek istedigi tak -

rlter~ ile F ransanm miizakere -
M ~~ angJcmdanberi giisterdikleti 'uz-

. e hareket etmeleri laz1m gele -
. g~l~ asi m(\h fillerde soy! enmektedir. 

~dil~ Y eni tali mat 
Ira 13 (a a ) I' 'I' d' 1 . . · · - ng1 1z 1p orna-
fdlennde soy! d'V• .. M u .r en 1gme gore os-

p• iik I · · ' u(Y e c;tst Seeds' e pek yakmda ye-
111, at giinderilecektir. 

.,.. ........ Ier M k d k' I- ·1· b" "k • . os ava a 1 ng1 JZ ve 
uyu el~llerile Molotof arasmda 

n bir .... 
gorusrne yap1lmasmt mi.is-
ktedirler. 

f taf Antalyada bir 
anal in~a ettirdi 

sef1ara 13 cr 
,~ m" d" 

1. elefonla) - Vak1flar 
u ur '"·· A 

il IIYnc b~g~· ntalyada bUviik bir 
b~ .. da IT Jdanhk, ve diger baz1 

i"Ucu e getir . . 
B lll!§lu. Bunlarm ac;1lma 

a~vekil nam z· v 1'1' tarafJ d Ina 1raat e :1 1 

da b I n an Yapilacaktir. Resmi 
u unacak h .. 

aradan h k eyet ayJn on yedJsm
are et edecektir 

zi Anad 1 ~ 1 • 0 u su 1§ er1 

a_ra 13 (Telefonla) - NafJa 
(h orta Anad 1 . 0 u su 1~lerile me~gul 
) ~e merkbezi Konyada bulurunak 

5I >Jr su ~u esin' f I' . v 

. 1 aa IYete gec;umege 
v~rmJsK. ve te~kilahn1 haz1rlamaga 

' 
1l' arhaman ve havalisi de bu 

c;a t~ma ududu dahilinde olacak-

at memurlari miivezzi 
olacak 

~I r~ 13 (T elefonla) - Adli teb
erl1 Posta idaresine devrolunmu~-

Zir anan 111. . . D 7amname proJesJ ev -
·a:l~ca tetkik edilmektedir. $imdi 

'T I§mde ~ah§anlarm bir ktsmmm 

elgraf idaresince, tebligat muame-

istihdamlan kararla§hnbu~hr. 

harb R"emileri Rigaya 
gidecek 

13 (a.a.) - Alman kruvazo
. Hipper» buraya gelmi~tir. 

muhrihi 1 S 1le 18 temmuz. a-

raretli miinakasalar oldu istsyonlarda iyice durmamalari ve ba-
- ' \zan yolculan yere yuv:orbmal'\n, ra-

Londra, 13 (a.a.) - Avam Kama-l kH• otobii•Je.,.t ... varisP. , .. :.lkmrl~ ...... 
rasmda Amele Partisi ~~b'uslannd.~n ~iiphesi7. b<lv),. otol.i;o.e elektrikli 
Fletcher, Almanyanm lng1hz kruvator- tr:omvayi, boy)<> ,.1 ... ktri1<1i tramvaya 
lerinden daha kuvvetli gemiler insa etme- ath tramvavi, bovle atlt tramvaya 
si i.izerine ingiltere hiikumetinin 8 pusluk ~iitri; ho., .. ; .. J:nj vp J,;;"le s ·;• .. it hpv~L 
toplarla mi.icehhez kruvazorler in~a et- rine de Ada e§eklou:"; tP.rrih ,.deriz, 
mek miisaadesini almak i.izerc Fransa ve PEY AMI SAF A 
Amerika hiikumetleri nezdinde te~cbbiis-
te bulunup bulunmadtgmt sormu§tur. 

Shakespeare, cevaben demi~tir ki: 
«- 1935 tarihli itilafname mucibin

ce Almanlar kruvaziirlerini azami 5,8 

pus c;apmda toplarla tet;hiz etmek .hakki· 
na milk bulunuyorlardi. Bu a1am1 had

din tecavi.iz edildigine dair malumat al
mad1m. Binaenaleyh Fransa ve Ameri
ka ile giri~tigimiz taahhiidleri bozmak ic;in 
hic;bir sebeb gormi.iyorum. Halibamda 
Alman kruvazorlerinin adedi deniz mua

hedesi imza edildigi zamana nispetle art
mi~ degildir.» 

Amele Partisi meb'uslarmdan Alek
sandr, Japonyada kruvazor insaatma da
ir dola§an baZI haberlere telmih etmi~ ve 
Shakespeare meb'usa ~u cevab1 vermi~tir: 
«- Bu sm1f gemilerin in~aatmda bir za

man gorUlen rekabet ortadan kalkm1~ ve 
bu hal alakadar memleketler ic;in pek 
faydah olmu~tur. Sehabet maddesini tat· 

bik ve kruvazor in~aatmdaki siikfmeti ih
Ja] etmek i<;in ortada pek miihim sebebler 

mevcud olmahdu.>> 
Shakespeare, §U siizleri ilave etmi~tir: 
«- Almanya hUkumeti, muahedenin 

evsafa aid hadlerini kabul etm ek istedigi
ni bildirmi§tr. Bu. 8 pusluk kruvazor in

§aatlndaki deniz miitarekesinin devam et

mesi demektir.» 

y eni Nigde ve Adana 

Valileri 
Ankara 13 (Telefonla) - Ali R1za 

Cevikin Emniyet umum mi.idi.irl~~yne 
layini dolay1sile ac;1lan Adana Vahhtnn·~ 
Nigde Valisi F aik, Nigde Valilitiinf' S~
mer Bank meclisi idare reisi Safa taym 
edildiler. Emnivet umum roiidi.irii Siikri.i 
SiikmensUerin . Hatay valiligine tayini 
yiiksek tasdikten gec;ti. 

Giimriik resimleri indirilen 
maddeler 

Ankara (Telefonla) - Ci.imriik ta
rife kanununa merbut ithalat umumi tari
fesinin 98 A I. A2 ve A3 pozisyonlan
na giren maddelerin gi.imriik 'resimle~inde 
tenzilat yaptld1. Buna gore ~evyotun 

yiiz kilosundan almmakta olan 31 lira re
;im bir liraya, A2 tarife numarasmm 

Kont Ciano'nun 

yapt1g1 temaslar 

ile italya, ispanya 
anla~mak istiyor 

F rans1z - ispanyol hududu 13 (a. 
a.) - «Havas» iyi bir kaynaktan ah • 
nan malumata gore, Ciano di.in Fran -
ko'ya italyan it; ve d1§ politikasl h:1k -
kmda uzun izahat vermi§ ve yeni ispan
yol devletinin d1~ politikasmm istikdmeti 
hakkmda sarih malumat istemi§tir. Buna 

binaen bu mUiakatlar sadece bir isti~are 
konferans1 mahiyetini ta§JmaktadJr. 

Yann Ciano'nun Franko'ya bir iku-

sadi ve belki de bir siyasi anla§ma proie
sinin ana hatlanm tevdi etmesi muhtemel 
bulunmaktad1r. 

Ne italyanlar, ne de ispanyollar hie; 
clmazsa §imdilik bir asker! anla§ma jm • 
kanma inanm1yorlar. Herhalde ve Cia
no'nun yapacail;1 teklifler ne olursa olsu'l, 
§imdilik bir anla§ma imza edilmiyecektir. 

Sadece iki devlet adammm tahdid ede· 
cekleri tetkik sahas1 i.izerinde bu yaz dip
lomatlar c;ah§acaklardir. lspanyollar k~n
dilerine yap1lacak teklifleri teferruatile 
tetkik etmeden once kat'i hi<;bir ~y yv.
p!lamJyacakhr. 

Son goru~me 
San Sebastien 13 (a.a.) - Ciano'nun 

yarm Franko ile yeni bir miilakatta huiu
nacag: bildirilmektedir. Bu miilakat sa
bahleyin Ayete saraymda yap!lacakllr. 

Bu son gorU§meden sonra resmi bir 
tebli~ ne§redilecektir. 

T ancada biiyiik bir yangm 
T anca 13 ( a.a.) - Meknes civann

da birkac; giin evvel c;ahlar ate§ alm1§ ve 
yangm 10 kilometre uzunluil;unda bir me
safeyi kaphyarak yerlilere aid :niihim 
miktarda hububah tahrib etmi~tir. 

Y angm esnasmda 12 si kadm olmak 
i.izere 17 ki~i iilmU~ti.ir. 

Mukabele bilmisil 
Paris 13 (a.a.) - Journal des De -

bats yaZJyor: 
giimriigi.i 60 tan 17liraya, 98/A3 Un res- Ogrendiil;imize gore, Franstz Harici-

(.~~~~-B __ u_y_u_k~d_a~v_a_la=r========~~ 
Danzig ve hayat sahas1 
Dogrusunu siiylemek laz1m gelim., M

zi propagandas1 mevzuunda, Almanlaun 
Danzig mi.inasebetile bir haile yaratmala
rml hakh gosterebilecek sebebi ben gore
miyorum. Danzig i~in camm feda etme
mesi laz1m gelen biri varsa o da Alman
dlr. Danzigde, kendi evindeymi~ gihi otu
ruyor. Noksam, kay1ds!z ve ~arts1z haki
miyet icabatmdan olan askeri ve sair hu
kuktan ibarettir. 

Sehir, nazilerin kontrolu altmda, Al -
rna~ usulile idare ediliyor. Hatta, Niiren
berg kanunlanmn bi.iyiik bir klsmt orada 
tatbik edilmektedir. Mesela Y ahudilerin 
giirdiikleri muamele Almanya hududlan 
dahilindeki muameleden fark!J degildir. 
Danzig Almanlan, Hitler nasyonal sos
yalizminin alayi§li tezahiiratma vc urnumi 
faaliyetine resmen i§tirak edebiliyorlar ve 
bundan da geri kaldiklan yoktur. Oc;un
ci.i Reich prensiplerine veya organ:nsyon

lanna nispet ifade eden bi.iti.in UnifNma
lar ve alametler, Danzigde ac;1ktan ar;1ga 
ta§mlyor. Danzigliler nazi kiiltUriini.in hi~ 
bir unsurundan mahrum degillerdir. Dok
tor Coebbels, Danzigde en mi.itearnzl ifa
deli nutuklanm veriyor. Hulasa, Alman 
olan veya Almanyadan gelmi~ hi~bir ~ey 
yoktur ki, Danzigde tazyike mevzu te§kil 
etsin. 

Hedef §ehrin getirecegi maddi menafi 
midir? Almanlarla Lehliler arasmda vu
ku bulacak bir harbin sebebiyet verccegi 
harabi ve sefaletleri bir tarafa buak1yo -
rum. Danzig ahalisi, Cermen - Slav hu
dudlan halk1 arasmda en cevvali ve en 
ne~elisi olarak kalmi~Iir. Hayattan duydu
gu saadete bombardJmanlar bir ~ey ilave 
etmiyecektir. $u noktada herkes miittefik
tir ki, Damigin yirmi senedenberi devam 
eden statiisii sayesinde, ~ehrin ve civari
mn refah1 ve inki§af1 son derece artm1~ • 
hr. Danzigin ticareti, ic;erilerdeki Lehistan 
§ehirlerile olan mi.inasebatmdaki lerhesti
ye ve kolayh~a vabeste bulundugu da u
mumen tasdik edilen, gUn gibi a§ik~r bir 
ha kika ttir. 

0 halde naziler neden dolay1 D3nzig
den bahsedcrken buna bir haile ~e~r.isi 
veriyorlar? 

Birkar; gun evvel. Alman Hariciye 
N ezaretinin yanresmi organr olan Berlin
de miinte§ir Deutche Politisch - Diploma
tische Korre.~pondenz gazetesi, «Hayatt 
saha» mn yeni bir tarifini yap1yordu. Bu 
tarif ihtiyacJ muhakkak ki kendini hisset
tiriyordu. Bir milletin hayat, terakki ve 
kudret imkanlan elde etmesi i\in sahay1 
esas tammak kadar basit bir gorii~ §i.iphc 
yok ki c;ok geri ve tecriibelerin r;ok fazla 
tekzib ettigi bir gorU§tiir. Avrupa 6ibi ufa

cJk bir k1t' a ve Avrupa ir;inde, arazi bakl
mmdan en dar bir klSlm, dart yiiz seneden 
beri, kudret, terakki fikri ve hayat seviye
si i.istiinli.igii itibarile biitiin diinyaya ha
kim olmu§tur. isvic;re pek az bir sahaya 
maliktir ve bu sahanm biiyiik k1smi kaya
hkhr. Memleketin ne denize mahreci var
dir, ne mUstemlekesi, ne de iptidai mad

desi. Halbuki isvir;re halki, Avrupa mil
letlerinin r;ogundan daha mi.ikemmel ha
yat §eraitine maliktir. Eski Osmanh impa
ratorlugu muazzam bir§eydi. Halbuki, o-

Grandi'nin Londradan 
ayrd1'1 teessiir uyandtrdi 

Londra 13 ( a.a.) - Biiti.in sa bah ga
zeteleri infikaki umumiyetle teessiir uyan
duan Grandi hakkmda uzun tefsirlerde 
bulunmaktadirlar. 

Times gazetesi, ba§makalesinde ~oyle 
yaz1yor: 

«Londra, di.in Ramada Adliye Neza
retine tayin edilen Crandinin aynlmasm1 
teess'.;..-le kar§llamakta ve ingilizlerin sahs1 

hakkmda besledikleri dostluk ve t:~ kdir 

hislerini kendisinin de bu memlekete kars1 

duydugunu iimid eylemektedir. Bu eski 
Hariciye Nammm kabineye avdet;nin 
ingiltere il(in tamamile bir z1ya te§kil el • 

miyecegi i.imid edilmektedir. <;Unkii mu
maileyh, bizi tammaktad1r.» 

Daily Herald gazetesinin diplomatik 
muhabiri ~oyle diyor: 

«Crandi'nin Mussolini kabinesinde Ad 
liye Nezaretine tayini, §imdi 1talyada hii
ki.im sUrmek istiyen Ciano, Strace ve Al

fieri gibi ii<; ltalyan ricalinin yeni muzaf
feriyeti addedilmektedir. 

Bu i.it; mi.ifrite nanran Grandi miihim 
bir va1ife olan Londra sefirligi esnasm2a 
teessi.ife §ayan bir itidal gostermi§tir.» 

Ayni mevzu hakkmda M anchcster 

Yazan: LUCIEN ROMIER 

rada ya~1yan insanlann, Kopenhagda ve
ya istokholmde ya§Jyanlardan daha mes
ud oldu klan goriilmii§ degildi. 

K1zii derililer ve Hindliler, iki Ame
rika k1t'asmda, bugiinkii Amerikahlarm 
sahib olduklan tabii kaynaklara ve iptidai 
maddelere sahibdiler. Ve nihayet, ar;1k 
soyliyelim, ltalyanm refahl, kendisinden 
tic; misli daha biiyiik olan Habe~istan1 
zaptettigindenberi artm1~ midir? 

Alman Hariciye Nezaretinin orga•u, 
hay at sahasm1 §oyle tar if ediyor: 

«Hayat sahasJ, bir milletin, serbestc;e 
inki§afml ve hayatmm idamesini teminat 
altmda bulundurabilmek Uzere, dairna 
ula§abilecek oldugu sahad1r.» 

Bu, ikllsadi bak1mdan hayati sahad1r. 
Arazi ve binaenaleyh siyaset bak1mmdan 
hayatl saha biisbiitiin ba§ka bir §ekil ar
zediyor. Siyasi problem ve barb tehhkes!, 
bir milletin hayati sabasile ah~veri§inin 
ba~ka bir milletin dii§manhg1 veya manev
ralarile tehdide maruz kaldigt zaman ken
dini gosteriyor. 

¥-¥-¥-

Danzige tatbik edilince, nimresmi Al
man gazetesinin tezi, Roterdamdan miil -
hem giiriiniiyor. Rhin ag1zlan Alman ha
yati sahasma dahil farzedildigine gore 
Almanya Roterdami istemiyor. 

KorrespMdanz gazetesine gore, bu me
sele, F elemenkle Almanya arasmdaki 
mUkemmel miinasebat sayesinde halledil
mi§tir. Demek oluyor ki, Lehistan Alman

ya ile miikemmel miinasebat idame ettigi 
takdirde, Danzigin Almanyaya ilhakm
dan endi§e etmemesi laz1m gelir. 

Halbuki, Holandamn tarihi, taarruz -
dan masun kah~mm, Almanya ile olan 
miikemmel mUnasebatmdan ziyaJe istik -
!aline baghhgmdan ve Almanya, lngilte
re ve F ransa arasmda, en esaslt bir A v -
rupa emniyet sahas1 oldugundan ileri gel
digini giisterir. Esasen Almanyamn, Ro
terdamdan ba§ka, denize mahreci yok de
gildir. Hamburg ve Bremen, ktsmen Ro
terdamm rakibleridir. 

Danzig Almanyaya ilhak edildikten 
sonra, Lehistanm Almanya ile miikem -

mel mi.inasebat idame edecegini ve denizde 
serbest bir mahrece sahib olmak hakk1 ta
mlacaihnr kim temin eder? Bu nokta, 
Danzigi bir tazyik aleti ve icabmda bir 
harb vasJtasJ olarak kullanmakta muhtar 
kalacak olan Almanyanm keyfine hir; de
gilse yan nispetinde vabeste kalacaktu. 

Almanyamn ve Lehistanm iklisadiyah 
bak1mmdan <<hayati saha» meselesini ala

kadar eden bir Danzig yoktur. Danzig, 
ancak iki devletin sulh halinde ya,amalan 
sayesinde istik§af edebilir. 

Eger iki devletten biri, askeri unsurla -
rm yerini digerinin zararma olarak degi§ -
tirmek isterse bir Danzig meselesi mevcud 
olabilir. Bu bir hayati saha meselesi degil, 
Lehistanm emniyetine mi.iteallik olarak 

halen mevcud bulunan garantileri, bir an
la§ma ile muhafaza etmenin mi.imkiin ve
ya gayrimiimkiin oldugu meselesidir. Bey

nelmilel efkar, nihayet Lehistamn «istik
lali», diger bir tabirle «emniyeli>> mesele
sinde karar k1lacaktiT. 

LUCIEN ROMIER 

ikttsad Vekili Zongul-
daga hareket etti 

Ankara 13 (Telefonla) - ikt1sad 
Vckili Hi.isni.i Cabr Zonguldaqa har'!ket 
etti, Maadin Umum MiidiirU Kemal Ga
lib de ikhsad Vekilile birlikte Zongul • 
daga gitmektedir. 

Loyd Cor~ yapbg1 muahedeyi 
miidafaa ediyor 

Londra, 13 (Hususi} - lngilterenin 
V a~ington biiyuk el~iligine tayin edilen 
Lord Lothian §erefine bir ziya fet \'eril
mi~tir. Eski Ba§vekil Loyd Core bu mii
nasebetle bir nutuk irad ederek Versay 
muahedesini miidafaa etmi§ ve Versay 
muahedesinin birc;ok miistakil devletler ya 
ratligm1, halbuki Versay muahedesini ten
kid edenlerin mezkur miistakil devletleri 
esarete mahkum ettiklerini beyan etmi~ ve 
SozJerini §U kelimeJerJe bitirmi~tir: 

«- Diktatorli.ikle idare edilen mem
leketlerin dahili i§leri bizi alakadar etmez. 
Fa kat diktatorler fikirlerini milli budud
lan haricine de tatbika kalki~Iiklan zaman 
be§eriyetin hUrriyeti ve diinya sulhu tehli
keye dii§ecektir. Hi.irriyete ve sulha bagh 
milletler buna asia miisaade etmiyecekler
dir.» 

RiRa'yJ zivaret edecektir. 

Yan filosu Trablusta 
13 (a.a.) - lkinci ltah·an 

rnensub 14 gemi T rabl~sa 

mi 65 ten 31 liraya indirilmi~tir. ye N azm, Rom a hiikumeti tarah;~dan 
Hazl.ran ayl verg1· tahs1·JaAtl . D • k I Guardian gazetesinin diplomatik muhabi-F rans1z gazetecis1 evaux nun ~~ av -

ri, ltalyanm ~imdiki siyasetini tasvib et -

Bir Amerikan tayyare gemi· 
sinde infilak 

Norfolk «Virjini» 13 (a.a.) -«Ran
ger» tayyare gemi~inde bugUn bir infilak 
vuku bulmu$tur. fnfilak neticesinde <;I -

- kan vangm 3 saat uii;ra§Ild1ktan sonra 

A k 13 (T I f I ) 1939 mas1 hakkmda verilen yeni karara muka-
n ara e e on a - rna- medigi i<;in Crandi'nin Londradan geri 

li y1lmm birinci ay1 alan haziran tahsilah bele olmak iizere bir italyan gazetecisi - v I ~ . 
30 mil von 235 bin 927 lira olarak teopit nin dl' Fran sa dan <;Ikanlmasml kararla~-1 c;agm acagmm bukac; aydanberi si-jylen 
~dilmi§tir. l tiTml§tlr. mekte oldugunu ya.t.maktad1r. I sonJiuiilmU~tiir. 
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Deyli Telgraftn 

basmakalesi 
" 

inoniini.in mesaj1 ingil· 
terede biiyiik memnu

niyet uyandirmi,hr 
Deyli T elgraf gazelesi 10 temmuz la

rihli niishasrnda a§agrdaki ba§makaleyi 
ne§reti~tir: 

TUrkiye Cumhur Reisi ismet lniinii
ni.in lngiliz milletine iblagma vas1ta ol· 
makhglmlZI istemi~ oldugu mesaj1 biiyiik' 
bir zevk ve memnuniyetle ne§rediyoruz. 
General lsmet lniini.i muhabiri mahsusu
muza vermi~ oldugu mi.ilakat ile selefi 
AtatUrkii ornek tutarak matbuata kar§l 
gostermekte oldugu siikut ve ihtiyah ilk 
de fa bozmu~ oluyor. Fa kat bu harekctile 
iki milleti birbirine baglayan samimi dost 
lugun tahkimine de hizmet etmi~ bulu
nuyor. TUrkiye ve lngiltere sulhun muha
fazasmdaki alaka ve menfaatlerinin mi.i~
terek olmas1 itibarile birle$mi~ bulunuyor· 
lar. TUrkiye Cumhur Reisi beyan eyle
digi ve~hile sulhu korumak gayesi her iki 
devletin beraberce hareket etmelerini za
ruri k1lm1~hr. Bundan ba~11. iki tarafm 
kar§ihkh temayUlleri menfaatlerinin i§ti· 
raki kadar, mi.inasebetlerindeki samimi· 
yeti takviyeye de ikinci ve mUhim bir a· 
mil olmu§tur. 1smet 1noni.i memleketin
de haiz bulundugu biiyiik otorite ile soy

ledigi ver;hile, biz TUrkiyede vecaib ve 
taahhi.idat!m ifa etmegi samimane az
metmi§ bulunan en sadtk mi.ittefik bula
caglz; ilave etmege hacet yoktur ki Tiir
kiye de lngiltereden ayni derecede sada
kat ve samimiyet gorecektir. 

Tiirkiyenin cografi vaziyeti, TiirK 
milletinin muharibligi ve Balkanlardaki 
biiyi.ik niifuzile birle§erek Tiirkiyeyi sulll 
cephesinin esash bir unsuru yapmi§hr. 

Tiirkiyenin fngiltere ile ittifab sulh U
midini yalmz Akdenizde degil, alelumum 
bUtUn Avrupada esash bir suret~ kuvvet
lendirmi~tir. ingiliz - Ti.irk ittifaKma mii· 
vazi olarak bir iki ha fta evvel TUrkiye· 
nin Fransa ile akdettiii;i ve Hatay mesele
sinin dostane h;llile bir kat daha resanet 
peyda eden ikinci bir ittifakm c'-temmiyet 
ve k1ymeti de evvelkinden a~a!'h kalma· 
makta\ilr. Ayni zamanda Tiirkiyenin 
Rusya ve Balkanlardaki biiti.in kom§ula
rile miikemmel mi.inasl'.hatta bulunmas1 
da ba~ka bir fali hayud1r. 

.$urastm da bilhassa tebari.iz ettirrnek 
laztmdn ki Tiirkiyenin ingiltere ve Fran
sa ile olan anla$malarmm gayesi; Akde
nizde harbe miincer olacak bir tecavUz vu 
kuunda miitekabil yard1mda bulunmak
tan ibaret degildir. Bu anla§ma «Balkan• 
larda emniyetin teessi.isiinii de temin ey
lemegi» istihdaf etmektedir. 

!§te bu ikinci gayenin tahakkuku icin 
Ti.irk diplomasisi, diger Balkan devletle
rinden baz1lan arasmdaki. ihtilaflan tes
viyeye Ve ahengi tesise ugra~ml§ Ve bu 
hal mihver devletlerinden birinin, yahud 
otekinin hayat sahas! saydiklan bu yerle
rin sakinlerini de ehemmiyetle alakadar 
etmi§tir. 

Balkan devletleri arasmda birligin te
mini birc;ok sebeblerden dolay1 kolay de
gildir. Mihver devletleri tarafmdan c;em
ber ir;ine ahnd1gmdanberi Yugosla .ryamn 
mevkii §imdi bamba§kad1r. Fa kat en bii
yUk engel Bulgaristandadtr. $imdiye ka
dar Bulgaristan Rumanyaya kar§l ve i• 
kinci derecede de Y unanistana kar§i me
talibinin is'af edilmemi$ olmasmdan do· 
lay1 mugberdir. Ve bundan dolaYJ da 
Balkan anla§masma dahil olmaktan im
tina etmi§tir. Bulgaristanm Rumanya ile 
miinazaas1 I 9 I 2 de ikinci Balkan harbin
deki hezimetind:n sonra terketmege mec
bur lc:aldJgl ve ni.i.fusunun ekserisi Bulgar 
olan Dobrucadan ileri gelmektedir. 

Rumanya; Macaristamn Transilvan
yaya aid miiddeiyahm te~vik ve te~cie 
sebeb olm1yacagml bilseydi, belki Dob
ruca hududunun tadiline raz1 olurdu. 

Binaenaleyh $imdilik Bulgaristan anu
dane bir tecerri.id ve infirad halinde Js
rar etmekte ve hem sulh cephesinden, 
hem de mihverden uzak kalmaktadir. 
Mihverin emelleri hakkmdaki Bul~arista
nm ~i.ipheleri kom~ularmdan az degildir. 

Bulgar Ba§vekilinin gec;en hafta Ber
line yapbg1 ziyarette neler olup bittiiiini 
sahib bir surette anlamak mi.imkiin olma
ml$1lr. Maahaza mihverin mahrekine 
Bulgaristanln girmesi i<;in bir taahhiidde 
bulundugunu zannetmege de ortada hic;
bir sebeb goriinmiiyor. 

Rumanya ile TUrkiy~; arasmda saf!li
mi miinasebat caridir. Cere~ lsmet ln
oni.iniin Deyli T elgraf muh~ iirine verdi
gi mUlakattan, gerek Hariciy~ Vekilinin 
parlamentodaki son beyanahndan Tiirki
yenin sulh ve sulh cephesi ugrundaki 
gayreti biiti.in vuzuhile meydana <;Ikm•~· 
tlr. T emenni edelim ki Tiirkivenin b• 
tavru hareketi siyasi terazinin kefesine • 
gtr surette bassm. 

Urlada zelzele 
fzmir 13 (a.a.)- Diin saat 16.22 de 

Urlada bir saniye siiren hafif bir zelzele 
olmu$tur. lnsanca zayiat ve hasarat yok

tur. 
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hikaye Bir gene ktztn sevgilisi 
~=========== Bernard Gervaise'den =:11 

Duru,maya taflden 
evvel ba.Ianamiyacagi 

tahmin ediliyor 
Hakikati teslim etmek laznnd1, Miche

line degi~mi~ti. Muziblikleri atelyenin al
bm iistiine getiren ve ekseriya pa!ronun 
~iddetli miidahalesine yo! ac;an perva5lZ 
gene kiZln yerinde yeller esiyordu. A~ttk 
uslanm1~, gayritabil denecek bir cickliyet 
alm1~, sessizce <;ah~1yor ve birisi ona hi
tab ettigi zaman, ak1l ba~ka yerde, soru
lan ~yle hi~ alakas1 olm1yan cevablar 
veriyordu. 

mezdi. Bir ak~am, Gilberte, sahm1zlan 
bir araya topbyarak dedi ki: 

- Micheline dostunu bize gostermek Denizbankm Fmd,khdaki Satie binasl 
istemiyor, fakat ben onu ne yap!p yaplp ahm sahml tahkikatmda, alakadarlawl 
gorecegim. Siz bana b1rakm. si:iylediklerine gore, yeni bir safha yoktuJ 

Ertesi gun, biitiin atelye Gilberre'in 
ve tahkikat, mutad seyrini takib etmekte

geli~ini kolluyordu. Gelir gelmez sordu-
dir. Baz1 yederden sorulan husu lara ge-

lar: I bi d · · b 1'1 
N Jd ) G" b'ld" · b . > en cev~ ann ve ta§ra a 1stma e yo 1 e 

- e o u. ore I m ml an. I 'f d I . k'k" d'" k'· hk'k 
E t ·· d"" ded" 1· I k a man 1 a e erm tet 1 1, un u ta 1 at 

- ve, gor urn, 1.. nam a.ca fh d d D·~ f A k 
Yirmi yedi ya~m1 doldurdugu ICID 

«Gisele anne» diye <;agmlan Gisele, c-

lan biteni ilk s.ezen oldu. 
- Camm, gormiiyor musunuz, bu kii

<;iigiin bir derdi olacak. 
T e&his dogruydu. Bir au a! yagmuruna 

tutulunca, Micheline'in kendisi de bu -
nu itiraf etti; hatta bird en hire co~arak ila
ve eyledi: 

- Cok mes'udum c;ok! 
Y eni iSiarlar kar~ISlnda, rnes' ud gene 

k!Z bir bir tafsilat verdi. Boy!ecc, kalbi
nin erke~i hakkmda epey malumat edin
diler. Micheline'in sevdigi adam •. uzun 
boylu, gene, zarif, ~1k, mii,fik ve perva
SIZ bir erkekti; kendiliginden kmwk, slk 
sa<;lan ~ok kumraid1, giine~in ve a<;ikha
vanm esmerle~tirdigi yiizii bu kumralhg1 
biisbiitiin belirtiyordu. 

- Anhyorsunuz ya, sporcudur. 
Sordular: 
- Ad1 ne? 

Burada Micheline bir tereddiid gec;ir
di. Sevgili~inin adml arkada~lanna soyle
meli rniydi? Nihayet, karanm vererek: 

- Robert, dedi. Giizel isim degil mi 
Robert? Ne dersiniz? 

Robert' de en c;ok nazan dikkati celbe
den ~Y gozleriydi. Micheline anlatlyor
du: 

- Uzun ve kmmk kirpiklerin c;erc;e
veledigi rnavi, adeta menek~e rengi goi
ler. Omriimde boyle gi:iz gormedi!n. 

Sonralan, atelye k!Zlan, arkada~lan ~ 
nm sevgiiisi halckmda daha fazla malu ~ 
mat almaga muvaffak oldular. 

