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CADDEBOSTAN Gazinosunda 
A YTEN idaresinde 

Ayr1ca MISIR RADYOSU 
MARKO BABEN 

Orkestras• 

ans1z askeri heyeti diin 
ve Ankaraya gitti eldi 

Zen gin •• spor gunu bir •• 

eneral Hutzinger digor ki: 
Askeri liselerimizin su sporlar1 

bayram1 ~ok muvaffakiyetli oldu 

...... k.ildii:StrOiliJil .. " ~arki Akdenizin en kuvvetli unsuru olan 
ye baQiam~1 Ttirkiyenin sulh cephesine iltihak1 , sulh isti

yenlerin cephesini yenilmez hale getirmi~tir, 

General Hutzingcr'in riyasetindeki Frans1z askeri heyeti, 
diin sabah Sirkeci garxndan ~1karken ..• 

~iikumetimizle ternasta bulunmak iize· ak~am eksprese ha_gla_n~n hususi bir va-
re dunku semplon ekspresile P aristen §r.h- gonia Ankaraya gltml~tlr. .. 
· · • h 1 · · [ Arkasz Sa. 7 sutun 5 tel nm1ze bu F rans1z as ken eyet ge m1~ ve 

F ener stad1nda ya . 
pdan beynelmilel 
atletizm miisaba .. 
kalarinda yeni ro· 
korlar ktrddt, at-
letlerimiz giizel 
dereceler alddar 

Askeri Liselerin spor 
bayrammdan muhtelif 

inhbalar 

. ., 

· · · ·· · ···l~iiit'~;~·· · ···ii~·····p·~~~~y;········· ........................................................................................................................................................................................ 
•• ara z 

Eski Cebelitarik k umandan1, askeri 

bir heyetle beraber Var~ovaya gidiyor 

1Jzaksarkta 
' • • vaz1yet gerg1n 

Tien~n 'ehrinde bir 
ingiliz askeri oldiiriildii 

Bir ingiliz as
keri imtiya;~;h 

mm takada no
bet bekliyor 

Tiyensin, 16 { a.a. ) - 14 ternmuzda 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cang ~akuan'da me~h~ §ahglar ~r i n-

RONA :RI·yasetl· Cumhur yatl klza~ kta giliz askerini oldiirrnii§lerdir. Japon ma-

···················· 

liv:ronaS» yah , temizle nmek ve muayeneden ge~irilmek iizere 1stinyede k1zaga 
Ir · « a Varona» bu ·· 1 d k k · k D 

ktir y k k" . gu n er e Iza ta n 1nece ve o lmabah~e a~1klar1nda d emir-
• u ar1 1 res1m R · · h 1 · k , eisicum ur ya hn1 above 1za l:lar1nda gostermektedir. 

karnlan tahkikat yapmaktad1rlar. 

lngiliz - Japon mi.izakercleri 
ne halde? 

Tokyo, 16 ( a.a.) - Diinkii gazete
ler fngiliz - Japon gorii§melerinde daha 
ilk dakikadan rnii§kiilat ~1khgmi bildir
dikleri halde bu sabahki ]apon gazetele-

r Arkast Sa. 7 si.itun 4 te ) 
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Yugoslav 

Londraya 

Naibi 
• • gitti 

ingilterede miihim siyasi 
miizakereler yap1lacak 
Belgrad 16 (a.a. ) - Prens Paul ve 

Prcnses Olga, diin ak§am ingiltereye ha
reket etmi§lerdir. 

Londrada yaprlacak mi.ihim 
gorii, meler 

Belgrad 16 {a.a.) - Yugoslavya 
N aibi Prens Paul ve Prenses O lga 1n
giltere Kral ve Kralic;esinin misafiri ola
caklardir. Seyahat hususi mahiyettedir. 

Prens Paul ve Prenses Olga, !ngilte
reye, tahsi1de olan ib ogullanm gormek 
ic;in gidiyor]ar. Bununla beraber, prensin 
yanmda ~ariciye Nezaretinden bir me
mur vardtr ve Londrada miihim gorii~ -
meier vaoacag1 bildinlmektedir. 

1',.4rkas~ sa. 3 sutun 6 dal 

Maarif ~iirasz 
ilk umumi toulant1 Maarif V ekilinin 

nutkile bugiin a~1hyor 
Ankara 16 (a.a.) - Maarif ~uras1/ nu, orta ogretim talimatnameler komisyo· 

'17 temmuz 1939 pazartesi giinli Sa!lt on nu, orta ORretim programlar komisyonu, 
bu<;ukta 1smetpa~a K1z Enstitiisli konfe- teknik ogretim ticaret okullan komisyonu, 
rans salonunda <;ah~alanna ba~hyacak- teknik ogre tim san' at okullan komisyonu, 
t1r. teknik ogretim k!Z emtitlileri komisyonu, 

i lk umuml toplanhyi Maarif Vekili yiiksek ogretim esas ve tale be kahu 1 ta
~asan Ah Yiicel bir nutukla ac;acak ve limatnameleri komisyonu, yiiksek ogretim 
ura Vekillikc;e tespit edilen ihhsas ko - tedrisat ve imtihan talimatnameleri ko • 

misyonlanna aynlacakt1r. Suramn ayn - misyonu, ne~riyat kornisyonu, beden ter, 
lacag1 on iki komisyon ~unlarda: biyesi komisyonu, dilekler komisyonu. 

Plan komisyonu, ilk ogretim komisyo· [Arkast Sa. 3 sutun 3 de] 
lllllllllllllllllllll ll llll lllllll l lllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllll l llllllllllllll lltllltltlllllllllllllllllt lllflllltlllll l l l llltlllllllll l llll l llllllllll l lll l ll l llll l llllt 

~uriyenin sUrUklendiQi ak1bet 
Milliyetperverlerin post 
kavgas1, memleketi 
ii~ par~aya ay1rd1 

Hiiktimetin dagilmasinda;n sonra 

Cebelidruz da Lazkiye, Elcezire ve 

muhtariyet kazanddar 

Daillan Suriyc kabincsi azalan bir arada 

(Y~az"' 6 !fCl sahil emizde) 

e 
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2 CUMHURIYI<."T 

( ~ehir ve Memleket Haberleri ) 
Ekmek i,i, nihayet Birbirine giren iki Tramvay, Elektri 

arkadas ve Tiinel idareleri 
' 

Tarihi roman: 86 Yazan: Kadircan Kafb hallediliyor mu? sarhos 
' 

biri, b1~akla 
~ok ag1r yaralar ald1 

Harb son derece kiZIS,mi~tl ovayi yer yer oliiler . 
-r ' Ikt d M .. d .. r·"' .. b .. Bunlardan 

ve yarahlar kaplami~b. Her taraf kandan kizarmi~b k 18~ k u ur ugu ~gun isletme Islahab . . 
1~1n 

<;ak1r Ali devam ediyordu: tan inerdi ;bir alii gibi birkac; dakika u
- Murad Pa§a duasm1 yapt1. Sonra zamrd1. Samhrd1 ki son nefesini vermi§

Hind kJ!Jclm sJyJrdJ, iic; defa saga, sola tir. Halbuki c;ok gec;meden kalkar, ali
ve one dogru savurdu. Y enic;erilere hii- na biner ve delikanhlann oniinde gider
cum emrini verdi. Hendeklerdeki asker- di. Mimonun tayfasmdan bir iki yiiz ki§i 
ler dii§man iizerine akbabalar gibi saldu- ancak kac;abildi. Otekilerin govdeleri ku
dJlar; toplar giirledi. 0 mada tek kollu yulara atdarak ba§lanndan ehramlar ya
bir sipahi dart nal ~·Had Pa§anm oniine p!ldJ. 
geldi. «Devletlu vezir. dii§man saflan - E§kiya reislerinin ba§lan nic;in gon-
arasma girip arkalannm ku~aiJ!dJglnl hay- derilmedi ~ 
kuacag1m, fitne sac;acag1m. Senden bir - Kasabalarda ve ~ehirlerde te~hir 
tck dilegim var!» dedi. Murad Pa§a olunarak gelmektedir, Padi§ah1m. 
<,N edir ?» diye sordu. Sipahi dedi ki: - Onlar arasmda kimlerin ba§lan 
«Kara Said diri tutulursa celladhgmJ ben vard1r? 
yapay1m. Ahd1m var!». Murad Pa§a - Kara Saidin, Daglardelisinin, Tan
kabul etti ve sipahinin o anda dii~man nbilmezin, Kor Mahmudun, Kor Hay
saflan arasma dald1~m gordiik, gozden darm ba§lan vard1r. Kalenderoglu bir 
kaybettik. daha Anadoluya donemez! 

Padi§ah bu hikayeyi Canbolad oglu Mahfiruz asi! bu haberi bekliyormu§ 
Ali Pa:anm maceralarmdan daha heye- gibi derin bir nefes ald1, vah§i bir sevinc
canh ve merakh bulmu§tu. Y eniden ne- le giiliimsedi. 
fes almak ic;in birkac; saniye susan gene Padi§ah sordu: 
sipahiye soruyordu: - Anadolu arllk temizlenmi§tir, de-

- Sonra... Sonra ne oldu? gil mi? 

- Harb son derece kiZI§h. Ovay1 - Eve! Padisah1m; lakin Murad 
yer yer oliiler ve yarahlar kaplaml§h; Pa§aya sorulsa h~y1r diyecektir. Murad 
her taraf kandan kizarmJ§tJ ve kiZarma- Pasa bir tedbirli ve gayretli vezirdir. 
mt~ bir k1hc, bir balta, bir mJZrak gar- Me.sela, Benehrinde softa asilerini yola 
mek miimkiin degildi. Kara Saidle «A- getiren «Emir§ah» 1 sadnazam himaye 
gacdan Piri» yaman dogii§iiyorlardl; ederdi. Halbuki bu adamm sekbanlan 
bunlann Hac;ovadan nas1l olup da kac;- halka i~kence edermi~. ,Sikayetc;ileri gel
tiklanna ~a§1hrd1. Kalenderoglu ise sol di. Murad Pa~a ona Alaiye sancak bey
cenahm biraz gerisinde adamlanm ilen ligini verince Seydi§ehri kad1s1 Filzade 
siirmek ic;in bazan bhc kullamyor; ba- Abdiirrahim ~elebinin cam sikildi; Emir
zan da paralar ve adaklar sa<;Jyordu §ahm zuliimlerinden bahsetti; bir giin 
Celalilerde heniiz bozgunluk anlatan bir- kendisine de topuz sap1 vurdugunu soy
sey yoktu. Biz dahi Murad Pa~amn c;a- ledi. Murad Pa~a on a <;1b~tJ: «Sabre!, 
YU§ ve kapJcJlanm ard1mtza takarak ile- efendi l» dedi. 0 mada Murad Pa~anm 
ri ahlmJ~tlk. KihclanmiZI her savuru§ta kethiidasJ Emir§ahm sadnazama veda i-

at 1 arar1n1 ver1yor 
Aylardanberi devam edip gelen ek

mek mesele~ bu hafta ic;inde kat'! l:ir 
§ekli halle raptedilecektir. Bugiin, fmn .. 
c1lar cemiyetile Belediye ikttsad m iidiir
liigii arasmda son bir temas yap1lacak, 
bundan sonra Belediye ikllsad rniidiirii 
imaliye iicretinin kat'i miktanm tayin e
decektir. 

Malum oldugu iizere, evvdce 193 
kuru§ olan imaliye iicreti Belediye eko
nomik isti~are heyeti tarafmdan l 56 l:u
ru§a indirilmi§ti. 0 zamandanberi bunun 
birc;ok cihetlerden yanh§ oldugu anla~Il
makla beraber, heyet, imaliye iicretini 
yiikseltmemi~ti. 

~imdi Belediye ikllsad miidiirliigii tet
kikatml yaparak son karan verecektir. 
Esas itibarile Belediye on paray1 gec.me
mek ~artile ekmege bir zam yap1lmas1 
icab ederse bunu yapacaktJr. Esasen yeni 
mahsul agustosta mebzulen piyasaya <;t
kacagJ ic;in ekmek. fiatmda bu zamdan 
~;ok daha fazla tenzilat yaptlmasJ miim
kiin olacak!Jr. 

Bugiin ekmek i§inden ba~hca ~ikayet 
mevzuu, T oprak mahsulleri ofis;nin de
girmenci ve kumac1lara verdigi buF;da
ym ekmek kalitesi ic;in kafi evsafta hulun
mamasldu. Y eni mahsul tiic.:artn da e
line gec;ince o zaman ofisten bugday al
mak mecburiyeti ortadan kalkacagl £~ibi 
iyi f'Vsafta mallar oiyasada yer alar•khr. 

Resmi zarflar taahhudlii 
olarak verilecek 

Nakid ve k1ymetli ev.rakl ihtiva eden 
resmi zarflann postaya adi olarak de -
gil, mutlaka taahhiidlii verilmesi liizu
mu alakadarlara bildirilmi~tir. 

bir diisman yere y1kihyor; yaralanm1~sa c;in geldigini bildirdi. «Bog mel'unu, a- •h • 
<>.tlan~mn ayaklan altmda can vcriyor- man verme !» emrini ald1. Kethiida, san- Adanin SU I tiyaCI 
du . Bu mada birdenbire dii~man safla- cak beyini kendi c;admna gotiirdii. <<Ye-
nn'n gerisinde bir karga~ahk oldu; saga, mek yiyelim, sonra pa§amn huzuruna A b d kl" 
•ola kaCJSIIklan goriildii. Silah ~ahrhla- <;1kahm !» dedi. Cigerli pirinc c;orbas1 ic;i- Y a~In a na 1yata 
T'O'O u<tiine birtabm felaket anlatan hay- lirken bir ic; Oglam hemen kemendi ihti- baslamak kabil olacak 
k,n.f'lr. birbirlerini arayan ve c;aguan ses- yar Emri§ahm boynuna atml§, o kadar ' _ 
ler yiilr•eliyordu. Kac;J~malar c;ogald1 ve s1km1s ki pirinc taneleri burnundan f1rla- Biiyiikadad.!L yaptmlmakta olan su te-
h;7;1TJ br•tm1zda bulunanlara kadar ya- Q.ll~! Bir zorba biiylelikle ve sessizce or- sisaiJ ikmal edilmek iizeredir. Ada lara 
v·'dt. Cok l!;ecmeden Kalenderoglunun tadan kaldmldJ. Lakin arada giinahSJZla- agustos ba§mda su vermek kabil olacak-• ....... cl • ... lJ.>jUl,/fO ., .. '1'1' ' ·~ 11<" ~Hll tll I l 
rlir-.i'lleri c;ektigi, lle]digi yola Clogru on: nn aa Kanma gm 01. ((\..-eiau» O!an ar tlr. Su, liman tahmil ve tah!iye miidiir-
clij:Yii, arka<mda birkac; yiiz ki~i oldugu kuk elli binden fazla degildi, halbuki liigiine aid tanklarla nakledilecek, sular 

ho]fle harb IDPVdanmdan ka~.\li~!., gq~u- oldij.uJe!ller :yuz binden c;oktur. "' 'aradaJci.,..depO¥-a k.WJ.aC<Ik, depod.an ~&fi 
mii7f' carpt1. A•kerimiz biisbiitiin co~tu - Anadoluda Celali kalmadt m1? makineleri vasJ!asile de adanm en yiiksek 
\'" dagtlan e~kiyay1 avlamak ic;in yay1l- - KalmamJ~tlr Padi§ah1m! K1hc- yerindeki ikinci bir depoya c;!kanlarak 

cH. dan kurtulanlar bulunursa da tovbe et-1 tevzi edilecektir. Belediye ileride Elmah 
Tek kollu sipahi, dedigini yaptJ mi§lerdir. suyunu Maltepe sahiline nakledecektir. 

Evvelki geceyans1, Galatada Berber
ler sokagmda sarho§luk yiiziinden aibr 
bir yaralama vak' as1 olmu~tur. 

Galatada Mumhane caddesinde 185 
numarada oturan T urhanla c;ic;ekc;i Veh
bi, eski ve s1b arkada&tJrlar. Hernedcnse 
bu iki arkada&m aralan son giinlerde ac.tl
mJ~ ve evvelki ak~am ayn ayn meyhane

lerde ic;en iki dost, birbirlerine Galatada 
tesadiif etmi~lerdir. ikisi de sarho& oldu
gundan derhal miinazaaya ba~lamt~lardtr. 
Etraftan yeti§enler kavgac1lan ayum1~ • 
larsa da biraz otede iki sarho; gene takJ~

ffil~lardJr. Nihayet hmm1 alam1yan Veh
bi, T urham gizlice takib etmi~ ve onun 
Berberler sokagma girip bir ko~ede dur

dugunu goriince bunu fmat bilerek yak
la~u& ve b1c;agm1 biitiin kuvvetile T ur
hamn arkasma saplam1~hr. 

Canhavlile geri donen Turban kendini 
miidafaa etmek istemi~. bu sefer de kar
nmdan bir yara almJ~tJr. Turban bu ya
radan sonra oldugu yere yJkJ!mJ~!Jr. Bl

c;agml atarak kac;mak istiyen Vehbi, ya
kalanmt~. yarah, Beyo~u hastanesine 
nakledilmi~tir. -··· Bir ~ocuk kamyon altmda 

kalarak oldii 
Diin iigleden sonra Mas;kada feci bir 

kaza olmu§, 14 ya§larmda bir c;ocuk 
kamyon altmda kalarak iilmii§tiir. He -
niiz hiiviyeti anla§llam1yan bu <;ocuk, 
kamyona tak1lmak istemi§ ve bu s1rada 
dii§erek tekerleklerin altmda ezilmi~tir. 

Niibetc;i Miiddeiumumi muavini Ne -
cati tahkikata el koymu§tur. 

Hava istasyonlar1 

' 
bir rapor hazirlaniyor 
Tramvay, Elektrik ve Tiinelin Be 

diyeye devri muamelesi, tamamlanm 
ferag rnuamelesi yapJ!mJ~tlr. 

Devir ve teslim muamelesinin bitiri 
mesi dolayJsile mezkur idaredeki N a 
Vekaleti memurlan aynlmaga ba$laml 
lard1r. Bu arada Elektrik, Tiinel 
T ramvay idareleri eski miidiir muav 
Siiruri Vali ve Belediye Reisi Lutfi K 

dan ziyaretle N afia Vekaleti $irket 
Komiserligi heyetinde c;ah$acagml bildi 
mi~tir. 

Evvelce burada imtiyazh ecnebi & 

ketler muamelahm tefti~le me$gul ol 
~irketler Komiserligi, geni~ bir kadro 
c;ah~maga devam edecektir. V ekalet $ 
ketler Komiserligi, burada gerek hiikA 

mete gerek belediyeye aid bilumum rnii -
essesatm tefti~ ve murakabesi vazifesile 
tavzif edilrni§tir. 