Bir giin, Micheline' e giizel pas rengi 
bir kuma~ verildigi zaman. gene k1z J.en
dini tutamad1: 

- Robert'in boyle bir kostiimi.i var .. 
Galiba bu yazm eri.:ek rnodas1d1r. 

Kostiim derken, Robert'in, l.ravatma 
son derece uyan p;iizel bir gomlek p;iydi
gi de ogrenildi. Nihayet, onun yakl~1kh 
bir erkek oldugunu bilmiyen kalmad1. 
Mes'ud gene k1za, halkm eok begendiii;i, 
tamd1g1 sinema artistlerinin resimleri p,os
terildigi zaman, hep ayni cevabJ veriyor
du: 

- Oh! Robert bunlann hep~inden 
giizeldir! 

Bu, atelye k1zlanmn canm1 s1kmaga 
ba~lad1. Y anyana ~ah~t1klan Marie
Louise: 

- Sevgilini bize gostermek 1~m ne 
bekliyorsun ~ diyordu. Bir ak am seni a
t•lyeden almaga gelsin, fikrimizi .Oyle-
117. 

Ve Micheline ,oyle cevab veriyordu: 
- Bunu ona birkac; defa soyledim. 

Maalesef miimlciin degil. Bizim atclye
den ~1kt1glmlZ saatte o s.erbest de~il ki! 

Biitiin atelye bir nevi Sltmaya tulul ~ 
mu,tu. Esrarengiz Robert her konu~ma
ya mevzu oluyordu. Hatta, k1zlann ba
Zllarl, gizlice bu Robert' e a~Ik olmu,lar
dJ. 

Atelyedeki bu gergin hav& devam edr-

izmir fuartndaki ecnebi 
pa viyonlarl 

izrnir (Hususi) - Kii§ad tarihine ka
dar iyi bir paviyon yeti~tirildigi takdir
dc Amerika hiikumeti de !zmir fuanna 
i§tirak edecektir. Aksi takdirde bu i§ti
rak, gelecek sene vaki olacakt1r. Arne -
rika bu suretle N evyork sergisine i§ti -
rakim!ze .nazikane bir mukabele goster
mektedlr. Alakadarlar, paviyonun yeti~
tirilebilecegi kanaatindedirler. ingiltere 
de bu seneki i!ltiraki kiic;:iik bir paviyo
na miinhas1r b1rakacak, fakat gelecek 
sene 1200 metre murabba1 bir saba iize
rinde biiyiik bir pavion in§a ettirecektir. 
Projesi bile §irndiden haztrlanmaga ba~
lanml§hr. 

iran hiikumetinin haz1rlanmakta ol
duau paviyon, giizel bir eser olacaktir. 

Keza, italyan paviyonu da c;:ok bii -
ytiktiir ve anla§1ld1gma gore, !talya bu
rada daha ziyade 1940 Roma fuannm 
propagandasm1 yapacakhr. Fuarda geni§ 
mikyasta, geceli gi.indiizlu in~aat giirul
mektedir. Devlet paviyonlarmdan ba~ka 
hususi :n§aat da ~oktur. ttalyan paviyo
nunun yakmmda Fransamn paviyonu 
yiikselmektcdir. i~ Bankas1, Stimer Bank 
paviyonlan geni letilmekte ve Sumer 
Bank tarafmdan, daha esash te~hir ic;:in 
yeni paviyonlar kiralanmaktad1r. Fuar 
zamamnda, Trakya Umumi Mi.ifetti§i 
General KaZJrn Dirik de §ehrimize gele
tek, ve Trakva paviyonunu gorecektir. ........... ~ 

d ~ .1 sa asm an 1r. 1ger tara tan, n. ara-
~ey egl · . d b 1 b hidl · "f d I · 

N · · } k 1 ') a u unan az1 a enn 1 a e en ora-- eym1~ o maru mtyaca ~ey o an. . 
_ s··f· hik' 1 da almmi§Sa da, bunlardan baz1lannm, IS-

uun aye. • b kA"di o d r• b 
I.f d ~· 1 dah f zl 1...... tma e ag1 an oraya g1tme en, stan u-

~a c eceg1 ~ey ere a a a .... ,- . 
met vennek i.;in bir dakik kadar durdu Ia gelm!§ bulunduklan haber ahnml§tlr. 
ve sonra devam etti: a 1 ~tanbufa gelmi§ bulunan bu birkac ~ahi-

- hte.. Oldugu gibi aolat yorum. dm dordi.incii sorgu hakimlig~~e . bugii~ 
Diin ak~m Micheline'i takib ettim. Her- ve yahud ~a yarm sabah dmiemlmelen 
giinkii gibi metroya bindi. ba~ka bir ka- muntemeldir. . 0 • • • 

p1dan ~~:e~erek ben de ayni arabaya bin- T ahkikat, esas 1t1banle b1tm1~ ~ayt! -
dim, mahadun beni gormemesiydi. Bi- ma_k_Ia beraber, da~anm mah~e~elerin ya_z 
lirsiniz ki Micheline, Montreuil tarahn- tattlmden evvel a~~:1rcezaya mllkal edeb!
da oturur. Fakat yolun sonuna kadar gi- lecegi ~iipheli gori.ili.iyor. Hatta, dava son 
deceg]ne, bulvarlardan birinin istasyo - giinlerde agircezaya verilmi§ elsa bile, 
nunda indi. Ben de arkasmdan, tabii mahkemelerin yaz tatili temmuzun yirmi -
kendimi ona gostermiyerek .. Q onde ben sinde basJiyacagmdan ve ag!Tceza tatife 
arkada gidiyorduk. Pek uzaklara git - i~tirak edeceginden, a~rcezada ilk eel -
medi. Bir iki dakika sonra bir tuzinin senin a~1labilme i bile ihtimal dahilinde 
vitrlni oniinde durdugunu gi:irdiim. say1lmiyor. T ahminiere gore, rnui!akf'!11e-

- Randevusu or ada m1yd1? ye Ia tilde aguceza i~lerine vekaleten ba-
- Evvela oyle zannettim, fakat hie; kacak oJan nobet(i ikinci cezada ba§!a -

de zannettigim gibi degilmi~. Micheline, r:acakhr. lkinci cezanm saJonu c;ok dar ol
burnu vitrine dayah, oy}e durdu, be~ da- dugundan Ve saym fa:zlaca clan ID'l.ZTIUn• 
kika gec;ti, on dakika gec;ti. Sabnm tii - lar avukatlarile ~ra~r hayli kalabahk 
keniyordu. Nihayet, ben de uzaktan vit- te~kil edeceginden, nispeten geni~t;e olan 
rine goz gezdirdim.. Ne gorsem? Ro - aguceza salonunda muhakeme icrasma 
bert oradayd1. ihtimai verilivor. Davay1 ikinci cezamn ta-

Biri sordu: til sonu olan be~ eylule kadar karara ag-
- Satre! m1 bu Robert? lay1p baghyamryacagma gelince, miida -
- Hayu. faa bakimmdan yeniden Vllkuf ehli t•!tki-
- Oyleyse magazanm patronu?. kall, muhtelif yerlerden istilamlar istenil-
- Haytr .. Kat'iyyen tahmin cdemez- mesi, miidafaa ~ahidleri gosterilmesi de 

siniz. Robert bir mankendir, hakiki bir hcsaba katdarak, bunun kabil olmtyacag1, 
manken .. T ahtadan .. Onu hem en tam - tatllde ikinci cezada ba~hyacalr. davamn 
d1m: Pas rengi kostiimii, kumrai 5a~lan tatilden sonra agucezada bitecegi lahmin
ve bilhassa gozleri, menek~e rengi goz - leri daha kuvvetle yer tutuyor. Dava e
leri .. Ah! Michelinc'in hakk1 var, bu dilenlerin hemen hepsi, avukatlannm ve
gozlere hergi.in oyle kolay kolay rasla- kalet rnuamele ini tamamlatrm he. Vekil
namaz .. Dii§iiniin .. Cam gozler. •. lerin, muhakemenin ilk celsesinde miivek-

Bu izahattan sonra, suikasd fikri ken- killerinin serbest b!rakdmasml, muhakt
diii&inden ve biitiin kafalarda b!rden melerinin gayrimevkuf olarak yiiriitiilme
dogdu. t~i taksim etmekten ba&ka bir~ey sini istiyecekleri oorenilmistir. 
kalm1yordu. Ktzlardan biri, pac;avralar
la, bebegin viicudiinii imal etti, san' atkar 
kabiliyeti olan bir digeri c;ehresini yapli, 
tabii, uzun ve bvr1k kirpikli menek~e ren
gi gozleri unutm1yarak. Ba kalan da 
kostiimii, gomlegi, kravah iizerlerine ai
dtlar. Ayni ak~am, Micheline'in haberi 
olmadan, terzinin mankeninin hpk!sl, gii
zel, kii~iik bir Robert irnal edilmi~ bu ~ 
lunuyordu. 

Ertesi giin, Micheline, ateiyeye gel -
digi zaman, bu ~aheseri masasmm iistiin
de buldu. Evvela, bu kii~iik Robert'e 
uzun uzun bakh. Sonra gozleri donerek, 
birdenbire h!c;klrmaga ba~lad1. Y apt!kla
nna pi~man clan arkada~lan onu bo~ ye
re teselli etmek istediler. Hic;bir ~ey para 
etrnedi, bedbaht k1z kurumaz gozya,Ian 
dokmege devam ediyordu. 

y almz utancdan degil, hulyasm:n ol
diiriildiigiine aghyordu: Y ak1~1kh deli ~ 
kanh, menek~e gozleri, otomobil. sinema. 
kularda gezintiler, hakikatten bin defa 
giizel, muhayyel bir a&k romam. 

1 (;'eviren: 
Irian KUDRET 

Uludagda kamp 
Bursa (Hususi) - Her sene Uludagm 

1200 rak1mh Dolubaba mevkiinde ku -
rulmas1 mutad clan ailelcre mahsus c;:a
dirh kampm bu sene de bugi.inlerde ku
rulmasma haztrlamlmaktad1r. Valimiz, 
bu haz1rhklar hakkmda alakadarlardan 
izahat alm1~tlr. 

Bu sP-neki kamp, gene elektrikli ola
cak ve her tiirlti istirahat vesaitini cami 
bulunacakttr. 

Kozanda miithi§ bir f1rtma 
Kozan (Hususi) - Mtithii bir f1rtma 

He ba~l!yan yagmur ve kas1rga yanm 
saat kadar devam etrni§ ve birgok bina
lann kirernid ve «;inkolanm atmakla be
raber bir\;ok evlerin camlanm kmnt§ 
ve birr;ok agaclan devirmi~tir. 

Bu arada kasaba dahilinde til( evin av
lusuna YJldmm dii§mii§se de ni.ifus ve 
malca zayiat yapmaml§hr. 

Yanm saat sonra ba~l!yan seller bi.i
tiin derele.ri ta~mm§ ve birc;:ok agaclarm 
mevvalanm di:ikmii~ti.ir. 

Niifusc;:a zayiat yok.sa da binalara ha
hn s&yihr derecede hasar yapm1~tlr. 

Denize dii§tii, boguldu 
!zmir (Husnsi) - Karantinede inonii 

sokagmda avukat Hi.izniiniin hizmet<;isi 
Yunan tebaasmdan Sak1zh Jo.rj klZI Le
monya denize dii§mi.i~ ve bo~ulmu~tur. 
Cesedi <;1kanlm1~hr. ---·-·---

T elsiztelgraf aletlerile yaka
lanan ltalyan 

Dun, bir ak§am gazetesi, Y e§ilkoyde 
oturan talyan tebaasm an ir om!s -
yoncunun ~yasm1 ta~1d1gt strada, ara
bada kullamlmas1 yasak telsiztelgraf a
letleri gori.ildiigiinii yazrn1~tlr. Hadise, 
yeni degildir. Takibat, birka<; ay evvel 
sorgu hakimligine intikal etmi§tir. Tah
kikata deyam olunmaktad1r. -···-Boya kazanma dii§en zavalh 

~Irak! 
Mercanda Caferiye hanmda Agob 

Kasaboglunun boyahanesinde <;ah§an 
c;:1rak 13 ya§l~da tsmail, di.in boya kay
natJlan kazana dii§IDU§tiir. Etraftan ye
ti§ilerek kazandan c;:1kanlm!~, viicudii 
ktsmen ha~Ianm1~ olarak, baygm bir 
halde Cerrahpa§a hastanesine gi:itliriil
mii§tiir. 

Diin Haskoy oniinde bir gene 
boguldu 

Haskoyde Camialh denilen yerdeki 
bE'kar odalannda yatlp kalkan Haydar 
oglu Azizle Ahmed ve ba~ka arkada~
lan, dun orada denize girmi§lerdir. Bun
lardan Aziz bir arahk c;:Irptnml§, suyun 
altma gitmi~. bir daha suyun yiiziinde 
gi:iriinmemi~tir. Aranmakta ve tahkikat 
yapilmaktad1r. ---···-fzmirde o}iim]e biten kamyon I 

kazas1 
!zmir (Husus!) - Denizli Belediye -

sinde kaytdl! ve Ali oglu Baki Pulat ida
resindeki 1 numarah kamyonet, Gazi 
bulvarmdan Birincikordona inerken A
ziziye mahallesinde oturan Belediye 
Mezbahas1 barsakc;:tlanndan Mustafanm 
oglu 9 ya~mdaki Emini c;:igneyip i:ildiir -
rnii§ttir. $ahidlerden bir k1sm1 hatay1 
~oforde, diger bir k1smi da c;:ocukta bul
maktadlrlar. Tahkikat devam ediyor. 

Egede yeni bugday mahsulii 
izmir (Hususi) - Yeni bugday rnah

suli.i on be~ giin sonra piyasam1za gele
cektir. Bugiinkii vaziyet dolay1sile ek -
mekler esmer ve bozuk c;:tkmaktadlr. 
Maamafih, belediyenin te~ebbiisii iizeri
ne, Toprak Ofisinin, yen imahsul c;:Ikm
ctya kadar izmir piyasasma stok bug -
daydan kafi miktarda <;lkarmast, hiiku
metc;e rnuvaf1k gi:iriilmii~tiir. Emri bek -
lenmektedir. 

Frans!zca'dan 
lkmale kalan 

Urlada bir cinayet Kongreye davet Bayan ve baylar derhal lisan mute-
hass1s1 Prof. ANJEL'e mtiracaat etsin-

!zmir (Hususi) - Urlanm Bahkhova Y1ldmm Davudpa§a kuJiibiinden: 
ki:iyii halkindan Hi1seyin oglu Mehmed cemiyetler kanununa gore nizamname - ler. Kitab terctimelerinden maada fiil-
3ener, gece vakti. bag kulesinde zev- de. yaptJan tad!lii.~l .~uzakere etmek iize:e lcr, analyse ve diktee, imtihana kadar 
~esile beraber uyurken ba~ma s1k1lan 161711939 pazar g~nu saat lO da Hekimog- muke:mnelcn ogrctilir. Haz1rlanma ii9-
_ Juall):la.<:actakt kulub merkezlnde fevkal:\de t· l 7 r d B h k s r t 
bir kur§unla iildiirii~mii~ti.ir. Katil me<;·! bir top\antt yapi!acagmdan saym tlyeJerln re I ya mz lra lr. a \;e apl e arne 

1rpuldur, Zab1ta tahk1kata ba~lam1~tlr, te§rifleri rica oJunur. J Han. 

yattntn garib cilve eri 
Shirley Tempi dondurma yerine patates 

Colbert'in kopegi 

• pures1 
yiyQr - Cia dette zavalh 

bir aktorii be, on yerinden ve ... 

Kii~iik Shirley bir istirahat esnasmda 

Holivud' dan yaz1hyor: 
Diinkii mektubumda stiidyoda }'lld!z

lann basma gelen garib ve garib oldugu 
.kadar da tehlikeh vak' alann bir klsmm
dan bahsetmi~tim. Bugiin de onlann di
geJ bir bsmmt anlatmak istiyorum. 

Ray Milland Holivud'a gelmezden 
evvel <le ata binenler arasmda parmalda 
gosteriien mahir bir siivari idi. Onun i~;in 

«Hotel imperiale» 'in yeni vers.ionunda 
bu meharetini kullamlabilecegi bir roliin 
kendisine verilmesine fevkalade memnun 
olmu§IU. Ormam temsil eden stiidyonun 

bahc;esinde giizel bir atm strtma atlar at
lamaz var kuvvetile ku~turmaya basladt. 
Fa kat seyisin dikkatsizligi eseri olarak 

eger hayvamn karmna s1bu baglanma
nH~h. Y an yolda Ray Milland'm dii§iip 
parc;a par~;a olmasma ramak kahm~tJ. 

Bereket versin siivarilikteki mehareti dola
Y!Sile yumu~ak toprakh bir yerde kendi
sini a~ag1ya fuiath ve ii~ giinliik bir isti
rahatle yakayt kurtard1. 

Shirley T empl de kendi ya~mdaki her 
~ocuk gibi dondurmaYI c;ok sever. Ball 
filimlerde scnaryo icabt ondan yemesi la
ZIID gelip de fazla kat<mrsa annesi mide
sini bozdugunu goriiyor. Akseruvarc1ya 
miiracaat ederek bunun bir c;aresini bul
rnaslm rica ediyor, o zat da «Kii~iik 

prenses» filmindeki bir ziyafet sahnesinde 
yemesi kararla~tmlan dondurmanm ye -
rine palates piiresini sogutup koyduruyor. 
Kii<;iigiin ilk ka~1kta keyfi kac;1yor lllla, 
belli etmiyor, yaimz sahne ~evrilip bit -
tikten sonra etrafmdakilere: 

- Eger bu sahici dondurma olsavdt, 
roliimii daha iyi yapacakt1m! demekten 
de kendini alam1yor. 

Claudette Colbert'in Smokey isminde 
sevimli bir kopegi var. «Yan gece baro
nesi>> filminin rejisorii artistten Smoicey'in 
de o kordelada bir rol deruhde etmesini 
rica ediyor. San'atkar bir miiddet tered
diid ettikten sonra buna muvafakat edi ~ 

yor. Smokey birka~ sahnede kendisine 
verilen vazifeyi sahibi kadar meharetle 
oynuyor .. Fa kat.. Bir sahnede ba&garson 

roliinii oymyan bir aktor, senaryo icab1 
Claudetre'le birlikte bir lokantada yemek 
yiyen Don Amcch'le ~1kard!g1 bir miina
kasa neticesi onu dogmege te~ebbiis edi-

yor, Don Arnech'Ie kendisine s1k s1k ~eker 
ve biskiivi vertnesi do!ay1sile ahpabbgr 
~ok iieri olan Smokey birdenbire ba~gar
sonun iizerine abhyor, onu IS!rmaya ba~
hyor, bic;are adam! giic; kurtanyoriar. T a
bii sahneyi yeniden ~evirmek icab ediyor, 

Smokey'e de o giinden itiba~n stiidyo 
kap1lan kapaniYor .. 

«Baba olacak erkekler, •ana olacak 
kadmlar kadar asabidirler» diye bir A
merikan darbuneseli vard1r. Meger bu ne 

dogru sozmii~. Melvyn Douglas, Greta 
Garbo ile ~evirmekre oldugu Nino~ka fil
minden evvel Virginia Bruce'le bir kor
dela viicude getiriyordu. 0 eserde gar
sen raiiinii oynuyor, kans1 da tam o SITa

da hamile bulunuyordu. Melvyn Douglas 
Amerikan darb1deselinin taalluk ettigi 
hakikati ispat etmek istiyormu& gibi. te
sadiifen o kadar asabile~mi~ ki eli titri -

yor, yernek dolu tepsiyi Virginia Bruce'un 
ba~mdan a&agl boca ediyor. 

Lews Ayres «Broadway serenad1>> n
da hararetli bir a~k sahnesi c;evirecek. Pi
yanoya oturup yamk bir hava c;alacak, 

iizl s.esli Jeannette Mac Donald da pi
yanoya abamp ~ark1 soyliyecek. F akat 
bi.itiin stiidyolar me~gul.. Bu sahnenin buz 
iizerinde kayma miisabakalanna mahsus 
mahalde ~ekilmesi kararla~hnhyor ve tat
bikatma da ge~iliyor ama, Lew Ayres'in 
piyanoyu hararetle c;almas1 ~oyle dursun 
nerede ise parmaklan donacak .. Berektt 
versin elektrik sobas1 getiriliyor da bi~are 
san' atkar bir par~a kendini tophyabili ~ 
yor. 

Hele Ann Sothem'in maceras1 bi.isbii~ 
tiin heyecanh ve tehlikeli.. «.Alize riiz ~ 
garlan» filmi ~vrilirken §oyle bir sahne
nin temsii olunmas1 Iaz1m.. Partoneri 
Ralph Bellamy artisti elinde dolu bir tii
fekle kucakhyacak, ve tiifek de o anda 

pathyacak! Cok ~iikiir ki rejisoriin aklma 
tiifegin i~ine yalmz barutlu fi~k koyup 
sesi diger tarafta alllan bir tabanca ile 
1;1karmak geiiyor da, lsve~;li san' atlcar bir 
kazaya ugramak ihtimalinden yakaYI kur
tanyor .. 

hte, Holivud stiidyolarmda cereyan 
eden giiliinc ayni zamanda tehlikeli ve 
heyecanh hadiseler ~imdilik bundan iba
ret I. 

* Annabella ile Tyrone Power yaz 1 * Alman sinema §irketlerinden To
tatillerini ge<;:irmek iizere Avrupaya gel- bis <<Ann» isminde bir film yapllracak
mege karar vermi§ler ve bu cumartesi gii- hr. Bu kordelamn ba§ roliinii oynamak 
nii New York'tan hareket etmi§lerdir. iizere Fransiska Kinz angaje edilmieytir. 
Kan koca iki ay kadar eski dunyada ka- Ayni kumpanyanm viicude getirecegi 
lacaklar ve tekrar Holivuda di:inecekler- «isabelle» kordelasmm rejisorliigiinii E
dir. Annabella'mn M. G. M. §irketi he- rich Engel deruhde etmi§tir. 
sabma ~evirmesi evvelce kararla§tmlml~ * Amerikada yeni parlamaya ba§h
olan «Maiden Voyage» filmine aid faali- yan jonpromiyelerden olan Richard Gre
yet ~imdilik tehir edilmi§tir. Bu 1<1~ zevc en bir otomobil kazasmda yaralanmT§IIr. 
ve zevcenin bir arada bir film c;evirmele- lki ay kadar hastanede kalaca~ndan c;e
ri mevzuubahstir. virmekte oldugu «Ben burada bir yaban-* Berlinde «Deutschlan halle» ismi- Clylm !» filmi teahhura ugram1~hr. Par
ni ta§!yan iizeri kapah biiyiik stadyom toneri Nancy Kelly bu teahhurdan dolay1 
film stiidyosu haline kalbedilmi~tir. ~im- ·Randolph Scott ve Cesar Romero ile 
di burada «Kocalann seyahati>> ve «Son birlikte diger bir kordela c;evirmeye ba§· 
dakika» isminde iki film c;evrilmektedir. lam1~t1r. 
llk kordclamn ba~ rollerini Georg Alek- * KarlSI Lily Damita ile birlikte bir 
sandr, Gertrude M~_yen, Lisolette Klin- otomobil kazas1 ge~irmi§ clan Errol Flyn 
ger oynayacaklar, ikinci kordelamn rejisi- tama.mile iyile§erek stiidyoda ~ah§maya 
ni de Fritz Kirchoff idare edecektir. ba§laml§llr. Errol' da bu kazadan yalmz * Almanlann yapmakta oldu~lan alnmda kii<;iik bir yara izi hatlra olarak 
«paraml nereye sarfedeyim ?» filmine a- kaim1~tlr ki makiyajla beiirsiz hale &eti
id faaiiyet hitama ermi~tir. Bu kordela- ri!mesi kabil olmaktadu . 
nm ba~ rollerini Paul Klinger ile Else Von * Deanna Durbin'in c;ocukluktan ~;lk-
Mollondorf oynam!Slard,r. t1gm1 goren Holivud'un film amilleri on * Dolores del Rio'nun bu yaz Pa- be§ ya§mda yeni bir y1ld!z ke~fetmi~ler
riste bir film c;evirecegini yazmtst1k. 0 dir. Onun ismi Linda Ware' d1r. On be§ 
kordelada y!ldlZln F rans1z parti:iner!eri ya§mdad!r. Sesi de fevkalade ~iizeldir. 
Andre Luguet, Annie Vernay ve Robert Bing Crosley ile birlikte «Y1ld1z yara-
le Vigan olacaklard1r. lanlar» kordelasm1 c;evirmektedir. 

1639 rn. 
T. A.. Q. 19,74 In· 
T. A.. P. 31.'10 In· 

12.30 Program, 12,35 
13.00 MemJeket saat aY~ 
oroJojl haberJeri. 13.15-
program - Pl.l 19.00 
(Wagner Meistersinger 0~ 
Pl.)) 19.15 Ti.irk milzl~l 
Memleket saat ayart, 
haberJeri. 20.15 Konu~'!;1 
vis!) 20.30 Tiirk miizla• 
muhtelif ~ark1lar) 1 -
Pa~ - Hii.zzam ~ark1 -
2 - Lemi - Suzinak 
sozJer. 3 - Hicazkiir 
canJandiran. 4 _ r,eml • 
mu cana a§!ka hi" · 
Naslb - Rast ~arkl - OJI"F"' 
21.00 Konu~ma, 21.25 
21.30 Miizik (Radyo 
torius) 22.30 Mi.Wk 
23.00 son ajans ~ou>rlltr.''"'"! 

tahvllat, kamblyo -
23.20 Mi.Wk ccazband • 
rmki program. 

20,40 Sofya: La BoheJII1• 

Biiyiik konserler 

15,20 Droitvich: Grieg, 
tekarlarm eserlerl· 

19,05 Berlin: Serenadlat· 
19,05 Stuttgart: 
20,05 Miinih: Alman 

lerl. 
21,05 Beromiinster: 

en.s'in eserleri. . 
21,20 Doy,.Jandzender: rm 

Jung'un eserJerl. _...n. 
21,20 Leipzig: Mozart, ~:;:

bestekllrlann eser!C": ana 
22,05 KoJonya: Smetani• iba 

hms ve Llszt'in e.s~ fe 
22,25 Hudape~te II: aee~ 
23,35 Roma: Sen1on1k 1: ~m 
23,05 Debussy ve Imdy'lllll un 
23,45 KoJonya: Serenadl· de 
24,05 Prag: <;ek musikJsl. b" 
Oda musikileri u 

19,35 KoJonya: Weber ve s1' ky 
eser Jeri, ..; e 

23,25 Liiksemburg: Ku-v~tk s 
23,35 Stuttgart: Kuvartet tis 

SoliatleTin konserleri tla 

16,20 DoyQJandzender: $g,ll J.h~a 
18,20 Mlliino: Plyano ko!)111'~. an 
18,30 Hamburg: Piyano Jt~al 
19,05 Var§ova: Piyano lt0 

19.20 Bohmen: P!yano ItO tF,d 
19,35 DoyQlandzender: lf~eti 

ve Cornellus'un eser da 
22,25 Beromiinster: Qifte ~]A 
23.25 Doy,.Jandzender: VlY"' az1 

( ASKERLIK j!. 
dl. 

~ubeye d• i.im 
Be~lkta~ Askerlfk !JubeSill.• 
~ubemlzden ikramlye ~,.. 

ve eratJa §ehid alleler!ne "'"""'UI 
veriJecektlr. Resmi sened, 
lk~r foto~rafla §Ubeye 
oJunur. . 

16¥• Dl 

Bakrrkoy Askerllk ~uJ>e~; 
Bak1rkoy Askerlik §ubeS u erin 

eczac1 Samoel Baroha o~l · d 
Mayer ve veteriner Semplo~ 
)I 308 do~umJu Leonun bil' 
niifus ciizdanlarlle ~ubeye ~ D&S!; 
Jeri !lan olunur. ;:{ d 

Tuccardan m~~u~~ fet 
zevcesi, Cevdet, Fahir, 
anneleri, Hamaratzade 
1pekc;:inin kaYJnvalideie.ri· 

ADiLE iPEJ( 
vefat etmi§tir. Cenazesi ll 
cuma giinii saat 12 de I{l 
istasonundaki (Bagdad ,. 
No. h evinden kaldmlarll 
z1ltoprak Ziihtiipa~a car111 • i.i~. 
tan sonra aile makberine teler 
tir. Allah :rahmet eyliy~ 

TURK REVU oPJi' sokul 

Jan R. 
Cumhurlvet 

tevzi ontJif"lCP-:oo<i 



CUMHURiYET I 

z ellinci y1ldOniimU milnasebetile... Sinyor Mussolini, bana 38 ~i LiM KOSESi 
~ .. _ IHTiRALAR KESifLER 

stilin zaplz naszl o.lmu.jtu? frank 50 CID. borcunuz var! T•hi~:7::,ri~~~~:;~:~,mla. 
idaresinin zulmiinden 

bir sel halinde kale 

• • 
1~1 yanan 

duvarlar1na 
ge~iyordu oniine ~1kan1 y1k1p 

Bastil kalesi oniinde; kap1ya hiicum" eden halk ... 

ayakiistii ge<;iren halkm biitiin gailesi, 
kendisini haydudlara kar~1 miidafa~ ede
bilmek i~in silah tedarik etmekten tbaret
ti. 

lnvalides'e yap1lan hi.icum, o gi.ini.in_ ilk 
isyan alameti olmu§tur. En mi.ihim s1lah 
deposu oras1 oldugu ic;in, balk 28,000 ta· 
ne ti.ifek ve 24 tane de top ele ge<;irmege 

muvaffak oldu. 
1nvalides'den ahnan bu muvaHakiyetli 

netice, muhacimler i.izerinde tesirini gos· 
termekte gecikmemi~. oraya gidilirken i§i· 
til en «invalides' e I» yay gar alan, bu sefer 
«Bastille' e I» §eklinde kulaklarda ~mla-
maga ba§lamt§h. . 

Burada bir istitrad yaparak Bl\sttlle 
hiicumunun as!l hedefini tariht vesikala • 
rm inkar kabul etmez ~ehadetile izah et
mek gerektir. Blitiin bu vesaik y~mlmaz 
bir tarzda gosteriyor ki, biiyli~ b1r k1sm~ 
gene haydudlardan miite§ekktl ve kend1 
halinde burjuvalann, ekalliyeti te§kil et· 
tikleri muhacimler, Bastille hapisanesine 
saldmrken, t1pk1 invalides' e ko§malan gi
bi, mf siliih tedarik etmek gayesile hare
ket ediyorlard1. Hi.irriyeti, zulmii, mah -
puslan kurtarmag1, yahud Krahn niifuzu
na kar§l protestoda bulunmagt dii~iinen 
yoktu. Hatta, Bastille'in zapt1 mas~nd~ 
i§itilen avaze «ya§asm kral !» avazestydt. 
T 1pkt, haydudlarm, §ehirleri ve kasabala
n yagma ederken bagtrdtklan gibi! 

Bastille hapisanesinin, toplan ve ti.ifek~ 
lerile hiicum eden, binlerce ki§ilik yayga
rac1 bir kalabahk tarafmdan muhasarasl, 
bu si.itunlara stgdmlmasma imkan olm1yan 
teferruatla dolu, hakiki bir kale muhasa~ 
rasmdan farkstz olmustur. Hapisanenin si
lah kuvvetile zaptedildigini soyliven mi.i ~ 

verrihlere, kumandanm bizzat Bastille'i 
teslim ettigi §eklinde mukabele eden!er 
vard1r. Ne olursa olsun, Bastille bu CO§· 

kun ve ta§km insan seli tarafmdan ku§a· 
ti]dJgl dakikadan, kaptlanm muhaciml::re 
a~acag1 ana kadar oyle tiiy Ier i.irpertici 
vak' alara sahne olmu§tur ki kumanda~m 
dehaleti veya muhacimlerin kuvveti neti
cesinde halkm eline ge<;mi§ olmast ikinci 
derecede ve teferruat kabilinden kahr. 

Hapisane kumandanmm, bina dahilin
de kimsenin burnu kanamtyacagma dair 
muhacimler tarafmdan verilen seize rag • 
men, ba§t viicudiinden, ~akt ile yava§ ya
va~ kesilerek aynlmasl, ve bir m1zragm u~ 
cuna taktlarak sokak sokak dola~tmlmas1 
gibi facialarla biten Bastille'in zaptmr:lan 
sonra, i<;eri giren muhacimlerden hi~birisi 
mahpuslan aklma bile getirmiyor, yag· 
rna ve tahribden ba§ka bir§ey dii§iinmi.i -
yordu. Esasen uzun zamandanberi pek az 
kimseye zindan vazifesi goren Bastille' de, 
o tarihte mevcud mahpuslar yedi ki§iden 
ibaretti. Zavalhlar, etraftaki bu mtithi§ 
gi.iriiltiiyii i~itmi~ler, korkudan, yan olii 
bir hale gelrqi~lerdi. Bunlar, ilk zafer vel~ 
velesi gec;tikten bir hayli sonra mahbesle
rinden kurtanldtlar. 

Bastille'in zaptmda ami! alan ilk sebeb, 
yukanda soyledigimiz gibi, haydudlara 
kar§I korunmak istiyenlerin silah tedariki 
arzusu olmasma; burjuvalarm, muhacim 
kalabaltgJo i<;inde ekalliyeti te§kil etmesine, 
bu ayaklamva hareketinin ctok kanh sah
nelerle bitmesine rag'men, Bas.tille VJJ.k'asi, 
F ransa Bi.iyiik ihtilal gi.inlerinin, hiirriyet 
a§kl, zulme ve mutlakiyete kar~1 vicdan -
larda kooan f~rtmay1 temsil eden en canh 
semboliidiir. 

Bu para ile oldiirttiig"' iiniiz zavalb rma kimyevi vas1ta1ar1a tespit etmenin 
r;aresi heniiz bulunamam1~tlr. Bir tak1m 

I k b fiziki usuller va.rdtr. Bunlarm ~oguna 

Arnavud ariD a irlerine bir ~elenk renk filtre usulii denilebilir. Bir objenin 

koydurmanizi • rica ederim 
Sinyor Mussolini, I - o~ adresim var, de dim; Ankara~ 
Haziramn 26 nc1 gi.inii saat be~te, tam da Biiyiik Millet Meclisi, 1stanbulda 

Tiirk - F rans1z anla*masmm Ankara ve Cumhuriyet gazetesi, Bomontide 5 nu
Pariste imzalandtgl suada ben de Fran- marah aparhman. Hangisine yazarsamz 
sa -1talya hududunda Vintimille'de idim. gelir. 
Adam ba~ma 19 frank 25 san tim vere- - F ransada, nerede oturuyorsunuz? 
rek Vintimille'den San Remo'ya kadar - Pariste, fakat ~imdilik Kan'da. 
gidip gelme iki otokar bileti almt~tlm. Bi- Ben, dedim, San Remo'yu gormek isti
zim ictin baz1 tarihi hat!ralan alan ~u San yorum. ltalya hiikumetinin gostermek is
Remo'yu gorecektim; tabii biraz para da temedigi ~eyler var da gormemden kor ~ 
buakacakttm ve belki de San Remo'nun kuyorsamz, yamma bir polis veriniz: San 
tabii gi.izelliklerinden gazetemde bahse ~ Remo'ya kadar gid1p geleyim. 
decektim. Bir an dii§iindi.i: 

Rengarenk ve ~e~id ~e~id klyafet • - Hay1r, kat'! emir var; !talyaya gi-
lerdeki hudud memurlanmz ve muha • remezsiniz. Fa kat, bekleyiniz, §imdi Ro -
flllanmz, bir hayli yolcunun bulundugu ma'ya telefon veya telgrafla soray:m; 
otokarda herkesin pasaportunu istediler; kuvvetle i.imid ederim ki mi.isaade eder
on dakika sonra, pasaportlan iade ettiler. ler. 
Benimki miistesna. Kendi kendime §oyle Bir memur <;agJrdt, bir§eyler konu~tu. 
dii§i.indiim: Sonra telefonla gorii~tii. 

«- Anla~tlan diplomatik pasaport - Nekadar beklemek laz1m? 
sahibi oL:lugum ve tizerimde Ankaradaki - Bir veya iki saat. 
ltalyan biiyiik ekiligmin «Ti.irkiye Cum- - Bekliyemem, dedim. Fakat J:.tn 
huriyeti Biiyiik Millet Meclisi meb'usla- Tiirkiyeden F ransaya gelirken ltalyadan 
nndan Sinyor Abidin Davere ltalyan a~ gecttim. 
razisinden g~erken herti.irli.i kolayhgl Giini.inii, tarihini ve nereden ftalyaya 
gostermelerini» ltalyan hudud memurla- girdigimi soyledim. Sa~b. 
rmdan istiyen bir de lesepasesi bulundu- - Polisimiz bir yanh§hk yapmJ§. Y ok-
gu i<;in ban a karagomleklilerden bir «ktt'ai sa siz !talyadan ge~emezsiniz I 
muntaztra» selam duracak ... Onu hazn- -Transit olarak da m1 ge~emem? 
hyorlar dedim.» <;iinki.i karakolda bir te· - Hayu. 
Ia* ba~lad1. Bir dakika sonra bir Kara- - Bu emir yeni mi, eski mi? 
biniyeri onba&Jsl otokara geldi: 

resmini miinasib surette hassas k1lmm1~ 
iic; fotograf cammm her birinin online 
iic; iptidai renk (yani k1rmlZl, ye~il ve 
mavi) filtrelerinden birini koyarak c;e
kelim. Bu iic; fotogra£ her birinin oniin
de kendine aid renk filtresi bulunan iic; 
projekto1· vas1tasile bir perdeye projek
te edilirse, perdede objeyi tabii renkle
rile gori.iriiz. 

Ur; fotograf cam1 ve ii~ filtre yerine 
biitiin bu renkleri havi olan bir tek cam 
ve bir tek filtre kullamlabilir. Uzerinde 
gayet ince klrmiZl, mavi ve yeiil <;izgi
leri ve yahud bu renklerde boyanmt!l 
kiic;iik benekleri havi olan bir filtre de 
bu i§i gorebilir. Bunlann en iyisi Lu -
miere usulii adile amhr. Bu usule gore, 
haztrlanml§ olan fotograf camlan pek kii 
r;iik §effaf ni§asta graniillerini havi olan 
emolisyonla tila edilmi§tir. Bu granill -
lerin bir k1sm1 turuncu- kn;mlZl, bir kts
ml ye§il ve diger bir k1sm1 mavi renkte 
boyanmi§hr. Bunlann mitarlan bey .. 
nindeki nisp~t. hepsine birlikte boz ren
gi verebilmek iizere ayar edilir. Bunla~ 
nn aralar1, siyah tozlarla doldurulmu~ 
olup hepsi su gec;irmiyen bronikle kap-o 
lamr. Hassas fotograf filimde bunun ii.
zerine konur. 

- Sinyor Abidin Daverro, dedi; <1~ag1 
ininiz. Sizi ba§komiser gormek istiyor. 
(D' avvero italyal!.cada dogru demektir). 

Boyle bir filimde ziya enerjisinin c;o
gu ziyaa ugrar. Ciinki.i ye§il ve rmavi ni
§asta zerreleri kirmiZl ziyayt gec;irmez
Jer. Son fotografta iizerine klrmlZl ziya 
gelen mavi ve ye§il zerreler siyah gorii
niir. Adi foto~raf usulile meydana geti~ 
rilen hayal, hassas filme gelmezden ev
vel iic; renkli granii.lleri havi alan filtre
den gec;en ziyadan miitevelliddir. Bu 
cam, fotograf makinesine konurken cam 
taraf1 objektife bakmahdtr. Bu menfi, 
sonradan miispete ~evrilir. Fakat camm 

- Ba§kalan i~in de boyle bir em1r ziya enerjisinin miihim klsm1m yutma· 

Kendi kendime de dim ki: 
- italyanlar, ~ok nazik insanlardtr. 

Bir kahve ikram etmek istiyorlar. Habe
§istam almalanna ragmen kahvesiz kal • 
dtk!an halde, gene misafirperverlik gos· 
termekten kendilerini alamtyorlar. 

Hududda bir u~urumun kenarma in~a 
edilmi§ olan karakol binasmm merdiven
lerini ~Jkarken sivil giyinmi§ bir zat beni 
kar~Jladt: 

- Sinyora Abidin Daver de insin. 
Geri doniip refikama da inmesini soy

ledim. T ekrar merdivenleri c;1karken ko~ 
miser: 

- BagajlarmiZI da ahmz, dedi. 
- Bagajlanm yak sinyor, dedim. 

Sayle San Remo'yu gormege geldim. 
Bir iki saat sonra geri donecegim. 

Fa kat otokann ~ekip gittigini gori.ince 
sordum. 

- Otokar gitti, beni ni~in ahkoydu • 
nuz? 

- Sizin italyaya girmeniz memnu • 
dur. 

- Neden? 
- Siz gazeteci Abidin Daver degi] 

var m1? 
Bir kag1d c;ekti bakh. 

ag1zla: 

s1ndan dolay1 projeksiyon makinesinde
Sonra, yanm ki ziya memba1 kuvvetli olmahd1r. 

- Hay1r, dedi. 
Hi.iseyin Cahid Y al<;m. hareketimiz • 

den evvel Ankaradaki 1talya sefaretin • 
den lesepase istedigi zaman, ona «ltal
yadan gectmeseniz iyi olur: Italy a a ley -
hinde yazd1gm1Z yaztlar fena t~sir bmk
tl. Belki tannlar da, bir taarruza ugrar~ 
s1mz.» demi§ olduklanm hattrladJm. An~ 
lamak istedim. 

- Hiiseyin Cahid Y akm i~in de bir 
emir var m1? 

Oniindeki Hg1da ~y]e bana hissettir~ 
me den goz ;ttl. Gene yanm ag1zla: 

- Hay1r, vok, dedi. 
Halbuki o listede bir tak1m isimler var· 

dt. 
Ben meb'usum. Diplomatik pasa

portum var, Ankara sefirinizden bir It~ 
sepasem var. Bu lesepaseyi sefiriniz, beni 
yoldan ~eviresiniz diye mi verdi? Ban a 
yaptlgmJZ muamele c;ok ~irkindir. Beni 
bir anar§ist gibi yoldan c;evirmenizi pro • 
testa ederim. 

- Simdi Roma'dan soranm. Muhak· 
kak gectmenize mi.isaade ederler. 

Paget usulu de buna benzer. Bu usul
de, iline~ ziyas1 fotograf camma gitmez
den evvel ii~ mecmu tamami renklerle 
boyanm1~ ve murabba §eklinde kii~iik 
benekleri havi alan bir perdeden g~iri
lir. Banyo edildikten sonra cama ayni 
renk perdesinden bak1hrsa e§ya, tabii 
renkte gori.ini.ir. 

Foto- Kron usuliinde objektifle filim 
arasmda, her biri iptidai renklerin birile 
boyannu§, tit; perde mevcuddur. Kodo -
Kolor usultinde objektifte iic; perdeden 
maada filmin arkasmda namiitenahi si· 
lindirik adesecikler var. Bunlar filtre -
lerin hayallerini emolisyon miistevisin~ 
de te~kil ederler. Tehnikolor ve Kodak
rom usullerinde yaptlan renkli sinema 
filimlerinde mecmu usulii degil, tefazul! 
usul kullamhr. 

Prol. Salih MURAD 

Asaleten tayin edildi 
!stanbul Defterdarh~m1 vekaleten 

idare eden Maliye Vekaleti Tahsila.t u
mum miidi.irii ~evket, Defterdarhk va .. 
zifesine asaleten tayin edilmi§tir. -···· Diinkii tiddetli zelzele 

-~~~~---~---~ ... -~~~----'!!!...'!!!...'!!!...~-~~~---------~~- misiniz? - T e§ekkiir ederim; bu muameleden 
sonra, arttk, siz miisaade etseniz de ben 
1talyaya girmek istemem. Fransaya don· 
mek istiyorum. Emrediniz de otokar ge· 
Iince haber versinler. 

lstanbul 13 (a. a.) - Di.in saat 16 y1 
20 dakika 52 saniye ge~e §iddetlice bir 
zeb.ele kaydedilmi§tir. Merkez ii~tuniin 
lstanbuldan 280 kilometre mesafede bu· 
lundugu tahmin edilmektedir. 

nden, 14 temmuz 1789 Aksamma 
· · arzettigi manzara, £~sdas1z 

Yangm ve kttal vak' alarile dolu 
Ie manzarastdtr. Goriiniiste 12 
ak§amt ba,hyan ayaklanm~. haki-

. iktidar mevkiinden uzak-
1 bahanesile patlak verin Ba~tille 
~~i~in muhasarasma kadar daya • 
tgh~a§hr. 

*** ·mmuz sabaht dogan parlak giine~. 
bi.iyiik bir ekseriy~tini uva

. · 0 giin, diger giinlerden 
ec;h. Butt.in geceyi uykusuz ve 

Bir lngiliz tayyare kararga- 1 Arnavudluk Krah, Var§ova-
hmda yangm dan ayrdd1 

Londra 13 (a.a.) -Liverpool civa • 
nnda kain Speke' de «Royal Air Force» 
hava meydam karargahmda diin gece bir 
yangm cttkmt~hr. Y angtmn cttktlgJ. mah~l, 
miihim bir yardtmcl tayyare fabnka Cl • 
varmda bulunmaktadtr. 

Roy a! Air Force idaresinin tal im tay-
yerelerinden biri yangm n.etic~~in~e he~en 
kamilen harab olmu~. bu dtgen de ctd
di hasara ugram1~t1r. 

V ak • a mahalline ~agmlan Liverpool 
polisi derhal tahkikata ba~laml~hr. Hava 
meydammn itfaiye servisi ~te~in~ tayyare 
fabrikasma sirayet etmemesme ugra~mak-
tadtr. -

lngiliz - M1sir anla§masl 
Kahire 13 (a.a.) - Alakadar mah

filler MISlr hiikilmetinin lngiltereden bir 
istikr~z akdetmek istedigine dair verilen 
haberi tekzib etmektedirler. 

Mtsmn sadece lngiltere tarafmdan ve
rilen silahlar bedelinin birka~ senede o • 
denecegine dair bir itilaf imza ettigi tas· 
rib olunmaktadu. 
Cukurovada mahsul vaziyeti 

Adana 13 (a. a.) - Bu sene Cukur
ovada hububat mahsulii ctok bereketli ol· 
mu~tur. Pamuk mahsulii de ayni derece
de iyi bir vaziyettedir. BazJ yerlerde az 
miktarda goriinmekte ise de ziraat miica
dele heyeti siir' atle tedbirler alm1~ ve mii
cadeleye ba&lamt&tlr. 

Pamuk Eiatlan daha &imdiden c;iftiyi 
sevindirecek bir seviyeyi bulmu&tur. 

Adana elektrik §irketi 
Adana 13 (a.a.) -Adana Elektrik 

$irketi bugi.in Belediyeye devredilmistir. 

Macaristanda mahkum olan 
Rumen casuslar1 

Budape~te 13 (a.a.) - Askeri mah
keme, casusluk ciirmi.inden dolay1 3 Ru
meni 4 sene agn hapse mahkiim etmi~tir. 

Varvo~a 13 (a.a.) - Kral Zogo, 
Krali<;e Jeraldin ve kii~iik prens, bugiin 
Var~ovadan Rigaya hareket etmi~lerdir. 
Buradan lsve~e gitmek iizere vapura bi
neceklerdir. Kral Zogo, isve<;te yalmz bir 
giin kalacak, diger bir vanurla Londraya 
hareket edecektir. Kral Zogonun Lon
drada birka~ giin kalacag1 ve miiteaktben 
F ransaya gececegi samlmaktadtr. 
Pragda Y ahudiler aleyhine 

alman kararlar 
Prag 13 (a.a.) - Pilzen polis idare· 

si, Y ahudilerin umumi banyolara ve bele· 
diye yi.izme havuzlanna girmesini menet ~ 
mi§tir. 

lzmir Belediyesinin yeni 
otohiisleri 

fzmir 13 (a.a.) - Belediyenin Av • 
rupaya Ismarladtib 27 otobi.isten altt ta· 
nesi daha §ehrimize gelmi~tir. Ay sonu· 
na kadar hepsi ge]mi, olacak ve ~hirde 
otobiis seferleri artmlacaktlr. 
1ngiliz polisine yeni salahiyet 

veriliyor 
Londra 13 (a.a.) - Ogrenildigine 

gore Dahiliye N azm Sir Samuel Hoare, 
suikadler tertib eden irlandah tedhi~c;i • 
lerin tenkilini kolayla~hrmak ic;in polise 
hususi selahiyetler verilmesine dair ge • 
lecek hafta parlamentoya bir kanun layi
hasi tevdi edecektir. 
ltalyanlar hir Frans1z gazete-

cisini daha kovdular 
Paris 13 {a.a.) - «Jour-Echo de 

Paris» gazetesinin olhendigine giirt>. t<Pa
ris-Soir» ve «Paris-Midi» gazetelerinin 
Roma muhabiri Devau, italyan gazeteci· 
si Pettinato'nun Parisien cttkanlmasma 
bir mukabele olmak iizere halyan rna • 
kamlan tarafmdan hudud haricine sev • 
kedilecektir. • 

- Evet. 
Bir ktrmiZI kag1d uzatt1. Bu. son za· 

manlarm moda rengi olan siklamen ergu
van renginde bir kag1dd1. Osti.inde, ga -
zetelerde basJ!mJ~ eski hir resmimin fo
tografla almml§ bir kopyasJ vard1. Sor
du: 

- Bu, sizin resminiz degil mi? 
Bir an, gazetecilik damanm kabard1. 

Alay edeyim diye dii~iindiim. Bu, benim 
kiictiik karde§imdir. Ben degilim; demek 
ak!Jmdan gectti. Sonra, meb'us oldugum 
akltma geldi; alaydan vazgec;tim: 

- £vet, benim resmim, dedim. Fa • 
kat italyaya girmem ned en yasak? 

- Sebebini bilmiyorum, oyle emir al· 
dtk sinyor. 

Birer sigara ikram etti: 
- T e§ekkiir ederim, sigara ictmem. 
Ondan sonra bir kag1d ald1. Baba -

mm, anamm isimlerini sordu. imlalanm 
beceremedi; kagtd! ban a uzattl: 

- Lutfen yazar m1smtz? 
Sonra, hangi sene, hangi ay ve hangi 

giinde dogdu~umu sordu. Nast!sa dog
dugum e~ref saati sormag1 unuttu: 

- Me§hur bir adam olmadtgim kin, 
aym1, gi.iniinii bilmiyorum, dedim, yal • 
mz seneyi biliyorum. 

- Hangi sene? 
- 1302. 
;ioyle durdu. Anhyamad1. 
- Kac; dediniz? 
- 1302 diye, tekrarlad1m. 
Alay ediyorum; sand1. 
- Bizde, eskiden bir hicri takvim var

dt. 0 takvim mer'i oldugu zaman, dogan
lann resmi hiiviyet varakalarmda eski 
dogum tarihleri yazthdtr. 

- Miladi takvime gore hangi sene 
eder? 

- Hesab1m kuvvetli degil, bilmiyo -
rum. 

Komiser daima miitebessim, daima na· 
zikti. 

Ti.irkiyedeki adresimi sordu: 

Komiser daha nazikle§ti. 
-Ben Roma'dan sorar, Kan'daki o· 

telinize telefonla vaziyeti bildiririm. San 
Remo'yu gormege yann gelirsiniz. 

- T e~ekki.ir ederim, bir daha gel • 
mem. Y almz icab edeni yapmak i.izere 
transit olarak gectmeme de mi.isaade edip 
etmiyeceginizi ogrenmek isterim. Rama
dan alacagm1z cevab1 telgrafla bana bil~ 
dirirseniz m~mnun olurum. Adiyo sinyor. 

A~ag1ya indik. Hudud karakolunun 
altmda ki.i~k bir kahve vard1. 1934 te 
Ismail Habible beraber orada nefis bir 
~eftali yemi§tim. Kahveyi i~leten gene 
ayni kadmd1. Y almz, biraz ~i~manlaml~ 
ve kartla§ml§. Giizel bir franstzca ile sor
du: 

- Tath ltalyan ~arab1 veya nefis 
italy an ~ftalisi ister misiniz? 

Seftaliler, goziime bomba gibi gori.i
niiyordu: 

- Hictbir §eY istemem. Polisinizin em
rile otokar bekliyorum. 

Otokar gelince, polisler haher verdi -
ler. Bindik; Fransaya, o hi.irriyet mem
leketine dondiik. Kan' da iki gi.in oturdu· 
gum halde hududdaki memur soziini.i tu
tup bana ne telefonla, ne d~ telgrafla ma· 
lumat vermedi. Olmaz dediler de, utan
dt galiba. 

*** 
Sinyor Mussolini I 

1~te Vintimille' de ba§tmdan gecteni ol
dugu gibi yazdtm. Memurunuzun neza
ketine te~kkiir ederim. Fa kat, bana, 38 
frank 50 santim borcunuz var. Bu Vinti
mille' den San Remo'ya kadar $!:idip gel· 
me otokar i.icretleridir. Gercti ltalyadan 
gectmeme mi.isaade etmediginiz i<;in, bas· 
kaca bir hayli zaranm daha oldu: Paris~ 
te bir hafta fazla kaldun. 4000 frank 

Cindeki lngiliz z1rhhlari 
Hindiatana gidiyor 

Londra 13 (a.a.) - Avam Kama• 
rasmda beyanatta bulunan amirallik rna -
kammm parlamento ve maliye muste~ari 
Shakespeare, <;in sularmda bulunan !n • 
giliz ztrhhlarmm her sene §arki Holanda 
Hindistammn limanlanm ziyaret edecek .. 
l~rini bilditmi§tir. 

lsve~, yeni harb gemileri 
yapbracak 

Stokholm 13 (a. a.) - Bahriye ida -
resinin talebi iizerine, hiikumet yeni dart 
denizaltt gemisi in~asma miisaade elmiQtir. 

berea girdim. lki bu~uk gi.inde gelecegi· 
me bir hafta seyahat ettim; iki de fa va• 
pur degi§tirdim. Fa kat bunlarm hepsini 
bag1~hyorum. Ciinkii 1 talyadan gec;me
mekle, hem ben emin ve rahat seyahat 
ettim, hem siz de epey zarar ettiniz. Ec~ 
nebi dovizine, hele lngiliz liruma br~un 
atarken, !talyan demiryollanna verece -
gim par alar ba~ka yerlere gitti. Y old a 
istasyonlarda oteberi ahrken seyyar sal!• 

CI!arm1z, gidi~te oldugu gibi, beni rezila
ne soyamadtlar. Onlar da hayli ziyan et
tiler. Ben oteki zararlanmdan vazgect • 
tim; yalmz otokar iicretlerinin gidip gel· 
me Vintimille - San Remo k1smmm hak· 
s1z yere kesenizde kalmas1m dogru bul• 
muyorum. Biletleri sakladtm. lsterse!liz 
adresinize gondereyim. Maamafih Vin
timille'deki hudud karakolu memurunuz 
~ahidimdir. Bane. 38 frank 50 santim 
borclusunuz. 

Muhterem Sinyor! Bu para ile oldiirt" 
tiigiini.iz zavalh Arnavudlarm kabirlenne 
bir c;elenk koydurmanlZI rica ederim. 

ABIDlN DAVER 
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Hiikmen magliibiyet, 
- Seremoni - Go I averaj 

Yazan: NVZHET ABBAS 

Be den T erbiyesi Urn urn miidiirliigii Bir garibe: 
futbol yiiksek hakem kom1tesile F utbol Hiikmen maglub taklm aleyhine iki 
F ederasyonu teknik komitesinin Demir - gal kaydmm esbab1 mueibesi alarak §oyle 
spar - Galatasaray meselesine dair verdigi bir miitalea ileri siiriiliiyor: Birinei ba§la
karar futbolda yanh§ anlamakta ve tatbik rna vuru§unda bo§ kaleye bir gal atilnn§; 
edegelmekte oldugumuz baz1 miihim nok- ikinei haftaymdan sonra ikinei ba§lama 
talarm aydmlatllmasma vesile oldu. Ayni vuru§unda da bir gal at1lmi§tJr. Binaena
zamanda f~.~~.ol ile hi~ ala~as1 oimlyan leyh sahada ispah viieud etmiyen hiikmen 
bu tak1m ~uruk nazanyelenn de mevc.ud maglub tahm iki gal yemi§tir. Bir an ak
oldugunu anlatml§ oldu. Bunlarm hepsi-

1 

hmm kaybederek bu esbab1 mueibeyi ka
n: k1sa bir makale ic;ine slkl§llrmak miim - bul etsek bile birinei ba§lama vuru~unu 
kiin olmad:g1 i~;in ii~ yanh§l izah edeee- hangi tak1m yaptl ise haftaymdan sonraki 

gim: ba§lama vuru§unu (maglub olsun alma -
Hiikmen magUibiyet: sm) muhas1m tak1mm yapaeagma \'e bu 

lngiliz futbol mevzuah hiikmen maglu- tak1rnm da sahada bulunmadigma eore 
biyet nam1 altmda bir §ekil tammamakta- ba§lama vuru§u yapi!arniyaeak demektir. 
d1r. ,;layam kabul bir mazeret go5termek- Beynelmilel kaidelere gore yap:lamtyan 
sizin sahada ispatl viieud etmiyen taktrn bir ba§lama vuru§unu yaptlrnl§ farzederek 
hakkmda nakdi eezalarla birlikte ekseri- iistelik bun a bir gal ilave etmek; ancak 
yetle bu tak1mm miiteak1b mac;la1a i§hrak bir §artla kabul olunabilir: Kalenin ters 
hakk1 nezedilmektedir. ,;layam kabul bir tarafmdan alllan bir iic;iineii galle j~; dort 
mazeret gostermek veya mac; tarihinden ba§l mamur bir tarzda hal ve fasletmek

sekiz giin evvel alakadar heyetin musaa- le. 
desini almak sure tile ma~a c;1krntyan lak1- Col averai: 
mm oyun oynamak hakk1 nezedilmemek- Tiirkc;ede gal vasatisi manasma gelen 
te ve boylece teahhura ugnyan mac; en bu ingilizee terkib, miisavi puvan alan ta
ktsa bir zaman zarfmda oynahlmak suretile k1mlar arasmda birineiyi tayin ic;in kabul 
puvan vaziyeti iizerine miiessir olamamak- olunan bir usuldiir. ingilizlerce ve ba&h 
tad1r. Alakadar heyetin miisaadesini ala- milletlerce taamiilen kabul edilen bu asu
rak mac;a <;1km1yan tak1mm vaziyeti ve le ittiba §'lrt olmadlgl gibi miisabaka kai
§arnpiyona iizerindeki haklanm ne &uret- delerinde milli federasyonlar §arnpiyonun 
le istimal edecegi aid oldugu heyetc;e ta- tayini ic;in ba§ka bir usul vaz'ma da tama
karriir ettirilmektedir. Bu izahlara gore mile salahiyettard1rlar. 
ingilterede bizdeki §eklinde hiikmen mag- Kald1 ki futbolda birinciligin tayini i~in 
lubiyet diye bir vaziyet tanmmamaktad1r. gal averaj usuliine miiracaat en stm bir 
Kaldt ki herhangi bir hadise dolay1sile bir merhale olarak kabul olunmak icab eder. 
tak1rnm mac;a <;lkmamast ora sporunda ,;ioyle ki: Mac;lan miisavi puvanla bitiren 
mutasavver bir vaziyet de degildir . .;lam - taklmlar §ampiyona i<;in c;arpt~alar; 90 
p:yonanm netieesi ancak mac;t oynam1~ ol- dakikahk nizaml bir mac; yaparlar; bu 
makla takarriir ettirildiginden miisabaka doksan dakika zarfmda kat'i bir nel1ee a
kaidelerini ihlal suretile rna<; oynam1yan lamazlarsa oyun iki miisavi on be§er da
taklm bu mac;t oynamaga icbar edi!mek- kikahk miiddet temdid olunur; bu len.
te, fakat bu mac; has1latmdan hic;bir hisse did zarfmda da bir netice alamazldroa; 
alamamaktadtr. Bu §ekli ba§ka tiirlii izah bu ma<;t bir daha tekrar ettirmeklel'se 
etmek laz1m gelse !ngilizler masaba§l ga- go! averaj usuliine miiraeaat eaizdir. Ci.in
libiyet yahud maglubiyetini prensip nok- kii taktmlar arasmda oyle bir kuvvet mii· 
tasmdan kabul edememektedirler, demek saviligi vardtr ki birinciyi -tayin etmek. i!;in 
laz1rn gelir. bunlann biitiin Jik mac;1 miiddetince elde 

Pointage: ettikleri performanslan miyar olarak a! -

ingilizlerde taamiilen kabul edilen makta bir beis kalmaml§hr. • 
Pointage usulii §udur: Galib tak1m 2, be· Y oksa puvanlar miisavi geldi; haydi 

be k I k I b . ¥J•b k go[ averaj ile bir tak1m1 galib, bir tak1m1 
ra re a an ta 1m ar 1rer, mag u ta 1m ~J·b ·1· d j' ·b· h f'f b ' '] 
1 f I I mag u 1 an e e 1m g1 1 en a 1 ta m e 
ar s1 1r puvan a u ar. I ·1·k 1 k 'h · ·1 k b']' 

B . d · l'b 3 b b 'k' •¥ ace ee1 1 sporeu u Zl myetl e a 1 1 te-
tz e tse ga 1 , era ere 1 1, mag- j'f d ~ 'ld' 

l .b b' h"k wl•b k I f 1 egl lr. u 1r, u men mag u ta 1m ann s• IT B" .. b I f k' d 1 · 
I 1 b. ld" utun un ann ev m e go avera] 

puvan a mas1 esasen yan l§ u usu ur. 1.. .. h"k ~]·b· k 
B d d h k 'k k k d H"' usu unun; u men mag u tyet esasm1 a-

un an a §U a 1 at <;I rna ta u: tt'<- \ 1 d .. b k · 1 · d 
~]·b· 'b' d · 1 ou e en musa a a mzamname e11n e 

men mag u 1yet g1 1 spar a yen o rntynn b'k · k. h 1 k 
bir usulii kabul etmekle puvan esasm1 tate' 1

1
na lm ~n ve

1 
.. ma .. a ~0 dtudr. .. b 

I .. · 1 p b a avera] usu u musav1 a e rnusa a-
a tust etrnl§ 0 uyoruz. uvan esasml u k h k rb h d 
suretle ihlal ettikten sonra bundan son·aki a !:pan ve sa aya <;l 1P ga 1 ya u. 