T ramvay, Elektrik ve Tiinel idarele
rinden aynlan Naf1a rnemurlan $Unlardu: 
Umum Miidiir Kadri Musluoglu, miidiir 
muavini Siiruri, Fen heyeti miidiirii Ernm, 

T efti~ miidiirii Abdiilkadir, T ramvay 
teknik miidiirii F ethi, ve iki memur ... 

Belediye bugiinlerde bu zevatm yen
ne yenilerini tayin edecektir. T ramvay, 
Tiinel ve Elektrik idareleri Miidiri Urnu
mi vekili miihendis Hulki, idarenin fabn
ka ve §Ubelerini tefti~ etmektedir. Haber 
aldigJrruza gore miitehassJslardan miirek
keb bir heyet, bu iic; miiessesede yap1la • 
cak 1slahat ve yenilikler hakkmda tetki
katta bulunmaktadu. Bugiinlerde ha:m
lanacak olan 1slahat raporu, Belediye Rc
isligine verilecektir. 

Deniz kuliibii 

o~ biiyiik ~ehirde modern idare heyeti, diin ge 
meydanlar yapbrdacak intihab edilemedi 

Moda deniz kuliibiinde haftalardan
beri devam eden miinaka~alar ve giiriil
tiilii y1lhk kongre, diin de toplanacakh. 
fa kat toplant!da yap1lan yoklama netlce
$inde ekseriyetin temin edilemedigi go
riildiigunden i<;tima gelecek pazara tehir 
edilmi~tir. 

Deniz kuliibii heyeti umum1yes1 gii
riiltiilii bir ~ekilde bundan evvel iic; pa
zar devam etmi§ti. Bu toplant1larda ku

- Art1k iran iizerine gidilir mi? Bu suyun buradan borularla Biiyiikada-
Padi•ahim, Kara Sa idle birc;ok - Gidilir, Padi§ahJm!.. ya isalesi mutasavverdir. 

f' basllan Murad Pa~anm kar~1sma gir- Padi~ah de!ikanhyl son defa gozden Maden tetkik ve arama emtitiisiinde 

Devlet Havayollan umum miidiirlii
gii, baz1 sahil §ehirlerimiz arasmda hava 

TfJ.I},y,as~<\~lnm temini1 Avrupa v~ Asya_ 
&eliirlerinden baztfarile memleketimiz a
rasmda hava hatlan tesisi bak1mmdan 
deRi'z tayyarele'rinin daha miisaid oldu
gunu nazan dikkate alarak bu nokta iize
rinde tetkikler yapmaya ba~lam1~hr. Bu 
arada, evvelce hiikumt:timiz tarafmdan 
devren sahn alman Biiyiikdered,eki tesisat 
iizerinde durulmu§tur. 

istanbulun, izmir, iskenderun vc Sam
sun gibi sahil §ehirlerile muvasalas1 daha 
elveri§li goriiliiyor. Bu itibarla ycni ah
nacak pasta tayyarelerimizin bir k1sm1-
nm deniz tayyarelerinden miirekkeb ol
masl da takarriir etmi§tir. 

liib azalarmm iki k1sma aynldJklan go- ~iirdiikten 
riiliiyor ve her iki tara£ da kuliibiin idare yet altma 

dilderi mada tek kollu sipahi de dart gec;irdi ve sordu: vazife alml§ olan Vilhelm Salamon is-
nal geldi; atmdan zorla indi. Ba~m1 sag - ~a<;hsm? min de bir profesor, adalarm su i§i uze-
omzuna bastmyordu; c;ok biiyiik bir agn - Oc; akc;e giindeligim vardJr. rinde yap!Jg1 tetkikata dair Belediyeye 

cekti~i yiiziinden ve her halinden anla§J· - Nic;in ~oylev .a.z verirler? uzun bir rapor vermi§tir. Profesoriin je-
!Jyordu. Sendeliyerek dosdogru Kara - ~efte.rl~ degJ~lm l .. .. . olojik tetkiklere istinad ederek yatd1g1 
Saidin oniine dogru yiiriidii. Sag tarafma Padi§ah SJiahtaragaya dondu; emre!IJ: .. h B" "k d Ak' 

U kA 'b .. 1 M d p rapora gore, er sene, uyu a aya va 1 
aslh olan kanh kiliCJnl c;ekti; havaya kal- - zun atJ e soy e, ura a§a- ~ 'k 700 000 d H b I' 

I b · h' · .. d k' k yag1~ m1 tan , ton ur. ey e !-dud!: «Haksn kestigin kolumun bede 1 ya yazsm; u s1pa tyJ gun e se -,z a c;e v . k 
sen in ba~m oldugunu soylemi~tim, degil ile defterli yap~m! Bir yeni elbise, bir k1- Y~ 320,000 .ton yagmur 1sabet etme ·te
mi kara domuz? hte hesab giinii geldi he ve bir at dahi veresin; kap1agasma mi- du. Bu va~Iyete nazara~, a damn me~-

f . d · 1 balar ve pmarlar vasJtas1le suyu temm 
Sen de F adime ile Sansar Velinin yam- sa Jr e esm · d'l b T p f .. .. .. 1 1 
na gil!» diye homurdandi. Sonra bir vu- ~akJr Aliye bakll: e I e I Jr. ro esorun muta ea an, ra-

ru§la e§kiya reisinin ba§ml yere dii~iirdii - Y ol i<;in ham bulun l kamlara ve hes~blara. dayan~ak!a~1r .. 
K I I d I k I - Haz1r1m Padioahtm!.. Rapor, sular 1d2resmct tetklk ed1 mJ§· 

an I c;imen er siitiin e yuvar a nan an 1 _ 41 · _ tir. Adamn su tesisah ikmal edilmek ii-
kelleye birkac; saniye hmcla bakt1; goz- d 

S ~ N h p zere bulundu~:mdan bu tesisatm yan a leri kapand1 ve orac1ga dii§tii. orup og- 3SU 3!iii:.3 b I 
1. ~ ••• birakilmasma ve yeniden kuyu tecrii e e-rendik ki toplar giirledikten sonra Ccla 1- E 

Kap1da bekliyen imam Mustafa - rine airi~ilmesine imkan olmad1gt netice-lerin arasmdan bir ses yiikselmi~: «Be- .,. 
k fendi evladhgml alnmdan optii. Bunu sine vanlmJ§IIr. hey yolda§lar, alan olmu~ ve kazanma 

tam manasile yiirekten yap!Jgma §iiphe ----------------
iimidi kalmaml§llr. Ciinkii Murad Pa~a ~EH/R / ~LER/ 

' yoktu. Cak1r Ali de ihtiyann ellerine sa- ':1 ":1 Ziilfikar Pa~amn Karaman askerile ar-
nldt, dudaklarmt birka<; dakika o yumukamlZI cevirmi~. yolumuzu kesmi~tir» 

demi§. Asii bozgun ondan sonra baeyla- §ak ve sJcak ellerden aYJrmadJ. 
Otede Padi§ah, Mahfiruz Sultanla 

ml~. I k I 
- 0 sip a hi kimdir? ya mz a mea: 
_ Murad Pa~a da soru§turdu: y e- - i§te bir yigit delikanh; Bir koca 

ni~ehirli Dalkihc oglu Bekir derlermi§ vezir gibi konu§ur. Sakah olsa sancak be

F adimeyi, Sansar V eliyi tamyan bulun- yi ederdim. 
Dedi. Gene kadmm kirpiklerinde SJ-

madJ. Ona bir sancak verilsin! cak ya~lar parhyordu. Padi§ah ona dik-

Sevketlu hiinkanm, Allah sizlere kat ve merakla bak!J: 

U7Un o~iirler versin! Colak Bekir de 
r Arkast varl 

Atatiirk kopriisii 
in§aati uzay1p giden Atatiirk koprii -

siiniin son defa olarak agustos nihaye -
tinde miiteahhid tarafmdan Belediyeye 
teslimi icab ediyordu. Mukavele muci
bince, miiteahhid, mukavelenin §imdi
ye kadar birkac; defa uzablan bu §artlm 
yerine getiremezse, beher giin is;in Be
lediyeye be§ yiiz lira tazminat verecekti. 
Fakat, kopriiniin Unkapanr ve Azabka

pl taraflarmdaki tali beton kopriilerle 
,. -;runuzda can veren sehidler arastna ka- -
t•'d!. ~imdi cennetin beyaz kosklerindcn c;ocuk diil}iiriirken oldii 
I. rinde, beyaz c;ic;ekler arasmda beyaz hu- Kadirgada Cincimcydanmda oturan 

- meydan1n tanzimi de ayni grupa ihale 
edildiginden mukavele yeniden iki ay 
miiddetle uzatrlmi§, kopri.iniin Cumhu
riyet bayrammda kii§ad rcsmi yap1lacak 
§ekilde Belediyeye teslimi §art konul • 
mu§tur. 

rilerle birlikte yasad1gma ~iiphe yoktur. Sabriye isminde bir kadm, kom~ularm-
- T<alenderoglu tutulmad1 m1 ~ dan biri tarafmdan tavsiye edilen bir 
- iki gun sonra diisman ordugahma ilac1 almak suretile iki ayhk c;ocugunu 

!lirildi. Haleb bevlerbeyi Hiisevin Pa~a dii~iirmli~ ve Haseki hastancsine kaldr
on bin ath alarak Kalenderoglunun ar- nlarak tedavi altma ahnmi§Sa da bir 
r:l•ndan gitti: adamlannm pek cogunu ol- miiddet sonra iilmii~tiir. 
rliirdiiler. Murad Pasa da Ctb1k ovasma Sabriyenin i<;tigi ilacm mahiyeti a
kondu. Lakin orada iken Uzun Halilin ra§hnhyor, Cesed Morga gonderilmi§ -

tir. Almacak rapora gore, muamele ya
brdesi Mimonun alii bin asi ile KJT•ehn 

· pJ!acaktJr. 
ngma ettigi, iranhlann Rev an Va lis1 -·-...._.. 

Kazinodan donerken ..• Emirguneye s1~man Kalenderogluna ka
ttlmak istedijli duyuldu. Hemen dart nal 

P I P k b . Samatyada otu1 an A kif, diin kan:u 
vola <;lkJidt. Cerkes iva e asa i i m Muzafferle birlikte o civarda bir kaz1 -
kisi ile ileri volland1. Biz de altl giin ve noya gitmi§ ve bir miiddet oturduktan 
yedi gece hie; c;ad1r kurmaks!Zin gittik sonra eve doncrlerken yolda rasgeldik
Murad Pa~a bile yanma yalnz1 hir say- Jeri Sotiri admda bir gene, Muzaffere 
ban ve bir kilim almJs!t. Hev Padisa- sarkmt:hk etmistir. Bunun iizerine Akif 

tjum, bu ihtiyar vezirin gayrcti ~ast!ac.ak Sotiriyi diivmii§·, ikisi hakkmda da ta -
~ydi; konak yerlerinde bir alii gibi at- kibata ba§lanml§hr. 

Kopriiniin iizerindeki tramvay rayla
n, buradan tramvay gc~miyecegi is;in 
kaldmlmaktadir. 

iki kii~iik avcmm marifeti 
Eyiib civarmda Kaz1khbagda bir ya

ralama vak'as1 olmu~tur. Ramili 14 ya
§mda Mehmedle ayni ya§ta arkada§J 
Muzaffer, evlerindeki av tiifeklerini a
larak ava ~rkmi§lar ve Kazrklibaga git
mi§lerdir. Orada her nedcnse iki ki.ic;iik 
arasmda bir kavga c;IkmJ§, Mchmed e
lindeki c;ifte ile arkada§ma ate§ ederek 

zavalh:>o" ag1r §Ckilde yaralamr~trr. 
Ycti§<:-n jandarmalar Mchmedi yaka

lamis, Muzafferi Gurcba hastanesinc 
gonderm;slerdir. 

Diger taraftan, Devlet Havayo!!an i
daresi Ankara, isanbul ve Adana hava 
istasyonlanm yeniden ve en modern bir 
§ekilde yaptumaya karar vermi~tir. Bu
nun ic;in evvela bu meydanlarm projeleri 
hazJrlanacak!Jr. 

Hamidiye mekteb gemi

miz iskenderuna gidiyor 
Hamidiye mekteb gemimiz, Hataym 

anavatana iltihak1 bayrammda bulun
mak iizere; c;ar§amba giin~ limanmlJZ
dan iskenderuna hareket edecektir. Ha
midiye dogruca iskenderuna gidecek, o
rada 23 temmuzda yap!lacak ~enliklerde 
bulunduktan sonra Akdenizde bazt dost 
ve kom~u memleket limanlanm ziyaret 
edecek ve sonra Akdeniz ve Ege denizi 
limanlanm1za ugnyarak ~ehrimize done
cektir. 

Hamidiyede, Deniz Harb okulundan 
bu sene staja c;1kan gene deni?Cil~r bulu
nacakhr. Hamidiyenin bu seyahati, bir 
bucuk ay siirecektir. 

VI LAYETTE 

Hava tehlikesinden korunma 
komisyonunun bugiinkii 

i~tima1 
Hava tchlikesinden pasif korunma 

kanununun tatbikat1 iizerinde giirii§ -
mek ve istanbulda almacak tedbirleri 
tcspit etmek iizere hava tchlikesinden 
korunma komisyonu, bugiin Vilayette 
Seferberlik miidiirii Nailin riyaseti al
tmda toplanacakbr. 

DENIZ ISLER! 

Motore ~arpan romorkor 
Liman idaresinin 30 numarah romor

korii, Koprii goziindcn gec;mekte iken 
Bilal knptanm idaresindeki Ordek isimli 
motiirliiye c;arpmi§, orta yerinden bin -
dirdigi icin motor pars;alanm1~tJr. Mo -
tordckiler kamilen denize dokiilmii§se 
de etraftan yeti§enler tarafmdan kurta
nlmi~hr. Kazayr yapan romorkor kap -
tam hakkmda tahkikata ba$lanm1~t1r. 

ve idamesi bak1mmdan birbirine lama- manya ile 
men z1d kanaatlere sahib oldukhrmdan etmelerile bu 
idare heyetini ele gec;irmeye c;ah~Jyorlar- lemi~tir. 

~ F~~t 
Nihayet bundan iki hafta evvcl inti

hab yapllabilmi§, fakat sec;imi muteakib 
Kad1koy kaymakamhgma, intihaba fe
sad kan~tmld1gma dair baz1 ihbdrlar ya
plldtgmdan, cereyan eden tahkikat da 
bunu gosterdiginden intihab alakadar ma
kamlarca fesholunmu§tur. Bunun 1<;m 

diin yeniden idare heyeti intihab1 yapda
cak!J. Fa kat ekseriyetin temin edileme
mesi, i§in 1ekrar uzamasma sebeb olmu§
tur. 

MVTEFERRIK 

Rumanya Krah memleketi 
rnizi ziyaret edecek 

Nevyork radyosundan naklen Avrupa 

radyolarmm verdigi bir habere gore, Ru

manya Krah Karol yakmda memleketi

mizi ziyaret edecektir. Krahn Cumhur 

Reisimizle gori.i§ecegi bildirilmektedir. 

~ilenin zirai kalkmmas1 i~in 
rapor haznland1 

$ilenin zirai kalkmmas1 igin bir rapor 

hazirlanml§hr. Bu raporda koyliiye 

arazi verilmesi istenilmektedir. Adedi 
miihim miktara balig olan yabani zey

tin agaclanmn a§Ilanmasr da istekler 

arasmdad1r. 

Kazada bir asri otelle lokanta in§aSl 

aynca dii§iiniilecektir. 

ONIVERSITEDE 
--~------

Y a banc1 dil kurslar1 
Maarif Vekaleti, orta tedrisat kadro -

sundaki yabancr dil muallimligi miin -
hallerini doldurabilmek ic;in yeniden 

kurslar ac;Jlmasma karar vermi~tir. Tah
sisat, Universite Rektorliigiine giinde -
rilmi§tir. 

Kurslar ingilice, frans1zca ve almanca 
iizerinde olacak ve buralara liselcrle mu
allim mektebi veya yerli ve yabanc1 
kolej mezunlan kabul edilecektir. Kur
sa devam edenlere ayda 30 lira maa§ ve

rllecek, tedrisat bir y1l siirecektir. Bu 

kursta muvaffak olanlar bir y1! da, ihti

sas yapmak iizerc Avrupaya gonderile

ce~crdir. 

rarla~m1~ N;;,,;,nuJ 

Binaenaleyh 
zuu aradaki · 
mi$tir. italya ve 
zengin alan 

lerin miisaid 
panya hiikfuneti 

eyaletleri i~gal 
F ransaya 900 
milyar frankhk 
ikinci defa olarillc 
.. d . v metme 1a esme . 

ingilterede da~ 
eski cumhuriyet h~ 
kil edilen bir cef!11 

Y eni !spanya 
yahm yeniden 
larda bulunrnak 



•ttere ile P olonya 
1nda miizakereler 

kumandant, askeri 

tie hera her Var,ovaya gidiyor 

CUMHURIYET 
3 

T apu ve Kadastro· '[ J. Bii yiik davalar 
nun Adliyeye ~======~===------=~ 

Hukuk ilmini Y ayma 
Kurumunun ehemmi

yetli bir hizmeti 
ha2-Iams• Franko ve mihver 

...... ' Bu ilmi kurumu bilmiyenimiz yoklur, 
~ok faa! idare heyetinin yorulmaz gay -
retlenle verdirdigi konferanslarla. devam· 
h surette yaphg1 ne~riyatla ve hele l.:t~ -

fBa~makaleden devaml 
olm1yan koylii davalanmn onda dokuz 
arazi ihtilaflarma taalluk ettigini dii~un· 
mek kafidir. Ahvale vak1f ve bilgili miiellifler, yil-

T apu ile onu saglam surette kuracak dmm harbi nazariyelerine gore yapth • 
olan kadastro her~eyden evvel gay.-imen- cak yeni bir Avrupa harbinde, bu harbe 
kule miiteallik haklan tayin ve tespit et- girecek devletlerle milletlerin nelere kat
mi~ olacag1 ve biitiin bir emniyetle bunun lanmalan icab edecegini rakamlar ve 
boylece muhafazas1m temin edip p;idcce- mula larla hesab ettiler. Bunlar, :nane-

Yazan : LUCIEN ROMIER 

Z d k. b" .. d' 'k 1 men rJkardlgwl, k1smen de haz1rlamakta amamm1z a 1 utun 1 tator erin v 

hemen hepsi, iktidar mevkiine c;1kar ~Ik- oldugu biiyiik k1ymetli ilmi eserlerle kcn
maz, beynelmilel siyaset dahil olmak ~ar- disinden herkesi haberdar etm1~ ve et -

tile, iktidar mevkiine gelmelerini medyun mektedir. Bilhassa hukukiyatla alakadar 
bulunduklan hesab ve hareket usullerini olan biiti.in vatanda~lann Kurumu hergiln 
kullanmaga devam etmi~lerdir. artan takdirlerile takib etmekte oldukld-

~tarat~ 1 tnct sahttede] 15 ila 17 bin tahmin etmektedirler. Dogu 
a J~erilen ehemmiyet Prusyasi hiicum kit' a Ianna mensub 400 

gi icin ~imdi Adliye Vekaletine bag/an- vi gerginlik bertaraf, yalmz maddi nok
makla en tabii merciini bulmu~tur. Onun I tai n~zarda~ bile, en iyi hamlanm1~ mil
mali mesele gibi telakkisi dogru degildi letlenn dah1 bu harbe uzun zaman da
ve Maliye ile alakas1 tali bir haldi. Mem- yanacagmda miitereddid davramy:>rlar. 
leket arazisinin gec;en sene gayrifenni Ciinkii yeni bir harb, gerek icabah gerek 
usullerle ikmal olunan tahriri mali bak1m- gidi~i bak1mmdan, Buyiik Harbe naza • 
dan bile ihtiyac1 kar$damaktan c;ok uzak- ran c;ok daha yipratJci bir mahiyet arze-

:f.:tf.¥- rma ~i.iphe yoktur. 
!spanyanm maddi. manevi ve siyasl Son giinlerde (Kurum) un biiyiik bir 

viet (a. a.) - Var§ovanm iyi ki~i serbest ~ehrin hiicum k1t' alanm 1 ak -
a olan mehafili, Var§o- viye ic;in Danzig'e gelmi~tir. Keza Dan· 

pa~artesi giinU Lon- zig sokaklannda motosiklet Uzerinde iini· 
talya . olan Irenside'nin bu z.;. formah Ray~ver askerleri de goriilmek -

llr ehemmiyet atfetmekte- tedir. 
dusu erkanmdan bir zatm Alman _ Leh ikttsadi miinasebah 

a~en ziyaret etmesi ilk defa diizeliyor 
a<:re • aktad!r. Ayni zamanda Var§ova 16 ( a.a.) - Leh matbuati, 
• IZa§m kuvvetleri umum'1· AI ·k d' .. b t ,·e · · d Polonya - manya 1 hsa 1 muna~~ e -

• Yl.mn enberi har1'ce yap- 1 · d b' d.. ) k d d' orlar A) • ~ erm e IT uze me ·ay e IY · ,'-\ • 
yaP Zlyaret, bu olacakt1r. L h k d'l · h .. b d manyadaki donmu~ e re 1 en m·i sus 
ol e Polonyada ikamet et- 1 B b b1' Alman ') surette aza m1st1r. unun se e · -
teJlliJ 1 eyh, Polonyada bulun- · I 1 yaya yapdan Leh ihracatmm aza m~~ma 

onya harb sanayii mer- mukabil Polonyaya yap1lan Alman 1hra· 
anl"r ~yden evvel Polonya- catmm zay1flamamasid!r. 

o!Jlll 1 boyundaki miidafaa hat- Bu miktarlan seviyelerine irca 1<;m a-
~ecektir. gustosta ekonomik gorii~meler yapilacagl 
·~ giden Almanlar zannedilmektedir. 
#, ( a .. a.) - Havas: Dan- Alman • Leh ticaret anla~masilc derpi~ 

eth Leh mahfilleri, AI- edilmi~ olan bu gorii~melerin hedefi lie; 
h/ek halen Danzig ordu • ayda bu iki memlekel arasmdaki mi.iba • 
~en Almanlann miktar!m dele plafonunu tespit etmektedir. 
---•Mooooooooooo oooroorrrtUmlflllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOOOOOOOOOOOOOO"'"""-• 

san'at giiniil Maliye Vekili 
Miinih' deki 

gezdi 
ktl - -

a.a.) - Hitler, «Alman 
li.inasebetile burada soyle

a Nazi total iter devleti
lerini tespit eylemi§tir. 

bhm heyeti umumiyesin
J bu sahada esa~h bir su-

58!Jp'etmenin bir vaz.ife oldugu 
u~tur. 

in:paratorluk rejimini es
Slyasi itilasile miiten1~sib 
haze ederek diyor ki: 
veremli estetlerin nasibi 

.» 
«Alman san'ah>> ser-

memnuniyetle kaydede
balde i.i~iincii Rayh'm 

.. . daha ziyade mi.il
~k~I~ini. gostermi& ve ni
~ InCI hir «Alman san'at 
I w• • h 1 eceglm aber vermi tir. 

ilinin tetkikleri 
16 (a.a.) - 1ktJsad Ve· 
kn, diin, Zonguldak li -
. maden mmtakasm1 tetkik 
1 komi.irleri i~letmesi m~r

toplantJda miitehass1slar 
· direktorlerile gori.i : 

kendilerinden ma -

.. rlu rnintakasini tetkik et
h khsad Vekilimiz. bu ak

areket edecektir. 

tniizakereleri 
(a.a.) - Molotof ya· 

s.tr~ng ile lngiliz ve Fran
kabul edecektir. 

r---·-w. .. hava seferleri 

Fuad Agrah, diin 
M1s1ra vardt 

Kahire 16 {a.a.) - Anado!u ajansi
mn hususi muhabiri bildiriyor: 

Maliye Vekili F uad Agra!J Transil
vanya vapurile ve Mtslr Hariciye N az1;1 
Abdiilfettah Pa~a ile birlikte Iskenden
yeye gelmi§, Hariciye miiste~an, mahalli 
erkan, i~ Bankasl direktori.i ve kalabahk 
bir halk tarafmdan kaT§IIanmi$hT. 

Bugiinki.i gazeteler bu m~nasebetl.e 
nesrettikleri yaz1larda Cumhunyet mah
ye;inin tekamiil ve intizammdan ve Tiir· 
kiyenin diinyadaki mali itibarmdan sita
yisle bahsetmekte ve Vekilin fotografla
t!~l derc eylemektedirlet. 

japonlartn protestosu 
Moskova, 16 (a.a.) - Japonya bu

yiikel~isi, Sahalin petrol kumpanyast a· 
)eyhine mukavelesini bozdugundan dola
YI hiikmedilen 3 7 4,000 ruble cezay1 te· 
yid eden karan Hariciye Komiseri nez· 
diode §iddetle protesto etmi§tir. ~eza s_e· 
fir, hu para 19 temmuza kadar ted1ye edtl
medigi takdirde kumpanya e~valin~~ mi.i
sadere edilecegi hakkmdaki tebltge de 
~iddetle itiraz eylemi§ ve ] aponyamn te
baasmm hukukunu miidafaa i~in daha a
zimli bir hath hareket ittihazma mecbur 
kalacag1ini bildirmi~tir. 

Afyonda bir katil as1ldi 
Afyon 16 (a.a.) - Behiye isminde 

bir klZin bikrini izale ettikten sonra suc;u
nu ortmek ic;in klZI zehirliyerek oldiiren 
ishakh nahiyesinden Remzi Uzun halc
kmdaki idam hiikmii bugiin infaz edil-
mi§tir. 

Bulgarlar1n bir tekzibi 

tlr. (:Unkii ne hakiki k1ymet itibarile, r.e decektir. 
de yap1lan i~in s1hhati babmmdan i-;tiye- Harb zuhurunda, ihtiyat malzemesi 
bilecegimiz teminatJ bize veremez. Mali bulunan devletler bile, birkac; hafta zar-
bak!mdan iyi bir tahrir ancak Hazn~ye fmda, dii~manm darbelerinden maada, 
ziyan vermeksizin miikellef ic;in de ada- bir de fevkalade tahd1dat rejimine taham
letsiz olm1yan bir tahrir olabilir, ki rasge- miil etmek mecburiyelinde kalacak!ard1r . 
le usullerle bunun temini bile elbette ko- Erzak ve iptidai madde tedariki bansin
lay bir i~ degildir. de. sulh zamamnda bile son derece s1k1 

Nekadar zaman isterse istesin ve ne- tedbirlerle idare edilen ltalya ve Alman
kadar masrafa mal olacak olursa olsun ya gibi memleketler, derin sefaletlere 
tapu kay1dlannm kadastro usulile te~isi dii$eceklerdir. Boyle olunca, iki sene sii
Turkiyemiz ic;in ergec behemal ba~ai>l - reo dahili harb ve k1tal neticesinde gerek 
mak icab eden medeni bir zaruretlir. istihsal gerek vesait bahmmdan organi -
Kald1 ki Tiirkiyenin biitiin gayrimenkul- zasyonu tamamen kaybetmi~. menabii tii
leri bu suretle saglam esaslara baglamr- kenmi~. kendisi bitab kalmi$ bir memle
ken kendilerine aid emlak ve arazi ic;in ketin, boyle bir harbe atJlmasma ne de -
halkm seve seve verecekleri ciiz'i bir mas- nir? 
raf miktannm yekunlan kadastro i<;in 1h- Budalalak despotizminin Avrupay1 ici· 
tiyar edecegimiz fedakarhklarm miihim ne siiriiklemesi muhtemel olan uc;urum 
bir k1smm1 kar~1layabilir, ve bu meyanda kar~1smda lspanyanm gosterdigi samimi 
sahibsiz <;Ikarak Hazneye mal edilecek temayiilleri muhakeme edince, ilk akla 
bir kiSim gayrimenkullerin dahi az yekun gelen ve diger biitiin mi.ilahazalann fev
tutmJyacaklan ~imdiye kadar kadastro kine c;1kan dii~Unce budur. Hic;bir (lli!let 
yap1lan yerlerde tecri.ibe ile sabit olmu& yoktur ki. yurdseverliginin ve varhgmm 
hakikatlerdendir. k 'I Jh ]" 1 biiti.in uvvet1 e su un uzumunu, span-

Kadastronun netice itibarile biiyiik bir ya kadar hissetsin. 
faydas1 memleketteki ktymetli gayrimen- :f.:f.¥-

kullerin k1ymetlerine tedaviil kabiliyetini 
verebilmesidir. Bu bak1mdan Ti.irkiye -
mizde §imdiye kadar hemen hemen el 
siiriilmemi~ bir hazne sakh gibidir. Mil
yarca lirabk bir hazne. 

Sen evinin, oteki tarlasinin zahirde ~a
bit gibi goriinen k1ymetlerinden ihtiyac 
anmda nakden istifade edebildiginiz gun 
Tiirkiyede hududsuz bir kredi memba1 
ke$folunmu~ olacakhr. 

Kadastro diine kadar bizde tapu ile 
mucadele halinde idi. Daha do&rusu 
memleketteki ~ok geri, kan~1k tapu 7ih
niyeti bu sahada ya]mz dogruyu istiyen 
ve onu kuracak olan kadastroya husumet 
gosteriyordu. imparatorlukta ve onun 
mesela Kanuni Siileyman zamam gibi en 
parlak devirlerinde biiyiik itinalara maz· 
har olmu~ olan gayrimenkul kay1dlan 
bilahare c;ok tereddi etmi~ ve halk i~;;in 
yiklm binbir tezvire sahne olacak dere
kelere yuvarlanmi~tl. Diine kadar siiren 
bu ay1b mii~adele, T apu ve Kadastronun 
Adliyeye baglanmasile arhk nihaycte 
ermi~tir sayiiabilir. ArtJk bundan sonra 
tapu, kadastro da kendisini en iyi ve en 
dogru tesis edecek fenni ve medeni teka
miiliiniin en kuvvetli istinadgahm1 bulmu§ 
olacakt1r. 

General Franko'nun, giri~tigi i&i idare 
tarzma bakarak, mizact ve zihniyeti hak
kmda bir fikir edinmek miimkiindiir. Bu 
te$ebbiis, bidayette akamete mahkum gi
bi goriinmii~; sonra, onceden dii~iinmi.i~ 
olmasJ miimkiin bulunm1yan tiirlii tiirlii 
mukavemetlere, gii<;liiklere ve manialara 
ragmen. ~efin en ufak bir sogukkanhhk 
veya idarecilik noksanile gerek memlekct 
hesabma gerek kendi partisi hesabma c;ok 

tehlikeli olabilecek beynelmilel ihtilath.r. 
ortasmaa, yava$ yava$ inki$a f etmi~ti r . 
General Franko'nun hence mec;hul olan 
diger hususiyetJeri ne olursa olsun, bu fe
ci hadisat esnasmdaki vaz't onun c;ok a
zimkar, nefsine hakim, ne lafa, ne de va
ziyetlerin zahiri goriinii§lerine k1ymct 
vermiyen bir seciyeye sahib oldugunu 
gostermi~tir. 

Franko'nun davas1 ister takdire ~ayan 
ister tel'ine miistahak olsun, birc;ok nok
talardan. F ranko'nun karakterindeki ve 
zihniyetindeki baz1 hususiyetler sayesinde 
zafere ula~I§hr. ispanyol ~efinin karak
terindeki ve zihniyetindeki bu hususiyet
ler olmasayd1, Alman ve italyan yar -
d1mlannm c;ok tehlikeli bir hale gelmese 
bile tesirsiz kalacagm1 soylemek. Alman
larla ltalyanlarm gosterdikleri bu muza
heretin kiymetini azaltmi~ olmaz. 

bak1mdan iman bahsinde General Fran· hizmeti daha fiil ve hakikat sahasma ~~k
ko, metodlu hareket ruh~nun, ileriyi gor- . m1~hr :. Tiir~ h~kukiyatm~ fransizca ola
me kabiliyetinin, aztmkar ve ihtiyalh bir rak. gu~el bu c1ldde telh1s eden ~ok de
enerjinin viicudii me~rut olan en mii~kiil gerh b1r eser, k~ metni Tiirk miiteh1•s1 -
meselelerden biri kar~Ismda bulunuyor. lan tarafmda~ 1hzar edi~er~k. ilmi bir 
General Franko'nun, bu evsaf1, onla:-dan Frans1z heyetmce ne~red!lmi~tlr. 
miistagni kalabilecek olam son derece <;e- Biiyiik F rans1z hukuk alimlerindea ba
tin bir harbde kulland1g1 halde, ~imdi tam zdanmn idareleri altmda se<;me bir heyct 
bu evsafm vi.icudiinii zaruri k1lan milli (Muam Hukuk Kiitiibhanesi) adtm ver· 
kalkmma i~inde istimal etmemesini ak11 dikleri ki.illiyat arasmda belliba~h mem • 
kabul etmez. leketlerin hukukiyahm kitab halinde ne§· 

$u halde, !spanya ile mihver arasm - r~tmektedir. Bu heyet ~imdiye kadar Bel
daki miinasebati, ifrat derecede bir nik- <;Ikaya, ~~o-Slovakya.ya, Fransaya, Ro
binlik veya bedbinlik duygusu haricinde m~nyaya, I_spany.aya, Isvic;reye aid cild-
miitalea etmek nas1l miimkiin olabilir? len ne~retmi~ ve I~te bu heyetin c;ok kry-

* * * metli oldugu kendiliginden anla~Ilan bu 
Siyasi nutuklar, her tarafta, halk kiit- kit~blannm :'Il ~ci cildin_i (La T ur· 

lelerini koltuklayan yahud bunlarm hissi- q.me) unvan~le Turk ~u~ukJYatmdan ba
yatlm tahrik eden bir nevi musiki oldu. his eser te~kil ederek mh9ar sahasma da 
Bu kadar tecriibeden sonra; bu nutuklar- <;IkmJ$hr. 
da olsun, matbuatm ne~riyatmda olsun, Yakmda tiirkc;esi de ne~redilecek olan 
kat'i noktai nazarlann, erkamharbiye s1r· eserin haddizatmda biiyiik bir ktymeti 
larmm, yahud ebedi taahhiid manalannm vard1r. Ciinku onda biitiin Turk huku1.u 
viicudiine ihtimal vermek, biiyiik bir saf- en salahiyetli hukuk bilginlerimiz tara -
dillik olur. Gelip gec;en hadiselerden fmdan en veciz bir surette hulasa edil -
sonra nasyonalist lspanyanm nutuklarla mi~tir. Modern Tiirkiyeyi kendi hukuki
veya matbu olarak yaphg1 tezahiirat. mih- yah sahasmda oldugu gibi arzedebil:ne -
vere kar~I sogukluk ve itimads1zhk ~k - nin istedigi c;ok fazla dikkat ve itinaVI 
Iinde tecelli etmi~ olsayd1, bunun hak • pek iyi takdir eden hukuk alimlerimiz, 
kmda fcvkalade bir hal gibi miitalea yli- her biri kendi iht1sas ~ubesinde c;ah~mak 
riitiirdiik. Halen, mihver hakkmda fs - suretile, bu eserin en ileri miikemmellycti 
panyamn gosterdigi hararette bir fevka - haiz olmas1 i<;in pek c;ok emek sarfetmi~
ladelik yoktur. Bu vaziyet alelade. yani lerdir. 
tabiidir, o kadar. Kitab1 bir mukaddime ile di.inyanm 

N asyonalist lspanya, en ucuz ~ekilde, gozoniine arzeden F rans1z ilmi heyeti o
hangi vesaitle imar edilecegini bilmiyor. nun tasnif ve tertibine kendi himmet!erini 
Cesaretini kaybetmemesi. bilakis, da~ili zammeylemi~ ve boylelikle eser her rna -
harb esnasmda smai ve teknik yard1mla- nasile tam Avrupah bir ~ekil ve k1yalet 
nndan c;ok istifade ettigi memleketlere almt~hr. 
giileryiiz gostermesi, gayet tabiidir. Kitabda Turk hukukiyah ~u sekiz fa-

Gene !spanyollardan beklenen gayre· sdda telhis olunmu~tur: T e&kilatJesasJyc
tin, her~eyden evvel bir nevi hamle, mil!'i mizle siyasi rejimimiz, fdariyat ve mali
ve mistik bir emel meselesi oldugu rna - yatJmlZ, Devlet $uras1 te~kilatJm1z, Ceza 
lumdur. Suras1 da maalesef meydanda- usul ve esasat1m1z, Aile, miilkiyet vc i~ 
d1r ki. bu milli vastflann formiillerini, bi- bahislerimiz. Mrlli ve milletletarasi hukuk 
zim te$rii piyasalanm1zdan ziyade tota • ve miinasebetlerimiz. 
liter memleketler gencliginde bulmak da- Boylelikle Turk hukukiyatJ en salal•i-
ha kolayd1r. yetli kalemlerle her ecnebiyi, hatta her 

Ve nihayet, ispanyanm, ic;inde bulun- Tiirk vatanda~mi tatmin edecek bir mii· 
dugu stratejik vaziyette, beynelmilel ger- kemmeliyette telhis edilmi§ bulunmakta
ginlikten istifade ettigi ve bunu. dahili d1r. 
i~leri ve menafii lehinde kullandigi da Kitabm muhtelif bahislerini yazan hu· 
muhakkaktlr. kuk hocalanmlZI isimlerini de verirsek o-

* * * nun nic;in dedigimiz kadar miikemmel bir 
Maamafih $U nokta var: eser olmu§ oldugunu daha iyi anbtml$ 
F a$ist sevkulceni planlanm yapan ba- oluruz: 

z1 kimseler, belki de, muhtemel bir harb Ali F uad Ba~gil, lstanbul Hukuk Fa
sahnesini garbi Akd~nize ve !spanyaya ki.iltesi Dekan ve T e~kilatJesasiye hocas1. 
naklederek, orta Akdeniz ic;in bu tehli - SJdd1k Sami Onar, istanbul Hukuk 
keleri azaltmak istemi$lerdi. Bu fikir, ba- F akultesinde !dare hocasi. 
ZI taraftarlar kazanm1§Sa da F rans1z - ln- Cezmi Erc;in, Ticaret Vekili, 
giliz tedbirleri sayesinde ve bir de fspan· Saffet T uncay, Devlet $uras1 MTJ!Ia• 
yo! ak!Iselimi sayesinde bunlan ~imdi kemat reisi, 
kaybetmi~tir. Cevdet F erid Basman, eski hukuk ho-

Ayni zamanda, ispanyada miinferid calanndan avukat, 
olarak sevkulcen yapam1yacak olan AI- Hiiseyin Avni Goktiirk, Miilkiye mek-
manya, lspanya piyasasile sadece ikttsadi tebi hocalarmdan, 

Y almz bir ~ef degil, herhangi diger bir 
kimse, §ahsiyeti feci hadiselerin ortasmda 
uzun miiddet yuvarlanmak neticesinde 
pi~mi$ ve sertle$mi~se, ve bilhassa netice
de muvaffak olmu$sa, sonradan ne miz.a
cmi, ne de fikri reflekslerini degi§tirebi -
lir. 

ortakbk projesine avdet etmi~tir ki, bu Ahmed Samim Gonesay, istanbul 
ortak!tk, ordu tarafmdan kontrol edil - Hukuk faki.iltesinde hoca, 

·~) - lzmir - istanbul 
ava seferlerine on be~ 
nacakhr. 