I d k d. k d'l · · 'hl•l t · maglub alan taktmlar arasmda yamlabl-esas ar a en 1 en 1 enm 1 .a ~ rn1~ 1. M . . · .• 
I I B tl 'h]•] d'[ · b' tr. ac; aded1; daha ba§ka tabtr1e ftlt 

o uyor ar. u sure e 1 a e 1 mt, H k I · .. · 
· t · t · · · d 1 · ]·' aT§l a§ma aded1 musa VI olmadtkc;a go! pam age s1s em1 1<;m e go avera) u&u u ne . . l . 

d k d k b '[' t tb'kt' b b' vasatiSI a mmaya manllkan ve hesab 1lmi 
ereceye a ar a 1 1 a 1 1r; unu 1- k d d k 1 

no tasm an a a 1 ermez. 
raz sonra gorecegiz. 

Seremoni: Bu yazmm daha fazla uzahlmaga ta-
hammiilii olrnachgl i<;in biitiin bunlarm en 
inee teferruata kadar ve Ingiliz nizamna
meleri gozoniinde tutularak 1939-1940 
mevsimi i~in hamlanan miisabaka, 1ik ve 
§ild nizamnamelerinden sonra ki:ikiinden 
halledilmi~ olacag1 tabiidir. 

Futbolda serernoni diye ne bir usul, ne 
bir taamiil vard1r. Eger bundan maksad 
ba§lama vuru§U ise mukabil tarafta oyur.
cu olmad1k<;a ba§lama vuru§U hie; bil§cy 
ifade etmez. 

Miisabtklardan biri vakti miadmda sa
hada ispah viieud etmedigi takdirde ha -
kern diidiik ottiiriir ve mevcud taklrna da 
sahay] terketmelerini soyler; i§ bi:iylece 
biter. 

Roman: 21 

-- iyi, <;ok iy~ dedi, bravo §Cbrim. 
Sen in elinden her i§ geliyor. Fa kat igne 
ile kuyu kazmak ... 

Tiirkan ba§lm online egerek: 
- Boylesi daha iyi, dedi. 
Sonra gidip yerine oturdu ve c;ab~ma· 

ga devam etti. A~ag1 kattan Eleninin kah
kahalan geliyordu. 

Kamile yataktan kalktJ: 
- Dur ben biraz a~agt inip geleyim, 

dedi. 
Be$ dakika .sonra geldi. seceadesini 

yayd1 ve jimnastigini yapt1ktan sonra tek
rar yattl. 

- Diin geee ne kadar yorulmu§um, 
dedi, pestile donmii§iim. 

Y almz bir nokt~ iizerinde gene 1srar 
ediyoruz; masa ba§1 galibiyet yahud mag
lubiyeti temin eden hiikmen galibiytt esas1 
Tiirk futbolundan bir daha avdet etme· 
mek iizere kaldmlmak birinci ~artllr. 

Yazan: Server Bedi 

Tiirkan ~ab§maga devam etti. Kimo
nonun bir kolu bitm,i§ti. Saati merak e
den gene kiZ tekrar dogruldu ve Kamile· 
nin ba§ucundaki saate bir goz at!J, uzak
ta oldugu ic;in goremedi. 

Sofada ayak sesleri vard1 ve kap1ya 
yakla§lyordu. Kamile de dogruldu ve: 

- Geliyorlar! dedi. 
Tiirkiin hemen kimonoyu katlam1~tJ. 

Etrafma bakmd1. Onu saraeak bir kagtd 
arayordu. Paket yap1p hemen odad'ln ve 
evden <;1kmay1 dii§iinmii~tii. Fa kat i~le
meyi madama gostermek laz1m geldigi· 
ni hatJrlaymea kagtd aramaktan vazgec;
ti, kimonoyu bir eline ve kutuyu oteki eli
ne alarak yataga dogru yiiriidii: 

Uzun tniiddet konu§madt. Tiirkan a
nun uyudugunu sanm1~tJ. Y anm dogrul
du ve bakh. Kamile yiiziikoyun yatrm~. 

'\: ,belini ugu§turuyordu. 

- Ben de gidiyorum, dedi, c1k1p ma
dama bakay1m. 

0 mada kapt vuruluvorcl" 
Kamile bagJTdt: 

~. 

CUMHURIYET 

Tiirkiye serbest giire§ 
§ampiyonasi ba§byor 

~ampiyonaya i~tirak edecek giire~~iler evvela 
40 m1ntakada tasfiye miisabakas1 yapacaklar 

Giire~ F ederasyonu biitiin mmtaka -
larda yapllaeak alan serbest giire& birin
ciliklerinin 5 agustosa kadar nihayetlen
mesi ic;in her mmtaka,ya tebligat yaprnt~
tJr. Bu miisabakalarm kJTk mmtakada 
yapllacaib zannedilmektedir. 

Giire~ F ederasyonu bu miisabakalar • 
dan sonra rnmtakalar: grup merkezlerine 
ay1rarak aynca birincilikler yapacakt1r. 
Bu miisabakalarda kazanan giire~c;iler bu 
gruplan temsilen eylul ortasmda !stan • 
bulda yap1lacak Tiirkiye serbest giire§ 
birineiliklerine i~tirak edeceklerdir. Mm
takalarda yaptlacak miisabakalara ha • 
z1rhk olmak iizere Giire~ F ederasyonu 
emrinde bulunan monitorlerden Kemal, 
S1vas ve Yozgada, Nuri, Mersin ve A
danaya, Neeati Samsun ve Corurna gon
derilmi~tir. 

Giire~ F ederasyonu serbest giire~ ic;in 
Amerikadan bir antrenor getirmek tasav
vurundadtr. 

Ajanlrgrn tebligi 
istanbul Giire~ Ajanhibndan: 

1 - 30/7/1939 tarihinde ba~lamak 
iizere serbest giire~ te§Vik miisabakalan 
yap1laeakttr. 

2 - Bu miisabakalara amator her gii
re~c;i i~tirak edebilecektir. 

3 - Kuliiblere mensub giire~<;iler 
mensub oldto.~Ian kuliibler namma mii -
sabakalara ~~:irebilirler. Ba~ka bir kuliibe 
teseil edilrni§ alan bir giire§<;i diger bir 
kuliib namma miisabakalara kabul edt -
lemez. 

4 - Herhangi bir kuliibe tescil edil • 
memi§ alan giire~c;iler bu miisabaka:ara 
&ahsen kabul edileeeklerdir. 

5 - Stkletlerde iki kilo tolerans ka
bul edileeektir. 

6 - Bu miisabakalara Mehmed Co· 
ban, Ahmed Y ener, Mustafa Cakmak 
ve F aik Gokmen kabul edilmiyecekler -
dir. Bu gure~;;iler bu miisabak.alarda de
rece alan giire~c;iler arasmda aynca ya

pdaeak olan !stanbu} serbest giire~ bi.-in
eiligi miisabakalanna i~tirak edeceklerdir. 

7 - Miisabakalar Veznecilerde kain 
Siileymaniye spar kuliibii salonunda ya· 
p1laeaktJr. 

Futbol faaliyeti tatil edildi 
1st~nbul Futbol Ajanhgmdan: 

F ederasyon tarafmdan evvelce tespit 
edilmi~ alan mar,;lann icras1 gibi zaruret· 
ler miistesna olmak iizere i~' an a hire ka
dar biitiin memlekette futbol miisabaka
lannm tatil edildigi 12/7 I 1939 tarih ve 
89 sayll1 Genel Direktorliigiin emirleri 
ihtJzastdlr. Biitiin kuliib ve stadlar :nii -
diirliiklerine tebltg olunur. 

Yi.izme mi.isahakalar1 tehir 
edildi 

istanbul Su Sporlan Ajanhgmdan: 
16/7/1939 tarihinde Seref stad1 yiiz

me havuzunda yap1lacak olan yiizme te~
vik miisabakalan beynelmilel atletizm 
miisabakalan dolaylsile tehir edilmi~tir. 

Hakemleri davet 
istanbul Atletizm Ajanhgmdan: 
16/7/1939 giinii yapJ]acak beynelmi· 

lei atletizm miisabakalanm idare edecek 
alan a~ag1da isimleri yazil1 hakemlerin o 
giin sa at 15 te F enerbahc;e stadmda ha
ZIT bulunmalan rica olunur: 

- Antre! 
!c;eriye biri gri pardesiilii ve uzun boy

lu, biri de san pardesiilii, biraz daha k1· 
saca iki gene girdi. Tiirkan bu kadar go
rebilmi§ti, hemen online baktJ ve d!~an 
<;1kmak i~in oda kaplSina dogru bir ad1m 
a ttl. 

Kamile sesleniyordu: 
- Kar;ma, yabane1 degil onlar, pre· 

zante edeyim de oyle git I 
Tiirkiin kap1ya dogru ahldt. Fa kat o

niine c;tkan gri pardosiilii adam: 
- Ben size kendimi ve arkada~1m1 

takdim edeyim, dedi, ben, .;liikrii ... Ar
kada~tm Muvaffak ... 

Tiirkiin boguk bir sesle te~e'<kiire ben
zer birsey mmldand1 ve kap1ya dogru bir 
ad1m daha ath. 

Kamile bag1rd1: 
- Bir dakika otur, Tiirkan, ne olur

sun, ondan sonra gidersin. Hatmm ir,;in, 
yoksa danlmm. 

Tiirkiin yanm dondii ve hep online ba
karak: 

- Cok ge<; kaldtm, diye mmldand1. 
iki adam da terbiyeli bir duru~la yal

vanr gibi hal aldtlar. Tiirkan bir dakika 
oturup kalkmak kararile divanm kenan
na ili~ti. 

$iikrii ismindeki gene de yata~tn kena-

Biirhan F elek, Adi! Giray, Dr. Ad
nan Hiin, Naili Moran, Cemil Uzunog
lu, Ali Rtza Sozeralp, S. Y asumi, ih -
san Bel or, H. F eridun, Sudi, Semih 
Tiirkdogan, i. $ahinba~. Hilmi, Mahit, 
C. Ba~aran, Firuzan Tekil, Rauf, F ethi, 
K. Bessim, Ali Bessim, Cemal. 

Amerika atletleri Avrupaya 
geliyor 

. Kii<;iik bir kadrodan rniirekkeb alan 
Amerika atletizm tahm1 muhtelif miisa
bakalar yapmak iizere Avrupaya gele -
cektir. Amerika tak1mt ~u ~ekilde tespit 
edilmi~tir: 

I 00, Seffrey, 400, Miller, 800, Be -
etham, 1500, Blaine, Rideaut, SOOO 
Schwarzhopf, 11 0, Battiste, 400 mania, 

Cacharne, yiiksek Steers, smk, Varroff, 
uzun atlama ve disk ir,;in Watson ser,;il • 
mis.tir. 

7 agustosta Londrada yap1lacak mii
sabakaya davet edilen F enzke ve Cun· 
ningham tak1rna bilahare iltihak edccek
lerdir. 

Merkezi Avrupa kupas1 do
mifinal ma'i:lar1 

Merkezi Avrupa kupast di:imifinal 
mac;lan Milano ve Belgradda yap1lan o
yunlarla sana ermi~tir. 

Belgradda, Beogradski ile Macarlarm 
Aupe~t tak1m1 kar§Jla~mi~tlr. 15,000 ki~i 

oniinde yapllan ma<;m ilk devresinde 2-1 
ga]ib alan Yugoslav tabmt mar,;1 4 - 2 
kazanm1~t1r. 

Milano' da yap1lan mac; ise Bolongna 
ile Maearlarm F erensi Varu~ tabmlan 
arasmda yap1lm1~tlr. 

ilk devre 1 • 0 F. T. C. tak1mmm le
hinde bitrni~. italya tak1m1 ma<;1 3 - I 
kazanrnl~tlr. 

lngiltere • Almanya atletizm 
ma~1 

fngiltere ile Almanya arasmdaki at -
letizm miisabakalan 20 agustosta Kolon
yada yapllacaktlr. 

Pazar giinii Barutgi.ici.i saha
smda yaptlacak miisahakalar 

I - F ener Y1lmaz - Barut Giieu A 
taklmlan sa at 17,30 da. 

2 - Fener Ytlmaz - Barut Giieii B 
taktmlan saat 15,30 da. 

3 - Fener Y1lmaz - Barut Giicii pi
siklet<;ileri arasmda siir' at ve mukavemet 
miisabakalan saat 17,30 da. 

4 - F ener Y1lmaz - Barut Giieii at
letizm miisabakalan saat 18,30 da. 

Askeri liselerin su sporlar1 
hayram1 

Asker) Liseler Miifetti~liginden: 
Cengelki:iy Kulelide 16 temmuz 939 

pazar giinii saat 15 te yap1lacak asker! 
liseler be~inci y1l su sporlan bayramma 

istanbulda bulunan biitiin meb'uslartmiz.
la Vilayet ve Belediye erkiim, Parti ve 
Halkevleri ba~kan ve azalan, matbuat' 
erkam, Universite rekti:ir, dekan ve do -

c;entleri ve talebeleri ve tekmil diger okul 
direktor, muallim ve talebeleri, spor ku

liibleri ba~kan ve azalan davet!idirler. 
Tesrifleri rica olunur. 

nna oturmu§, Kamileyi samyor: 
- Nedir sen de boyle yan ((lplak ya

ttyorsun? Hasta m1sm? Kalksana, diyor
du. 

Sofada gene ayak sesleri duyulmu§tu 
ve kaptya yakla~1yordu. 

Kamile dogruldu: 
- Bunlar da kim? Bir kalabahk ... 
Kap1 birdenbire ardma kadar ac;1ld1 ve 

e§ikte iki adam goriindii. Bir tanesi i<;eri 
girdi ve odadakilerin yiiziine ayn ayn 
baktt. Esmer, yag1z, orta boylu, t1knaz 
bir adamdt. Etli yiiziinde siyah gozleri 
parlak ve keskindi. Ellerini arkasma ko
yarak: 

- Hie; ktm!ldamaym1z! dedi. 
Sonra arkasmdaki adam a emir verdi: 
- Nazmi Efendi, sen merdiven ba-

~mda dur, a§ag1kiler haZJr olunca bana 
seslen. 

Odadakilerin hepsi ona hayrctle bakt
yordu. Korkudan omuzlan yukan kal
kan Tiirkiin sararml~h. Kamil~ birden
bire doi'ruldu ve ofkeli bir sesle: 

- Kimsin sen? dedi. 
Adam ilkonce on a cevab vermedi ... 

Gozlerini Tiirkanla gencler i.izerinde gez
dirdikten sonra Siikriiye dogru yiiriidii: 

- Biz Miidiriyetten l!'eliyoruz, stzl 
merkeze gotiireeegiz I... dedi. 

, 
Bi.iyi.ikdere BEY A Z 
Mi.inir Nureddin v 

Sabaha kadar GREGOR ldareslnde STRIN 
ISPANVOL ARTIST 

Pazar gUnU GREGOR CAZ ve varyete 

T ekirdag iskan M iidiirliig 
1 - Corlu kazas1 dahilinde Edirne - istanbul asfalt 

kilometresi civannda yalmz kerestesi hi.ikumet taraf1 
(200) goc;men evi in~aasr ir,;in 27/6/939 giinii kapah za 
siltmede teklif edilen bedeller Komisyonca haddi I 
yeniden eksiltmiye konulmu~tur. Ke~if bedeli (63024) 

2 - $artname vc planlar vesair evrak 315 kur 
Tekirdag iskii!1 Miidi.irliigi.inden almabilir. 

3 - Eksiltme 14/7/939 cuma gi.ini.i saat 15 te Te 
liigiinde mi.ite~ekkil KQmisyon huzurunda ve kapah 
caktJr. 

4 - Muvakkat teminat miktan ( 4401) Iiradtr. 
5 - Teklif mektublan yukanda yaz1lt eksiltme s 

veline kadar Komisyon Ba~kanhgna tevdi olunacakttr. 
Talib olanlarm ehliyet vesikalanm hamilen mi.ira 

Vol ve bina i 
ZONGULDAKTA EREGLi 

t,tetmesi genet 
A!?agrda yazrh i~ler 30/7/93!1 tarihinde kapah zar 

iizerinden ihale edilmek iizere miinakasaya konulmu~t 

1- Ba, Tarla .. Asma • Dilaver yolu: 
Muhammen bedeli 92582 lira 42 

2- Doruk • Gelik yolu: 
Muhammen bedeli 65129 lira 56 

3- Asmadagda yap1lacak binalar: 
Muhammen bedeli 50,000 lira: 

4- Gelikte yap1lacak iki bina: 
Muhammen bedeli 27,500 lira. 

5- Zonguldakta yapdacak bir bina: 
Muhammen hedeli 13,500 lira. 

6 - 30 aded aile evi: 
Muhammen hedeli 90,000 lira. 

Yol ve bina gruplan ayn olmak i.izere ihale edilecek 
Mi.inakasa ~rtnamesi, vahidi fiat cetveli ve fenn1 ~ 

jeler on be~ lira bedelle Zonguldak Ere.fti Komi.irleri 
Mi.idiriyetinden veya istanbulda Galatada Gi.iven hanm 
tanbul Bi.irosundan almabilir. 

Bahkesir Belediye Reisligin 
Cataldag ormanmd.an Bahkesir ~ehrine isale edilecek 

yunun takribi proielerine gore esas projelerinin yapUnlm 
kaletince tespit edilcn ~artnamesine ve arttrrma, eksiltm 
ve pazarhkla ihale edilecektir. 

1 - i~in muhammen bedeli c5900. liradtr. 
2 - Pazarhk 26/7/939 tarih ~ar~amba giinii saat 16 

ciimeninde yap1lacakbr. 
3 - isteklilerin a~ag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayn 

kadar Enci.imene teslim etmi~ olmalan laz1rndtr. 
A - •443» lirahk kanuni teminat. 
B - Kanunur. tayin ettigi vesikalarla su projelerini 

yetine dai,. Nafm Vekaletinin ihtisas vesikas1. 
D - Kanunun dorduncu maddesi mucibince pazarllg 

bir hali bulunmad,gma dair istekli tarafmd.an imzalanm1~ 
Taliblerin ve fazla malumat almak istiyenlerin Bahkesi 

ligine muracaatleri ilan olunur. 

Elbistan Kaymakamhg1ndan: 
KazamiZ koylerinin sagltk i~lerinde kullamlmak i.izere z· 

indiana marka bir sepetli motosiklet almmas1 eksiltmiye k 
isteklilerin en ge.; 20/7/939 per~embe giinii saat ana 

Kaymakamhgma ba~ vurmalan ilan olunur .. 

T opkap1 Saray1 M iizesinden : 
A~1k alan 10 lira asli maa~h itfaiye i~yarhgma bir meml.l 
Taliblerin orta dcrecede tahsil gormii~ olmast, askerligi 

lunmas1 ~arthr. 
Elektrik islerinden ve motorden anlamas1 da gereklidir 

imtihan da E.'dilecektir. 
Taliblerin gerekli evraklarile aym 20 nci per~embe giirt 

icl.areye mi.iracaatleri. 

Y atagm kenannda oturan $iikrii aya
ga kalkt1, adama yakla~arak, tepeden a
§gl bir bak1~la ve yiiksek sesle: 

- Ne miinasebet! dedi. 
Sivil memur onu itmek istiyormu§ gi

bi bir hamlam§la sordu: 
- Siz ne miioasl'betle bu yatagm ke

narmda oturuyorsunuz? 
- 0 hammla benim aramda bir me

sele. Size ne oluyor? 
Memur giildi.i: 
- Merkezde o meseleyi anlatmm1z, 

dedi. Bizim vazifemiz bu randevu evini 
kapatmak!Jr. Buyurunuz I 

Tiirkan bir <;lgltk kopardt ve divanm 
iistiine yiiziikoyun kapand1. Ona dogru 
ko§an Muvaffak isimli gene, yiizii bem
beyaz kesilen Tiirkiim goriince: 

- Bay1ld1! dedi. 
Kamile yataktan ftrlad1 ve vlplak a

yaklarla ko§tu, gene km omuzlarmdan 
tutup sarsarak: 

- ::Qirkan, yavrum, Tiirkan l diye 
bag1rdi. 

Kmn ba§I ve gi:ivdesi canm bir ce
sed gibi sallanml$!1. Kamile kostu ve bir 
kolonva ~isesi yakalayarak geldi. $iikrii 
ile Muvaffak da Tiirkiinm iist~ine egil
mi§lerdi. Kolonya ile ~akaklan ugulan 
gene k1z, gozlerini ac;mca etrafma bakt1, 

bogulaeakmt§ gibi derin b 
tekrar kendinden gec;ti. £ 
nun ba§ml ve kollanm ug 
diyorlard1. Memur d1§ar1 
~irdi. Elinde kolonya ~i~ 
ran ve kendisine bi.iyiik bir 
Kamileye yakla§tl, Tiirk 

- Kim bu hamm? d 
Kamile bagud1: 
- Gormiiyor musun. 

le girdi? 
- Biz vazifemizi yaP1 

- Vazife boyle mi 'I 
yiiregine mi indireceksinit:? 
c;i. Bak, yamnda i§i var. 

Kamile yatagmm yanl~~ 
lerini giydi ve tekrar ba~ 

- Haydi, c;tk odartl 
Ben giyinecegim. 

- (:abuk ol. 
T"r~ Memur genclere ve tJ bt' 

- Haydi, siz de berll 

dedi. ~ 
Gene k1z ellerini yiiziitle 

kmyordu. Kamile bag1rd1: ~ 
- Onu btrak, onun ne , 

Aile klZl o. Buraya i~ alrPjr 
vine gidecek. Onu b1rak. 
liriz. 



1r kahraman i~in 
ikilen garih heykel 

eser 
~etirir. Fa

gelen 
erin hemen 

C dakikati ~ii -
~"mek ve ona 

r ··r bah~etmek K (j 111~ tecelli eder
: bu ~ekilde 

ngflfr. muhayyi -
inceliklerini 

' 
giizellikle-

Ikikatle mezcetmi• I B I . , k' • our. u • 
I san at ·ar bazan da . .. 

]' h gec;mi§ gu -
kurUt met ~ . ~hralannJ canh bir ~ekilde I 

anasile If a de eder. Fa kat bu ~ekil-
an eserlenn ekseris1· "f d •v. • b 1 a e ett1g1 

J{urllf' ~ ~rabe~ realiteye kabili tatbik ve 
r .b~r ~ekildedir. F akat insan hale
:. mm bazan tabiilikten b1kmasile 
ucu etmek temayiilii san' atkara da 
lur. Ve bu hal hakikate tetabuk 
eserler viicude gelmesine sebeb 

>u sure tie giizel san' atlarda acayib 
~rupu te§ekkiil eder. Buntm gibi 
Jb .eserler bazan da tabii temayii
~esJ olmayip bir mecburiyet ve ce
garlar. 

*** 
rada bulunan acayib heykeller a-

. . iiphesiz en me§huru Saratoga 
~artna:l~r. Bu heykr.l, ifade ettigi kuvvet-
hl~; .Jle old~kc;a me~hur ve yaplh§ tar

lie hayhce enteresand1r Kab 1 · ar ma 
yapJlmJ~hr. Bir top iizerinde c;iz-

--111111"" ~~c~k, ii stiinde bir general apole
de~ ustunde tefne dah vardJr. Sad 

ner p .. · e 
ar~as! uzennde ~u sal!rlar ya-

~Bu am~. Nevvork hiikumeti tr.ra
t Jlk~.~nn 1777 senesinde harika
an Ir askerin kahramanca c;ar -

II ve varalan d k .. 
:131 · masm1 ya ctme ICm 

da lhr. Bu muharebe milli ink1laba 
• n parlak z f · · b gii-0 a ermt kazandmrken u 

ina da Gene I M . 1 . . . . ra a)ur apu etm1 
rmi§l!r.>> 

yaPzf a her§ey tamamd1r. F akat eksik 
~it:'§t'Y var ki o da General riitbesini 

J11
1 olan kahraman askerin ismi. 

J3el.onralar1 l . . d ara~tJrma ar netlce:nn e 
ratoga zaferini kazanan Benois 

rdoldugu anla IlmJ~hr. Arnold in-e u~unu gayet .. l b' k"l ~ guze H wanevra 
c;ed 1 mege mecbur edince zafer, 

1f •an an taraf d k ' . 
• d'l d In an ahramanm IS· 

te 1 mAe en konl!reye bildiriliyor. 
rnold'u k d •v• )a•k b. n uman a ethgi a· 

• 'I' ~ It &eneralin emrine verili -
• sn 17 er 7 ilk tesrin hiicumuna bas-
z~~ . 
kof111' • 

}\:at» ltalyan1n 
'a S £BRa$laratz 1 inci sahtteclel 
'. an e 'd 

vletler "k mo a toplanan miitte· 
·ararJ yu ~e~ konseyinin 15 :'4/ 
• muc1b1n d 

J1 f ·1 k ce - man a veren 
, s~ ah e, .. endi haberi ve muvafuka· 

1 a~ ~uzakere ve imza edilen ve 
~ n~n l' e. efleri ve ayni zamanda ala-
a a lmn arzusile d b . b" d .. .. b e anz 1r teza 

• ! gorunen u an! f d 
h f' 1 ... h . a~amn me a 1 

Yazan: ZEYNEL AKKOC 

hyorlar. Arnold hie; 
olmazsa yalmz bir 
asker s1fatile harbe 
i~tirak etmek istiyor. 
F akat ba~kumandan 
General Gates tara
fmdan bu teklif red
dediliyor. Bunun ii
zerine Arnold atma 
binerek «is.tiyen be
nimle gelsin» diye 
bagmyor. Onu se -
ven zabitan ve as
kerler kendisini ta -
kib edivorlar. Ve 
bu suretle ikinci 

Saratoga zaferi kazamhyor. Muha -
rebenin sonlanna dogru serseri bir 
kur~un Arnold'u sol dizinden yarah -
yor. General baygm bir halde c;admna 
gotiiriiliiyor. Kendisine geldigi zaman 
General Majur apuletini yatagt ucunda 
buluyor. 

Bundan sonra Arnold Filadelfiya mm· 
takas1 ordu kumandanbgma tayin edili • 
Yor. Orada sefahete dii§iiyor. Ve ingiliz • 
lerle ahpabhk ettigiriden, hainlikle itham 
edilerek divamharbe veriliyor. Sue;, delil 
olmadJgi i~in divamharb onu cezalandJra· 
mamakla beraber baz1 tavsiyelerde bulu· 
nuyor. Bu hal Arnold'un c;ok giiciine gi
diyor. Kendisini itham edenleri mevkiden 
dii~iirmek ic;in ugra§lyor. Fa kat muvaffak 
olamaymca ingiliz ordu kumandanlarile 
muhabereye batliYor. Bu ihanet meydana 
c;1kmca da ka.;makla camm giic; kurtara -
biliyor. 

Sulhu miiteak1b General Arnold. Lon· 
drada bir Amerikan gazetecile konustugu 
zaman aralannda §U muhavere gec;iyor: 

Gazeteciye soruyor: 
«- Ben Amerikada elinize kcc;seydim 

ban a ne yapardm1z ?» 
Gazeteci cevab veriyor: 
«- Saratogada yaralanan bacagmJZi 

keser, kahramanhk niimunesi olmak iize
re am! seklinde te§hir ederdik. Geriye ka
lan viic~diiniizii de asard1k.» 

Efsanele~en bu muhavere Saratoga a
bidesinin yapilmasmda ilham memba1 ol
mu§tur. Ve bu suretle ismi me<;hul biTakl
lan bir kahramanm yaralanm1~ bacag1 e
bediyetler ic;in bir ibret memb1• ' ' t. 

Zeynel AKKOC 

notast 
Franstz Cumhur Reisi, Paris 
elfimiz ~ereline ziyalet verdi 

Paris 13 (Hususi) - Frans1z Reisi
cumhuru M. Lobron ve refikas1 tarafm
dan bugiin, Paris ekimiz Suad Davaz 
ve refikas1 $erefine Eliza saraymda bir 
ogle ziyafeti verilmi$tir. 

:(.:(.:{. 

F ransamn milli bayram1 
k 

ebr' ur u fl liraz kayidlanm koy • 
. h es 1 ~ere eyler. 14 temmuz F rans1z milli bayrammm, 

b1r, ..uuat, bu miinasebetle Fransa Ha· bu sene Frans1z Biiyiik Ihtilalinin 150 nci 
£tr d k~ITlnm YaphgJ baz1 tahrirl veya yddoniimiine tesadiif etmesi miinasebetile, 

''-' e a1rasyonlan da ne~retmekte 0 ]. bugiin Fransada fevkalade tezahiirat ve 
~ :~an talvan h"k~ · · I k U • H bd n . la h kk u umetJ, bu dekh • meras1m yap1 aca !Jr. mum1 ar e 

r a mda da · "h · k sonra ilk defa olarak 500 ingilil askeri, 0t n b"ld" . aym 1 hraz a • 1 1 mr.» 50 lngiliz tayyaresi Pariste yap1lacak bii-ot p . . 
d

edi- 1• arrste lakayd bir surette yiik gec;id resmine i§tirak edecektir. Aym 
harfrlandt maksadla lngiltere Harbiye Nami!e er

ktf. 13 (a.a.) - Havas ajansl teb- kamharbiye reisi ve bir c;ok yiiksek tiirbeli 
YOr: !ngiliz zabitleri Parise gitmi§ bulunuvor· 

k - .F ~ans1z anla~malan mefadJ lar. 
yl 0 1ht1razi kay1d!ar ileri siiren 14 tcmmuz bayramm1, bilumum Fran -
' 01 notasJ Pariste lakayd bir ;urette SIZ miistemlekelerinde de bu sene mutan -
~' nmi~hr. Buna bmaen Fransiz hii- tan §ekilde tes'id etmek iizere haznhklar 

~ kuvvetle muhtemel olarak bu no· yapllmi~!Jr. 
:km.da hic;bir muamele yapm1ya _ Bu miinasebetle, gerek Fransanm An-

dPO ,elkJ s_adece mutad vec;hile notanm kara elc;iliginde, gerekse §ehrimizdeki eski 
'IDJ bJldirecektir. F rans1z sefarethanesinde bugiiun kabul 
·urk- Fransrz muhavelesi resimleri tertib edilecektir. 

teati edildi Parise giden ingiliz ordusu erhO.m 
·is 13 (a.a.) - Havas ajam1 bil- Paris 13 (a.a ) - ingiliz ordusu er-
r: kamharbiye reisi General Gort, diin ak • 

~~ .nderun sancag1 hakkmdaki Turk - ~am tayyare ile Parise gelmi§tir. Muma -
IZ mukavelenamesinin musaddak ileyh yann 14 temmuz bayram1 miinase· 

~~ I n, bu~iin Pariste Tiirkiye biiyi1k betile yap1lacak olan asker) gec;id :esmin
uad Davazla F rans1z Haric.iye de ham bulunacakt1r. 
Bonnet arasmda teati edilmi~tir. General resmen Fransa hiikumeti tara-

CUl\muRIYET 

Cumhurreisimizin 
telgraflar1 

I smet I nonii ile Ruzvelt 
ve Kral Boris arasrnda 
telgraflar teati f.f:lildi 

[Ba§taratt 1 !net sahttecle] 

giinii miinasebetile ekselansm1zm 
gonderdiginiz telgrafta bu derece 
hararetle ifade edilen hissiyata mu
kabele eylemekle hassaten bahtiya
nm. Birle§ik Devletlcr halk1 adma 
Tlirkiyenin devamh terakkisi ve 
refah1 hakkmdaki temennilerimi 
yollarken ekselanSimza en samimt 
§ahsi tazimlerimi de bildirmek is
terim. 