Sofya 16 (a.a.) - Havas: Resml 
Bulgar mahfilleri, Fon Ribbentrop'un 
agustosta Sofya}'l ziyaret edecegi hakkm· 
daki haberi yalanlamakla beraber, bu 
hususta hic;bir malumatlan o!mad1gm1 
bildiriyorlar. 

T apu ve Kadastronun Umum Miidiir
li.igiine getirilen Halid Z1ya Tiirkkan 
Tiirkiyemizde bu mesleki kendisi i<:in a~k 
haline getirmi~ bir miitehassishr ve ken· 
disile beraber heyecanla c;ah~acak c;ok iyi 
arkada~lara maliktir. Son haynh kara· 
nndan dolay1 hiikumeti tebrik ederken 
mesleklerini siir' atle ilerleteceklerinde ve 
yiikselteceklerinde ~iiphe olm1yan T apu 
ve Kadastro mensublanna da muvaffa· 
kiyetler temenni ederiz. 

mektedir. Mustafa Re§id Belgesay, Istanbul 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hukuk fakulte~ hocalanndan, 

Mesaj1nin akisleri 
6 (a.a.) _ U . . . 

b rnum1yet 1ti· 
~at UatJ Ruzvelt.in kon· 
aJmi tasv'b · k I etmekted1r. 

d ongre rnahfilleri me· 
d evresi esnasmda mii -

t edn. vi azge<;mek icab ede
e Ir er. 

tamn Parlamento ruzna -
pazartesi gi.inii demokrat 

t' B 
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1:· urada has1l olan 
agustosta tatile girecegi 

engiz infilak 
(a.a.) - Colombo kor

vapurunda vukna gel· 
infiLik, ivi malumat 

afilde biiyUk bir heye-

et memurlan, tahk!kata 
olculann kaffeJi sag ve 

Diplomatik mahfiller, Yugoslav_ Ha
riciye Nazm Markovic;'in Sofyayi z1yaret 
etmesini daha muhtemel goriiyorhr. Bu
nunla beraber bu ziyaret de teyid edil
memektedir. 

Finlandjya Ordusunun 
yapacag1 biiyiik manevra 
Helsinki, 16 (a.a.) - Finlandiya or

dusunun bu aym sonunda yapacag1 ma· 
nevralar, Finlandiyada §imdiye kadar ya
ptlmi§ olan askeri manevralarm en mi.i· 
himlerinden olacaktJT. Ci.inki bu manevra· 
lara yaln11. ordunun hemen hemen biitiin 
mevcudu istira ketmekle kalm1yacak. si
vil muhaf1;. kitaatile bi.itiin ihtiyat zabit
leri ve ?a bit vekilleri de istirak edecektir. 

M1s1r Kredi F onsiye 
ikramiyesi 

Kahire, 16 ( a.a.) - Yiizde ii~ faizli 
ve ikramiyeli M1s1r kredi fonsiye tahville
rinin 15 temmuz 1939 tarihli ke~idesin-

) de: 1903 senesi tahvillerinden 440.885 a. - Askeri makama-
ld kl numara 50.000, 1911 senesi tahvillerin-o u an mukarrerata 
arelere kar~1 miidafaa den 176.773 numara 100.000 frank. 

edileceklerdir. Filha • Litvanyada Bugday bollugu 
lrri fevkalade mi.inke- Kaunas, 16 {a.a.) - Bu sene ecne· 

sesle mevki tayin etme hi piyasalarmdaki fiat dii~iikliigi.i dolayl· 
k aletlerin istimallerin- ~ile bugday ihracmm mi.imkiin olmad1g1· 
ilecekleri anla~Iiml~hr. m nazan itibara alan Litvanya makama

usan mecli ine bu h'1-;usa h, bvn.r1ayl havvan vemi olarak tevzi et
tevdi edilecektir. j mege karar vermi§lerdir, 

YUNUS NADJ 
Estonyada §iddetli 

yagmurlar 
Tall in, 16 ( a.a. ) - Son derece ~id

detli yagmurlarla dolu, Estonyamn §imal 
[Ba$tarat~ 1 inci sa1utedel 

mmtakasmda tahribat yapmi§ ve miihim 

Maar if ~uras1 

Suraya memleketin muhtelif yerlerin· has;nlara sebebiyet vermi§tir. 
den ve miiesseselerinden yiiz yirmi maa -
rifc;i i~tirak etmektedir. Bir V apurda yangin ~Ikb 

Ca}I$malara tahsis edilen ismetpa~a Londra 16 (a.a.) - Co!ombo'da 
bulunan Narkua vapurunun memub olK1z Enstiti.isiinde gerek ~uramn gerek ko-
dugu kumpanyaya gelen bir telgrafa go

misyonlarm c;ab$mas1 i<;in icab eden ter· 
re, vapurda yangm <;1km1~ ve tayfadan tibat almm1~hr. Komisyonlar ogleden ev· 

velleri 9 - 12 ve ogleden sonralan 14.30- iic; ki~i yanmi§hr. 23 yarah vardlr. 
Vapur 150 yolcu ile Londradan A-18 saatleri arasmda <;ah§acaklardu. Ko~ 

vustralyaya gitmekte idi. Y olculara bir
misyonlann tetkikleri tamamland1kc;a ha· 

§ey olmamJ~hr. 
z1rlanan raporlar umumi toplanhlarda 
mi.i?akere edilerek karara baglanacakhr. Romada bir tramvay kazas1 
$ura c;ah~malarmm sekiz on gun si.irecegi Roma 16 {a.a.) - Gar mahallesi-
tahmin olunmaktadtr. nin lstiklal meydanmda iki tranway <;ar-

-·-·- Pl§m1§, I I ki§i yaralanmi§hr. 
Kont Ciano'nun lspanyadaki l zmirde a~IIan ~ocuk Bah~esi 

tetkikleri !zmir 16 ( a.a. ) - Vilayetin yiiz yok-
T oledo, 16 ( a.a.) - Ciano bu sabah sui ve z.ay1f c;ocuk ic;in Bucada tesis et -

Alkazar kalesini ziyaret etmi§, mi.iteak1- tigi Cocuk Yuvas1 diin a<;Ilmi$ ve ~ocuk
ben katedralde yapllan ayinde ham bu- Jar bahc;edeki binalara yerle~tirilmi~ler -
lunmu§tur. l spanya Primasi Kardinal Gu- dir. Burada mektebler ac;1lmclya kadar 
ay T oma, bu miinasebetle soyledigi nu - doktor nezareti altmda kalacak olan bu 
tukta i spanyol - halyan dostlugunu sena yavrulann biitiin eglence ve istirahat ih-
ettikten sonra: tiyaclan temin edilmi$tir. 

«Salibi, Latin denizinde ispanyol ve Letonya Hariciye Naz1r1 
italyanlarm omuzlan i.istiinde yiikseltece- ltalyan Sefirile gorii§tii 
giz.» demi§tir. Riga 16 (a.a. ) - Letonya Hariciye 

Ciano, ~aat 16.30 da tayyare ile Sevil- N ~ .,.,r1, ftc> lv1'lm Ri~a sdirini kabul f'de-
laya hareke! e!mi§tir, \. ,rek kendisile uzun myddet goriilmj.i~tj.ir, 

Eski <;ek Ordusu tasfiye 
ediliyor 

Prag 16 (a.a. ) - Alman makam
lan, muhtelif <;ek ordusu te§ekkiillerinin 
temmuz nihayetile 1939 kanunuevvel ni
hayeti arasmda tasfiyesine karar ver:.ni§· 
lerdir. -

Diger taraftan, Cek Miidafaa N~za
reti. 1 agustostan itibaren eski <;ek iini
formaslm menetmi~tir. 

Atlas Denizini sandalla ge~en 
Sporcu 

Londra 16 ( a.a. ) - Sunda11 Dispa
ten gazetesi yaz1yor: 

«55 ya~mda Frank Edward Clark, 9 
metrelik bir sandalla Atlas denizini ge<;
mi§tir. Clark bu mesafeyi bir ay lie; gi.in
de katetmi~tir.» 

<;ekoslovak askeri 
iiniformas1 memnu 

Prag 16 (a.a.) - I agustos tarihin
den itibaren eski Ceko-Slovak a~kert u
niformasmm giyilmesi kat'i surette me
nedilmi~tir. 
Alman T orpidolar1 Rig ada 

Riga 16 (a.a. ) - Letonya filosu ku
mandam Amiral Spade, diin Riga'ya 
gelmi$ olan dort Alman torpidosunun za
bitlerine bir ziyafet vermi~tir. 
Bir Koyde Mezbaha yap1ld1 
.. lzmir 16 (a.a.) - Kar$Iyakadaki 
Orn .. l: koyi.inde giize! bir mezbaha ya -
.Pllnu§tlr Jll 

Cemil Bilsel, Istanbul Oniversitesi 
Rektorii ve profesor. 

(Hukuk !!mini Y ayma Kurumu) bu 
gi.izel eserile hukuk ilmini yayma 1~1nr 
memleketimiz hududlan di$Ina ~1kararak 
Tiirkiyeyi bi.iti.in diinyaya tamtm1~ olmak 
gibi c;ok biiyiik bir hizmet ifa etmi& olu-
yor. 

Kurumu biitiin samimiyetimizle tebrik 
ederiz. 

Yugoslav Naibi 
Londraya gitti 

[Ba$taratt 1 incf sahifcdcl 

Strb - Htrvat anla$mast 
Belgrad 16 (a.a. ) - Gec;en haht~lar 

zarfmda yapdan gizli miizakereler iize· 
rine takarriir eden Sub - H1rvat anla~ • 
masmm ve yeni hi.ikumet listesinin Prcns 
Paul !ngiltereden dondiikten sonra ne§
redilecegi bildirilmektedir. 

Bu anla~manm 27 nisan tarihli anli\~
madan farki, Huvat vilayeti hududunun 
tespiti i~in arhk reyiama miiracaat edrl -
memesine karar verilmi~ olmastdJT. 

Diger taraftan yeni hiikumet de Ma
c;ek'in koylii Hnvat partisi miimessillerini 
ihtiva edecektir. -·· Litvanyada grev 

Kaunas, 16 {a.a. ) - Kaunas'm bii
tiin in§aat amelesi, Ucretlerinin yiizde clli Je 

ni~pt'tinde arttw lmasm1 isteyerek grev~49 ) 
Ian etmi§lerdir .. 
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imparator Chiu-Ching c;ogalan cariye- gald1. Bazan kahkahalarla giiliiyor. Ba
leri i~in yeni paviyonlar in§a edilmesini zan da saatlerce aghyordu. Kansm1 say1k 
emretti. Hong-Ehou'ya kereste temin et- lay1p duruyordu. 
meleri i~in memurlar gonderdi. imprator bunu i~ittigi zaman yirmi bin 

Bir ay sonra donen memurlar oradaki altm vererek \Vang'1 cenuba gonderdi. 
vali i~in yap1lan ko~kiin modelini de gez- Cariyeleri de onunla birlikte gittiler. Fa
mi~lerdi. Vali, bunu gondermekle bera- kat Wang orada bir aydan fazla dura
her yeni yap1lacak paviyonlar ic;in en ze- mad1. Saraya dondii. Haremagalrma gcl
ki ve mahir san' atkarlanm gondermi§ti.

1 

digini kamma. bildirmeleri ic;in bir~ok he
Model Majestenin huzurunda ac;Ild1. Bu diyeler verdi. Iki giin sonra kansmdan bir 
fevkalade bir§Cydi. Ko§kiin sac;aklan ki- mektub getirdiler. Kadm, kocasma dai
remidleri, cami ve stoklan da kristalde!l- rna sad1k kaldigmi ve krsa bir zamanda 
di. Duvarlan ziyayi iizerinde renk renk birbirlerine kavu§acaklanm yaz1yordu. 
aksettiren yiizler~e kiic;iik aynalarla i§- Bu. Wang'! c;ok sevindirdi. Zamamm 
lenmi§ti. Ortada fildi§inden bir karyola c;ay salonlarmda haremagalarmdan sara
vard!. fmparator, bu modeli c;ok begendi Ym esrarengiz hikayelerini dinlemekle ve 
ve san'atkarlan gormek istedi. Biraz son- aras1ra knlarda uzun gezintiler yapmakla 
ra saray elbiseleri ic;inde Wang - \Ven ve ge~iriyor, o biiyiik saadet giiniiniin gelme
kans: goriindii. Her ikisi de heyecan i~in- sini bekliyordu. 
de fmparatorun oniinde diz c;oktiiler. Bir gun gene haremagasile ~ay salo-

Cenc kadmm fevkalade giizelligi impara nunda oturuyordu. Haremagas1 ona ya
torun nazan dikkatini celbetti ve ba§tm rm karlSlm getirecegi miijdesini verdi. 
kaldiTmasmi soyledi. Wang sevincinden deliye dondii. 0 gece 

Siyah parlak gozleri, uzun kirpikleri, goziine uyku girmedi. 
kuzguni sac;lan, ve bir alev gibi yanan Sabah olunca goliin kenarmda ~ay sa
yanaklan, 1mparatoru mest etti. Bu gii- lonunda kar!Slnt beklemege ba§lad1. Og
zellik, saraymdaki hic;bir kadmda yoktu. !eden sonra haremagas1 geldi. Halinde bir 
Ciilerek ismini sordu. acaiblik vard1. Wang ellerine sanlarak 

Gene kadm, «Tung» diyerek mal:- heyecanla sordu: 

cub ve titrek bir sesle cevab verdi. <<- Zevcemi getirmediniz? N erede? 
«- Kac; senedenberi evlisiniz ~» Cabuk soyleyiniz ?» 

«- 4 . .. Majeste.» <<- Sakin ol, karde§im. Anlatay1m: 
<<- Bu modeli yaparken zevcinize Biliyorsun ki, zevcen imparatorumu-

yardim ettiniz mi ?» zun yiiksek tevecciihiinii kazanm:~tl. im-
«- Evet Majeste. · .» parator onu c;ok seviyor ve bir dakika bile 
«- Her ikiniz de hakiki ve k1ymetli :yanmdan ayrrm1yordu. Fakat diin ak§am 

hirer san'atkars1mz. Sizi saray1mda ah- lmpratoru, onun en biiyiik dii§mam olan 
koyacagim.» diger bir cariye ile kendi odasmda gormii§ 

0 giinden sonra erkek saraym ba§ ~an- ve c;ok miiteessir olmu§ ... 
atkan, kadm da ba§ gozdesi olarak ora- Gece bekc;isi geceyarlSI saray kaptla-
da yerle~tiler. nndan birinin ac;1k oldugunun farkma var-

Aradan aylar ge~ti. lmparator gene mi§ ... Biz de uykumuz arasmda bir giirul
kadmi her zaman odasma '<agmyor ve u- tii i§ittik. Fa kat bunu a~1k kalan bir pen
:zun zaman yanmda alakoyuyordu. cereden gelen giiriiltii oldugunu zannede-

Giizel bir bahar giinii idi. 0 giin Tung rek tekrar uykuya dald1k. Bir saat sonra 
eflatun ipek kimonosu i~inde bir Lotus yardim isteyen bir kadm feryad! i~ittik. 
(Niliifer) ~i~egi .kadar giizel ve cazib Uyandik. Tela~ i~inde herkes bir ta:afa 
gori.iniiyordu. imparator dayanam1yarak ko~u~uyordu. 
ellerini tuttu. Kadm iirkek bir tav1rla ge-
ri c;ekildi. F akat bu kuvvetli kollard'ln Nihayet ac;Ik kalan pencerenin senin 

k zevcenin yatak odasmm penceresi oldugu-
kendini urtaramad1. Cozya§lan i~inde 1 

nu gordiik. c;eri girdik. Yatak bozulmu§, yalvard1: 
elbiseler, sac; igneleri bir tarafa ablmi~II. 

«- Majeste, saraym1zda size amade, 
Derhal Majesteye haber verildi. Her giizel, binlerce cariyeniz var. Ni~in be-

tarafm aranmasi i'<in emretti. Uzun ara~ni kadmhk saffetimden ay1nyorsunuz.'? 
tlrmalardan sonra Tai-Yeh golii iizer!nY alvannm size, beni buakm1z.» 

· de ince, hrmlZI bir tiiliin yiizdiigii goriil-
Bu sozler lmpara tor a tesir etti ve git-

dii. Bu tiilii !mparatora getirdik. Btt"parmesine izin verdi. 
Nihayet imparator onu kendisine ba§ c;anm zevcene aid bir elbiseden koptugu 

anla§ildi. Colii ara trrdtk. Fa kat onu bul
gozde yapmaga muvaffak oldu. Ondan 
ba§ka kim•eyi istemiyordu. Saraydaki di-
ger kadmlar c;ok gec;meden bunu ogren
diler. imparatoru kendisine baglayan bu 
kuvvetin kar~ISJnda aciz kaJdtkJartnl anJa
yarak sustular. Kadma kar~1 ic;Ierinde sar
s!lmaz bir kin beslediler. Birc;ok yalan 
yanh~ dedikodular uydurdular. lmpara
tor bunlara asia kulak asm1yor ve giin 
gec;tikc;e Tung'u daha haris bir a§kla se
viyordu. 

mak miimkiin olmadt.» 
Wang son una kadar biiyiik bir sabula 

dinledi. F akat hikayenin so nunda deli gi
bi yerinden fnladt. (:1lgm gibi: 

«- Sevgili kanm, sevgili kanm! » di
yerek pencereye ko tu ve haremagasmm 
yeti&mesine meydan kalmadan gole atd
di, bir saniye i~inde kaybolmu~tu. 

Ce?,iren: 
'M. N. iherdim 

Diger taraftan kocas1 Wang bu uzun -
aynhktan kendini diinyada yapyalmz his Zavalhmn aa~lar1 midyelere 
sediyor ; ve melakolik oluyordu. Zevce- takilml§ 
sini gorebilmek ic;in ba§ haremagasma yal- Evvelki glin Halicde arkada~1 Ali ile 
vanyor; fakat bu miimkiin olam1yordu. denize giren ve dald1ktan sonra su yil-

Bir giin 1mparatoru saraydan c;1kar- ziine c;!Iomyan Azizin cesedi, dun bu
ken gcirdii. Kendini ayaklanmn oniine ata- lunmu~tur. Zavalhnm denize dald1gi va
rak kar1s1m serbest bnakmas1 ic;in yalvar- kit, sac;lannm midyelere tak1ldtgt ve bu 
d1, aglad1, fmparator giildii ve: suretle boguldugu anla~:lmt§tl:r. Aziz 

«- Zevceniz mahir bir san'atkardtr. sac;lannm yansmdan fazlas1 kopmu§ 

t bir halde bulunmu§tur. 
mparatoric;e onu saraymda alikoyacak-

Diin de bir kisi boguldu 
hr. Yalmz kaldigmiZl biliyorum. Bunun Diin ak§am, saat l9 'da Ki.ic;iiksu kasn 
i~in size saray1mda hususi bir daire verece- oni.inde denize giren ve yiizme bilmedi
gim. Burada sizi eglendirecek birc;ok ca- gi halde i§aret §amandtralanm gec;en 
riyeleriniz bulunacak.» 22 ya§mda Mazlum isminde bir gene, bo-

W ang, kansma kar§I hi~bir zaman sa- gulmu§tur. Zab1ta tahkikat yapmakta -
dakatsi7lik gostermemi~ti. Hastabg1 c;o- dtr. 

C Bog'"' aza rag'"' bet gunden gune art1yor ) 
·---=--~~~--"----;--

Su~Iu hamabn muhake-
mesi son safhada ... Holivudda iki muhim ~ahsiyet 

Ham iskelesinde c;ah§an ik! hamal 
arasmda c;1kan kavgada, Hiiseyin vurul
mu§, Ali, bu suc;un faili olmak iizere Is
tanbul agnceza mahkemesine verilmi§ti. 
Uzun miiddettenberi devam eden ve 
muhtelif safbalar gec;iren bu rr.uhake
mede, maznun gene, fail oldug'lnu inkar 
etmemekle beraber, kendisinin Hiiseynin 
hiicumuna ugrad1g1, nefsini miidafaa ;.o· 
runda kald1g1 iddiasmdad1r. 

Yddtzlar, akd hocalar1 Janes Fidlerin nasihat
kadar, fotograf 

korkarlar 
Ierini tutmaya ~ah,bklart 

muhabiri Dick Sarno' dan 

Simdi Sanyer ba~komiseri olan F eyzi 
mahkemede dinlenilmi§, bu tahkikata 
Miiddeiumumi muavini Besim el koy
dugundan, kendisinin tahkikatla dogru
dan dogruya me§gul olmadJglnl soyle
mi§tir. Maznun, kendisi karakola getiril
digi zaman i.istii ba§I yuti!mi~. viicudii 
yarah olarak ic;eriye girdigini ileri siire
rek «Beni ne hal de ~~;ormii§? Soylesin !» 
deyince de, F ayzi «Ostii ba~t yullkll, Ja ... 
kin yarah degildi» §eklinde cevab ver-
mi~tir. 

Ham iskelesine yaz1lan miizekkereye 
gelen cevab, vurulan Hiiseynin badise 
giinii iskelede c;ah~mad!gt, '<iinkii izinli 
oldugu §eklinde idi. Maznun, buna kar§l 
«Hiiseyin c;ah~m1yordu ama, izinli de
gildi. 0 giin benimle dala§mak maksa
dile c;ah§maya gitmemi§tir» diycrek, kol
ba~ile hamallann ve Miiddeiumumi mu
avininin ~ahid olarak mahkemeye c;agnl
malan isteginde lSTarla durmu~tur. Mah
keme, yalmz Miic!.deiumumi muavini 
Besimin c;agnlmasma karar vererek, ev
velce ifade ve §imdi yaz1h cevab almdt
gma g3re, kolba~ile hamallann :;agnl
masi istegini reddetmi§tir. Simdi bu saf
hayt gec;iren davada, bu suretle §ahid din
lenilmesi bitirilmi§ olarak, muhakcme, 
miitalea, miidafaa ve karar safhasma 
yakla§ml~ bulunmaktad1r. 

Holivud' dan yaz1hyor: 
YildiZiarm abl hocas!!.. Carib bir 

unvan degil mi ~ Fa kat bu bir hakikattir 
emin olun! James Fidler yanresmi ~ekil
de bu ismi ta§Ir. ] ames Fidler 1919 sene
sin de sinema merkezine alelade bir aktor 
olarak gelmi§ ve birc;ok sessiz filimlerde 
James Marion nam1 altmda muhtelif rol
ler oynami§h. Bir miiddet sonra Rudolph 
Valentino, Wallace Reid, Gloria Swan
son gibi o zamamn en me§hur artist!erir.in 
reklam ajanhg1m yapll. Simdi de Holi
vud radyosunda haftada iki defa eglen
dirici musahabeler tertib etmekte ve bu 
i§ten 3500 dolar gibi ciiz'i (I} bir para 
kazanmaktad1r. Fa kat bu iicreti radyo
dan degil, musahabeleri arasmda reklam
lanm yaphg1 sabun fabrikatorlarmdan al
maktadir. 

]ames Fidler, ayni zamanda 
Amerika gazetelerine ve mecmualanna 
Holivud ve yi!d!zlar hakkmda yaz1lar 
yazmakta, bilhassa artistlerin hususi ha
yatlarmdaki densizlikleri ele alarak on
lara alen' ogiidler vermektedir. Misal o
larak birkac; san' atkara verdigi nasihatle
ri aynen nakledelim. 

Alice Faye: S1hhatinize dikkat ediniz, 
s1k s1k doktorunuza muayene olununuz. 
Vaktile Jan Harlow' a da ayni nasihati 
vermi§tim, dinlemedi, ak1betini RDrdii ~ 
niizl 

Greta Carbo'ya: Sa de kendi sec;tigi
niz degil, biraz da §irketinizin intihab et
tigi senaryolan mevzu ittihaz ederek fi
lim ~,;eviriniz. Bugiinkli muvaffakyetinizi 

Bir ihtilas davasl daha ziyade artmrsimzl 
Bing Crosby'ye: Pek sallapati giyini-

Yiiz lira almltf, fakat 
makbuz kesmemi!f! 

yorsunuz, §Ik elbiseler yaphrmaya c;ah ~ 
§In!Zl 

Miriam Hopkins'e: Mensub oldugu -
nuz kumpanyamn katiblerini kendi husu-

Ciimriik tahsildan Vahdi oglu Mecdi si mektublannlZ! yazd1rarak yoracagm1za 
aleyhindeki ihtilas davasma aid muha - bir katib tutsamz r,;ok iyi edersiniz! 
kemeye istanbul Agucza mahkerr.esin:le Carole Lombard'a: Hakktmzda bir ~ 

I k d M hk d h'd <;,Qk, dtsdikodular yap!hyor, derhal evle ~ devam o unma ta 1r. a erne e ~a 1 

olarak dinlenilen Tah a a ede iiccar n ninizl (Carole bu nasihati tuttu ve Clark 
Pol'un katibi Niko, maznunun mutaden Cable ile evlendi~ biliyorsunuz.) 

Giimriik namma para tahsil ederek mak- Martha Raye: Her gece sabahlara 
buz verdigini, lakin giiniin birinde veri! en kadar barl.arda, kabarelerde siirtmeyir.iz l 

b d · Jeannette Mac Donald ve Nelson yiiz liraya mukabil mak uz kesme igim, 
<qimdi yammda makbuz yok, yann sa ~ Eddy'ye: Birlikte r,;ok sik filim c;evirme-

bah diikkana getiririm» dedigini ve hal- yiniz! 
buki sonradan diikkamn semtine ugra • Lupe Velez'e: Miicevherleriniz ve el-
madigml soylemi~tir. biseleriniz ic;in r,;ok para sarfediyorsunuz, 

Ne diyecegi sorulan maznun, «bir di- biraz ikhsad yapmiZ! ilah .. 
yecegim yoktur» demi~. sonra bu memu- Fotograf muhabiri Dick Sarno'ya lle
run salahiyetinin hudud ve ~iimuliine dair Iince bu zat, Yildizlan, artistleri, Holi -
istanbul Giimriik Ba~miidiirliigiine yaz1- vud'un ve Amerikamn diger miihim ~ah
lan miizekkereye gelen cevab okunmu§ ~ siyetlerini gatib ve acayib vaziyette ya
tur. Gelen cevabda, kat'! bir§Cy denile - kahyarak resimlerirli c;ekmekle maruftur. 

I 0, adeta biitiin manialan yanp a~arak bilmenin bu mernur yedine verilen vesi-
kada neler yaz1h oldugunun bilinmesine her yere giren ve «esir» ismini ta~1yan 
bagh oldugu, elindeki vesikanm, alacak- seyyal madde gibidir. Vaktile me*hur 
lann tahsili ve haciz konulmas1 i~lerinde haydud Al Capone'm nerede bulundu -

zab1tamn muavenetini temin maksadile 
verilmi§ olabilecegi yazilmi§tl. Mahkerne, 
bu tahsildann memuriyet tarihine nazaran 

giimriik resminden ~ahsi zimmetleri tah
sile salahiyetli olup olmadigmJ ara~hr -
maktad1r. Dolayisile gelen cevab kafi 
goriilmemi§, dosyadaki vesika sureti gon

derilerek vazth ve kat'! cevab ahmnas! 
kararla§tmlmi§hr. Muhakeme, §imdi bu 
cihetin tetkiki safhasmdad1r. 

Eyiibde bulunan ceaed 
Evvelki glin Eyi.ibde Bahariye sahi -

linde bir fabrikanm nhhm! oni.inde bu
lunan k:adm cesedinin hiiviyeti anla§Il
mi§, mesele, nazik ve esrarengiz bir §e
kil alrni§hr. 

gunu ne zabtta, ne hiikumet, hir,;bir ~imse 
bilmedigi malarda Dick onun tebdili ki

yafet etmi~ bir ~ekilde ve son derece emin 
bir vaziyette gizli evinden c;tkarken fo -
tograf1m c;ekmi~ ve bu resim gazetelerde 
mti~ar etmi&tir. Bunun iizerine AI Ca -
pone'un adamlan onu tenha bir yerde 
yakahyarak oldiiriircesine dogmii&lerdi. 

Keza, Lindbergh'in oglunun katili 
Hauptmann'm mahkeme salonunda hie; 
kimse farkma varmadan resmini <;eken 
yegane fotograf muhabiri de Dick Sarno
dur. 

YIIdiz.lara ise pek c;ok azizlikler yap
ffil§l!r. Janet Gaynor'un yorgunargm bah
c;esinde bir §Czlongun iizerine uzanm;§ 
pozunu yakalam1~ ve mecmualann birin
de <;Ikan resmin altma ~u satrrlan yaz -
dirmi§hr: «Beyaz perdede daima kiic.:iik 

Akd hocas1 Janes Fidler'in kendisini 
dinlemedigi i<;in Oldiigiinii iddia 

ettigi Jean Harlow 

krz roliine <;Iklyorum ama, goriiyorsunuz 
ki ihtiyarlami§lffi !» 

Robert T aylor'u ise yaZI masasmm 
ba~mda 1 000 dolarhk kag1d para deste
lerini sayarken pelikiil iizerine tespit et~ 
mi~tir. 

Kiir,;iik Shirley T empl'in annesinden 
dayak yerken resmini almi&IIr. 

Lionel Barrymore'un sokakta iki gene 
a~Ikm kendisine 1,;arp1p ger,;meJeri yiiziin~ 
den onlara ~,;tki~bgmi c;ekmi~tir. 

Joan Crawford'u makiyajs1z yakah • 
yarak o dakikada &IP diye makinenin 
dii!l;mesine bascm t1r, daha neler de ne
ler! ., r Blr lll:t~ satnrna l 

*Harry Baur, Jean Pierre Aumont 
ve Daniele Darieux'niin Terasbulba is
mi alttnda ~evirdikleri film «Asi evlad» 
ismi altmda Londrada aynca ingilizce 
olarak c;evrilmi§ :ve Terasbulba roliinii 
Harry Baur oynami§I.tr. Jean Pierre Au
mont'un rolii ise Antony Bushell' e ve 
Danielle Darieux'niin vazi~ de Patri
cia Roc' a verilmi~tir. hin garibi, vaktile 
Amerikan filmlerinin en me§hur bir si
mas! ve Janet Gaynor'un partoneri Char
les F arrelle de bu kordelada gayet kii~iik 
bir rol deruhde etmi§tir. 

* Hindli c;ocuk artist Sabu. Londra
da «Riiya» isminde yeni bir film c;evir
mi~tir. Bu kordela ba§tan a~ai:bya renk
lidir, mevzuu lngiliz miistemlekelerinden 
birinde ge~mektedir. 

* Y eni ke§folunan giizel sesli on lie; 
ya§tndaki artist Leni Lynn menwb oldu
gu stiidyonun hususi mektebinde diger 
<;ocuk artistlerle birlikte ders gormeye 
ba§lami~tlr. 

* Viyanah artist Hilde Krahl'm ba§ 
roliinii oynamakta oldugu «Mukaddes 
yalan>> filminin r'.:er rolleri ic;in Paul 
Dahlke, Otto Gebiihr ve Olga Limburg 
angaje edilmi&lerdir. 

* Berlinde Frans1z edibi Balzac'm 
«Peau de Chagrin» admdaki eserinden 
iktibas edilerek «Oldiiren yalan» ismin
de bir film ~evrilmektedir. Kordelanm 
ba§ rolleri Olga (:ekova, Paul Dahlke, 
Hans Holt oynamaktad1rlar. 

Bu ccsedin Eyiibde Dokmecilerde o
turan Refika isimli kadma aid oldugu 
tespit edilmi§tir. 

ikinci kocasmdan bi.iyiik bir miras yi
yen ve o vakittenberi dul ya§tyan Re -
fikamn birkac; gun evvel Saime isirnli 
bi:r arkada§ile beraber Eyiibde deniz ke
nannda gezmege <;Ikhgt anla§tlmi§hr. 
Bu arada iki arkada§m bir gece eglence
sine gittiklerini ileri siirenler de vard1r. 

irene Dunne'in yeni filmi : Saadet ! 

Saime, heni.iz bulunamamt§hr. Onun 
da bogulrnU§ olmasmdan endi§e edil ~ 
mektedir. 

Cesedin iizerinde cebir ve §iddete de
lalet edecek hic;bir iz, yara ve here yok-

Diin Bebek sahillerinde denize girenler 

• tur. Kadmm bogularak oldiigiine ihti -
I mal veriliyor. Maamafih neticeyi Mor -

• gun raporu aydmlatacaktll'. 

!rene Dunne, Fred 
Mac Murray ile bir
likte «Saadet I» is
minde bir filim c;e
virdi. Bu kordela
nm mevzuu bir bok
soriin zengin bir a
damm klZlm almak 
ic;in sonsuz miicade
lelere giri&tikten son
ra onunla evlenip de 
me~hur olmaya ba§
laymca kansm1 ih • 
mal etmege kalkhgl· 
m, fakat c;:ocuklan 
olunca tekrar aile 
yuvasma avdet etti
gini hikaye etmekte
dir. Boksorii Fred 

Uzun mi.iddettenberi steak giden havalarm diin bi.isbiitiin tahammi.il 
edilemiyecek bir ~ekil almas1 istanbul halkmm daha bi.iyiik bir tehalikle a<;tk 
yerlere, denjz kenarlarma ve plajlara gitmesinde •amil olmu~tur. Denilebilir 
.ki seneler ve hatta haftalar ge<;tikc;e istanbullular hafta tatilincl.en istifadeyi 
daha iyi biliyorlar. Diin bilhassa Bogazic;i vapur iskeleleri, mi.itemadiyen va
purlar tahrik edilmesine ragmen, gec;ilemiyecek bir halde idi. 

Bebekle Ki.ic;iiksu arasmda devaml! ~ekilde i~lemei{c ba~hyan araba va. 
. nurlan da c;ok ragbet gormi.i§, araba vapurlan birc;ok binek otomobillcl,ini 

~ s<J.) .··tiiri.ip getirmi.§tir. Kiir;iiksu ve Florya plajlan diin ~,;ok kalabahk olmu~tur .. 
" ) 

-···-Cam ve ayna nakliyab i~in ••• 
Belediye, s1rt hamalhgmm kaldmlma

smdan sonra cam ve ayna nakliyatmda 
tesadi.if edilen mi.i§ki.ilah nazan dikkate 
alarak cam ve aynalann hususi surettc 
tahtadan yap1lmt§ arka sedyelerile ta -

§mmasma miisaadeY..e karar vermi§tir. 

Mac Murray, zen gin klZlm da !rene I eserde birc;ok tuhafhklar yapmaktc.d1r. 
Dunne temsil etmektedir. Boksoriin me- Charlie biliyorsunuz ki Amerikanm en 
nejeri roliinii oymyan Charlie Ruggles de sevilmi~ komiklerinden biridir. 

T. A. Q. 
T. A. P. 

23,20 

ve salr 
Londra 
man ve sail' 
Llmogell: 
tekii.rlarm 
Konigsberg: 
In eserlerl. 