Franklin D. Roosevelt 

Bulgaristandaki seyltib 
miinasebetile 

Ankara 13 (a.a.) - Bulgaristan
daki Sevlievo seylab1 dola)'lsile, 
Reisicumhur !smet inonli ile Bul -
gar Krah Uc;lincii Boris arasmda a
§agidaki telgraflar teati olunmu§ -
tur: 

Majeste Uqii.ncii. Boris 
SOFYA 

Bu derece insan zayiatma sebe
biyet veren seylab haberini derin 
bir teesslirlc haber ald1m . Dostane 
sempati hissiyabmla en hararctli 
taziyelerimin kabuliinli majestele
rinden rica ederim. 

fsmet '.tnonii 
Ekselans tsmet !nonii, 

Reisicumhur 
ANKARA 

Sevlievo mmtakasmdaki felaket 
dolaytsile ekselansla.n tarafmdan 
bana kar§l gosterilmi~ olan ve beni 
derin surette mlitehassis eden dos
tane sempatilerinden dolay1 sami
mi surette te§ekklir ederirh. 

Boris 

Sahte sened 

tanzimine aid dava 

Muhakemeye yaz tati
linden sonra devam 

edilecek 

Hitler haklonda 
bir dedikodu 

Dansoz, Fiihrer'le nas1l 
tani~bgini anlabyor 

Hitler'in huzurunda dans eden Marion 
Daviel'in ismi bugiinlerde s1k s1k dillerde 
dola§maktadiT. 

Bu mesele hakkmda hakikate uymi
yan bin;ok rivayetler dola§hgJ ic;in, dan
soz, Hitler'le nastl tam§tlgmt ve onun 
hr~ISlnda nas1l dans ettigini, bir Frans1z 
gazetesine bizzat nakletmi§tir. 

Dansoz diyor ki: 
«- Sizi temin ederim ki Hitler'in 

ba§ka insanlardan hie; fark1 yok. Herkes, 
onun kar§Ismda dans ettigim ic;in benim
le alakadar oldugunu, odamm, Fuhrerin 
hediye ettigi resimlerle dolu oldugunu ve 
Hitler'i. diinyanm en sehhar erkegi te
lakki ettigimi zannediyor. 

Onunla nas1l tam§tigtml size anlata
yim. Bu meseleye dair oyle sac;ma sapan 
§eyler soylediler ki, hakikati anlatmak i
cab ediyor. 

Gec;en kanunusanide idi. Birka~ ay 
Londra kazinosunda dans etmi$tim. Son· 
ra Berlindeki Scala' da ve Miinih'teki 
Gartnerflatz'ta birkac; temsil verecektim. 

Bu gala miisamerelerinden birinin so· 
nunda, Hitler'in tiyatroda bulundugunu, 
dansirnl biiyiik bir dikkatle takib ettigini, 
birc;ok defa ilk alb~ i~aretini kendisinin ver
digini ban a soylediler. T abii c;ok mem· 
nun oldum. Fakat, haddinden fazla he· 
yecan ve hayret gostermedim. 

Locama girdigim zaman, tiyatro di
rcktorii, Hitler'in beni gormek arzusunu 
izhar ettigini ve beni Fiihrere prezante e· 
decegini siiyledi. 

Fuhrer, kendi locasmda, maiyeti er
kanile beraber bulunuyordu. Beni p;oriir 
gormez ayaga kalktl, bana dogru ilcrledi. 
Onu tahmin ettigimden daha k1sa boylu 
buldum, fakat frak kendisine <;ok yakt~
ml~tJ. igilerek elimi s1kh ve almanca 
bir§ey soyledi. Beni tebrik ettigini tahmin 
ederek ingilizce te~ekkiir ettim. Muha
vere bu ~ekilde, hakikatte pek anla~dmaz 
bir hal ald1gmdan ikimiz de giildiik 0 
anda, Hitler'in c;ehresinin. bazJ fotograf
larmda goriilen sertligini kaybettiginin 
farkma vard1m. 

Bu ilk gorii~meden sonra, FUhrer, bir· 
c;ok defa Gartnerflatz tiyatrosuna gelerek 

Gec;ende, istanbul Aguceza mahke- danslanm1 seyretti . 0 tarihten sonra, ken
mesinde, bir sahte sened tau~imi iddiasi- disini 21 §ubata kadar bir daha gorme· 
le muhakeme edilen T aceddin, miidafaa 1m. 
safhasmda iken ba~ka bir clava ile kar§J· Sonr,a, gazetelerde, Hitler'le mua§aka· 
la§mt§ll. ~ok uzun siiren miidafaasJ:-~da, rna dair yalan yanh~ ~ayialar c;1kmaya 
Ag1rcezada Miiddeiumumi!igi temsil e- ba~ladi. Nihayet, Fiihrerin ellinci yJido
den muavin F eriduna, hakkmda ceza is-· niimii miinasebetile, Gartnerflatz'ta «Sen 
temesi dogru olmadJgml soylerken bazt Dul» u oynamak uzere davet edildim . 
tabirlerle hakarette bulundugn iddiasile 0 gece c;ok muvaffakiyetli gec;ti. <;ok 
de aleyhine bir clava ac;J!mt5h. Da·· , alb§landJm. Locama girdigim zaman, 
me§hud su<; kanununa gore ac;1larak 1;- orada Rayet biiyiik bir <;ic;ek demeti gor· 
tanbul Asliye Dordiincii Ceza Mahke- dum. Dzerinde gamah ha<;h bir kordela 
mesine verilmi~ti. Taceddin, Ag1rcezada ve Hitler'in kendi elile imzalanmi~ bir 
oldugu gibi Dordiincii cezada da tekrar karh vard1. 
tekrar ve hayli uzun siiren .rr.iidafaa yap- d' · b' 0 gece, Fiihrerin, §erefime ver 1g1 IT 
mi~tJ. Dun mahkemenin karan ogrenile- I-I' supede bulundum. Yemekten sonra, Jt· 
cekti, fa~.at Bursa Ceza Hakimi Biirha· ler bana fevkalade giizel bir altm kupa 
neddin Ogenin bu mahkeme reisli3ine 

hediye etti ve dansJmJ, giiniin birinde gene 
yeni tayin edilmesi dolayisile, heyet de-

. gormek istedigini soyledi. 
gi~mi~. karann rniizakeresile bildirilmes1, 

6 l•te maceram bundan ibaret.» mahkemelerin yaz tatilinden sonraya, ' 
eylul saat 14 e blrakiiml~tir. Diger ta
raftan. clava ba~ka giine b1rablmadan, 
Reis Biirhaneddin Ogen; veri! en ba~ka 
bir karan bildirmi~tir. $oyle ki 3005 nu· 
marah kanuna gore ac;1lan davalann bir, 
iki celsede bitirilmesi laz1m gelmektedir. 
Halbuki bu muhakemenin yedi celsedir 
siirdiigii anla~JimJ~hr. T emyiz Dordiincii 
ceza dairesinin 2/6/939 tarihli ve 5415-
1082 numarah karan, me~hud sue; dava
larmm uzun siirmek istidadmJ ~o:ltei.dik
leri takdirde me§hud suc;lu ktan c;1kanhp 
umumi hiikiimlere gore yiiriitiilmesi Iii· 
zumuna i~aret etmektedir. Bu itibarla da 
istanbul Asliye Dordiincii ceza mahke· 
mesi, evvela bu davanm me§hud suc;luk· 
tan <;Jkanlmasml kararla~tJrmJ~, sonra da 
arhk miistacel mahiyeti kalmadJgmdan, 
esastan karar ic;in yaz tatilinden sonraya 
gun koymustur. 

Sofyadaki bayram bitti 
Sofya 13 (a.a.)- Be~ gun siiren bir 

toplantldan sonra, dokuzuncu Yunak o· 
yunlan diin ak§am neticelenmJ$lir. Son 
eksersizlerden soma, Y unaklar Sofya 
sokaklarmda bir fener alay1 tertib etmi~
ler ve halk tarafmdan $iddetle alkJ§Ian
mJ$lardJr. 

fmdan kabul edilecektir. 
500 ingiliz askeri dun ogleden sonra 

Dieppe 'de karaya c;1karak saat 18.15 te 
Parise gelmi§ ve Parisin askeri kuman -
dam tarafmdan kar~Jlanmi§hr. Bu asker· 
ler, yarm F rans1z k1t' alarile birhkte gec;id 
resmine istirak edeceklerdir. 

Harbiye NazlTl da gitti 
Paris 13 { a.a.) - ingiltere Harbiye 

Nazm Hore-Belisha ve ingiltere havacJ· 
hk genelkurmay baeykam General Newall 
14 temmuz bayrammda haz1r bulunmak 
iizere ogle vakti tayyare ile Londradan 
buraya gelmi~lerdir. 

Yunanh atletlerin 
muvaffakiyeti 

ingiltere atletizm §ampiyonasmda dort 
yiiz knk yarda maniah yan§a giren Yu -
nan atletlerinden Mantikas ikinci olmu§-
tur. • 

Miisabakada birinci gelen Belc;ikah 
Bomans 54.9 saniye ile birinci gr!mi~tir. 
Yunanh atlet 6 yarda geride gelmi§tir. 

Me~hur Yunan atleti Syllas, disk at -
mada 49,15 metre ile birinci olmu~tur. 

Yunanhlar iic; ad1m ve diskte birincilik, 
440 yarda manialt ko§uda ikincilik gibi 
giizel dereceler alm1~lardJr. 

isvi~reli Nazilerin 
muhakemesi bitti 

Zurih 13 (a.a.) - Nasyonal S•J>ya
listlerin muhakemesi bitmi&tir. Biitiin su<;
luldr nasyonal sosyalist olduklanm i~rar 
etmisler, fakat masum olduklanm soyiiye· 
rek isvic;reye kar~I vatanperverliklerini 
iddia eylemi~ ve konfederasyonun istik -
lali aleyhind~ hic;bir zaman suikasd ha • 
reketinde bulunmadJk!anm bildirmi~ler -
dir. __ .._ 

Hitler, Danziglilere 
selam gonderdi 

Berlin 13 ( a.a.) - Forster bugiin 
Hitler'le Berchtesgaden' de oldukc;a uzun 
bir miikaleme yapm1~tJr. 

Danzigu Yorposten bu hususta a~a -
g1daki tebligi ne~retmektedir: 

Golayter Forster, yamnda ~eflerden 
Ganamt Zarske ve Hess oldugu halde, 
per~embe giinii Fiihrer'in misafiri olarak 
Berchtesgaden' de kalmi§ ve Fiihrer'le ol
dukc;a uzun bir miilakatta bulunmu~tur. 

Hitler, Golayter'i Danzig halkma can
dan selamlanm bildirme~e memur etm;~
tir. 

I 

$ehrin i~i nden 
I. 

Teneke mahalleler 
Avrupa yolu iizerindeki bu k1r1k dokiik 
kuliibeler kaldJrddJgl giin, ~ehir miizmin bir 

~ir kinlikten kurtardmt~ olacakbr 
Yazan: SALA.HADDIN GUNGoR 

_...,.,..,.,'"' ·-'·~ 

Trenle onlerinden gec;erken ic;imin Slz-1 ve senelerce temsil ettiler. 
ladJgmJ duyard1m. Hele yeni istasyon a- Y abanc1 seyyahlarm haftzalanna, il'K 
c;IId1ktan sonra, kondiiktiiriin sesi, bana kotii iz, burada yerle$ir ve ~ehirde dola• 
bir istimdad sadas1 gibi gelirdi: ~uken edindikleri giizel intJbalar da dQ.. 

- Cankurtaran... nii~te, buradan gec;erken silinip giderdi. 
Samrd1m ki, istanbul halb, hep bir a- Teneke mahalleleri, bu yiizden, gazete• 

g1zdan, kondiiktorle birlikte: cileri, hayli me~gul eden bir mevzudu. 
- Bu teneke evlerden bizi kurtaran Ten eke JI!ahalleleri, hemen her ka!emin 

yok mu ? .. diye haykmyor. ucuna takthrd1. F akat bu yaZilar, yuvar• 
Fa kat ne yaz1k ki, y1llar, birbirinin Ia nan bir tenekenin sesi gibi, bo~lukta 

iizerine basarak gidiyor ve her gec;en y1l, kaybolup gittiler. T eneke mahalleleri a· 
bu c;irkin manzaraya bir yenisini ekliyor- leyhindek.i yaz!lar ic;in harcanan miirek -
du. Teneke mahalleler, Marmara sahil • kebin parasile belki de birka~ teneke rna· 
lerine ac;1lan bu giizel pencerenin perva- hallesi istimlak edilebilirdi I 
zma sanki temel c;ivisile c;akilmi~ti. !stan- Ah, bu ciice evler ah ... Dev ciisscli 
bulun agzmda c;iiriik hirer di~ gibi snlla- eserlerimizi. gozlere nekadar da kiic;iik 
nan bu biiciir, bu eci~biic;ii~. ev gosterme- gosterirlerdi. 
liklerini, kiic;iik bir istimlak kerpetenile s6- 1stanbul, sanki, bu mahallelerden iba
kiip atmak, bilmeyiz 0 kadar giic; bir j~ retti. Ve Tiirkler, memleketin hak1ki sa
miydi? ·· Fa kat nedense, her gelen Bele- hibi olan Tiirkler, hep boyle bas1k, ii>tii 
diye Reisi, bunu kendinden sonrakinin 

teneke kaph, c;iiriikc;ank evlerde oturur -
iistiine attJ ve boylece haleflerin selefleri, 

lard1. Aleyhimizde, hu ne fena propa • 
seleflerin halefleri takib ettigi miiddet 

ganda idi. Y a o ba~1bo~ <;ocuklann aziz.-
zarfmda, teneke mahalleleri, kimse ta - li&i! Pencerelerin arkas1~da saklanarak, 
rafmdan rahatstz edilmediler. 

«Cumhuriyet» gec;en giinkii say1smda, 
$ehrin adeta yiiz karasJ olan bu ~ec;id 
yerinin de arhk temizlenmek iizere bu -
lundugunu haber vermi~ti. 

Diin bir arahk akl1ma geldi. Ttene 
atlay1p Kumkap1ya kadar gittim. Ten e
ke mahalleler, birbirlerinin omuz!arma 
yaslanmi~. di~leri dii~en sur kafilelerinin 
ara yerlerinde, ak1betlerini bekle~iyorlar
dl. Halkalan dagdan bir zincir gibi, $U

rada kopup burada baglanan «Kafilei 
sur», «Fikret>> in giiniindenberi biraz da
ha ihtiyarlami~. beller ibiraz daha biikiil
mii~tii. Kendi ken dime: 

- Aman, ey kurlancJ kazma!.. Nere
desin, gel yeti~! diye soylendim. Ye son
ra, bu ta~ ve toprak y1gmma bakarak: 

- Acaba, hangi bedii veya tarihi id
dia, bu duvar iskeletine yeniden hayat 
hakk1 verebilir? diye dii~iindiim. 

Y olumuzun iistiinde bu ilk ten eke 
mahallesi I Kumkap1dan ileride de. arada 
bir seyrekle$mek suretile bu c;irkin m~n
zara, Ia Y edikuleye kadar devam edip 
gidecek I Bizi biiyiik medeni merkezlere 
baglayan demir ku~agm en nazik yerinde 
bu sakathk ne ay1b ~eydi!.. Y abanc1 goz
ler oniinde lstanbulu, ancak dii~manlar 
da, bu kadar kotii $ekilde le$hir edebilir
lerdi. Yiiksek Turk kiiltiiriiniin olmez 
eserlerile yer yer siislenen bir §ehri, bu 
gOc;ebe kuliibeler, ne yaz1k ki senclerce 

gelip gec;en trenleri, nas1l da kemali me-
haretle ta~a tutarlard1. 

Hele neyse ki, ciddi miidahale ile bu 
sarkmt1hklann onii almm1~ gibidir. T c -
neke mahallesinde oyle evler gordiim ki, 
i~ine nereden ve nasii girilebilecegini kes
tirmekte itiraf edeyim, giic;liik r;ektim. 
Bunlann haz1lan, sur duvarlan i~ine go
miilmii~ hirer kiic;iik oyuktan ibarettiler. 
Masallardaki me$hur tdJsimh magara ~i
bi, bun! ann oniindede belki: 

- Ac;1l kilidim ac;1l! diye bagmnak 
laz1m gelecekti. 

Y erinde yeller esecek olan teneke ma
hallelerinin ortadan kalkmasile bu altm 
sahillerin alacaih goniil a<;ICI manzara, 
gozlerimin oniine geliyor: Deniz den ba~ 
ki!dJgJ zaman, hep bir kesimde, kutu gibi, 
belki kiic;iik, fakat herhalde hirer mimart 
manas1 olan evler ... Ye bu evlerin ara• 
smda demiryoluna yo] veren geni~ mey• 
danlar.. Meydanlann belini ziimriid hi
rer kemer gibi s1kan yemye~il bahc;eler ... , 

Semplon ekspresinin, bir de bu taze 
dekor arasmdan soluya soluya gec;tigini 
dii~iiniin .. 

Saym Lutfi K1rdar, Avrupa yolu lize
rindek~ bu afrika! kuliibeleri kaldJTdigi 
giin, Istanbullulardan; biitiin zahmetleri 
odeyecek kudrette bir le§ekkiir daha ka
zanacagma emin olabilir. 

Salahaddin GONGoR 

lzmir liselerinin askeri j ( ) 
hmi, 13 <·k·~>mpl~:;,d,ki m"h"hf 'Pul merakhlan icin 

liselerin askeri kamplan biiyiik bir intizam 
ic;inde c;ah~malarma devam etmekte:lir. 
Genclerin askerlik hayatma kar§l go.tcr
dikleri sevgi cidden biiyiiktiir, miistahl...e:n 
mevki komutam tiimgeneral Aktug diir,bu 
kamplan tefti§ etmi~ ve gordiigii intiz:~m 
ve gayretten miitevellid memnuniyetini kJ. 
sa bir hitabe ile genc;lere bildirmi§tir. 

Slovakyamn yeni kararlar1 
Bratislava, 13 ( a.a.) - Hiikumet, 

Slovakyanm istiklalini ne hukukan ve ne 
de filen tamm1yan rnernleketlerin diplo-

matik miimessilliklerinden haric ezmem
leket hukukunu refettiginden, 15 tern· 
muz tarihinden itibaren Brati~lavada se
kiz konsolosluk kapanacaktJT. Bu konso
losluklar, F ransamn konsoloslugu ile Bel
erika, Rumanya, 1svec;, Norvec;, Tiirkiye. 
Bulgaristan ve Litvanya fahri konsolos
luklandJr. Halen Slovakya ile Yugoslav
ya arasmda ekonomik rniizakereler ce
reyan etmekte oldugundan, Yugoslavya
mn resmen SlovakyayJ tammamasma 
ragmen, Yugoslav konsoloslugu miiza
kereler neticesine intizaren c;ah§makta de
vam eyliyecektir. 

Fransa Posta, Telgraf Nezareti ha:n
latile posta mlizesini 1slah etmek iizere 
yeni bir seri pul ~1kannak iizeredir. Yu· 
kanda bir niimunesini gordligliniiz bu 
pullar Fragonard'm bir tablosunu tck
siridir. 



BURSA MEKTUBLARI 

Bursantn zengin bir 
kazast: Karacabey 

Zengin ve miimbit bir arazisi olan Karacabeyde 
bire yiiz seksen nispetinde mahsul abnmaktad1r 

------

Yeniden yapxlmakta olan Karacabeyden bir manzara 

Bursa (Hususi mu\labirimizden) - §artlara tamamen uygun bir hale getiril -
Hi~ mubalagas1z olarak diyebiliriz ki, mek §artile inki§afl, herhangi bir s1hhi 
Karacabey topraklan Beynennehreyn mahzur ve endi§C tevlid edebilecek rnahi
denilen lrak ovasile bir seviyede feyizdar- yette degildir. M. Kemalpa§ada (I ,5) 
d1r. \=iinkii bu ova, Simav ~ay1, Hanife milyon kilo, Karacabeyde ise (8) rnilyon 
dere, Karadere ve Abolyond goliinii Mar kilo ~eltik istihsal olunmaktad1r. Kalite 
mara denizine doken Uluabad <;ay1 gibi itibarile l'!n iyi cins pirinci yeti~tiren Ka -
dort biiyiik. su ile sulanmaktadn. Ne '<are racabey topraklarmdan ge~en sene (216) 
ki, §imdiye kadar ba§Ibo§ akan ve feyezan bin lira varidat temin olunmu~tur. Kara
zamanlannda hu muazzam ovaYJ bir de· cabeyde (23,378) hektar ekilen arazi 
nize -.evirerek araziyi berbad eden, iistelik 
ortahgi batakhk i~inde b1rakarak halk1 
s1tma gibi miithi~ bir afetten kmp ge<;1ren 
bu sular, Karacabeye hayat yerine zehir 
akltml§llr. Cumhuriyet devrinin burada 
hi~bir eser kurmad1ji1m farzetsek sadece 
halk1 bu belalardan korumaya yanyan te
sisall yaptumas1 bile Karacabeyi canevin
den ve ge<;mi§ yiizy1llann ihmalinden 
kurtarml§ bulunmaktadJr ki, bu tesisat 
Cumhuriyetin en biiyiik ~ridir. 

Karacabey, vilayetin sogan, bakla, 
bugday ve pirinc gibi en k1ymetli toprak 
mahsullerinin merkezidir. Burada ne e
kerseniz ekiniz, hire yiiz seksene kadar 
mahsul alabilirsiniz. Pirinc, bunlarm ba
§mda gel en ve bu miktar verirnde buluna -
md1r. 

Valimiz ~efik Kuraltan, bir taraftan 
halkm s1hhatini tehdid eden ve s1tma 
memba1 telakki olunan, fakat diger taraf
tan onu ekenlere biiyiik servetler temin 
eyliyen r;eltik ziraatini teferruahna kadar 
yerlerinde tetkik etti. \=eltik tarlalanm 
gordii. Gayrifenni ve gayris1hhi §artlar al
tmda sulanan <;eltik tarlalarmda sivrisinek 
siirfelerinin iiredigi muhakkak olmakla 
beraber, kanunun tayin ettigi sulama tam 
tamamen tatbik ve kontrol edildigi tak • 
dirde ~eltik tarlalarmm sivrisinekleri ~o-

galtmak §oyle dursun bilakis onlarm nesli
ni kurutmak ve <;eltik tavalan kesik su • 
lanmada muayyen zamanlarda kuru ka· 
lacagmdan bu siirfelerin kendiliklerinden 
mahvolmalarmJ intac etmek suretile en 
tabii bir miicadele yap1labildigi dahi an
la§IlmaktadJr. $iiphesiz ~ok s1k1 bir kon -
trolun rnevcudiyeti birinci §arttu. 

Kaymakam Remzinin, Valimize verdi
gi izahata nazaran bu sene Karacabeyde 
22,000 doniim ~eltik ekilmi~tir. Bunu 
ekenlerin ekserisi zenginlerdir. Halk, 
bunlara tarlalanm icara veriyor ve bu su
retle kazanca k1smen ortak oluyor. Bir 
kisJm balk da bu tarlalarda amelelik ya· 
parak kazamyor. Bu itibarla devlet tahsi
lall da yolunda gidiyor. 

1ktJsadi kalkmmada ehemmiyet!i bir rol 
oymyan ~eltik · · kanunun tayin ettigi 

vard1r. Bu arazinin yeti§tirdigi mahsuller
den alman para miktart (bir rnilyon yirmi 
ii~ bin b~ yiiz otuz be§ liradu.) Buna 
mukabil Karacabeye ithal olunan madde· 
!ere veri! en yekun da ( 40,209) lirad1r. 
Sogan ( 165) bin, bugday (200) bin lira 
varidat getifmektedir. Bu itibarla, hcmen 
her ~e§id mahsule ve hatta pamuk ziraati
ne dahi fevkalade miisaid olan Karaca • 
bey topraklannm halk1 zengin~e§tirmek 
hususundaki yiiksek kabiliyeti her tiirlii 
tavsifin iistiinde yer bulmaktadJr. 

Eskiden geni§ mikyasta yap1lan sogan 
zer'iyah neticesinde milyonlarca kilo ku
ru sogan dogrudan dogruya A vrupaya 
ihrac olunurken bugiin d1§ pazarlann so • 
ganlanm1za talib olmamasJ, bu k1ymetli 
mahsuliin yerine pirinc ziraatinin kaim ol
masmt intac etmi~tir. Bakla zer'iyah da 
ayni ~ekilde iken son zamanlarda Alman
yanm baklay1 Misirdan almaya '>aslamasl 
da ayni neticeyi dogurmu~tur. Esasen 
bakla ziraati, yumurcak denilen ve itlaf 
~aresi miitehasSJSlarca dahi heniiz an!a~t· 
lam1yan bir parazit bu rnahsuliin nefaseti
ni bozdugundan eski kuvvetini kaybetmi§-
tir. 

Karacabey kazas1 dii§man htilasmda 
ba§tanba§a yakilmt~ oldugundan burada 
yepyeni bir §ehrin temeli atJlml§, ana cad
deler bulvar §eklinde a<;Ilmi§, yeni mima
riye uygun binalar yapilmi§ bulunuyor. 
Bilhassa {7) yolun birle§tigi Cumhuriyet 
meydam biiyiik Avrupa §ehirlerinde bile 
ender goriilen bir planla tanzim edilrni§, 
bununla beraber yeni binalarm aralarma 
s1k1§an ve t1pk1 giizel di§lerin yanmda ~ii

riik di~leri anduan barakams1 diikkancJk
lar bu esash. ve planh §ehrin baz1 yerlerini 
c;irkinle~tirmektedir. Valimiz, Karacabey 
Belediye Reisine bunlarm derhal ortadan 
kaldmlmaslm ve a~1kta kalacak pek az 
kimselere belediyece muvakkat yerler bu
lunmasm• emretmi§tir. Karacabeyin engin 
ovalarma bakan ytiksek bir noktasmda 
miikemmel bir de havuzlu park yap1lm1§· 
hr. N af1a Vekaleti Hanifedere ile Kara-
dere tizerinde biri 40 metre uzunlugunda 
(27) bin lirahk betonarme · bir .. .. 

-48-
- Tam vakittir, dedi. Haydi baka-~ Yiiregi agzma gelircesine ~arparak yii-

IIM, ban kay a gir. Y olun a-;1k olsun. Go- riidii. Bankanm camh kapiSim iterek i~e
reyim seni, i§i iyi idarre et. Biz aynlaca- ri girdi. 
g1z, bir arada bulunmamak daha dog- Bu saatte, Goldonaf'm dedigi gibi, 
rudur. bankada hakikaten kimsecikler yoktu. 

Dordii de otomobilden indiler. Gi§elerde birkat; memur, vazifeleri ba§J· 
Raks, bankanm kapiSina dogru ilerile- na heniiz gelmi~ler, mii&teriler sokiin et· 

di. Daha ilk ad1m1 atar atmaz o mel'un meden evvel dahili servis i§lerini hamh-
hu;kmk tekrar ba,lami§tl. yorlard1. 

Raks yanyolda durup sag kolunu ile- Raks'm, etrafm1 bir sis arasmdan go-
ri uzatarak hu;kmg1 ge'Yirmege t;ah§h. Mu ren gozleri, gi§eleri ~yle bir dola§tl, ka
vaffak olamad1. En korkulu anlannda b1- sa dairesinin camh bolmesinde durdu. 
~ak gibi tesir eden bu ilac, §imdi hi'Ybir Veznedar, orada, camm arkasmda, ka 
i§e yaram1yordu. pag1 &'Yik duran kasadan banknot deste-

HI~kira h1~k1ra bankaya girmenin mii- leri alarak saymakla ve ~ekmecesine yer
nasebetsizligini dti~iindii. 1§in tehlikesin- le~tirmekle me§guldii. 
den ba~ka bir de giiliinc olmak ihtimali Raks, on dakika soma, bu iit; be~ me-

'1: .:•o. vard1 · murdan ba§ka kimseler bulunm;yan hoi· 

ehir 

.Basvekil sehrimizde 
' ' 

<B~taratl 1 tnct sahifede> 

darla, Parti Umumi Katibi Fikri Tuzer, 
Antalya meb'usu Tayfur Sokmen, S1h· 
hiye miidiirii Ali R1za, Emniyet rniidiirii 
Sadreddin Aka, Daimi Enciirnen azalan, 
Vilayet ve Belediye erke.mndan miirek -
keb bir heyet Ba~vekili kar~1lamak iizere 
Suvat vapurile Pendige gitmi~lerdir. 

Ba~vekili harnil tren, ~aat 1 1 ,8 de 
Pendise vas1l olmu~tur. Doktor Refik 
Saydam, gayet nazik ve miiltefit hir ceh
re ile, istikbale gelenlerin ayn ayr1 elle
rini s1kml~ ve kendilerine: 

- Buraya kadar ni~in zahmet ettiniz I 
demi~tir. 

Ba§vekil, bundan sonra istasyonda o
tomobiller hazulahidigJ halde, yaya ola
rak iskeleye kadar yiiriimegi tercih etrni§
tir. 

Pendikliler ve bir klSim mekteb tale· 
besi, iskele caddesi iizerinde toplanarak 
BaFekili §iddetie alkl~lamJ§lardJr. 

Ba§vekil Refik Saydam, kar§IlayJcJiar 
arasmda bulunan bir arkada~lmiza, bir 
mtiddet istirahat etmek iizere Y alovada 
kalacagmJ soylemi§tir. 

Hariciye Vekili Siikrii Saracoglu, Ka
dJkoy~ki evine gitmek iizere, Ba&vekile 
veda ederek, iskelede aynlmi~tlr. Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi K1rdar, Ba~vekille 
birlikte, Suvat vapurile Y alovaya gitmi§
tir. Bugiin avdet edecektir. 

Ba~vekilin bir ay kadar Yalovadl.l ka
lacagJ anla$1lmaktad1r. 

Maliye Vekili Je eelJi 
Maliye Vekili Fuad Agrah da diin 

Ankaradan §Chrimize gelmi~tir. V ckil. 
bugiinlerde tedavi i<;in Parise gidecek • 
tir. 

lnhisarlar Vekili 

Giimriik ve lnhisarlar Vekili Raif Ka
radenizin bugiin ~hrimize gelmesi bek • 
leniyor. Vekil, lstanbulda bulundugu 
miiddet zarfmda Giimriik ve lnhisarlarda 
tetkikler yapacaktu. 

Ankara 13 (a.a.) - Gtimriik ve 1n
hisarlar Vekili Raif Karadeniz bu ak • 
~amki Anadolu ekspresile fstanbula ha • 
reket etmi~tir. 

ile, digeri ( 60) metre uzunlugunda ( 12) 
bin lirahk ah§ab bir koprii yaptumaktad1r. 
Bu kopriiler, Karacabey • B.ani!!Jrma yo
lunun rniikemmelle§mesinde rol oyn1ya • 
caklard1r. 