23,35 Vlyana: 

Oda musikileri 
17,25 

19,15 

16,20 
17,05 

lerl. 
18,05 

18,05 
18,40 
19,30 

19,40 

20.05 

23,25 
23,35 

23,35 

Kurumumuzun 
Ahc1lar birligile 
da. gorii§iilmek uzer6 
tesi glini.i saat 14 te 
deki Alay ko§kiinde 
ztr bulunmalan 
nur. 
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.. ~ii .... R.~i~h ve san' at 

1639 Jll. ~in de Almanya san' at mu-
19,74 lll- an etmi§ olan hadiseler, 
31 •70 Jll·. In alakasmr ~ekmi§ oldu-

12· ~ roblemlerin, velev sathi bir 
gozden gec;irilmesi kin 

alarda onlan 1hmal etmek r; rci.i Reich hi.ikumetinin gi.i-
11 :~hasmdaki icraatt, diinya

an' at muhitleri tarafmdan, 
~; ~et, c;ok Zaman da isyanla 
<;ol hr. Gerek bunun, gerekse 

,, -•--'~"'·j . sebebi~et verdigi gi.iri.iltii
ta m Nazi Almanyasmm bir 

emal • • • h 
ssaz selll 1 sha~ at. 5~ kasmda tatbik et-

}lsV$-la Iyetmr Isaca anlatmak 

!llcl d' •u • 0 

ctU> me gec;hgmm hemen aka-
s.;-!1 ~~I • Sosyalizm, «dirije • 

tah"l'il~ n]e • estetik» vadisinde ilk 
23 ·2~# mi~h. !c;:timai faaliyetlerin 

P topyekun bir ink!lab 
. yeni Alman umdeleri, 

nn de yeni sosya! gidi§e a· 
1 anna en biiyiik eh · t' emmrye 1 

yonal • Sosyalizme ·· .. b" gore 
uc; uyiik derd kemirmek-

alizm. ~. 

)leo' milletler arasin'daki man' • 
B:;!i. ' geni~ b!r hayat idraki k~~-
. set • • san .~tr, mahalli ve milli 
~ te~errud e~tirerek ona, bey

: J ahryet venr. Bu ise san' at
ga 1illi _§uuru degil, fakat bey

biT ~uur gi.ivenmesini ve 
1 aramasrm intac eder. 

kti.ializm. 

l' atte entellektiiel endi§elt!r, 
scllu)}~lar en bariz vas1ft1r. Mi.i

mlara fazla ehemmiyet ve
hissini, milli ve uki cevhe
miitemayildir. 
lakilik. 

tlizmin en tabii neticesi de Ia 
; s9l'~er hangi bir hareketi ancak 

PlY~ ilt! ol~en insan iyiyi kotiiden 
ue s:. gi.izeli de c;:irkinden farket

bunlar dimagi degil, ancak 
· Entellektiialist san' at 

bile, laahlakidir. ' 

rrn san' ati bu ii<; nokta iize

e ba§layan Nasyonal - Sos
•n san'atine Yeni bir idrak a· 

e# harekete gec;mekte gecikme-
. tie devlet, bir Milli Kiil

ubil'Reichsk~ltur Kammer» kur
J(il ,Jat, ~debiyat, tiyatro, sinema, 

san atlar hakkmd k' b"t" tst a1 uun 
~ odamn miitemc~di ve sJk: 
aglamJ.~t~r. Kontrol diyorum, 

eft> d:_mehyun. Filhakika bugiin, 
tkan, istedigi, dii§iindiigli ve 
' eser yapamamaktad1r. Parti 
Iygu~ olm1yan san' at eserleri 

san atkann atolyesinden dJ
. gibi, san' atkar da, san• 

mile znahrum edilmek gibi 
;arpilmaya mahk~ d K 1-d' urn ur. 11 
~ . 1r~ktifleri kat'idir: «San-

C" c_~nsini, cinsin necabet ve 
·$ u \~rchuzne edecektir. Halk ru'C\ erhangi bir niyetten ka-

11 ayet, mil!i ruhu, milli ee-
l ayacak 'II~ • !Ill 1 gururu yliksel-

buiacakhr. ~ahsiyet en
~ehevihk, serbest fikirlilik e-

az. 

. ~lkturkammer san' ate, bu 
r lSll amet v k . . k I .. d I erme l<;tn uru -

uca e e d I • ~ • urn e ere gore eser 
atkarlann te 'd'l b I d K en 1 e a§ 1 1. 

• ar! Hofer p l Kl G 
L. • au ee, e-

zs, !hermann C . h 'b' 
AI • ormt g1 1 
b tanyada hi~bir suretle 

I u ~.mazlard1. Hicret etli-
ve «mutereddi» san'ate kar§l 

.1 'd~l7._d~onra, ecnebi san' atkar
ni e 1. 1· Boylelikle, Dicasso, 
.... uanguJn, Van Gogh hatta en 
olan Cezan R• . . ne ve eno1r s:s-
r «lemizlem I' . • e» arne ryesme ma-
ar. Nasyonal - Sosyalizm, garb 

znpresyonizm' den, yani XIX 
1 ort~smdan bugi.ine kadar du-
1 san .. at hareketlerini, topyekun, 

znutereddi ilan ediyordu. 
. <<temizleme» hareketi gec;en 
Jyetli bir tasfiye ile neticelendi. 
a~kfurt, Bremen, Dresden, Es
ennden <;JkarJ!an 130 kadar ~a

rede Fi~er galerisinin delaletile 
lch. Sat1lan e~erler arasmda 
atin biiyiik iistadlarmdan ad-

an Gagh, Chagall, Derain gibi 
n eserleri ve birkac; Alman iista

an vard1. 
izleme ha~ketinin olanca ~idde
edecf'<;;i ve Alrnan miizel"rinde 
iitereddi» e•er kalmiyacagl mu

. ed;'el-.;lir. 
1/o!Ji.>[. 

oluyor ki, Fi.ihrer'e ve arka
R:ore • ve resmi beyanat bunu te-

Picasso'nun bir tablosu 

yid ediyor • plastik san' atlerin bir asra ya~ 
km bir zamandanberi gururlandlgl yem 
buluslar ancak delilere, budalalara, has
talar: dejenerelere hitab edebilecek bir 
takim hezeyanlardrr. Hakiki san'atkar 
serbest olan mahluk degil, siyasi cereyan
larm ve i~timai ideolojilerin hizmetinde bir 

propagandacidir. 
Bu muazzam mese]eye en sathi bir §e· 

kilde bile dokunmak imkansrzhgl karw 
smda yalmzca §Unu ka~de~eyi~. ki, ~n
cak zaman miistakil san at rle dn)e san at 
arasrndaki 'farklan bize gosterebilir. San· 
at tarihi, serbest ilhamm bahc;elerinde ~e 
gibi c;ic;ekler yeti§ebildigini bize gosterm~§· 
tir. Baz1 mi.ifekkireler, bu c;ic;eklere zehlr
li nazarile bakabilirler. Fa kat diinya, or
dula§tmlm1§ san' a tin yeni dehala~~m h~
niiz beklemektedir. T otaliter re]Imlen~ 
san'at faaliyetine vermek istedikleri y~m 
istikamet, binlerce propaganda esenn_e 
kar§t, bizatihi san' at k1ymetleri ta§Iyan br 

§aheserle mahsullenmedi. T emenni edelim 
ki III lincii Reich hakh olsun, ve mede
niyete yeni biiyiik eserler kazandJrSm. 0 
Zaman a kadar biz. san' ate gem vurula
miyacagl kanaatini beslemekte hiir ve ser

be~tiz. 0 zamana kadar biz, N asyonal ~ 
Sosyalizm Almanlarmdan ziyade, eskr 
Almanlara inanacag1z. Dahiye hitaben 
Schiller diyor ki: 
cO aann gehe du hin in deiner kostltchen 

unschuld, 

Dich kann die wtssenschatt nichts lehr~n. 
Sfe lerne von dtrl 

Jenes Gesetz, das mit ehrnem Stab den 
straubenden lenket, 

Dir nicht gilt's. Was du tust, was dir geftJ.llt, 
tst Gesetz ... » 

<<llahi masumiyetinle, yiiri.i,w .se_n ki .hi~ 
b. ogw renmege muhtac degrlsm. !hm, 

IT §ey k . . , 
senden ogrensin I ltaat etme ~:temiyeme-
ri tunc degnegile idare etmek !Steyen k~-

'an <rin muteber degildir I Senm nun, sen '" . . 
kanunun hareketin, zevkmdu I» 

y e Goethe diyor ki: 
E tbt 1cefne patriotfsche Kun.st und 

k ~ s pg atriotische Wtssenschaft. Beide ge-
eme G t der ganzen horen, wie alles hohe u e, 

Welt an.» 
<< V atanperver bir san' at, va tanpe~ver 

bir ilim yoktur. Yliksek olan her faabyet 

gibi. biri de, oteki de biitiin diinyanm ma

hdlrlar.» 
Nurullah BERK 

Bir kadm tarafmdan 
ka~1r1lan ~ocuk 

Yalovada miitekaid doktor Muhiddi_
. "1 bt'r kadm tarafmdan esrarenglz nm og u, · 

bir ~ekilde ka~mlm1~tlr. 
Doktor Muhiddinin evine bundan on 

be~ giin evvel isminin Emine ol~u~unu 
soyliyen ya§l!Ca bir kadm gelm_I~, klZl· 
na koca, ogluna da gelin bulacagt baha
nesile bir miiddet evde misafir kalml~ -
hr. Emine bu arada civar koylerden bi
rinde ogluna ktz buldugunu soyliyerek 

0 kaye gibnek iizere hareke~ ed~rke~ 
Muhiddinin on iki ya§mda oglu Ftkretl 
de beraber almt§, c;ocugu Yalovadan tek
rar g~erken blrakacagml soylemi§tir. 

Arad3.n bir hafta ge~ti~i halde ne ka
dm ne de c;ocuktan bir haber ~1kma • 
mt;tu·. Aynca evde baz1 k1ymetli e§ya -
nm da ~almd1g1 goriilmii§tiir. Meseleye 
el koyan zab1ta ara§hrmalar apmakta -
dtr. 

Aparbmandan dii§en ta§ 
Mecidiye koyiinde Ta§ocag1 sokagm -

da oturan Vecdi, Yi.iksekkaldmmda, 
Hendek sokagmdan gec;e.rken birden -
bire gokten haceri semavi iner gibi ba
§ma be~, alh kiloluk bir ta§ di.i§mi.i§, a
damcagiz, oraya y1k1hp kalml§br. Agtr 
yarah olan Vecdi hastaneye kaldr1lm1§ 
ve bu ta§m nereden dii§ti.igi.i ara§bnl • 
mJ§hr. Tahkikat, bu i§in oyun yapmak 
istiyen birka~ yaramazm marifeti ol -
dugunu, ta§m bir aparhmandan abldr -
gmt gostermi§tir. Tahkikata devam e
diliyor. 

CUMBURIYET I 

lktlsadi hareketler 

inhisar maddelerinde 
ucuzluk 

tnhisarlar biit~esinin Biiyiik Millet 
Meclisinde miizakeresi yap1hrken soz 
alan hatiblerden ekserisi, lnhisax mad
delerinin daha fazla ucuzlattlmasr mev
zuu iizerinde durmu§lardt. Hayatm u
cuzlatllmasl i~in hukfunet, tetkikler ve 
hazuhklar yaparken on planda gene tn
hisar maddelerinin halka ucuza satlla
rak bunun yap1lacak harekete bir ba§
langtc; temin etmesi ciheti gozoniinde 
tutulmaktadtr, Giimriik ve lnhisarlar 
Vekaleti bu harekete daha evvelden 
ba~Iamt~ bulunmaktad1r. 

Evvelce bu yolda attlml§ olan adtm -
lara zamimeten bilhassa §U aylarda is
tihlak miktan ~ok, fiatlar1 da o nisbette 
yuksek olan biray1 ucuzlatmak ic;in tet
kiklar yaptllyor. 

tnhisar Vekaletinin bu ucuzlatma ha
reketini diger !nhisar mamulatr iizerin
de de tecriibe edecegini §iiphesiz bulu
yoruz. Bilhassa, biradan sonra as1l is -
tihlaki biitiin memlekete §amil, binaen
aleyh fiatl da kiitleyi daha gen~ mik -
yasta alakadar eden ti.itiin, §arab ve tuz 
gibi maddelerin ucuzlugu da temin edi
lebilirse, hayatm ucuzlamasma dogru en 
bi.iyuk hamle yaprlml§ olacaktrr. 

!nhisar maddelerinin fiatlannda ya -
puacak tebeddlili.i.n her §e~~-en e;:el 
devlet gelirini alakadar ettig1, bu 1h -
barla ~ok hassas davranmak iktiza ey -
ledigi muhakkaktlr. Yanh§ attlacak bir 
acbm, gerek mi.istehlik, garekse devlet 
biit~esi ic;in fena neticeler verebilir. 

!nhisar maddelerinde yaprlacak ucuz
latma hareketinin kademe kademe ve 
evvela geliri en az olan tabakamn istih
lak ettigi maddelerden ba§hyarak yi.i.
rii ti.ilm esi ka bildir. 

Mesela; senelerdenberi bir koyli.i. si
garast meselesi vardl.l'. Evvelce kasaba
larda sablmast memnu olan bu ucuz ve 
iyi kaliteli sigaranm kasabalara girme
mesi i~in yap1lan biitiin mi.icadeleler bo
§a gitmi§ ve nihayet yalmz Ankara, is
tanbul ve izmir mi.istesna, yurdun her 
yerinde bu sigaram~ sab? serbest tut~.l
mu§tur. Bu, nic;in b6yled1r? Neden bu u~ 
§ehirde koylii sigarast sattlamaz? 

Eger koylii sigarasmm §ehirler~ ~.ir
mesi ismine yakr~tmlam1yorsa - ki boy
le bir §ey dii§iiniildi.igi.i zannedilemez • 
ba§ka bir isimde ucuz ve iyi kaliteli bir 
sigara ~rkanlamaz nu? Mesela, c~~i si
garasH gibi... 

Boyle bir sigara, i~te fbiit~esi i~in si
gara paras1 agJI olan geli~i az sm1f i~in 
ge!;im hafifligi verecek bJI v~rta olu • 
veri:r. Boyle bir vaziyetin !nh1sar geli • 
rini azaltmaktan ziyade ~ogaltacagt mu
hakkaktJr. <;iinkii, geliri kafi gelmiyen 
balk, ya sigarayt istedigi nispette istih
Iak edemiyor, yahut ka~aga ba§vuru
yor. 

Halkm raklya tercihi temenni olunan 
§arab ve hele likoriin bugiinki.i fiatlan
mn yiiksekligi inkar olunamaz. Bu her 
iki inhisar maddesinin fiatmm da in -
dirilmesinin. kabil oldugu §imdiye kadar 
yap1lan miiteaddid tetkiklerle anla~Il

ml§tlr. Fakat el'an bu hususta fili bir 
harekete gec;ilememi~tir. Bugiin ucuz 
gibi gori.inen tuzun dahi daha ucuza sa
hlmasl, hayatm ucuzlamasmda mevki 
alacak bir amil olabilir. 

Yeni ve faal 1nhisar Vekilimizin bii -
tun 'bu noktalan k1sa bir zamanda kuv
veden file '"1karacag•nr muhakkak go -
riiyruz. 

F. G. 

Gemlikte bir zeytin bona· 
ama liizum var 

Bursa (Hususi) - C. H. Partisinin ko
grelerinde ge~en ve genel sekreterlik 
delaletile Ticaret Vekaletine bildirilen 
bir teklif vard1r: Gemlikte bir zeytin 
borsast tesisi hakkmdaki bu teklif i.ize
rine Vekaletle vilayet arasmda cereyan 
eden muhabere alakadarlarca muhtelif 
kanallardan bu meselenin tetkik edildi
gini gostermektedir. Vanlan neticeye 
gore, y1lda azami olarak Gemlik 20, Or
hangazi 10, Mudanya 10 ki ceman 40 
milyon kilo yaghk ve salamurahk zey
tin istihsal etmektedir. Bu notlara naza
ran, Gemlikte 700 bin lirahk yaghk, 1 mil 
yon 300 bin lirahk salamurahk, Orhan
gazide 35 bin lirahk yagl!k, 650,000 lirahk 
salamurahk, Mudanyada da 350 bin li
rahk yaghk, 650 bin lirahk salamurahk 
zeytin ki, tahminen 4 milyon lirahk abm 
sabm yapllmaktadtr. 

Orhangazinin cografi vaziyet ve ya -
kmhk itibarile zeytin pazan Gemilkte 
tesis edilmi§tir. Bu sah§ miktarmm 2 
bu~uk milyon lirahk k1smt Gemlikte ce
reyan etmektedir. Buna nazaran, Gem
likte bir zeytin borsasmm tesisi halinde 
formiillerine gore, 16 bin lirahk bir irad 
temin edecek ve gene ihtiyaca kafi bir 
kadro dahilinde 4820 lirahk bir masrafla 
borsa i~lerini tedvir edecektir. 

Bu irad ve masraf her tiirli.i §artlar i
c;erisinde daima garanti edilebilen bir 
miktar say1lmakla Gemlikte bir zeytin 
borsasmm tesisi li.izumu kat'iyyen sabit 
olmu§ ve miistahsilin mahsuliini.i loy -
metlendirmesi ve tam ol~iilii bir piyasa 
i~inde sab~1m garanti ic;in a~1lmas1 su -
retile dilegin yerine getirilmesi takarriir 
etmi§tir. 

Dl$ memleketlere dair tetkikler 

ingilizler ne okurlar? 
----------~-------

Yazan: HIKMET CEMIL 

Yiiz sene evvel !ngilterede okuyucu c,;i tiyatroculuk san' atm1 ve tiyatro adedi
zlimresi nispeten mahduddu. Zaten cde- ni tahdid eden kanuni kay1dlann ~;ogu 
bi eserlerin a dedi de pek azd1. Okumaga 19 uncu am iptidalarmda kaldmld1. Fa
kar~l alakasiz duran ve ekseriyeti te§kil kat bu kay1dlar ingiiiz tiyatrosunu bu~iin
eden ki.itlenin, bu okuyucu ziimresine il· kii hafif komedi derecesine indirecek ka
tihak edebilmesine biiti.in ge~en am zar- dar uzun mi.iddet devam etmi~ti. Tiyat
fmda cereyan eden ic,;timai ve ikt1sadi ronun bi.iyi.ik bir mikyasta canlanabilmesi 
hadiseler yard1m etmi~tir: Ni.ifusun art- ic,;in hic,;bir zaman kafi de recede miisaid 
mas1, ilk ve orta tahsilin geni§lemesi, c,;a- ~erait has1! olmadJ. 
h§an halkm gitgide muntazam ve muay- Tiyatroda tecriibe pahahya mal olan 
yen bir istirahat devresine kavu§masi ve I bir i~tir. lngilterede ise devlet tiyatroya 
nihayet hayat seviyesinin yi.ikselmesi bu asia mali yard1mda bulunmamJ§tlr. Di -
hadiselere misal olarak gosterilebilir. Di- ger taraftan gerek ic,;timai itiyadlan de· 
ger taraftan kitablara mevzu temin ede- gi§tirmek gerekse tiyalronun sathi bir eg
bilecek bir~ok yeni sahalarm da meyda- lence oldugu hakkmdaki fikirleri sokiip 
na gelmesi okuma merakm1 artlrm;~ ol • atmak meselesi kolay bir i~ olmam1~hr. 
dugu gibi kitabc:hk sahasmda beliren Harbden evvel bin;ok me~hur 1rlandah 
reklamc1hgm da bu vadideki tesiri asia h · 1 · d ·1 ..: t f ·1· . • d'l mu arnr erm yar lffil e .. ya roya ng1 IZ 
mkar e 1 emez. h d k' h k'k' k'" v .. ayatm a 1 a 1 1 mev u vermege mu-

Halk eski skolastik veya klasik tahsil t 'h b 1 ... h. b' h k t b evecc1 u unan mu 1m 1r are e a~-
tesirinden uzakla§hkc;a zevklerde tenev - 1 J•k' h b 11 b" 1 . amJ~tl, a m ar sonras1 YI an oy e 
viiler has1l oldu. Her 1hhsas sahasmda b' h k t .. 'd tl t · d 1r are e e musa1 ~ar ar emm e eme-
vi.icude getirilen yenilikleri, ke§ifleri hal- d' D'v t ft · h k d 

. · · w d' 1. 1ger ara an smema em rna sa 
ka kend1 di!rle okutmag1 gaye e men re- h d 'kt d" h · t 't'b '1 b" "k . . . .. . I em e 1 Jsa 1 e vemye 1 1 an e uyu -
m b1r nev1 yazlcl zumres1 meydana ge - b · k 'b k ·1 · t' 
di. Bu nevi yazicilar zamamrmzda da Ir ra 1 :sJ ~~~ I. . . 
b 1 kt d Maamaf1h hyatro sahasmda bu mkt-
uBu~~~k ~1\ b . . . t lab alametleri goriilmiiyor degildir. Koy-

uy~ h ar b g1ar ckemlyelhm k za en lerde olsun, kasabalarda olsun ic;:timai ha
sarsmaga azrr u unma ta o an uvvet-
lerin hareketini tesri etmi~ti. Harb 50 • yatm inki§af1 tiyatroculugun tekrar can
nunda her memleketin muharrirlerinin de, lanmaslm tevlid etmektedir. Mahalli a
okuyucularmm da zevklerinde ehemmi- mater tiyatro te~ekki.illerinin adedi ise 
yetli bir degi§iklik vi.icude geldi. 0 za- hic,;bir zaman bugi.inki.i kadar c;ok olma -
mana kadar miiesses olan ol<;i.ilerin altiist mJ§tJr. Bu tekrar canlam§ muhakkak ki 
olmas1 ve sinirlerin gec,;irdigi buhranlar ge- tiyatro eserlerinde daha ziyade sade!ige 
rek san'ata gerekse §iire fazlaca tesir etti. ve samimilige sebeb olacaktJr. Elyevm 
Diger taraftan fikir san'atlannda devam i~tigal sahalan bilhassa satirik tiyatro o
edegelmi§ olan istikrara hem ic,;eriden Ian gene temsilciler vardu ki bunlann ifa 
hem de d1~andan vaki olan hlicumlar da ettikleri hizmet pek miihimdir. 

mi.iessir oldu. Mesela psikoanalizin §a· Muhayyile edebiyah mii~ki.il anlar 
yam hayret nazariyeleri, §airlerle san • ya~amakta iken vak1alar edebiyatl hic,;bir 
atkarlann be§er fikri hakkmdaki dii~iin- vakit bugi.inki.i derecede inki~af etmemi§ 
celerini alti.ist eden yeni esaslar vazett~ ve yay1lmam1~hr. K1sacas1 bugi.in kiitle-

Bu fikirlerin tesiri altmda edebiyatc;I- nin okuma talebi ogretici sahalara mi.ile
lar seleflerinin yazml$ olduklan eserlere veccih bulunmaktadJr, Hayat seviyesinin 
yeni bir gori.i§ zaviyesinden bakmaga yi.ikselmesi, mesai harici vakitlerin artma
ba§lad!lar. Gordi.iler ki kendi hey'!canla- sr ve tahsilin c;ogalmasi i§te en ~ok bu sa
nm ve fikirlerini ifade etmek ic,;in an' a - hada semereler vermi§tir. Biitiin bu amil
nevi tarzlar arhk kafi gelmiyor. Binaen- !ere, zamanlann kan~1khibnm tevlid et -
aleyh hem lisan hem de yeni edebi tarz- tigi endi~enin neticesinde insanlarda has1l 
lar ve ~ekiller pe§inde ko§maga ba&ladr- olan merak da ilave edilecek olursa, og
lar. Giri§tikleri bu yeni tecriibeler ekseri- retici eserlere kar~l olan talebin ni~in bu 
ya eski olan her§eye isyan etmek yolun• derece artmt~ oldugu anla~thr. 
da tecelli etti; o derecede ki okuyucu ek· Mesela tarihi kitablann sall$mdaki 
seriyetinin bu yenilikleri ayni derecede yi.ikseklikte §a~1lacak bir§ey yoktur. Bu 
bir siir'atle takib edememesi dolay1sile hal ilmi tetebbi.i sevkile has1! olmu§ de
§iirle alakalan azald1. gil, belki diinyada bugiin mevcud olan 

Bu yeni fikirlerin ve bilgilerin tesirin- kan§Ikhk ve anar§inin sebeblerini anhya
de kalan yalmz §iir degildi. Modern ruhi bilmek kasdile meydana gelmi~tir. Bi -
nazariyeler romanda da tesirini gosterdi. yografi kitablan ic;in de vaziyet aynidir. 
Ekseriyet itibarile bu yeni tesirler ecnebi 

Zira okuyucu kiitlenin tarihle en kolay 
muharrirler vasJtasile memlekete girdigi ve en cazib bir surette lilfet edebilmesi 
halde mi.ihim denilecek derecede orijinal bu cins kitablan okumakla kabildir. Ha:b 
bir lngiliz mektebi de meydana geldi. Bu sonrasl ingilteresi ile harbden evvelki in
mektebi ba§hca temsil edenler D. H. giltere arasmda okuma bakimmdan as.! 
Lawrence, Aldous Huxley, Virginia b 

farkr te§kil eden siyasi, ikhsadi ,ve ey-
Woolf ve lr!andah 1 ames 1 oyce' dir. nelmilel mi.inasebetlere clair olan kitabla-

!ngiliz romammn on dokuzuncu am· rm si.iri.imiindeki fa7.lahkhr. 
daki miihim inki•afma ragmen bugiin In-

' Halkm <<ogretici» kitablara kan1 gos-
gilterede roman bir yaz! san'atr nev'i ola- terdigi ragbet nastl tatmin edildi~ Ba§lJca 
rak ikinci planda nazan itibara almmak- iic; suretle: 

tadir. Bu hal netice itibarile lngilil oku- 1 - Kitab alamiyacak iktidarda olan· 
yuculannm okuma zevkini gayet kolay 

lar ic;in meccani ve umumi ki.itiibhaneler bir surette tatmin edilir bir vaziyete ge-
tevsi edildi ve c,;ogaltildJ. tirmi~tir. !ngiliz roman ~eklinin arama 

di.inya edebiyatma yayiimi~ oldugu za • 2 -- Na§irler ve kitabdar kitab ba
manlar da olmu~tur. Mesela on sene ka- §Ina az kazanmak siyasetini tuttular, bu 
dar evvel umumi surette ragbete mazhar suretle sah~lan yiizbinlere c,;Iktr. 
olmu~ harb romanian lngilterede ba$la- 3 -- Bir de birc;ok kitab cemiyetleri 
mJ§hr. Diger taraftan daha ~iimullii bir meydana geldi. Bu cemiyetlerin azahn 
roman tipi te~kil eden cinai polis roman- her ay hi~; olmazsa bir kitab almaib ta • 
Ianndan ise, pek edebi bir k1ymet arzet- ahhiid ederler. Almacak kitab1 bir ~eyet 
medikleri ic,;in burada bahsetmiyecegiz. sec;er ve kitabci da muayyen bir miktar 

Y eni bir tak1m tecriibelere ragmen !n- satacagmdan emin cldugu ic,;in fiatmda 
gilterede romamn birc,;ok teami.illerle mu· bir temilat yapar. Lakin bu nevi cemi -
kayyed oldugunu yukanda soyledik. Ma- yetler bir dereceye kadar okuyucunun 
hiyet itibarile bilhassa tiyatro daha ziya- istiklaline miidahale ettigi i~in fazlaca bir 
de muhafazakar olmaga mecburdur. Ger- ragbet goremedi. 

Kolloidlerin tatbikab 
Kolloid kelimesini i§ittigimiz zaman go

zi.imi.izi.in oniine su, cam veya hava gibi 
miitecanis bir vasJtada istif edilmi§ veya 
hareket etmekte alan milyonlarca zerreler 
gelir. 

~imdi kolloid'ler alemine bir seyahat ya
pallm. Kolloide misal olarak hava ic;ir:de 
danseden su zerrelerini yani bulutu ala
hm. Birbirine c;arpan zerreler bazan bir
birine yapl§Irlar; pencere cammdan Ma· 
g1 akan yagmur damlalarmm birbirine ya• 
pl§hklan gibi. Rakid havada bulutun bir· 
birine ~arpan zerreleri biiyliyerek yag
mur damlalanna ink1lab eder. Bu ag1r 
damlalar havada yiizemeyip di.i§erler. 
Su zerrelerinin birbirine yapl§maga mani 
olacak bir zarfa bi.iri.indiigiinii farzeder· 
sek, bu zerreler birle§ip yagmur damlast 
te§kil edemezler. ~ehirler i.izerindeki kara 
sisler ve bunlann uzun si.irmeleri sebebi 
bu suretle izah edilebilir. Komi.ir yakan 
bacalardan c;1kan dumamn havi oldugu 
kurum ve yag k1llan su zerrelerini kap
layip bunlarm birbirine yapl§masma mani 
oluyor. Bu suretle bunlann ne yagmur 
damlas1 te§kil etmelerine ve ne de buhar 
haline ge~melerine miisaade edilmiyor. 
Bu halde diger maddeler kolloidlere is• 
tikrariyet bah§ediyor. Boyle olmasa bir
birine c;arpan kollioid'ler birle§erek dibe 
<.;okebilirler. T1pkr bir havuzdaki ince kum 
taneleri gibi. ingilterede oldugu gibi sis
ler pek ho§a giden §eyler degilse de bazr 
i§lerde kolloid'lerin mi.istakar olmas1 iste
nebilir. Bunun en canh misali ekmektir. 
Ekmegin ic;i birbirlerine su ile baglanml§ 
kolloydol ni§asta zerrelerinden miirekkeb 
yumu§ak stinger gibi bir maddedir. Bir 
milddet sonra bu kolloydal zerreler bir
birine y apl§ara k biiyiik zerreler halini a
hr ve kolloid de elasitisitesini kaybeder; 
yani ekmek bayatlar. Ekmegin bay"tla
masi kurumasmdan degil, belki kolloydal 
yap1daki degi~iklikten ileri gelir. Y a~ Ye 
kuru ekmekteki su miktan hemen hemen 
birbirine miisavidir. Ekmegin veya pasta
lann bayatlamasmm online gec;mek i<.;in 
ne yapmah? Bunlann kolloyda1 zerre
lerini birbirile birle§ip katJ ni§asta zer
releri te§kil etmelerine kar~r koyacak zar· 
fa biiriiodlirmelidir. Bunun i~in de hamu
ra tereyag veya slit gibi yagh madde koy
ma!Jyrz. Y ag, ni§astamn kolloydal zerre
leri etrafmda bir yag k1h te§kil edip bun
lann birbirine yapl§masma mani olur. Ev 
kadmlan yapt1klan hamur i§leri veya pas
talara fazla yag koymakla bunlann ko
lay bayatlamasmm oniine ge~erler. hi 
tathlarm uzun milddet dayanmasJ sehebi 
budur. 

Prol. Salih MURAD 

Adanada yapdacak 
yeni hal 

Adana (Hususi) - Bundan be§, altl 
ytl onceye kadar ~ehrimizde sebze, mey
va, ve et sab§ yerleri c;ok iptidai bir va
ziyette idi. Belediye, bu c;irkinligi kal -
d1rmaga karar verdi. Siptilli mevkiinde 
muntazam bir sebze, meyva ve bahk sa
b§ yeri yaptrrd1. Kasablan da ayni mev
kide ayn bir yere topl!yarak temiz ve 
s1hhi bir vaziyete soktu. 

Ancak, Adanamn geni§ligi ve da~ -
mkhg1, biitiin halkm et ve sebze ihtiyacr
DI ayni mevkide temin etmesine miisaid 
olmadrg1 ve binaenaleyh §ehrin digar bir 
semtinde de ba~ka bir hal yaptu-mak 
icab ettigi ic;in bu hususta tetkikat ya • 
ptlmr~ ve te§ebbiisata gir~ilmi§ti. Bu .. 
nun neticesi olarak ~ehrimizin Kaleka
plst mevkiinde Evkaf idaresine aid ar -
salar iizerinde 15 diikkanhk yeni bir hiil 
yap1lmas1 ic;in Bel~diye ile Evkef ara -
smda mutabakat has1l olmu§ ve icab e
den plan ve projeler de haz1rlanarak 
Naf1a Vekaletine gonderilmi§ti. 

Naf1a Vekaletince tasdik edilen bu 
plan §ehrimize iade edilmi§se de Evkaf 
idaresile Belediyemiz arasmda yap1lan 
temas neticesinde planda baz1 tadilata 
liizum goriilmii§ ve muaddel plan tek
rar N af1a Vekaletine gonderilmi§tir . 

Bu muaddel plamn tasdiklm miitea -
kib halin in§aatma ba§lanacak ve ~eh -
rimiz boylece modern bir miiessese ka
zanarak halk1m1z da biiyiik bir ihtiyac
dan ku1tulmu§ olacakt1r. 

Egirdir koylerinde bir cinayet 
Egirdir (Hususi) - Buraya bir bu~uk 

saat mesafede <;ay koyiinde )Ok feci bir 
cinayet i~lenmi§tlr. 

Kocadere degirmeninde degirmenci -
lik yapan Muhiddin Kaynak admda bir 
adamm, gene ve giizel kariSl Fatmay1 bir 
senedenberi gizlice sevmekte olan Meh
med Ali, Fatmanm da te§Vik ve parma
gile ayni koyde oturan Ahmede 20 lira 
ile bi.r buzagtlt inek vererek Muhiddini 
ak~am yemegi yerken oldi.irtmii§lerdir. 
Bu feci ve c;irkin hadiseyi haber alan 

Mcrsin Muallimleri Antakyada jandarmam1z derhal mahalli vak'ya git-

M · (Ir ") .... · 11 . 1 . 63 k' 'l'k b' k f'l h 1. d I mi~. su~lulan on iki saat zarflnda mey· ersm 1U1'USI - mersm mua 1m en ISI 1 1r a 1 e a m e . 
Kiilti.ir Direktorii $efik Ergiindiiziin ba~kanhg1 altmda iskenderun, Antakya dan~ c;1karar~k yakalam1~ ~e .Adh~eye 
ya seyahat yapm1~lar ve Antakyada 5 temmuz bayrammda bulunmu~larct1 r. teshm etm1~tlr. Bu ac1kl~. had!se koydG! ~ 

Hataym anavatana ilhakmdan sonra Hataym ilk ziyaret<;i ogretmenleri ve kazada hakh b1r teessur ve nefre~ ve 
bu ogretmen kafilesi oldugu i<;in kendilerini bahtiyar telakki etmektedirler. yandJrrnl~tlr. •• 49 ) 
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·j" Hasrr iskelesindeki 
kanb kavga = imparator Chiu-Ching c;ogalan cariye- gald1. Bazan kahkahalarla giiliiyor. Ba

leri i~in yeni paviyonlar in§a edilmesini zan da saatlerce aghyordu. Kansm1 say1k 
emretti. Hong-Ehou'ya kereste temin et- lay1p duruyordu. 
meleri ic;in memurlar gonderdi. imprator bunu i§ittigi zaman yirmi bin 

Su~Iu hamahn muhake-
mesi son safhada ... Holivudda iki muhim ~ahsiyet 

Bir ay soma donen memurlar oradaki altm vererek Wang't cenuba gonderdi. 
vali i~in yap1lan ko§kiin modelini de gez- Cariyeleri de onunla birlikte gittiler. Fa
mi§lerdi. Vali, bunu gondermekle bera- kat Wang orada bir aydan fazla dura
her yeni yap1lacak paviyonlar i~in en ze- mad1. Saraya dondii. Haremagalrma gcl
ki ve mahir san' atkarlarm1 gondermi§ti.

1 

digini kansma. bildirmeleri ic;in birc;ok he
Model Majestenin huzurunda a~1ldt. Bu diyeler verdi. Iki giin sonra kansmdan bir 
fevkalade bir§eydi. Ko§kiin sa~aklan ki- mektub getirdiler. Kadm, kocasma dai
rernidleri, cami ve stoklan da kristalde!!· rna sad1k kaldigm! ve k1sa bir zamanda 
di. Duvarlan ziY.ayi iizerinde renk renk birbirlerine kavu§acaklanm yaz1yordu. 
aksettiren yiizlerce kii~iik aynalarla i§- Bu, Wang\ ~ok sevindirdi. Zamanm1 
lenmi§ti. Ortada fildi§inden bir karyola c;ay salonlannda haremagalanndan sara
vardJ. imparator, bu modeli ~ok begendi Yin esrarengiz hikayelerini dinlemekle ve 
ve san'atkarlan gormek istedi. Biraz son- arama kularda uzun gezintiler yaprnakla 
ra sa ray elbiseleri i~inde Wang - Wen ve gec;:iriyor, o biiyiik saadet giiniiniin gelme
karm giiriindii. Her ikisi de heyecan ic;in- ~ini bekliyordu. 

HaSJr iskelesinde c;ab~an iki hamal y ld J 
arasmda vlkan kavgada, Hiiseyin vurul- I IZ ar' ak1l hocalar1 Janes 

tutmaya ~ah,bklari 

Fidlerin nasihat
fotograf 

de lmparatorun oniinde diz ~iiktiiler. Bir giin gene haremagasile c;:ay salo-
Genc kadmm fevkalade giizelligi lmpara nunda oturuyordu. Haremagast ona ya
torun nazan dikkatini celbetti ve ba§mt rm kansm1 getirecegi miijdesini verdi. 
kaldumasmi siiyledi. Wang sevincinden deliye dondii. 0 gece 

Siyah parlak giizleri, uzun kirpikleri, giiziine uyku girmedi. 
kuzguni sa~lan, ve bir alev gibi yanan Sabah olunca goliin kenarmda c;:ay sa
yanaklan, !mparatoru mest etti. Bu gii- lonunda kansm1 beklemege ba§lad1. Og
zellik, saraymdaki hi~bir kadmda yol..tu. !eden sonra haremagas1 geldi. Halinde bir 
Giilerek ismini sordu. acaiblik vard1. Wang ellerine sanlarak 

Gene kadm, «Tung» diyerek mah- heyecanla sordu: 
cub ve titrek bir sesle cevab verdi. «- Zevcemi getirmediniz? N erede? 