Karacabey mintaka~1n1n tiurt hinter -
land! da daha r;ok lstanbul olduguna na-
zaran: Karacabeyi Marmara denizine 
baghyacak bir §Osenin in§asile, Karaca • 
bey bogazmm taranmak suretile temiz -
letilerek deniz vesaitine a'YilmasJ ba§ta ge· 
len dileklerdendir. 

Bursa Valisi, ~ar§IYI dola§arak esnaf
la, halkla dogrudan dogruya temaslar 
yaprnl§, ah§veri§lerile, kazanclan, derdle
ri ve dileklerile alakadar olmu§tur. Kah • 
velerde oturanlan goriince kendilerine: 

- Galiba i§leriniz pek ~ok olacak! 
Dinleniyorsunuz! diye niikteli imalarda 
bulunarak ~ah§mad1klanna i§aret etmi~tir. 

Karacabeyden donerken yo! iizerinde
ki Uluabad koyiinde de koy kahvesinde 
oturmu§ ve halkla i§leri gii~leri iizerinde 
bir hasb1hal yapml§llr. Valimiz koyliilere 
burada Cumhuriyet idaresinin yaptirdJgl 
eserlerin faydalarml anlatml§, yaphracak
larmm da biiyiik i§ler oldugunu ve bura
ya refah ~a~acagm1 bildirmi~tir. 1htiyar 
koyliilerden biri: 

- Onlan biz gormezsek bile evladla
nmlz gorecek.. Bizim dedelerimiz ~ah~ -
mami§lar, onun i~in bizi boyle h1rakm1~ • 
lard1. ,Simdi biitiin millet ~ah§Jyor. Mem· 
leket cennete doniiyor. Bunu olsun gore -
bildigimize §iikrediyoruz, demi~tir. 

MUSAATA~ 

de cereyan edecek haydudluk sahnesini, 
bu sahneyi kendi delaleti sayesinde ve ken 
di elile hamlam1~ olacagm1 dii§iiniiyor, 
iirpertiler g~iriyordu. 

.Su anda, ba§larma gelecek felaketten 
tamamen bihaber olan §U memurlara, va 
ziyeti hayk1ra baykua anlatJp banka ka
pilanna koldemiri vurdurmak i~in, biiyiik 
bir arzu duyuyordu. 

0 esnada, kalemini kulag1 arkasma 
yerle§tirmi~ bir memur, Raks'm yanma 
yakla~h. 

- Mosyo, bir emriniz mi var? 
Olan olmu§tU. Bu suale cevab ver

mekten ba~ka ~;are yoktu. Verecegi ce
vabm, kendisini tehlikenin ta ortasma ata
cagml bile bile: 

- Banka direktoriinii gormek istiyo
rum, dedi. 

- Kim diyelim Mosyo? 
Raks, cebinden kartm1 1;1kard1 ve ke

mali azametle banka memuruna uzath: 
- Mosyo Merkadye dersiniz ... Ma

liye miifetti§iyim, dedi. 
- Lutfen te§rif edin efe:1dim. 
Memur, boyle diyerek bir kart vizite, 

bir de Raks'm yiizline baktiktan sonra 
yol gostermek i<;in oniine dii§mii§tii. 

Bir yddoniimii 
[Ba.mtakaleden l!evaml 

ruz. F rans1z demokrasisinin bun lara kar§I 
kulland•g• yegane silah hiirriyettir, yalmz 
hiirriyetl 

Y aZ!yorlar: 
- Biz gelsek §oyle yapariz, boyle ya

parJz I 
Diyorlar. 
E vet, belki bir <;ok §eyler yapabilirler. 

Fakat bu a§ln adamlarm yapam1yacakian 
bir ICY varsa o da kendi ellerindeki hiirri
yeti biitiin vatanda§lara adalet ve miisa
vat esaslan dahilinde taksim etmektir. 

Ve bu hakikat Fransada <;ok iyi haz
medildigi, yani F ransada demokrasi ka
mil ve olgun bir hale geldigi i<;indir lei 
memleket, Avrupay1 kas1p kavuran a§Irl 
sag ve a§m sol cereyanlardan korkmJya
rak, biitiin sjyasi buhranlan sarsmlJ ge~ir
meden kar§Ihyabilmektedir. 

Ayn §artlar ve ayn tesirler altmda do
gan Tiirk ink1laht da ferdi hiirriyet pren
sipini ba§hca esaslanndan biri olarak ka
bul ve ilan etmi§ bulunuyor. Biz de sosyal 
iradenin, ferdi irade ile mepsuten miitena
sib olarak ytikseldigine inan1yoruz. fieri 
cemiyetlerin, aneak hiir insanlardan kuru
labilecegine eminiz. i~timai tekamiil hiir
riyetlerin hirer hirer gasbedilmesile degil, 
bilakis onlarm giinden giine geni§letilmesi 
sayesinde tahakkuk edecektir. 

Bu itibarla 14 temmuz F ransa ile hera
her insanhk tarihinin de hi.irmetle yadede
cegi bir zafer giiniidiir. 

• 
1 NADIR NADI 

Koylerde tahsil 
ve terbiye 

{Ba~tarat1 1 tnci sahifede] 

Orta teJriBat 
Orta tedrisat miiesseselerine bu YJl ye· 

niden 450 muallim kahlacakhr. Bunla
nn 35 i Avrupa tahsilinden diineeek ta
lebe, 272 si Gazi T erbiye Enstitiisii me
zunlan, 60 1 da Yiiksek Muallim mekte
bi mezunudur. Bunlar, muhtelif vilayet
lerde vazife alacaklard1r. Vekaletin iize
rinde en fazla ~urdugu i~. lisan muallimi 
ihtiyac1d1r. Bugi.in kadroda, 287 lisan mu 
allimi vard1r. Y eni sene i~in 256 lisan 
muallimine ihtiyac vard1r. Bunlarm bir 
k1sm1m Oniversite temin edecek, bir kis
mi da a~1lan kurslarda yeti§tirilecektir. 
Y ardJmCI muallimler i~in 200 bin lira
hk bir tahsisat aynlmi§hr. 

'ilt teJriBat ifi 
Orta tedrisat miies~e~elerinin sayisi 156 

d1r. unlann 26 smda ~ift tedrisa yapll
maktadJr. Vekalet t;ift tedrisat usultinii bu 
y1l kalduacakhr. Bugiin orta tedrisat mii
esseselerinde I 04,000 ~ocuk okumakta
dJr. Bu rakam, her y1l 15,000 artmakta· 
d1r. Bugiinkii ihtiyac1 kar§Jlamak iizere 
300 ~ubeye liizum vardt.,. Bu maksadla, 
bazi mekteblerde yeniden §Ubeler ac;Ila
cak, baz1larmda da §ube adedi arttmla
cakllr. 

Yugoslav Naibinin Londra 
seyahati 

Londra 13 (a.a.) - Verilen malu -
mata gore, Yugoslav Naibi Prens Pol ve 
Prenses Olga p;elecek hafta Londraya ge
lerek "bhlat; giin Kral ve Kralil;enin mi
safiri olacaklard1r. Bu ziyaret hmusl 
mahiyettedir ve Diik ve Dii~es Kent'in 
Avustralyaya hareketlerinden evvel k<n
dilerine veda etmek i<;indir. 

Y ahudilerin protestosu 
Kudiis 13 (a.a.) - Alt1 ay miiddet

le hertiirlii muhaceretin menedilmesi Y a
hudi matbuatJ tarafmdan protesto erlil -
mektedir. Diplomatik mahfiller ise bu ka· 
ran, Arab muhalefetini asgari hadde in
dirmek suretile Beyaz kitabm mer'iyete 
girmesi ic;in miisaid hir hava hamhyaack 
mahivette telakki evlemektedirler. 

Daha banka memurlanmn bile vazi
feleri ba§ma gelmedikleri bu erken saat
te bu maliye miifetti§inin direktorii zi
yaret etmek istemesini hayretle kar§Ila
dJgl halinden belli oluyordu. 

Direktoriin oda kapiSI oniine kadar gel 
diler. Memur kap1y1 vurup i~eri girdi VI'! 

kendisini takib eden Raks\ hi.irmetkar 
bir tav1rla direktore takdim etti: 

- Maliye miifetti§i Mosyo Merkad
yel 

Direktor, bu hahrh misafiri lay1k ol
dugu ~ekilde kar~1ladi. Gozliiklerini ma
samn iistiine, okumakta oldugu bir mek
tubun iistiine b1rakh ve ayaga kalkarak 
nazik bir taVJrla selam verdikten sonra: 

- Bonjur Mosyo, dedi, emriniz ne
dir? 

Sa~Ian dokiilmii§ olmasma ragmen 
heniiz gene goriinen, iri yap1h bir adam
dJ. Biiyiik~e bir burnu, k1sa kesilmi~. a'Ylk 
san b1yiklan vard1. 

Arkasmdaki, klasik bi<;imli siyah ce· 
keti, sert yakahib ve koyu renkli k!!a va
tile, ciddi bir asker tesiri yap1yordu. 

Raks, direktoriin sualine cevab ver
medi. Kendisini odaya getiren rnemurun 

'Yiklp gitmesini bekliyordu. 

lngiltere milli mii 
yeni tabs • • 

l~ID 

kabul 
[Btz~tara!l 1 fnct ;ahiteaeJ 

raftan da tayyare in~aatmm tahminlerden 
pek <;abuk yap1lmakta bulunmasJd1r. Me
sela, bir bombard1man tayyare fabrikas1, 
kendisine verilen program!, yirmi hafta 
once hi tirmi§tir. 

Hindistan kuvvetleri baric olmak tize
re vaktile azamisi 118 binde tespit edilen 
tayyareci kadrosu, 150 bine <;Jkanlaca"k
hr. 
ingiliz ve Franszz tayyarelerinin 

miitterek u~uf tecriibeleri 
Paris 13 (a.a.) - Hava Nezareti, 

lngiliz ha va kuvvetlerinin ontimii!.de ki 
hafta bidayetinde F ransa iizerinde hir 
u~u§ daha yapacagml bildinnektedir. 

Hava Nezareti, evvelki sabah yapilan 
gosteri u<;u§larmdan da c;ok rnemnundur. 
lngiliz hava kuvvetlerinin 14 temmuz 
§enliklerinde ikinci bir gosteri U'YU~u yap· 
mal an tespit edilmi§tir. 1 4 temmuz u<;u ~ 
•una Frans1z hava kuvvetleri haricmde, • • • 
1ngiliz hava kuvvetlerine mensub olaralc 
bin kadar tayyareci i§tirak eyliyecektir. 

Frans1z hava kuvvetlerinin de 1ngilte
re iizerinde m;u~lar yapmas1 i'Yin proje -
ler hamlanmaktadJr. F rans1z tayyarele
ri, 1ngiltere iizerinde evvela giindiiz, hila
hare de gece U'YU§lan yapacaklard1r. 

1ngiliz tayyare filolan, F ransa iizerin· 
de yapacaklan u~;u~larda, hit; yere inme· 
den muhtelif istikametlere dogru seferler 
yapacaklardir. 
lngiliz tayyareleri AkJenizJe Je 

bir u~Uf yapacaklar 
Londra 13 (a.a.) - «Star» gazete• 

sin in bildirdiii;ine gore 18 lngiliz hava fi· 
losunun F ransa ve Akdeniz tizerinde bir 
u<;u§ yapmast i<;in bir plan hamlanmak
tadir. 

Birkac; giin i~;inde yap1lacak olan bu 
uc;u§ esnasmda katedilecek mesafenin ye
kunu 3200 kilometredir. Ut;usa I 00 pilot 
ve sair miirettebat i&tirak edecektir. 
lngiliz ihtiyat Jonanmast biiyiik 

manevraya ha:tnrlamyor 
Londra 13 (Hususi)- Harbden son· 

ra ilk defa olarak 50 harb gemisinden 
miirekkeb lngiltere ihtiyat donanmas1 a· 
gustos ve eylul aylarmda bi.iyiik manev· 
ralar yapacakhr. Bu miinasebetle, bahri· 
ye ihtiyat k1taatma mensub 12 bin ki i 

$imdiden silah altma davet edilmi~tir. Bu 
miktar umum bahriye k1taahmn alt:da 
birini te~kil etmektedir. 

Kral Core, agustosun dokuzunda ihti
yat donanrnayt tefti~ edecektir. 

Basvekil Cemberlayn, Avam \Camara· 

lspanyada harb eden Alman 
askerlerine verilen tazminat 

Berlin 13 (a.a.) - Fuhrer, Kondor 
lejyonu ile ispanyada harbetmi~ olan di
ger Alman goni.illiileri lehinde bir kart'r 
vermi~tir: «Hususl miidahaleler» esnM1:1· 
da zarara ugram1~ eski efrada nakdi fay
dalar temin eden kanun bunlar hakkmda 
da tatbik edilecektir. Keza bu kanundan 
Siidet topraklarmm i~galine i§tirak eden 
Alman ordusu efradile Siidet Alman go
niilliileri de istifade edeceklerdir. Verile
cc~: ,.Jaramn hes.abmda 1936, 37, '38 ve 
39 yillan, alakadar kimse bir muharebe
ye i~tirak etmi~ ve yahud en az 60 giin or
duda hizmet etmi~ oldugu takdirde harb 
y1h olarak telakki edilecektir. 

K1mk, elektrige kavu§tU 
i;mir 13 {a.a.) - Kimkta belediye· 

nin yaptlrmakta oldugu elektrik tesisatJ 
tamamlanml§ ve kabul rnuamelesi yap1l • 
rnl$hr. 

Memur <;Ikmca, Raks direktori.in ya
mna yakla~ll ve heyecandan titreyen bir 
sesle: 

- Mosyo, dedi, bankan1z be~ daki
ka soma iic; haydud taraflndan basila· 
caktJr. Derhal telefon ediniz I 

Direktor ka§lanm ~;att1. Masanm iis
tiinden gozli.iii;iinii ald1, · taktJ ve gene he
yet§inasJ biiyiik bir dikkatle siizdiikten 
sonra, soylenilen sozii i§itmemi§ bir a
dam tavrile: 

- N e dediniz? diye sordu. 
- Rica ederim, vakit ge~irneyin, 

bankamz haydud baskmma ugramak iize
redir. Vaziyet son derece ciddidir. Rica 
ederim, zahtaya haber verin .. 

Direktor vaziyeti hi~ bozmadan, ahes
te adimlarla masasma avdet etti. Y erine 
oturdu. Dirsegini masaya dayad1 ve <;e
nesini avu~lan i~ine alarak, Raks'I tepe
den tJrnaga, bir kere daha, biiyiik bir dik· 
ka tle gozden gec;irdi. 

Jiilot adm1 alahberi Raks tema~aya 
cidden cJ..eger bir manzara iktisab etmi§
ti. Sa'Ylan karmakan§1kt1. Yiizii, uyku
suz g~en gecenin verdigi bitabi bir yan
dan, heyecan ve korku bir yandan, sapsa
n kesilmi§ti. Gozleri kan~anag1 gibi idi. 

ediyo 
smm bugiinkii ce1se51~ 
yanatta bulunarak, 
rna ile hava ku 
azami ehemmiyet 
tir. 

Ba,vekilin 
Londra 13 (a.a.) 

ogleden sonra Avam 
t1g1 beyanatta deniz 
mn agustos ve eylul 
manevralarmdan az 
rnek ve filonun mLJess.u• 
hrmak ic;in ihtiyat 
ralara i$tirak edecegini 
nevralar §imdiden bii 
nu ihtiva etmektedir. 

BaFekil ihtiyat filo 
rihinde Weymouth'da 
~id yapacaklanm ilave 
lngiliz doJmil'l\~t,nl,al 

Paris 13 (a.a.~ 
mahfillerinde sc'l'v ·1enctuu 
hiikumeti, dornin~ronl 
rek bu mernleketlerdeki 
sub halkm ingilterede 
buri askerlik hizrnetine 
istiyecektir. 

$imali lrlanilanitt 

Londra 13 (a. a.) 
katolik bir te§ekkiilii 
mn senelik bavram1 
Down kontlugunda 
nutuk soyliyen Simall 
Lord Craigavon, De 
ileri stiriilen talebleri bir 
rak tavsif ettikten sonra 

«- Ulster' e 
bayragmm daima Ulster 
lanmas1 i<;in son "Al: ... ;mll 

dele edeceii;iz. Biz 
makla iftihar ettigimiz 
lugun vatanda$1 olarak 

Beynelmilel vaziyetten 
vekil. oyle demi$tir: 
«- Beynelmilel 

hayyelesinden ~1kan ta 
ima boyun mu egecegiz:? 
bu suale bugiin alenen, 
vermi tir. Harb, her an 
torler eger ingilterenin 
lamam1~larsa uykularmdan 
uyanacaklard1r. 

Harb zuhurunda 
balan imparatorlugun 
lundurulacakllr.» 

Bu ayhk salon 
n.n 15 incl 

Yahya Kemal • n_·~,,.l!~ 

Nlzameddln Nazlf • 
Vekilile 

Mahmud Yesarl • 

NUzhet Abbas • Bir 

All R1za K1rp • Orijin,l 
Nlzameddln Nazlf. 
Feruzan tizhan • <;adll' 
Hatlce Hatlb • Km:nt~1 

Ahmed lhsan • Deni~ 
Nerenizden zaytflarsmtt:• 
kadm ktyafetleri, 100 dell 

. ' ve alb tablo ku§e iizertll 
siz mecmuayt almayt 

Uzayan tira§l, yuzune 
dikkatini ve §iiphesini 
fazla goriiniiyordu. 

Raks'm k1yafeti de 
gibiydi Ostii ba§J 
nm u~;lan Hg1d gibi yukarl 
mi§, hravatl sag omzu · 
kadan uzakla~mJ§tl. 

Biitiin bu teferriiat, 
yip s1k dokuyan bir adam 
banka direktoriini.in hi'Y 
mi~ti. 

Gozlerini Raks'm sac; 
ralarmm ucuna kadar bir 
dikten soma, yiiziinii 
i~ini ~ekti. Y erinden kalk11 

yeniden beliren bir teb 
- Rica ederim MosYO. 

maz miSiniZ~ dedi. 
Elile, masasmm 

kol tugu i~aret ediyordu. 
Sahte Jiilot, istemiye 

ga oturdu. Direktor onun 
geldi ve yanagm1 hafif~e 
du: 

- Demek ki 
oyle mi? 
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tarak para kazanmak.. Dogrusunu so~
lemek laz1m gelirse gerek tiiyler ,gerekse 
kiirklerin degeri yiikseL F akat tiiy ve 
kiirk satabilmek i~in o giizel ve ~irin hay· 
vanlan oldiirmek icab ediyor .. 

Odette bird en hayklrdi: 
- Aman amcacigim.. Onlan oidiir • 

miyelim! 
- Oldiirmiyecegiz klZim .. Zira Mur· 

ray nehri iizerindeki badiseden sonra ru
humda boyle bir kabiliyet olmadJgmi da
ha iyi anlad1m .. T epeli ku~lan ve koala
lara kwmaktansa fakir kalmay1 tercih 
edecegim .. Mademki. i~in i~Wine his~iyat 
girmi$lir, servet sahibi olmaktan vazgec;
mek lazim geliyor .. 

Leon Verdier kardesinin bu hazin soz· 
lerine $Oyle mukabele etti: 

- Our bakaiim, efendim, o kadar 
ye' se dii~mege liizum yok.. T epeli ku~ • 
larla koalalann hayatlanm muhafazaya 
kalki~makla kendimize sade kolayca zen
gin olmak gibi bir vas1tadan mahrum etmi~ 
oluyoruz. Halbuki adada ba~ka i~lerle 
de ugra~arak para kazanmamn yolunu 
bulmak kabil.. Y almz ne var, o zaman, 
iki iic misli cah~mak, fazla gayret gos ~ 
termek icab ediyor .. 

Leon, karde§inin omzuna vurarak ila-

ve etti: 
- Haydi efendim, sen keyfine bak, 

bu hususta ayni fikirdeyiz .. Evvela insa
niyet ve merhamet, sonra kazanc ! .. 

Odette kendini zaptedemiyere!t bag1r· 

dJ: 
- Oyle ise ya~asm tepeli ku~larl 
Paul da arkasmdan heyecanla baykir-

di: 
- Oyle ise ya§asm koalalarl 
Leon Verdier evladlarmm gosterdik • 

leri bu insani hissiyat kar~ISlnda ~tok mem• 

nun oldu: 
- Belki az para kazanacagiZ, dedi, 

fakat emin olun mes'ud ya~Iyacaglzl 
Biraz apor!. 

T epeliku~lar adasmda dart ki~inin p;os· 
terecegi faaliyet muntazam bir program 
halinde tespit olundu. · Leon Verdi~r ile 
oglu Paul araziyi ekip bi~;mek i~;in icab 
eden tedbirleri almakla me~gullerken O
dette de biitiin zamamm a~ag1 yukan k1s· 
men ehlile$tirilmi~ olan hayvanlara bak • 
makla ge~;iriyordu. Bu ibtimam ve dik • 
katten bilbassa yiiksek ve golgeli agae< • 
lann ahmda ya~1yan tepeli ku~larla koa
lalar en fazla miistefid oluyorlardi. Ada
daki birGok hayvanlarm Odette'le olan 
dost]ugu cidden goriilmege ~ayand1. T e· 
peli ku~lar u~;arak ve gezinerek onun et • 
rafmda dola~JYorlar ve gelip avcunda 
yem yiyorlard1. Koalalara gelince, onlar 
da ilk fmatta hemen gene kizm kucagi
na fnhyorlar, omuzlarma kadar Giklyor
lar, yumu~ac1k tiiylerini yiiziine, yanakla
nna siiriiyorlardi. 

Francis amca da daha ziyade hayvan 
bak1mile me~gul olmaktan zevk ahyor, 
ekip b~roek i~lerine pek alaka gostermi
yordu. Oiger taraftan da adada yeni cin~ 
hayvanlar ve nebatlar ke~fetmege ~;alJ~I
yordu. Fa kat dola~maya Giktigi vakit ar· 
tik tiife!1;ini yamna alm1yordu. Ci.inkii ru· 
hunda hala inadc1bkla sakh kalan avc1· 
bk temayiiliiniin herhangi bir flTSat dola· 

Portekiz Gine'sindeki Pepiler 
Afrikanm garb cihetindeki Portekiz 

Ginesi bundan tam dort yiiz seksen 'be§ 
sene evvel Nuno Tristao isminde bir 
seyyah tarafmdan ke§folunmu§tur. Fa -
kat memleketin ic;erisinde yerlilerin te
caviiziine ugramadan ferih, fahur dola§
mak ancak yirmi senedenberi kabildir. 
Qiinkii Pepi ismini ta§Iyan halk, c;ok ya
bani ve vah§i insanlard1r. Gebba nehri
nin deltasm1 te§kil eden bu arazi c;ok 
bereketli ve c;ok yagmur ahr bir vazi -
yette oldugu halde Pepile.r, ik.limin faz
la sicakbguu bahane ederek kat'iyyen 
ziraat yapmazlar. Yalmz cinsleri pek 

Bir Pepi tipi 

bozulmu§ kii~iik Sig1rlar ve domuzlar 
beslemekle iktifa ederler. Hiikumet 
merkezi Bissau ~ehri a~agr yukan me
deni bir kasabaya benzemekle beraber 
etrafi yerlilerin huni §ek.linde ottan ya
pllmi~ kuliibelerle siislii mahallelerden 
miirekkebdir. Kuliibelerin oniinde ka -
dmlar iptidal: ta~ havanlarda sabahtan 
ak§ama kadar dan doverler. Ycgane el
biseleri ottan dokunmu§ beyaz ve lnsa 
bir eteklikten ibarettir. Arazinin ekseri 
taraflan batakhk ve onnanlarla kaph
dir. Toprag1 k1rm1Z1 renktedir. Gebba 
nehrinde cs1c;nan. cinsten babklara te
sadiif olunur. Nebirde Jangada i.smini 
verdikleri iptidai kay1klarla dol11§1rlar. 
Fazla meddi cezir oldugu zaman denizin 
tesirile nehrin sular1 allak bullak olur, 
bu kay-Iklar derhal devrilir. Fakat Pepi
ler c;ocukluklanndan itibaren yiizmekte 
mahir olduklan cihetle onlar i~in hi~bir 
tehlike mevzuubahs degildir. Hem en yU
ze yiize sahile pkarlar. 

y1sile tekrar meydana <;Ikmasmdan korku
yordu. Murray nehri iizerindeki faciaya 
~ahid olduktan sonra kat'iyyen hic;bir 
hayvana ale§ etmemege karar vermi~ti. 

Her yerde oldugu gibi T epeliku~lar a
dasmda da zaman ~abuk ge~iyordu. Dart 
ki~inin i~erisinde en ziyade cam s1kilrn1~ 
olan vaziyette kalm1~ bulunan Paul'du. 
Francis amca ile birlikte yapilmasi karar
la~tmlmi§ av partilerinin arbk bir hayal 
oldugunu dii~iindiik~;e iiziiliiyordu. Onun 
asii teessiif ettigi nokta avdaki hayvan 
vurmak zevkinden mahrum kalmasi de
gildi. Bilhassa, gezmek, yeni yerler ke§· 
fetmek, yiiriimek, ko~ak, yorulmak, te· 
sadiif edilen manileri, mii~kiilleri berta -
raf ederek miicadeleden muzaffer Gik • 
mak onun c;ok ho~una giderdi. Av deni
len sporu i~te hunun i~in fazla severdi. 
Onunla mukayese edilince topragl kaz • 
mak ve ekin ekmek ~;ok basit ve hi~; he· 
yeean vermiyen bir i~ti. Bir sabah Paul 
topraktan miiz'ic; bir patates kokiinii Gek
mekle me~gulken amcas1 Francis yanma 
geldi: 

- Oh, dedi, ne giizel bir idman! 
- Oogrusu, boyle idmandan hi~bir 

~ey anlarruyorum amca 1.. • 
- Y a.. Demek bu kadan sana kafi 

gelmiyor .. Oyle ise benimle beraber gel, 
bacaklannm ve kollarmm hamhgm1 gi -
derecek bir spor yapahm! 

Biraz sonra ikisi birlikte yola <;lktilar. 
Uzun zaman yiiriidiikten sonra geni~ bir 
meydanhktaki kii~;iik bir kuliibenin oniin
de durdular. Kuliibenin yamba~mda kum 
do~li dart kii~e bir yer vard1. Francis 
amca kuvvetJi bir Ishk <;alar <;aJmaz, ku· 
liibenin i~inden evvela bir kafa uzand1, 
sonra garib bir hayvan biitiin heyb<'tile 
meydana c;Jkh. Bu bir Kanguro idi. Ken
disine yapilan ziyaretten fevkalade mem· 
nun hemen si<;ramaya, hoplamaya ba~la
IDI~ti. Francis amca Paul'a: 
· - Bak, dedi, ~imdi miikemmel bir 
boks maGI seyreceksin.. Eger kendinde 
kafi derecede kuvvel ve cesaret hissedi • 
yorsan biraz sonra da sen dogii~iirsiin .. 
Benim sevimli Kangurom bu spora pek 
merakhd1r. Onu cok iyi yeti~tirdim dog
rusul 

• Arkasi gelecek def:~ • 

..___..;:....__ _ ___::......_--=--------") l tnerak h ~eyleerj 

Bu havada denizde yiizmek ne ho$tUr degil mi ? Hele 
ins an boyle annesile birlikte olursa ... 
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Bilmeceyi <;Ozenler 

Bilmeceyi dogru 
tograf gonderenierin resimle.rinl bas • 
maya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi ~1kmak mutlaka hediye kazanml§ 
olmakhga delalet etmez. Miikafat ka -
za~nlann ismi her aym ilk haftasmda 

n!§rolunan biiyiik listeye yaz1hr. Sol
dan saga stra ile: 

1 - Bartm Cumhuriyet ilk okulu 365 
Feridun. 

2 - ;M:iirefte kahveci Mustafa Yild1z. 
3- ElaZig ilk okul 21 Yakub Kiper. 
4 - Ktr§ehir !nonii ilk okulu 215 Said 

Erdem. 
5 - Bursa Pazarhk ilk okulu 56 Muh

sin Efganh. 
6 - !sparta f1rka erkamharb reisi 

oglu Fikret Giinay. 
7 - Galatasaray lisesi Ortakoy §U -

besi 822 Akil Akran. 
8 - Bartm Cumhuriyet ilk okulu 127 

Umran Bank. 
9 - Eski§ehir !nkiliib ilk okulu 37 

Necdet Altmay. 

10 - izmit orta okul 
<;elebi. 

11 - Burdur Turan ilk okulu 190 
Mestan Ozliik. 

12 - Vizc Kale mahallesi 17 No. da 
Cengiz Bayyurdoglu. 

13 - Kilis 7 birincikfmun ilk okulu 
235 Vedad Sansal. 

14- Degirmcndere 56 No. da Mustafa 
Giil~er. 

15 - Akhisar hiikfunet caddesi rna -
nifaturac1 Emin elile Sevim Soysal. 

16 - Sitak jandarma komutan1 km 
N ermin Aydm. 

17 - inegol Cuma mahallesinde bak
kal Osman Nuri oglu Mehmed. 

18 - Bursa Sedba§1 Ya~1d sokag1 7 
No. da Nili.ifer. 

* Londrada posta gi.ivercinleri arasm· 
da bir uzun mcsafe ur;u§U miisabakas1 
yap1lm1~, birinciligi Londradan kalklp 
Shetland adasma 8 saat 13 dakikada va
sil olan giivercin kazanmi§h.r. 
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Y AZISIZ HiKAYE 
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Kurbaga barometreai 
Paristeki biiyiik 

rasadhaneye gi.in -
diiz, gece, sabaha 
kar§l her ne zaman 
isterseniz telefon 
edin, size saatin 
ka~ oldugunu dakikas1 dakikasma sa • 
niyesi saniyesine bildi.rilir. ~imdi, Fran
sizlar, bu i§i havamn degi§ikligine aid 
hususa da te§mil etmek istiyorlar. Onun 
ic;in de o giinkii ve erlesi giinkli hava 
vaziyetine dair bir plak doldurup onun 
yirmi d&t saat otomatik bir makinc iis
tiinde miitemadiyen donmesini temin 
edecekler. Havanm vaziyetini ogren • 
mek arzu edenler, telefonu ac;hklan za· 
man, dcrhal bu plagm bulundugu hoc • 
re ile telefon kendiliginden irtibat pey
da eyliyecek ve sorucu plagr dinliyerek, 
yagmura, fu1maya veya havarun giizcl 
vaziyetine dair olan malfunah ala • 
bilecektir. 

Epeyce bir teraklti! Fakat sade bu 
degil, evlerimizdeki barometrelerle da • 
hi havamn vaziyetini anlamak :biiyiik 
bir rahatbk .. Halbuki barometre icad 
edilmeden evvel insanlar havarun iyi 
veya fena olacagl.lll naSll ogreniyorlar· 
IDl§, biliyor musunuz? Kahil degil, tah .. 
min edemezsiniz. Biiyiik~e bir cam ka
vanozu su ile doldurup ic;:ine ufac1k bir 
merdiven day1yorlar ve bir de kurbaga 
koyuyorlanm§. Ege.r kurbaga miitema• 
diyen suyun albnda kah.rsa havanm fe. 
na olacag1, merdivene trrmamp vaktini 
ac;Ikta ge~irirse havamn iyi olacagx mey
dana ~1k1yorm~. <;iinkii derelerdeki 
kurbagalann hep boyle yaphklanm u
zun tetkiklerle anla§Ilml§. 

Kaybolan kim? 
Bu oyun. aleHide saklambacm ~ok 

eglenceli bir §eklidir. Evvela, ta§ tutu
larak veya her hangi bir §ekilde bir o
yun §efi jntihab edilir. ~efin gayet htzll 
ote bir di.idiigii bulunmasl laZimdlr. 
Bundan sonra oyun klrda veya bahr;ede 
oynand1gma gore bir duvar veya bir 
r;e§me, bir biiyiik ta!;l hedef tayin olunur. 
Bunu miitcakib nekadar oyuncu varsa, 
her biri bir tarafa da~hr ve kendileri -

nin goriinmiyeceklerine emin olduklan 
hirer yere saklamrlar. Aradan epeyi bir 
zaman g~tilden sonra, oyun §efi sak -
lananlan tefti§e ~Ikar. Herkesin adama• 
killt gizlenmi~ olmasma dikkat eder, Ic;-
lerindcn birine gizlice: • 

- Sen burada kal! 
Der, sonra biraz daha gezer ve diidii· 

giinii hlzla cralar. 0 vakit §efin kendisine 
ihtarda bulundugu 10yuncudan maada 
herkesin ilk i§i yerinden firlayip bir an 
evvel hedefe vannak olacaktrr. Fakat, 
~ef, oraya gelenlerin her birine: 

- Kaybolan kim? 
Diye sorar. Oyuncular kendi tahmin • 

lerine gore, kaybolam, yani §cfin yerin· 
de kalmasm1 tenbih etti~i oyuncunun 
kim oldugunu soylerler. Neticede ilk he
defe gelenle, kaybolam dogru soyliyen 
hirer sayt kazamrlar. Eger ilk hedefe 
gelen ayni zamanda kaybolaru da ke§ -
federse hem iki say-I kazant.r, hem de o
yun ~efligi ona gec;er. 

Kuzu, kurddan korktugu i~in kcc;1ye 
derd yamyor. K~i de ona teselli veri -
yor. Halbuki kurd, bir yerde sak.lan -
mJ§hr. Ortahk tenhala§mca kuzuyu yi
yecektir. Kurdu bulunuz ve renkli bir 
kalemle ~izip bize gonderiniz! 

Bu bilmeceyi dogru halledenlerden 
birinciye be§, ikinciye iki, iic;iinciiye bir 
lira takdim olunacak ve diger yliz ki§i
ye miinasib hediyeler verilecektir. Ce • 
vablann temmuz ay-I nihayetine kadar 
cCumhuriyet Qocuk sahifesh adresinc 
gelmi§ bulunmas1 laZimdlr. Ge~ kalan -
lar mlikafat kazanamazlar. 
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Soldan saga: 
1 - Rezalet. 2 - Ad, minarenin klSlm

mrmdan. 3 - Bir erkek ism!, azJCJk. 4 -
Ki:ile, merkez. 5 - Bir s1fat edatl, kahra
man. 6 - Doymak bilmiyen, fahi~ fa!zle 
para veren. 7 - Batan bir§eyln \fikardigl 
ses, soguk. 8 - Biiyiikliik, yerle~ml~ kir. 
9 -. Bir hasta!Jk, kii\fiik dibek. 10 - Iki 
barf yanyana, av. 11 - Kaba, yemln. 

Yukandan ~ag1ya: 
1 - Yap1 ~inde kullamlan bir m?.dde

nin ~nktJiP yer (!kl kellme). 2 - Temeli 
kotii (ik! kelime). 3 - Bir cins ballk, ters 
\fevirirseniz kadastronun siit'karde~l olur. 
4 - f;lef, yemegin ters!. 5 - Harbde olen 
miisliiman. 6 - Arkad~. efsane, bir \fe~ld 

mavna. 7 - Agz1 agzma, bir vilayetimiz. 
8- Biiyiik ba~lar (iki kelime ve cemiJ. 9 -
Miistecir (iki kel!me). 10 - Kii!tiik .stQan, 
bir cihet. 11 - Acele, ters !fevirirseniz aym 
tabak gibl oldugu zaman meydana !ftkar. 
Evvelki bulmacanm halledilmi$ $ekli 
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,. ANKARA VA -. 
Gideceklere rniijde: 
MUkemmel konforlu 

EGE Oteli 
ac;•ld• 

Flatlar mUsald, her odada 
su tertlbatl, mobllya modern, 
servls mUkemmel, mUtead-

dld banyo ve telefon. 

Miidafaai Hukuk caddesi · TAN 
OTELI karlllstnda -Eyiib icra 
memurlugundan : 

Borcdan dolayi mahcuz olup paraya 
<;evrilmesi kararla~tmlan dO.rt aded kah. 
ve masasile 18 aded sandalyenin 19/7/ 
939 <;aqamba saat 13 ten 17 ye kadar 
Ayvansarayda 43 No. h kahve oniinde 
bilmiizayede tellaliye riisumu mii~teriye 
aid olm.ak iizere sahlacagmdan istekli
lerin haz1r bulunacak memu.runa miira
caatleri ilan olunur. (19206) 

SAPiKSIN 
Sac; dtikUime va kepeklen -

meslnln tinUne gec;er. 

DEPOSU: 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaev1 
<;emberlit<q Peykbane sokak No. 4 ................. _ 

100 Dolar 126,6475 
100 Frank 3,355 
100 Liret 6,66 
100 isvi(:re Fr. 28,555 
100 Florin 61.285 
100 Ra:vismark 50,82 
100 Belga 21,5227i 
100 Drahmi l,082a 
100 Leva 1,56 
100 C. Slnvak Kr. 4.34 
100 PezP.ra 14,035 
100 Zloti 23,845 
100 Peni!O 24.8425 
100 Ley 0.90:l 
100 Dinar 2.8925 
100 Yen 34,62 
100 isve~ Kr. 30.5475 
100 Ruhl.- 23,9025 

Esham· ve Tahvilat 
S1vas-Erzurum III 19.90 19.911 
S1vas-Erzurum V 19,90 19.85 

~==============J 
Tashih ve ilan 

Diinkii niishada ~1kan ilanda o
tomobil motor numaras1 yanh~ 
oldugundan mezkur numara 
tashih ve yeniden ilan olunur. 
Sahibi bulundugum Stiid Bey
ker markah ve 42333 motor nu
marah 1936 modeli Spor oto
mobilinin sab~ma tevessiil etti
gimden i!fbu sab'a itiraz1 olan
Iarm nihayet bir haftaya kadar 
Istanbul Altmc1 Noterligine mii
racaat etmeleri. 

• Latif Belen • 

Muhasebeci aramyor 
Urfada smai ve ticari bir roues

sese muhasebesini tedvire mukte
dir 30 la 40 ya§ aras1 bir muhase
beci aramyor. istiyenlerin vesika
larile birlikte bu aym on be~inci 
giinii saat 12 de Asmaltl No. 28 E-

min Cerraha miiracaat etmeleri. • 

T emizlik - Ucuzluk 

FLORY A 
Solaryum ve Kii~iik 

PLAJ 
Operator 

RIZA UNVER 
Dogum ve kad1n hastaiJklarl 

mOtehaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap1 

T elefon: 22683 

Zayi - Yiiksek Ticaret mektebinden 
27 haziran 928 de ald1g1m vaziyet vesi -
kam1 kaybettim. Yenisini <;JkaracagJm· 
dan hii1."11li.i yoktur. 

No. 278 Kenan Tammerman 

..- Aran1yor , 

I Haricde aplikasyon ve in§aat i§
lerinde <;ah§mak iizere Kolej me
zunu miihendislere ihtiyac vard1r. 
Talib olanlarm 28/7/939 tarihine 

I kadar vesaikile Sirkecide Miihiir
dar ham 29 numarada Fuad Murad-
ogluna tahriren veya §ifahen miira

caatleri. 

Minimini yavrunuzun s1hhatim dii
§iiniiniiz. Onlara <;ocuk arabalannm 
krali<;esi olan ve en iyi imal edilmi~, 
en fazla·tekemmiil ettirilmi§ en s1hhi 
arabayi allmz. Yeni gelen 1939 mo
delinin 50 den fazla c;e§idi vardu. 
Her yerden ucuz fiat ve miisaid §art
larla yalmz, 

BKE A MAGAZALARINOA 

bulabilirsiniz. 

istanbul Universitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Ke~fi Teminah ihale giinii Saati 

YaPilacak isler Lira K. Lira 
Birinci $iriirji klinigi 13915 1044 31/VII/1939 11 
asansorii 
Tedavi klinigi elektrik 6125,50 410 » 11,5 
ve telefon santrah 
Birinci Siriirji ve Goz 14599,07 1095 • 15 
klinigi transformator 
c!.airesi insas1 
Goz paviyonu harici 10363,51 778 • 15,5 
isleri 
Tedavi klinigi trans- 11398,13 855 » 14 
forma tOr merkezi in-
~as1 

Yukanda yaz1h be!i is Universite Rektorliigiince kapah zarfla eksiltmiye 
konulmu~tur. 

istekliler bu i$lere aid dosyalan muhammen bedellerinin • Yiiz bin de 
besi» nispetindek1 bedelini Universite Muhasebesine yahrmak suretile Rek
ti:irliikt~n alabilirler. 

Bu i~e glrebilmP.k ic;in 939 Ticaret Odas1 vesikasile dosyasmdaki ilan 
~artlarmda yaz1h vesikalarile teklif mektublanm 31/VII/1939 giinii saat 
10 da Rekteirliige vermeleri. ( 5160 ) 

Askeri Fabrikalar Tekaiid ve 
Muavenet Sand1g1 Miidiirliigiinden : 

Askeri Fabrikalar Tekaiid ve Muavenet Sand1g1 eczanesi ic;in pazarhk 
suretile 334 kalem rnuhtelif eczayi trbbiye almacaktJr. Taliblerin fiartnameyi 
almak tizere hergiin ogleden sonra Sand1k Miidiirliigiine miiracaat etmeleri, 
Pazarhk 24 temmuz 939 pazartesi ~tiinii saat 3 te yap1lacakhr. Pazarhga 
girebilmek i<;in taliblerin bu i~le istigal ettigine dair Ticaret Odas1 vesika
sml beraber getirmeleri laZimd.rr. c2984. ( 5138 ) 

CUMHURi\Tl' 

« ARSiMIDIS MOESSESESI » 
Otomobil Malzemesi Ticareti Tiirk Anonim ~irketi 

31 T emmuz 1939 Pazartesi giinii 
Umumi heyetin fevkaH!de surette toplanmas1 

c ARSiMiDiS MUESSESESi • Otomobil Malzemesi Ticareti TUrk Ano
nim $irketinin hissedarlan 31 temmuz 1939 pazartesi giinii saat on buc;ukta 
Bevoglunda istiklal caddesinde ( 30 ) numaradaki merkezinde fevkalade 
surette toplanacak umumi heyete davet olunurlar. 

En az otuz hisse senedine malik olup bu toplantlda haz1r bulunmak is
tiyen hissedarlarm toplantrdan nihayet iki ~!lin evvel hisse senedlerini ~ir. 

ketin idare merkezine tevdi eylemeleri icab ed.er : 
RUZNAMEi MUZAKERAT: 

1. - Sermayenin tezyidi (eski sermaye seksen bin lira, yeni sermaye 
iki yiiz bin lira ) 

2. - Sirket esas mukavelenamesi yedinci ve yetmi§ be§inci maddelerinin 
tadili. 

Yedinci maddenin eski ~ekli: 
• $irketin sermavesi behcri (Yiiz Tiirk) liras1 klymetinde (sekiz yiiz) 

hisseye miinkasim (seksen bin) Tiirk lirasmdan ibarettir. 
Hamiline muhh.rrer i~bu hisselerin tamam1 miiessisler tarafmdan taah

hud ediHp dortte biri tediye ec!,ilmi~tir. 

• 32,500 lira k1ymetinde 325 hisse Bay Yorgi Papadopulo'ya 
32,500 • • 325 • Bayan Afroditi Papadopulo'ya 

9,000 • » 90 • Bay Pandeli Atanasyadis'e 
3,000 • • 30 • Bayan Aspasiya Atanasyadis'e 
3,000 • ~ 30 • Bay Anesti Papadopulos'a aiddir. 

Bu hisselcr mecmuunun mevadd1 atiyede miinderic ~ekil dahilinde hisse
dar s1fatil~ i~tirak edecekler tarafmdan i~tirasmm taahhiid ve imza ve 
bedellerinin tesviyesi mesruttur. 

Bund<ITl ba$ka miiessisler arasmda hisseleri nisp~tinde tevzi olunm~k 
iizere bila bedel nama muharrer seksen aded miiessis senedi ihrac oluna
cakhr .• 

Yedinci maddenin yeni !Sekli: 
• Sirketin seksen bin liradan ibaret ilk sermayesi, beheri gene yiiz Tiirk 

liras1 k1ymetinde iki bin hisseye miinkasim olmak iizere iki yiiz bin Turk 
lirasma c;Ikanlmishr. 

Hamiline muharrer hisse senedlerinin seksen bin lirahk kJsrn1 evvelce 
tamamen odenmil,l olup arhnlan yiiz yirmi bin lirahk kiSmJ dahi miiessis. 
ler tarafmdan tamamen taahhiid edilip bunun dahi dortte biri tediye edil
mistir. 

Biitiin hisselerin mevadd1 atiyede miinc!.eric; sekil dahilinde hissedar 
s1fatile i~tirak edecekler tarafmdan i~tirasmm taahhiid ve imza ve bedelle. 
rinin tediyesi mesruttur .• 

Yetmi!$ be&inci maddenin eski sekli : 
• $irketin masarifi umumiyesile bamukavelename miic!.iriyete veyahud 

her hangi bir vazifeye memur edilen kimseler umumi veya hususi temettii
attan tahsis edilen yiizdeler ve muhtelif amortism~n bedelleri gibi sirketc;e 
tediye veya tefliki mecburi clan mebalig sirketin hesab senesi nihayetinc!.e 
tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defterinde tespit olunan ha. 
s1I-atmdan badettenzil baki kalan miktar temcttiiah safiyeyi teskil eder Ru 
suretle has1l olacak temettiiatr safiyenin evvela yiizde (be~i) ihtiyat akc.e
sine tahsisi ve saniyen itfa edilmemis alan hisse senedlerinin bedellPri 
tesviye olunan k1smma yiizde (dokuz). nispetinde birinci temettii ita3ma 
kifayet edecek meblag ifraz edildikten sonra baki k~lan k1smi : 

Yiizc!.e onu m.iiessislere 
Yiizde on meclisi idare azasma 

Ylizde tic_; meclisi idarenin tespit edecegi sekilde ikramiye olacak me
murine. 

Yiizde yetmi!i yedi ikinci hissei temettii olarak hisse senedleri ashabma 
tevzi ed ilir ~ 

~ etmis besinci maddenin yeni sekli : 
« Sirketin masarifi umumiyesile bamukavelename miidiriyete ve yahud 

herhangi bir vazifeve memur edilen kimseler umumi veya hususi temett.ii
attan tahsis edilen yiizdeler ve muhtelif amortisman bec!.elleri gibi §irketc;e 
tediye veya tefriki mecburi alan mebalig sirketin hesab senesi nihayeti:lde 
tanzim oJunan Sf'nelik mevcudat ve muvazene defterinde tespit olunan ha. 
s1latmdan badettenzil baki kalan miktar temettiiah safiyeyi te$kil edPr. 
Bu suretle has!l olacak temettiiatl safiyenin evvela yiizde (be~i) ihtiyat 
akc;esine tahsisi ve saniyen itfa edilmemis olan hisse senedlerinin bedelleri 
te::;viye olunan k1smma yiizde (dokuz) nispetinde birinci temettii itasma 

kifayet !"decek meblag ifraz edildikten sonra baki kalan krsmm : 
Yiizde tic; meclisi idarenin tespit edecegi sekilde ikramiye olarak memurine. 
Yiizde doksan yedisi ikinci hissei temettii olarak hisse senedleri ashabma 

tevzi edilir. 

idare Meclisi namma Murahhas Aza 

Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 
Son zamanlarda, beynelmilel ~6hreti haiz baz1 san'atkarlarm odiinal 

eserlerile, eski Tiirk ressamlarma aid ktymetli baz1 tablolarm ilavesile yc
niden tertib edilen resim vc heykel miizesi 15/7/1939 tarihine rashyan cu
martesi giinii saat 14 te umuma a~1lacaktlr. Keyfiyet ilan olunur. (5186) 

Bi~ki Ders eri 
Bi~ki Profesoru ~iikrii Canalm kadm terziligini hocas1z ogreten 3 

cildden ibaret Bic;ki dersleri kitablanm - Bic;ki yurdlan ve ak~am san'at 
mektebleri o~Zrenci ve 6grctmenleri, zabit ve memur ailelerile biitiin aile 
kadmlarmm daima yanlarmda bulundurmalarJ lazimdir, terziye, hocaya 
ihtivac lmakmaz, kolayhkla anla~1hr ve her modele tatbik olunur 3 cildi 
birden { 5 ) lirad1r. ( Perakende birinci cildi 2, ikinci ve iic;iincii cildleri 
iki~er buc;uk Lirad1r l Bedeli gonderildiginde posta ile gond.erilir. 
Sati$ yeri: Be~ikta~ Diki$ Yurdu. Vi~nezade Dibekc;ikamil sokak No. 1/2 

P. T. T. Umumi Miidiirliigiinden: 
1 - Ankara radyo Diffiizyon istasyon ve stiidyosu i<;in imtihanla 80 i!-a 

100 lira iicretle makinist ve 125 ila 150 lira iicretle basmakinist almacakhr . 
2 - Taliblerin liselerin . fen klsmmclan veya en az san'at mekteblerinin 

elektrik k1smmdan mezun olmalan ve ba$makinistlik istivenlerin aynca 
elektrik tesisatmda bilfiil asgari be~ sene c;ah~m1s bulunmalan laz1mdir . 

3 - Mi.irac1>atler istida ile ve nihayet 31 temmuz 939 sonuna kadar 
istanbulda P. T. T. Miidiirliigiine, Ankarada P. T. T. Umumi Miidiirli.igiine 
yapJlacaktir. 

istidalarla birlikte asag1c!.a yaz1h vesikalarm verilmesi laz1mdJr: 
A - Niifus hiiviyet ciizdam 
B- Diploma 
C - S1hhat raporu 
D - iyi hal kag1d1 
E - Bonserv~s 

F - Ba~makinistlik istiyenler ic;in elektrik tesisatmda bilfiil bes S!"ne 
c;aluimJs bulunduklarma dair vesika. 

4 - imtihan, istanbul ve Ankarada tic; agustos 939 tarihinde yap1la. 
cak ve kazananlara (istanbulda iseler) Ankaraya kadar azimet harcm<hl 
verileccktir. c298Q. ( 5136) 

Ma kara Belediyesinden: 
200 hektar tahmin olunan ve hektan 15 lira bedeli muhammenli Mal

kara kasabasmm halihazrr hartasr sehir ve kasabalar halihaz1r hartalarmm 
almmasma clair sartname dahilinde yaptmlmas1 6 temmuz 939 tarih!nden 
itibaren 20 gun miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konmufitur. Istek
lilerin teminat mektublarile birlikte 26/7/939 saat 14 e kadar Malkara 
Belediy~sine miira~;aatleri ilan olunur. ( 5057) 

.M:ecmuasmm 4 iincii say1s1 fevkalade olarak c;.Jdl-
36 sayfa, Renkli 10 kuru~. 

10 kuru!iluk posta pulu yolhyarak niimune say1s1 
Ta~ra bayileri dogrudan iii yapabilirler. 

~~~~~~~P~o::s:ta~kutusu 17, FATiH- iSTANBUL 

insaat ilant 
' 

Tiirkiye Demir ve c;elik 
Miiessesesi 

1 - Tiirkiye Demir ve Celik Fabrikalan 
i<;in yaptmlacak : 

2 odah ev 
4 odah ev 
6 daireli aparbman 

Miidiir evi 
Hastane 

125 
50 
1 
1 
1 

insaah vahidi fiat esasile ve kapah zarf usulile eksiltmiye ko..., 
2 - i~bu in~aatm muhamen ke~if bedeli 906,948.83 uraw 
3 - Eksiltme evrak1 30 lira mukabilinde Karabiikte 

Fahrikalan Miiessesesinden veya Siimer Bank Muamelat 
nabilir. 

4 - Eksiltm£· 24/7/1939 pazartesi I!Unii saat 14 te 
Celik Fa~rikalan Miiessesesinde yapllacaktlr. ~ 

5 - Istekliler teklif evrak1 meyanma simdiye kadar yaP 1 
bu kabil h;lere. bunlarm bedellerine ve hangi bankalarla mil 
lunduklannr c!.air vesikalanm kovacaklard1r. 

6 - Muvakkat teminat miktan 40.000,- lirad1r. _,, 
7 - Teklif mektublarm1 havi zarflar kapah olarak ih~, 1 

15 e kadar Karabiikte Demir ve Celik Fabrkialan MiiessesesJJI 
lecektir Posta ile gonderilen_ tekliflerin nihayet ihale saatill M 
evveline kadar gclmi!; ve zarflarm kanuni !iekilde kapatJlmi!i olJ1l 

8 - Bu in~aatJ miiessese taliblerden diledigine vermek ve 
kasav1 hiiki.imsiiz saymakta tamamen serbesttir. " 2~ 

6300 lirahk Marangoz i,i 
Giizel San'atlar Akademisi 

Eksiltme 
Artbrma, 
Komisyo!1'1c; 

1 - Giizel San'atlar Akademisi mimari ~ubesi ic;in c;ektll .z 
labh ( 100 ) aded resim masasile ( 100 ) tabura yaptmlacaktlf· 

2 - Bu i~e aid miinakasa 19/7/939 tarihine rashyan 
Cagaloglunc!.aki Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde 
yonda kapah zarf usulile yaprlacakhr. 

3 - Yaprlacak isin heyeti umumiyesinin muhammen 
muvakkat teminah da ( 472,50) lirad1r. 

4 - Bunlara aid liartname ve resimler bedelsiz olarak 
resinden almabilir. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i<;in i.steklilerin Ticaret Odast 
ruhsat, unvan tezkerelerini ve bir imalathane sahibi oldukl 
diger belgs;,lerini usulii dairesinde zarfm i~ine 
birlikte sozU ge<;en giind.e saat on dorde kadar 
laz1md1r. 

T A SHiH 
Yukandaki marangoz isinin miinakasa giinii tevzi olunan 

daktilo hatas1 olarak 29/7/939 gosterilmis j;,e de miinakasanJn __ .,
1
J_, .. 

111 
mucibince 19/7/939 tarihine. tesadiif eden c;ar!iamba giinii 
yap!lacag1 tasnh olunur. 

Elaztg Nafta 
Kapab Zarf Usulile Eksiltme Jl.otu 

1 - Elaz1gda veniden yap1lacak 174,991 lira 11 kuru~luk ;(. 
orta okul bi:las1 in~aatmm bu sene altmlli bin Hrahk beton •c;:n 
kapah zarf usulile eksiltmyie konulmulitur. a 

2 - Bu i:;;e aid ~artname ve evrak liUnlardrr : 
Baymd1rbk i~leri genel ~artnamesi 
Fenni sartname 
Hususi sartname 
Hulasai ke~if 
Eksiltme ~artnamesi 

puz 
un 

~ukavelename a 
Istekliler bu s~tname ve evrak1 Vilayet Naf!a Miidiirliigunde 
3 - Eksiltme 10/7/939 tarihinden 3/8/939 tarihine tesadiif ede ta1~al giini.i saat 15 te Elaz1g Nafla Miidiirliigii odasmda miite~ek!C : 1 

eksiltme Komisyonunda vap1lacaktlr. ~ .na 
4 - Eksiltmive ~ircbilmek ic;in istekliler 4250 lira muvalt! lla 

vermesi ve bundan baska asaihdaki vesikalan getirmesi laZII'IlOI k 
A - :15 bin lira k1ymt>tinde bina isi yaptJgma dair vesikll· .1 a 
B - ihalcden en az 8 ~i.in evvel Vilayete miiracaatle ekS1 ~ 

bilmek ic;in almm1s ehlivet vesikasr. c; 
C - !)3!) yJ!ma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
D - insaat mi.iddctincf' i~ ba$mda diplomah bir miihendiS 

memuru bulunduracagma dair taahhiidname. 
5 - Teklif mektublan yukanda iic;iincii madc!.ede yazJll .r---.1 

sa at evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde 0 Posta ile gonderilecek mE''ktublarm nihavet iic;iincii rna 
saate kadar gclmill olmas1 ve d1s zarfm miihiir mumile iyice 
sartbr . 

Fostada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

I .. ~ .............. B.,P.'.~.~.1v•e •. s.i ... il•a•n•l1•a•n~ 
ilk 

teminat 
124.1() 

107,74 

27,00 

Muhammen 
bedeh 
1655,40 

1436,50 

360,00 

Belediye daire ve liUbeleri ic;in liizutl'lll 
kilo kesilmis giirgen odunu. 1 Belediye devair ve miiessesah ic;in 
33.800 kilo mangal komiirii. 
Dariilaceze ic;in liizumu olan 3000 kil0 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarlan yukanda yaz1l1 

eksiltmiye konulmu!ltur. 
thale 19/7/939 carsamba _giinii sa at 14 te Daimi Enciimende b. 

Sartnamesi Zab1t ve Muamelat Miidiirliigii kaleminde goriile 
l~rin hizalarmda vaZih ilk teminat makbuz veya mektublarile 7 _ 
muayyen saatte Daimi Enciimenc!.e bulunmalan. ,_/ P 

Giimriik Muhafaza 
., lim 

Genel Komutanbil t 

istanbul Sabnalma Komisyol1 
1 - 17 say1h motore veniden yaptmlacak komple ~ilind!~ ·---.::J 

larmm 17/7/939 pazartesi giinii saat 10 da pazarhg1 yapJlacalt 
m1s tutan 090 lira ve ilk teminah da 75 lirac!,tr. $artnamesi 1<0 

Goriilebilir. o 
2 - 16 ve 39 sayi11 motore satm ahnacak 1000 ilan 150001~ 

hammil R - F ve Bos marka iki manyota ile 12 volt 200 V 9,
9 

dinamosunun da 17/7/939 pazartesi giinii saat 14 te pazarhgJ \i 
Tasmlanm1~ tutan 310 lira ve ilk teminati 34 lirad1r. $artnarne 
dad1r. Ahnabilir. 

3 - 5 say1h motore satm almacak 18 kalem malzemenill s 
pazartesi giinii saat 15 te pazarhg1 yap1lacakbr. Tasmlanlll1

• 

lira 42 kurus ve ilk teminab 13 lirad1r. Malzeme listesi Kolll1 

nabilir. -e 
4- tsteklilerin vukanda vaz1h _saatlerde kanun! -:es~kalart ~I 

makbuzl:wile Galata R1hhm caddes1 Alemc!.ar han 1kmc1 katta 
gelmeleri. 



14 Temmuz 1939 

Yiiksek Ziraat 
Rektorliigiinden: Enstitiisii 

Kurumumuz talebe ve mi.istahdeminin 27 temmuz 1939 dan 31 
ts 1940 tarihine kadar asa.i:bda yaz1h 7 p;rupta ayn ayn ve hiza~aru:da 

~;Jkll- 'rildigi i.izere bir k1sm1 kapah zarfla ve bir k1sm1 da a~1k eks1ltmJYe 
tlmu~tur. 

2 - 1halesi her grup hizasmda ya:zth giin ve saatlerde Rektorliik bina.
iste a mutesekil Komisyon tarafmdan yapllacakhr. 

- Muvakka~ teminat % 7,5 dur. 
- Teminatlar ihaleden bir saat evvel Komisyona tesHm edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve paras1z sartname almak istiyenlerin Enst~tii 
e Miic!.urliigiine miiracaatleri. ·2854• (50.:>7) 

nsi Miktan !hale tarihi ve saati Muh. Fi. Tutan 
Kurus Lira K. 

140000 10,25 14350 Kapab zarfla 25/7/939 11 de 
~~--~=-~=-~~--

40000 10 
5000 33 

16000 ) Kapah zarfla 25/7/939 12 de 
1650 ) 

Devlet 

Tayyare 

CUMHURfYET 

Havayollari 
·umum 

ve Otomobil 

Miidiirliigiinden : 
Benzini Abnacak 

1 - .i:daremiz iGin 300 bin litre tayyarc benzinile 50 bin litre otomobil 
benzini kapah znrf usulile eksiltmiye konulmulltur. 

2 - Teslim yerlerine gore hesab edilen mecmu muhammen bt'deli 
74000 liradtr. 

3 - Eksiltme 19/7/939 Gar~;amba gi.ini.i saat 11 de Devlet Havayollan 
Umum Mudi.irliii'W binasmda yap1lacaktlr. 

4 - Eksiltmiye gireccklcrin eksiltme 11artnamesinde gosterilen vaslf
lari haiz olmalan lazimd1r. 

5 - Tsteklilerin 4950 lirahk muvakkat teminat mektublarile birlikte 
mukavele ve sartnamede yaztli teslim yerlerine gore tespit edilmi& fiat 
tekliflerini hav; kaoah zarflan eksiltme saatinden bir saat evveline kacAtr 
Tayyare mevdanmdaki Umum Miidiirliik binasmda toplanacak Ahm Satlm 
Komisvonn Reislii!ine tevdi ctmeleri. 

6 - SartnamE' ve fcnni $artnamelerile mukavele projelcri Ankarada 
Devlet Ha;.ayolbn Umum Miidi.irlugiinden parasiz almabilir. 

c 2764 » ( 4897 \ 

·yagl U. birinci 13000 105 13650 t M d 
inyag1 Ayvahk 6000 Kapah :zarfla 25(7/939 15 e U an ya 

--~~----~58~--~3~48~0~------- Belediye sinden.: 
1 muhtclif cins 5000 40 2000 ) 
in iyi cins 2000 35 700 ) 
tr peynir 1500 70 1050 ) 

kon!Clz peynir 2000 45 900 ) 
lirad~rYagl 

pew 1000 140 1400 ) 
subtlrt 5000 17,5 875 ) 

.. 1rnak 8000 20 1600 ) 
Karab~~'aurta 300 160 480 ) 

_ 50000 aded 2 J 000 ) 

Aclk eksiltme 25/7/939 16 da 

Kapah zarfla 25/7/939 17 de 

7000 35 2450 ) 
7000 20 1400 ) 
2000 14 280 ) 
2000 16 320 ) 

10000 9 900 ) 
12000 7 840 ) 
6000 8 480 ) 
2000 24 480 ) 
5000 7 350 ) 
5UOO 16 800 ) 

12000 28 3360 ) 
6000 32 1920 ) 

50 40 20 ) 
75 110 82,5) 

150 35 5 ) 
150 120 

2
'5 

ye~il 

180 ) 
tc unu 100 360 360 ) Kapah :zarfla 26/7/939 11 de 

~ 150 30 
cek!lle-· z ici 500 60 45 ) 

. --"arna 2000 30 
300 ) 

ca!Yk •kahn ve ince. 1000 24 600 ) 
toplan~c'tc 150 70 240 ) 

a ~chriye 200 28 105 ) 
be :fay 1300 12 56 ) 

~a U6 ). 
.~ 50 60 
P:Ur 2500 11 30 ) 
I mercimek 500 16 275 ) 

I 80 ). OdaS ~1z1 mercimek 300 12 oldukl~l,us 1500 24 36 ) 
teklif . ~ 900 36 360 ) 

tevd1 nez 9 324 ) 
00 20 tana 1 180 ) 

k 000 35 e onservesi 4 350 ) 000 30 1200 ) $~zotu --;1::00::-0-~~-~~!.._ __ _ 
1kadm fasulya 7000 • 10 J. 100 ) 

rnus ahk Ycllil biber 1000 i~ 10~~0 \ 
10000 12 1200 ) bamya 

i bib~r 
: tahk h1yar 

ln ba~boy 

I•JjPdanoz 
•otu 

~~ 
Jean ba~boy 
ak 
t so.i'{an 
! vi~ne 
! erik 
I kaylSl 
PUZ 
un 
rn 

fa 
ede~takal 80 lik 
kldl ali 

Yaprak 
na 
tsa 

ka· tflllak 
eksil e bakla 

rue 
~ sarmtsak 

diS ~ltnura Yaprak 

500 20 100 ) 
500 20 100 ) 

5000 aded 5 250 )' 
15000 » '4 600 ) 
10000 demet 2 200 ) 
2000 » 2 40 } 
100 » 2 20 ) 

12000 15 1800 ) 
2000 12 240 )' 
1000 12 120 )' 
1500 22 330 ) 
1000 15 150 )' 
1000 30 300 ) Kapab zarfla 26/7/939 12 de 

10000 7 700 ) 
10000 7 700 ) 
10000 23 2300 ) 
1000 28 280 )' 

10000 aded 5 500 l 
1ooo ao aon > 
300 18 54 ) 

12000 7,5 900 ) 
8000 7 560 ) 
8000 12 960 ) 
4000 13 520 ) 
1000 8 80 )' 

200 25 50 )' 
500 25 125 ) 

1500 30 450 ) 
4000 aded 5 200 )' 

ln,aat ilan1 
Demir ve c;elik Fabrikalar1 

. Miiessesesi Miidiirliigiinden : 
l - Tiirkive n k "di 

et. kantin I" emir ve Celik Fabrikalan sahasmda y~p.tla~a mu. -
kapalJ za;f abor.atuar, ~araj, kap1c1 binalan in!laah vah1d1 f1at esas1le 

ol 2 _ !~bu Usuhle eksiltmiye konmu$tur. 
r1, 3 _ Ek . ln$aattn muhammen ke$if bedeli 270.993.53 liradtr. 

1 brikalnr1 M~~tne evrakt 15 lira mukabilinde Karabi.ikte Demir ve .Celik 
!f'labilir. Uessesesi veya Ankarada Siimer Bank Muamelat ~ubesmden 

to 4 - Ek 'lt · ~lik Fabr'k9
\ rne 2~17 /1939 pazartesi ~iinii sa at 15 te Karabiikte Demtr ve 

5 _ t~t a a.n Muessesesi Miidiirliigunde yapliacaktlr. 
kabU . tkhlor teklif evrak1 meyanma $imdiye kadar yapmi$ olduklan 

I$ ere, bunlarm bedellerine ve han~i bankalarla muamelede bu-
6 _ dair vesikalanm koyacaklardir. 
7 _ ~uv~kkat teminat miktan 14,600 lirad1r. 

P kadar ekht tnektublanm havi zarflar kapah olarak ihale gi.inii sa at 
lim edil !(a~abiik Demir ve Celik Fabrikalar1 Miiessesesi Miidiirliigi.ine 
1t evvel~cektJr. Posta ile ,gonderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir 

. Ine kadar ~elmis ve zarflarm kanunt ~ekilde kapatJlmi~ olmas1 

Y~lhti~~ in~aat;. rniiessese taliblerden diledigine vermek veyahud miina-
urnsuz sa:vmakta tamamen serbesttir. c. 2892 ~ ( 5043 ) 

iskan Miid iirliigiinden: 
1- Urla k k · 

eksilt .azasl ~er ezmde 100 goc;:men evi in&aatmm kapah zarfla ya-
mlid&~esme tal~b zuhur etmediginden 7/7/939 giiniinden itibaren 15 

2 e pazarh,l!a konulmulltur. 
- Bu evler' b h · f 

3 _ t . 10 e erm n muhammen ke$if bedeli 476 lira 30 kuru~tur. 
misyon ~alesf1 2d217/939 gi.inii saat 10 da !zmir !skan dairesinde miitesekkil 

4 · ara m a•1 yap1lacakhr. 
duriG~;~udhus.~~~? !l~rtname, ke$ifname vesair evrak hergiin lzmir iskan 

., ,o;;un e goru1<:bllir. 
O> -· Tllliblf' · .. d 

ta a,d vcsaihlmi :~.z e Y~di ?uc:uk~~n tutar1 olan 3572 lira 25 kuru& temi-
c skan .Da1resme muracaatleri. .( .:.!375 ). 

200 

18 
900 
12 
15 

ton Levamarin komi.irii 

ton kuru odun 
kilo silindir yag1 
kalem muhtelif lcvaz1m 
kalem k1rtasiye 

Muhammen bedeli 
LiarK. 
2850 

180 ) 
216 ) 
189 60 ) 
44 94 ) 

Kapall zarf, 

{ 

Ac1k indirme 

Belediye clektrik santrah iGin yukanda ya:zah 5 kalem levaztm satm 
almacakhr. ~'lrtnarneleri Muhasebede goruliir. Indirmiye istirak etmek is
tiyenlerin 20/7/93~ persembe glinii saat 15 te teminatlarile Beled.iye l<.:nrii
meninde bulunmalan ilan olunur. ( 4866 ) 

P. T. T. Umumi Miidiirliigiinden: 
idaremiz tefti$ heyeti kadrosunda miinhal bulunan 80, 70, 55, 45 ve 40 

lira maash basmiifettislik ve miifetti~liklere. halen devlet hizmetinde mi.is
tahdem Hukuk, Mi.ilkiye, Yi.iksek Ticaret ve Iktisad mekteblerinden birinden 
mezun ve fili askerlik hizmetlerini ifa etmis olanlardan mufetti~lik vazi
fcsini ifa ecl.ebilecek tecriibe ve malumata sahib sicil ve s1hhi vaziyetleri 
miisaid talible1 almacaktlr. 

Taliblerin dilkec;:elerile fotograflan ili$ik miifassal tercum<!i hallerini 
temmuz 939 nihayetine kadar P . T. T. Umumi Miidi.irli.if(iine gondermeleri 
ve haklarmda yap1lacak tetkikata esas olmak iizere halen cah~makta ol
d•lklan vazifed~ ald1klan maa~ miktarile sicil numaralanm dilekc;:eJerinde 
zikretmeleri laz1md1r. • 2723 » ( 4.832 ) 

Elbistan KaymakamhgindSln : 
Kazam1z koylerinin saghk koruculan iGin yerli elbisc satm alm.acakhr. 

Beherinin muhamrpen bedeli Elbistanda teslim $artile on bir liradan ol
mak iizere 11 aded elbise eksiltmiye konmustur. 

!steklilerin en son 20/7/939 pcrt?embe gunii saat ona kadar Elbistan 
Kaymakamhgma bas vurmalan duvurulur. ( 5188) I Devlet DemiryollarJ i$letme U. Miidiirliigiinden: I 

. 

S1vasta Lojman olarak yaptmlacak blok ve miiteferrik evlerin insas1 
yeniden kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmiye konmu~tur. 

1 - Bu insaatm muhammen bedeli 200,000 lirad1r. 
2 - istekliler bu ise aid sartname vesair evrak1 Devlet Demiryollan· 

mn Ankara vezn.osinden ( 10 ) lira bedel mukabilinde alabilirler. ,, 
3 - Eksiltme 27/7/939 perse h Jl:iinii saat 16 cl.a Devlet Demiryollan 

Yol DaSresindc tonlanacak, I)1"~dwz, 1 inci Komisyonunca yapdaeakhr. 
' 4 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerin teklif mektublarile birlikte 
a~ag1da yaz1h te~inat ve vesaiki ayni giin saat 15 e kadar Komisyon Reis
ligine tevdi etmis olmalan lazimd1r. 

A - 2490 sayi11 kanun ahkamma uygun 11250 lirahk muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalat.:. 
C - Miinakalat Vckaletinden almml$ bu i$e mahsus ehliyet vesikast 

(isteklilerin ihale Jl:iiniinden en az sekiz gun evvel bir istida ile Munakalat 
Vekaletine miiracaat etmeleri ve ehlivet vesikasmm verilmesine esas olacak 
belgeleri istidalarma raptetmeleri laz1md1r. ) 

5 -:- Bu ill icin evvelce eksiltme evrakl satm alanlarm, eksiltme $Brtna
mesindeki ihale tarihini 1-1shih ettirmek iizere bu evrakla birliktc D. D. 
Yollart Yol Dairesine miiracaat etmelcri. • 2895.. ( 5041) -Muhammen bedeli 23.500 lira alan muhtelif olc;ii aletleri 29/8/1939 sah 
gi.inii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm ah
nacaktlr. 

Bu ille girmek istiyenlerin ( 1762,50) lirahk muvakkat tcminatla kanu
nun tayin ettigi vesikalan ve tckliflcrini ayni gun saat 14,30 a kadar Ko
misyon Reisligine vermeleri laz1md1r. 

$artnameler -paras1z olarak Ankarada Malzeme d.airesinden, Hayda:;pa-
~ada Teselliim ve Sevk ~efliginden dag1tllacakhr, ( 513:? ) 

M~~mw~m~~m~~~~P: 

I OSM~~!:.~NI~$~K~KASI ~ 
M~ TESiS TARiHi 1863 ~~ 
aif St<Jtlileri ve Turkwe Cumhunvet1 ile munakit muka11elt!names•; a 
g[ 2292 Numar<Jh 10/611933 tarihli kanunla tasdik edt!mt$flf ~A 

~K I 24/6/1933 tanh !I 2435 Numarah Resm/ Oazete) ' , 

rJ ~h~;;::·=:~:.;. ~~:::~::~ ::::::: ~::::: ~ 
~(E Tiirkiyenin ba~hca ~ehirlerinde :n£ 
9 ~ PARIS, MARSILYA ve NiS'de ~ 
im LONDRA ve MANc;ESTER'de jl£ 
9W MISIR, Kll3RIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FILISTIN ~ 
a~_'f. ve MAVERAVI ERD(JN'de ~ 
gn; Merkez ve $ubeleri Jtl) I YUGOSLAVYA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIYE, L0!3NAN g~ 
~f ve HATAV'da ar£ 
~~ Filyalleri ve butiin Oiinyada Acenta ve Muhabirleri vardtr 9):~ 

~f Her nevi Banka Muarneleleri yapar ~ 
iflfl Hesab• cari ve mevtlual hesaplan kii~ad1. ;£ 
gU' Ticari krediler ve vesad<h krediler ku~ad1. ~E 
~J Turk1ye v~ Ecneb1 memlekeller iizerme kes1de senedat 1skonrosu. I ~U 
a f, Borsa emirlen. ~ 
9i~ Esham ve tahvilat. al!m ve cmlaa iizerine avans. m 
~ff Senedat tahsilat• ve sa1re. ~ 

ilr[ En vUksek emniyet sartlanm haiz kiralik (ITh 
g! . Kasalar Servisi vnrd1r. ~ 

~ Pivasanm en miisait ~artlarile ( kumbarah veva m 
qif kumbarastz) tasarruf hesaplan a~thr· . ~ 

:m:~~·¥·~s~~~·:£:~:·&·:~~~~c.B:~P. 
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Elektrik • • 
1~1n tesisat1 miiteahhid 

aran1yor 
1 - Bodrum Belediyesinin Nafaa Vekaletinden musaddak 30,014 

lira 10 kurut ketif bedelli eektrik tesisatt 28/6/939 tarihin
den itibaren hir ay miiddetle ve kapala zarf usulile miinakasa
ya !rtkariimittlr. 

2 - Umumi intaat ihafe tarihinden itibaren on ay zarfmda proje, 
tartname ve ketifname mucibince ikmal edilmi'l olacaktJr. 

3 - Bu i~e aid teminatJ muvakkate hedeli 2251 lira 05 kuru~tur. 
4 - fsteklilerin asgari 30,000 liralak elektrik tesisah yaphklari

na clair ehliyeti fenniye vesikast ihraz etmeleri tartllr. 
5 - thale temmuzun 28 inci cuma giinii saat 15 tedir. Bodrum Be

lediye dairesinde yapilacakhr. 
6 - tstektilerin 2490 saytla arthrma ve eksiltme kanununda yaz1h 

terait dairesinde teklif mektublaram tanzim ile ihale komis
yonuna vermeleri ~artllr. 

7 - Bu i~e aid evrak1 fenniye 150 kuru~ mukahilinde Bodrum Be
lediyesinden ve Mugla Nafaa miidiirliigiinden almahilir. Bu 
hususta fazla malum at istiy enlerin Mugla Nafta miidiirliigii
ne ve Badrum Belediyesine miiracaat etmeleri. 

8 - Miinakasaya taahhiidlii posta mektuhile de ittirak edilehilir. 
Bu hususta vuku bulacak teahhurdan mes'ufiyet kabul edil
mez. (4840) 

I inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : 

Cinsi 
Tiitun tozu ~uvah 
S1cak su kontorti. 

Miktar1 
6000 aded 

3 • 

MuhammenB. 
LiraK. 
1605,-
450,-

% 7,5 teminat Eksiltme 
Lira K. ~ekli Saati 

120.37 A<;tk Ek. 14 
33,75 Pazarhk 15 

I - ~artname':; mucibince 12/VI/939 tarihinde ihale edilemiyen c 6000 • 
aded ti.itun tozu cuvah ve gene sartnamesi mucibince c 3 • adcd 
sJCak su kcntori.i satm ahnacakhr. 

II - Muharr.mcr. bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme &ekli ve sa
atleri hizalarmda yaz1hd1r. 

III - Eksiltme 17 /VII/939 pazartesi gunu Kabatasta Levaz1m ve Muba
yaat ~ube::.iudeki Ahm Komisyonunda 1yap1lacakhr. 

IV - Sartnameler hergi.in sozi.i gec;en $Ubeden paraslZ ahnabilir. 
V - isteklile!' % 7,5 gi.ivenme paralarile birlikte eksiltme icin tayin edi

len gi.in ve saatlerde yukanda ad1 gecen Komisyona gclmeleri. (4664) ,.,._ 

Cinsi 

Si.ipi.irge buyiik boy 
» kiiGiik • 

Kahn civili kay1s 
Ekselsiyor 

Miktan 

3000 nded 
400 » 

200 metre 

.i:ncc ci. ka. Rapit 600 » 

Kahn • • • 400 • 

Muhammcn % 7,5 
bedeli teminat 

Lira K. Lira K. 
600- 45-
28-

Eksiltmen in 
$ekli saati 

Ac;:1k eksiltmc ) 15,30 
Pazarhk ) 

Pazarhk Hi 

I - $artname ve niimuneleri mucibince yukanda miifredati yazih mal
zeme satm almacakhr. 

II - Eksiltme ve pazarhk 21/VII/939 cuma giini.i Kabata~ta Levaz1m ve 
Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 

III - Sartname ve niimuneler hcrgi.in sozu gecen $Ubeden paraSIZ almahi1ir. 
IV - lsteltlilcr % 7,5 gi.ivcnme paralarile birlikte eksiltme i~;in tayin 

olunan gi.inde mezkur Komisyona gelmeleri. ( 4927) -
Eksiltmenin 

Cinsi ~fikto.n ' 
Giini.i ~ekli 

" ... ,: . ...A.delik kag1d _ _...,.....,._ , ,..,. ...... ~· 
No. 5 

Karbon ka,1t1d1 
bi.iylik boy 

!vi cins mefisto 

1000 

100 

kur~un kalem 10000 
tyi cins kalem sap1 1000 
Kursun kalem lastigi 2000 
Miirekkeb • 5000 
Biiyuk el deftcri 1000 
Mukavva kaph kii. 

ciik el defteri 
Sabit murekkeb 

120:J 

aded 

• 
• 
" • 
» 

183,-

999,60 
67,50 
57,60 

272,50 
28,20 

151,80 

lh kiloluk 
Piinez raptiyc 
Yumak sicim 
Kag1d z1mba ma-

1000 11i~c 200,-

kinesi 
k1skac1 

• makas1 
• sepeti 

$apirograf makines· 
• .. 

mu~ambas1 
Adi yaz1 tak1m1 

( yckpare cam) 
Yaz1 makine f1rcas1 

• • bozi 
Cak1 

400 kutu 84,-
2000 yumak 110,-

500 
400 
200 
100 
12 

75 
400 

aded 
• 
• .. 
" 
• 

100) • 
400) • 
400 • 

125,-
60,-

200,-
40,-

278,40 

431,25 
612,-

60,75 

134,64 

.28,19 

13,72 

77,97 
5,06 
4,32 

20,43 
2,11 

11,38 

15,-
6,30 
8,25 

9,37 
4,50 

15,00 
3,00 

20,88 

32,34 
45,90 

4,55 

10,89 

24/VII/939 Ac;:1k 

• 
• 

25/VII/939 

• 
• 

• 

26/VII/939 
• 
» 

• 
• 

• 

Pazarhk 14,20 

A.._1k 15 
Pazarhk 15.20 

• 15,45 
• 16 
• 16,30 

• 

» 
» 

• 
» 

.. 
» 

AGlk 
» 

14 

14,!W 
15 
15,20 

16 
16,30 
15,15 
15,30 
15,4.0 

15,50 
16 

Pazarhk 16,15 

16,30 

I - Yukar1da cins ve miktan yazth k1rtasiye levaztmt ~artname ve nii
muneleri mucibince hizalarmda gostr>ril<'n usullerle satm ahnacakhr. 

II - Muhammen bed.clleri, muvakkat teminatlan, eksiltme giinleri hi
zalarmda yazihd1r. 

III - Eksiltm~ yukar1da yaz1h gi.inlerde Kabatasta Lcvaztm ve Mu
bayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakbr. 

IV - $artname ve ni.imunclcr hcrgun sozi.i ,ge<;en $Ubedo gorlilebilir. 
V - 1steklilerin eksiltme iGin tayin olunan gunlerde % 7,5 giivenme 

paraslle birlikte yukanda ad1 gcGen Komisyona gelmeleri. ( 5010 ) 

i11in nev'i ve cinsi 

Kutu Fab. st asc1hg1 
Ah1rkap1 Bak1mevi 

a!)c;1h.g1 
Kag1d kesme makinesi 

Miktan 

1 aded 

-MuhammenB. 
Lira K. 

700,-

% 7.5Tc. 
Lira K. 

52,50 

Eksiltmc 
$ekli Santi 

Pazarhk 14 
14,15 

» 14,30 

I - Kutu fabrikasmdaki lokanta a~c1hg1 ve ch aded ka,i(ld kesmc ma
kinesi p2z:1rhkla eksiltmiye konmustur. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat tcminat, pazarhk saatleri hizalarmda 
yaz1hd1r. 

III - Pazarhk 31/VII/1939 pazartesi gi.ini.i Kahata~ta LevaZim ve Muba. 
yaat eyubcsindeki Ahm Komisyonund.a yap1lacakhr. 

IV - ~artname ve yemok fiat listeleri her:~un sozii geGen ~ubeden paramz 
ahnabilir. 

V - Kag1d kcsme: makincsi mlinakasasma girecekler fiatstz trkliflerinin 
tctkik cc:;Imek iizere bir hafta evvcl Tiitun Fabrikalar Subcsine vc
rilmesi H\z1md1r. 

VI - isteklilerin % 7,5 giivcnmc parasile birlikte pazarhk it;in tayin edilen 
giin ve saatlcrde yukanda ad1 ,((e<;en Komisyona miiracaatlcri. (5180) 

izmir Belediyesinden : 
jnoni.i cac.dcslnin Karata~ mevkiindc Doktor Hasan Ba$kam kliniqi 

oni.inden itibarcn 700 metro boyundaki klsmmm sokulerek granid parke 
taslarile tamiri Ba~>miihendislikdeki kcsif vc $artnamcsi vcGhilc kapah zarfla 
eksiltmiye konulmu~tur. Muhammen bedcli 20000 lira olup ihalcsi 24/7/9:m 
cuma giinii saat 17 dPdir. 2490 sav1h kanunun tarifati dairesinde haztrlan
ml~ teklif mE'ktubl::.n ihale giinii azami saat 16 va kadar Enciimende Riya
setc vrrilir 1~00 liral1k m1wakk11t trminatJ ogleden sonra kapah bulun-

( 5()"~' masma bmacn ogledcn evvcl j~ .Bankasma yatrrlilr -J 
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Bu ke$idede dahi iki bliyUk ikramiye verdi. 
Sevimli san'atkar N~idin ugurlu elile sathga (35357) No. lu bilete isabet eden Gene san'atkar Na§idin ugurlu elile sattaga (15733) numarah bilete isabet eden 

15,000 LiRALIK 12,000 LiRALIK 
Biiyiik ikramiyeyi Cibalide inhisarlar kutu fabrikasmda bayan Hayriyeye hiiyiik ikramiyeyi Aksaray Ta§kasab Safaefendi sokagmda 35 No. da bayan Necla ve bay Rtzaya 

KAZAND~RMI~ ve PARALARINI TAMAMEN VERMi~TiR 
Kazanmak istiyenler mutlaka N A ~ • D G• I s E s • Beyaz1d meydan1 kar~Isinda 
Na~id gi~esinden bilet als1nlar Y I ~ I mahallebici yamnda 3 No. da 

HAS TIRA$ Daima gene 
B I C A G I :Daima gDzel 

en mUkemmel ve en ucuz l1raf 
bu;ag1d1r. to adedi ts kuru' 

bir adedl huzur ve rahalla 
100 dela tra' eder. 

10 adedi 35 kuru~tur. 

Hasan Paslanmaz 
TIRAS BICAGI 

DUnyada mevcul Ira, bJ~aklar•
nm en keskini ve en mUkemme
lidir. Senelerce suda ve sabun 
i~lnde kalsa kat'iyen paslanmaz. 

10 adedi 50 kuru§ 

Israr ile HAS, HASAN 
ve P ASLANMAZ 

- mar:.kasJnl · st-eyiniz. 

ingiliz Kanzuk eczanesi 
mustahzaratmdan 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 §aheseri, biitun dunyanm en mii
kemmel giizellik miistahzarlandrr. Ote
denberi memleketimiz kibar aleminin 

takdirine mazhar olmu;?tur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadm giizelliginin sihrini terkibinde sak 
hyan en ciddi ve §ayam itimad marka
dir. Gene ve ihtiyar biitiin kadmlar ic;in 
zaruri bir ihtiyacdtr. Cildin letafet ve 

taravetini arttrnr. Yagli, yagsrz ve 

ac1badem cinsleri vardrr. 

KURTULU 
Doktorlar, Bankacilar, Katibler, Mektebliler, Miihendisler 
velhasrl blitiin miirekkebli kalemle yazr yazanlar, 
miirekkebin ceblerine akmasmdan, kurumasmdan, 
ve ucun bozulmasmdan kurtaran yegane 

TlKU DOLMA KALEiUi 
Avrupada tasdik olundugu ~ibi biitiin 
Tiirkiyede de miirekkebli kalemle 
yaz1 yazmak mecburiyetinde olan 
halk1 hakikaten bu eziyetten 
kurtarmi$hr. TIJ{U ucu 
a~mmaz. bol miirekkeb 
alrr, kuvvetli bast

ve en AUJLLdl»·r 

hrsa 3 - 4 kopya 
~Ikarila bilir. 

Siyah- Ye$il
renkleri vardrr. Her 

siyecide bulabilirsiniz. 
markasm1 isteyiniz. 

Markaya dikkat : Krrmrz1 
T I K U yaztltnl$ 

Dikkat: Acentamrz bulunmad1g1 memleketlerden 
ed.enlerin, evvelden 3 lira ~ondermeleri m~>rcutou, 

Deposu: Havuzlu han No. 1, 
Saat - Miicevherat ve RADYO Ticarethane~i. 

Rikardo Levi halefi FiLiPPO 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden : 
1 - Idare ihtiyac1 i~in ( 30,000 ) aded m/m bak1r ve ( 

m/m aliminyom mam~on ki cem'an ( 130,000 ) aded 
zarfla eksiltmiye ~rkanlmr~hr. 

2 - Muhammen bedel ( 6650 ) , muvakkat teminat ( 498,75) 
B/8/939 sah giinu saat ( 16 ) da Ankarada P. T. T. 
pir.asmdaki Satmalma Komisyonunda yapilacakhr. 

3 - Istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka ~ainu'~ 
vesaiki muhtevi kapah zarflanm, o giin saat 15 e kadar 
misyona vereceklerdir. 

4 - Sartnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m, istanbulda K1n 
da P. T. T. Ayniyat Subesi Mudiirliiklerinden parasrz 
cektir. c 2365 • 

Si 

Dr. ZiYA NAKi 
izmir inhisarlar Ba,miidiirliigiinden : 

<;amaltr Tuzlas1 i~in muhtelif eb'adda 1599.680 metre mikab1 <;_rrah ~am 
kereste pazarhk suretile satm almacakhr. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumu§akhgrm temin eder. 
Yuzdeki c;il ve lekeleri ahr. Sivilcelerl 
tamamen izale eder. Tra§tan sonra cilde 

Kulak, burun, bogaz miitehasstSI 
Istanbul, Tiirbe kar~rs1 No. 119 

Telefon: 22587 

Kerestenin beher metre mika.bmm muhammen fiah c 43 •, muvakkat 
teminatl ·5158.97 • liradrr. f;lartnamesi tstanbulda Kabata~ta Inhisarlar Le
vazrm ve Mubayaat f;l~besi Miidiirliigiinde ve Ba~miidiirlugiimiiz Levazrm 
$Ubesind.e goriilebilir. Isteklilerin teminat par ala rile 26/7/1939 giinii saat 
on be$te Ba~miidiirliigumiizdeki Ahm ve Sahm Komisyonuna miiracaatleri 
icab eder. ( 5061 ) 

M. M. Vekaletinden: 
Muhtelif mahallerd.e benzin tanklan yaptmlacagmdan bu i$1erle · i$tigal 

eden firm'l.lann l•azrm gelen izahatl almak ve tekliflerini yapmak uzere 
Ankarada M. M. Vekaleti ln§aat Subesi Miidiirlugiine miiracaatleri. 

'·' ' 

POPULAR PORTRE 
·"BRAUN I" 620 
Niyin sizin de 

bir Ma~ineniz olmasm? 
!I 

"KODAK VERi KROM" 28 o Film ile 

8 pozdan 8 guzel resim 

Butun KODAK sattctlartndan araytntz 

ve ya ~u adrese muracaat ediniz 

KODAK $1rketl - Beyoglu, istanbul 

cl28. ( 5173) 

6 25 
lira 

. 
' 

latif bir serinlik verir 
!ngiliz KANZUK eczanesi 

Beyoglu istanbul 

Yeni Radyo mevsiminin yakl~

mast hasebiyle Beyoglunda B A • 

K E R magazalar1 miidiriyeti 1 

biitiin 1939 senesi 

ZENITH RADYOLARI 
Stoku iizerinde tenzilit icrasma 

karar vermi§tir. Stokun tiikenme· 

sinden evvel istifade ediniz. 

~-------------------~ 

Orman Koruma Gene} 
Orman Koruma Genel Komutanhk ihtiyac1 6800 c;ift kundurt 

yrh kanunun 31 inci maddesi mucibince kapah zarf usulile sati11 

trr. Eksiltmesi Ankarada Yeni$ehirde Orman Koruma Genel 
Satmalma Komisyonunda 20 temmuz 939 per$embe giinii saat 
pilacakhr. 

Kunduranm beher ~iftinin muhammen bedeli ( 470 ) kurUS 
vakkat teminah 2397 liradrr. 

9artnamesi hergiin ( 160 ) kuru~ mukabilinde Komisyonda!l 
Isteklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlanm havi 

tublanm eksiltmc ~iin ve saatinden evvel en a~agr bir 
komisy~ma vermeleri ilan olunur. 

T ecrubeli bir muhasebeci i~ 
Biiyiik ticaret vc sanayi miiesseselerind.e ~ah$ffil$ tecriibeli 

hasebeci, fabrikalarda, ticaret evlerinde, magaZ\l.larda, vesair 
Zayi - 17 mayrs 939 tarihinde Gala- lerde muhasebe i$lerini tedvir etmek, defterleri tutmak, bil1ln~0 

tada Bahkpazannda Kur;?unlu hanmda gibi i§leri ehven $eraitle gormege amadedir. Ancak hergiin 
7 No. li diikkanda vuku bulan yangmda serbesttir. Ihiiyac1 olanlann (Bay N. Ahmed - Bomonti cad 
niifus ciizdamm ic;indeki asker lik ter - ~~~~~~~so~k~a~k~N~o:· ~1~4~)~ad~r~e~se:_~m~u~ .. r::a~c:_aa~t~le~r~i~r~ic::a~o~lu~n~u~r::_. ~ 
hls ve yoklama kayrdlarile tamamen -
yanmr§ oldugundan ve yenilerini ala -
cag1mdan eskisinin hukmii olmadigl Han 
olunur. 

Nikola Nikolayidis 

Dr. Suphi !lenses 
idraryollan hastaltklan mutehaSSISI 
Beyoglu, Ylldaz sinemas1 kar!,jJSI Lek· 
ler apartlman. Fakirlere parasaz 

TeL 0924 

Sahib ve Ba§muharri11: Yunuc Nadi 
Umuml nerrtuatt !dare eden Yazt /fieri 

Mildilril: Hikmet Miinil Olgen 

Cumhurtvet matbaa.n 

Orman Koruma Genel 
C iN S ! 

Mamul kt§hk elbise 

Miktan 
Takrm 

1891 

Muhammen 
fiah 

Lira K. 
10 00 

Muvakkat 
teminah 
Lira K. 
1418 25 

Orman Koruma Gene! Komutanhk k1taah ihtiyacr iGin 
ve miktan yazllr bir kalem melbusatm 2490 sayrh kanunun 31 
mucibjnce kapah zarfla eksiltmesi hizasmda ~osterilen giin 
karada Yeni~ehircte Orman Koruma Gene! Komutanhk 
yonunda yaprlacaktu·. 

Sartnamesi hergiin parasrz olarak Komisyonda goriilebilir. ·f 
!steklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlanm havi tekll 

larmr eksiltme giin ve saatinden en a~ag1 bir saat evvel 
yona vermeleri ilan olunur. 

SA YIN BAY AN 
Giizelliginizi korumak i~in gece yatarken 

d1g1mz yagh krem sizi ho~nut etmiyors• 
Mahzurlanndan §ikayetci iseniz ; 

tatbik edi 
Parisin en kihar mahfilleri ve yiiksek tabakaya mensub milyonl~ 

lnnoxa sUtU kullanmaktadar, 

INNOXA sUtU, ~illeri, buru~ukluklara izale ederek cildinizi 
biitiin mazarratlarmdan korur. 

iNNOXA Siitii Pariste Doktor DEBA T Llboraluva 
haz•rlanll'' 

TU~klyenln bUIUn PariUmtir ve bUyUk eczanelerlnde sal1hr. 