«- Kac;: senedenberi evlisiniz ?» <;abuk soyleyiniz ?» 

«- 4 ... Majeste.» «- Sakin ol, karde§im. Anlatay1m: 
«- Bu modeli yaparken zevcinize Biliyorsun ki, zevcen imparatorumu-

yardJm ettiniz mi ?>> zun yiiksek tevecciihiinii kazanm1~h. im-
«- Evet Majeste. · .» parator onu ~ok seviyor ve bir dakika bile 
«- Her ikiniz de hakiki ve ktymetli yanmdan ayum1yordu. Fa kat diin aksam 

hirer san'atkarsm1z. Sizi saray1mda ah- impratoru, onun en biiyUk dii§mam ~Ian 
koyacagtm.» diger bir cariye ile kendi odasmda gormii§ 

0 giinden soma erkek. saraym ba§ ;an- ve c;:ok miiteessir olmu§ ... 

atkan, kadm da ba~ gozdesi olarak. ora- Gece bekc;:isi geceyanst saray kapila-
da yerle~tiler. nndan birinin ac;:1k oldugunun farkma var-

Aradan aylar gec;:ti. imparator gene mt§ ... Biz de uykumuz arasmda bir giirul
kadmJ her zaman odasma c;agmyor ve u- tii i§ittik. Fa kat bunu ac;:1k kalan bir pen
zun zaman yanmda alakoyuyordu. cereden gelen giiriiltU oldugunu zannede-

Giizel bir bahar giinU idi. 0 gUn Tung rek tekrar uykuya dald1k. Bir saat soma 
eflatun ipek kimonosu i-;inde bir Lotus yardJm isteyen bir kadm feryadt i~ittik. 
(N1liifer) c;ic;egi kadar giizel ve cazib Uyand1k. Tela~ i-.inde herkes bir tarafa 
gorliniiyordu. imparator dayanamtyarak ko~u~uyordu. 
ellerini tuttu. Kadm iirkek bir tav1rla ge-
ri ~ekildi. F ak.at bu kuvvetli k.ollard'ln Nihayet ac;Jk kalan pence renin sen in 

zevcenin yatak odasmm penceresi oldugu
kendini kurtaramad1. Gozya§lan ic;inde nu gordiik. lc;eri girdik. Yatak bozulmu§, 
yalvardt: 

«- Majeste, saraymtzda size amade, elbiseler, sac; igneleri bir tarafa ahlml~h. 
Derhal Majesteye haber verildi. Her 

giizel. binlerce cariyeniz var. Nic;:in be-
tarafm aranmasi ic;in emretti. Uzun ara~ni kadmhk saffetimden ay1nyoraunuz.? 
hrrnalardan sonra Tai-Y eh golii Uzer!nY alvarmm size, beni bnakm1z.» 

· de ince, kum!ZI bir tiiliin yiizdiigii goriil-
Bu siizler Imparatora tesir etti ve git-

mesine izin verdi. 
. dii. Bu tiilii !mparatora getirdik. Bifpar-

Nihayet lmparator onu kendisine ba§ ~anm zevcene aid bir elbiseden koptugu 
anla§Jld1. Giilii ara5hrd1k. Fa kat onu bul

gozde yapmaga muvaffak oldu. Ondan 
mak miimkiin olmad1.>> 

ba§ka kimseyi istemiyordu. Saraydaki di-
ger kadmlar c;ok gec;meden bunu ogren- Wang sonuna kadar biiyiik bir sabnla 
diler. imparatoru kendisine baglayan bu dinledi. F akat hikayenin sonunda deli gi
kuvvetin kar~ISJnda aciz kaJdikJartm anJa- hi yerinden firJadJ. <;llgm gibi: 
yarak sustular. Kadma kar~l i-;lerinde sar- «- Sevgili kanm, sevgili kanm !» di-
51Jmaz bir kin beslediler. Birc;ok yalan yerek pencereye ko~tu ve haremagasmm 
yanh§ dedikodular uydurdular. 1mpara- yeti~mesine meydan kalmadan gole ahl
tor bunlara asia kulak asmJyor ve giin dt, bir saniye i~inde kaybolmu&tu. 

Ce?liren: 
ge~tik~e Tung'u daha haris bir a§kla se- 'M. N. lberdim 
viyordu. 

Diger taraftan kocas1 Wang bu uzun 
aynhktan kendini diinyada yapyalmz his 
sediyor ; ve melakolik oluyordu. Zevce
sini gorebilmek ic;in ba§ haremagasma yal
vanyor; fakat bu miimkiin olamtyordu. 

Bir giin 1mparatoru saraydan ~Jkar
ken gordii. Kendini ayaklarmm oniine ata· 
rak kansm1 serbest buakmasi i-;in yalvar
dJ, aglad1, lmparator giildii ve: 

«- Zevceniz mahir bir san'atkardtr. 
lmparatori-.e onu saraymda ahkoyacak
hr. Y almz kaldigmJZI biliyorurn. Bunun 
ic;in size saray1mda hususi bir daire verece
gim. Burada sizi eglendirecek birc;ok ca
riyeleriniz bulunacak.» 

Wang, k.ansma k.ar~1 hic;bir zaman sa· 
dakatsizlik gostermemi~ti. Hastallg1 ~o-

Zavalhnm aa~lar1 midyelere 
tak1lm1§ 

Evvelki gtin Halicde arkada§t Ali ile 
d~nize giren ve daldrktan sonra su yii
ziine !;1km1yan Azizin cesedi, diin bu
lunmu§tur. Zavallmm denize dald1gt va
kit, sac;larmm midyelere taklld!gl ve bu 
suretle boguldugu anla§Ilrni§tir. Aziz 
sa<;lanmn yansmdan fazlas1 kopmu§ 
bir halde bulunmu§tur, 

Diin de bir ki!ji boguldu 
Dun ak§am, saat 19 da Ki.i<;Uksu kasn 

oniinde denize giren ve yiizme bilmedi
iF halde i§aret §amand1ralanm g~c;en 

22 ya§mda Mazlum isminde bir gene, bo
gulmu§tur. Zab1ta tahkikat yapmakta -
d1r. 

(,_B__:Og:...._az_a_r--=ag~be_t ..=......:g U~nd--:-en--:-g=--U_ne_a_rt-=--lyo_r --:--) 

Diin Bebek sahillerinde denize girenler . 

mu§, Ali, bu suc;un faili olmak iizere is
tanbul aguceza mahkemesine verilmi§ti. 
Uzun miiddettenberi devam eden ve 
muhtelif safbalar gec;iren bu muhake
mede, maznun gene, fail oldug'Jnu inkar 
etmemekle beraber, kendisinin Hiiseynin 
hiicumuna ugrad1g1, nefsini mUdafaa ;.o· 
runda kald1g1 iddiasmdad1r. 

,;iimdi Sanyer ba~komiseri olan F eyzi 
mahkemede dinlenilmi~. bu tahkikata 
Miiddeiumuml muavini Besim el koy
dugundan, kendisinin tahkikatla dogru· 
dan dogruya me~gul olmadlglfll siiyle
mi§tir. Maznun, kendisi karakola getiril
digi zaman iistii ba§J yirtllml&, viicudii 
yarah olarak ic;eriye girdigini ileri siire
rek «Beni ne hal de Q;ormii~? Soylesin !» 
deyince de, F ayzi «Ostii ba§J ynllktl, Ia ... 
kin yarah degildi» §eklinde cevab ver· 
mi~tir. 

Ham iskelesine yaz1lan miizekkereye 
gelen cevab, vurulan HUseynin hadise 
giinU iskelede c;ah&madJgl, c;iinkii izinli 
oldugu ~eklinde idi. Maznun, buna kar§l 
«HUseyin ~ah§mlyordu ama, izinli de
gildi. 0 giin benimle dala~mak maksa
dile c;ah§maya gitmemi§tir>> diyerek, kol
ba~ile hamallarm ve Miiddeiumuml mu
avininin §ahid olarak mahkemeye ~agnl
malan isteginde 1srarla durmu§tur. Mah
keme, yalmz Miiqdei11mumi muavini 
Besimin yagr1lmasma karar vererek, ev
velce ifade ve §imdi yaz1h cevab nlmdi
gma g3re, kolba~ile hamallann :;agnl
mast istegini reddetmi~tir. Simdi bu saf
hayl gec;iren davada, bu suretle §ahid din· 
lenilmesi bitirilmi~ olarak, muhakcme, 
miitalea, mi.idafaa ve karar safhasma 
yakla§ml& bulunmaktad1r. 

Bir ihtilas davas1 
Yiiz lira alm1~, fakat 

makbuz kesmemi,! 
Giimriik tahsil dan V ahdi oP;lu Mecdi 

aleyhindeki ihtilas davasma aid muha -
kemeye istanbul Aibrcza mahkerr.e3in:le 
devam olunmaktadn. Mahkemede ~ahid 
olarak dinlenilen Tabtakalede i.iccardan 
Pol'un katibi Niko, maznunun mutaden 

Giimri.ik namma para tahsil ederek ma k
buz verdigini, lakin giiniin birinde verilen 

yiiz liraya mukabil makbuz kesmedigini, 
«~imdi yammda makbuz yok, yann sa -
bah diikkana getiririm» dedigini ve hal
buki somadan diikkanm semtine uii;ra • 
mad1gm1 siiylemi~tir. 

Ne diyecegi sorulan maznun, «bir di
yecegim yoktur» demi , soma bu memu
run salahiyetinin hudud ve ~iimuliine dair 
1stanbul Giimriik Ba§rniidi.irliigiine yazt
lan miizekkereye gelen cevab okunmu§ • 

tur. Gelen cevabda, kat'i bir§ey denilc -
\ bilmenin bu memur yedine verilen vesi

kada neler yaz1h oldugunun bilinmesine 
bagh oldugu, elindeki vesikanm, alacak
lann tahsili ve haciz k.onulmast i~lerinde 

zab1tanm muavenetini temin maksnd:le 
verilmi~ olabileceii;i yaZllmi~h. Mahkeme, 
bu tahsildann memuriyet tarihine nazaran 

glimriik resminden ~ahsl zimmetleri tah
sile salahiyetli olup olmadJgmt ara~tJr -
maktad1r. DolayJsile gelen cevab kafi 
goriilmemi~. dosyadaki vesika sureti gon

derilerek. vaZJh ve kat'i cevab almmas1 
kararla§tmlrnl§hr. Muhakeme, ~imdi bu 
cihetin tetkiki safhasmdadn. 

Eyiibde bulunan ceaed 
Evvelki gtin Eyi.ibde Bahariye sahi -

Iinde bir fabrikanm nhbmt ontinde bu
lunan kadm cesedinin hilviyeti anla§!l
mt§, mesele, nazik ve esrarengiz bir §e
kil alml§hr. 

Bu cesedin Eyii.bde Dokmecilerde o
turan Refika isimli kadma aid oldugu 
tespit edilmi§tir. 

ikinci kocasmdan bi.iyuk bir miras yi
yen ve o vakittenberi dul ya~1yan Re -
fikanm birka~ gtin evvel Saime isimli 
bir arkada§ile beraber Eyubde deniz ke
narmda gezmege !;lkhg1 anla~1lm1~hr. 

Bu arada iki arkada§m bir gece eglence
sine gittiklerini ileri stirenler de vard1r. 

Saime, heni.iz bulunamaml§hr. Onun 
da bogulmU§ olmasmdan endi§e edil -
mektedir. 

Cesedin ilzerinde cebir ve §iddete de
lalet edecek hic;bir iz, yara ve bere yok
tur. Kadmm bogularak oldii.gii.ne ihti -

I mal veriliyor. Maamafih neticeyi Mor -
gun raporu aydmlatacakhr. -···-Uzun mi.iddettenberi srcak giden havalarm di.in biisbilti.in tahammiil 

edilemiyecek bir ~ekil almas1 istanbul halkmm daha bii.yii.k bir tehalikle ac;1k 
yerlere, deniz kenarlarma ve plajlara gitmcsinde •amil olmu~tur. Denilebilir 
·ki seneler ve hatta haftalar gec;tikc;e istanbullular hafta tatilind.en istifadeyi 
daha iyi biliyorlar. Dun bilhassa Bogazic;i vapur iskclcl~ri, miitemadiycn va
pur1ar tahrik edilmesine ragmen, gec;ilemiyecek bir halde idi. 

Cam ve ayna nakliyab i~in ... 
Belediye, s1rt hamalhgmm kaldmlma

smdan sonra cam ve ayna nakliyatmda 
tesaduf edilen mU~ktilab nazan dikkate 
alarak cam v~ aynalann hususi surette 
tahtadan yaprlml§ arka sedyeleri1e ta -

§mmasma mi.isaadeze karar verrni§tir. 

Bebekle Ktic;iiksu arasmda devamh ~~kilde i~lemc~e ba~hyan araba va. 
i{Urlan da c;ok rag bet gormii.§, araba vapurlan birc;olt binek otomobille4 ini 

~ €;'l.) ~;tiirup getirmi~tir. Ki.i~ilksu ve Florya plajlan dtin ~ok kalabahk olmu§tur •. 
t. J 

kadar, lerini 
muhabiri Dick Sarno' dan da korkarlar 

Holivud' dan yaz1hyor: 
YJ!dJzlarm akd hocas1!.. Carib bir 

unvan degil mi? Fa kat bu bir hakika ttir 
em in olun! James Fidler yanresmi $ekil
de bu ismi ta§Jr. James Fidler 1919 sene
sin de sinema merkezine alelade bir aktor 
olarak gelmi§ ve bir~ok sessiz filimlerde 
James Marion namt altmda muhtelif rol
ler oynaml§h. Bir miiddet soma Rudolph 
Valentino, Wallace Reid, Gloria Swan
son gibi o zamamn en me§hur artistlerinin 
reklam ajanhgm1 yaph. Simdi de Holi
vud radyosunda haftada iki defa eglen
dirici musahabeler tertib etmekte ve bu 
i&ten 3500 dolar gibi ciiz'i (I) bir para 
kazanmaktad1r. F akat bu iicreti Iadyo
dan degil, musahabeleri arasmda reklam
lanm yapllib sabun fabrikatorlanndan al
maktadJr. 

James Fidler, ayni zamanda 
Amerika gazetelerine ve rnecrnualanna 
Holivud ve ytldtzlar hakkmda yaz1lar 
yaunakta, bilhassa artistlerin hususi ha
yatlarmdaki densizlikleri ele alarak on
lara alen' ogiidler vermektedir. Misal o· 
larak birkac; san' atkara verdigi nasihatle
ri aynen nakledelim. 

Alice Faye: S1hhatinize dikkat ediniz, 
s1k s1k doktorunuza muayene olununuz. 
Yak tile Jan Harlow' a da ayni nasihati 
vermi§tim, dinlemedi, ak1betini gordU -
niiz I 

Greta Garbo'ya: Sa de kendi se<;ligi· 
niz degil, biraz da §irketinizin intih-ab et
tigi senaryolan mevzu ittihaz ederek fi
litn c;eviriniz. Bugiinkii muvaffakyetinizi 
daha ziyade artmrsm1z I 

Bing Crosby'ye: Pek sallapati giyini
yorsunuz, §lk elbiseler yapt1rmaya c;ah -
§IO!Zl 

Miriam Hopkins'e: Mensub oldugu -
nuz kumpanyanm katiblerini kendi husu
si mektublarmiZl yazd1rarak yoracagm!Za 
bir Htib tutsamz c;ok iyi edersiniz! 

Carole Lombard' a: Hakktmzda bir • 
<;.Qk, dc,diko.dular yap1hyor, derhal evle • 
niniz I (Carole bu nasihati tuttu ve Clark 
Gable ile evlendi. biliyorsunuz.) 

Martha Raye: Her gece sabahlara 
kadar barlarda, kabarelerde siirtmeyiniz! 

Jeannette Mac Donald ve Nelson 
Eddy'ye: Birlikte c;ok s1k filim <;evirme
yiniz! 

Lupe Velez'e: Miicevherleriniz ve el
biseleriniz icin <;ok para sarfediyorsunuz, 
biraz iktisad yaptmz! ilah .. 

Fotograf muhabiri Dick Sarno'ya ge
lince bu zat, yiidizlan, artistleri, Holi -
vud'un ve Amerikanm diger miihim ~ah
siyetlerini garib ve acayib vaziyette ya
kahyarak resimlerirli c;ekmekle maruftur. 
o. adeta biitiin manialan yanp a~arak 
her yere giren ve «esir» ismini ta&Jyan 
seyyal mad de gibidir. Yak tile me~hur 
haydud AI Capone'm nerede bulundu -
gunu ne zabtta, ne hiikumet, hicbir ~imse 
bilmedigi snalarda Dick onun tebdili ki
yafet etmi~ bir ~ekilde ve son derece emin 
bir vaziyette gizli evinden <;Ikarken fo -
tografm1 <;ekmi~ ve bu resim gazetelerde 
inti~ar etmi~tir. Bunun iizerine AI Ca -
pone'un adamlan onu tenha bir yerde 
yakabyarak iildiiriircesine dogmii&lerdi. 

Keza, Lindbergh'in oglunun kntili 
Hauptmann'm mahkeme salonunda hi<; 
kimse farkma varmadan rem~ini <;eken 
yegane fotograf muhabiri de Dick Sarno· 
dur. 

YtldJzlara ise pek cok azizlikler yap
ml§llr. Janet Gaynor'un yorgunargm bah
~esinde bir ~zlongun iizerine uzanm;§ 
pozunu yakalam1~ ve mecmualann birin
de <;tkan resmin altma §U sattrlan yaz -
d1rmt~hr: «Beyaz perdede daima kUc;iik 

.L' 
Akil hocast Janes Fidler'in kendisini 

dinlernedigi i~;in oldiigunii iddia 
ettig"i Jean Harlow 

k1z roliine <;1klyorum ama, goriiyorsunuz 
ki ihtiyarlaml$lm l» 

Robert T aylor'u ise yaz1 masas1mn 
ba~mda I 000 dolarhk kagtd para deste
lerini sayarken pelikiil iizerine tespit et· 
mi~tir. 

Kiic;iik Shirley T empl'in annesinden 
dayak yerken resmini alrnl~hr. 

Lionel Barrymore'un sokak.ta iki gene 
a~Jkm kendisine c;arp!p gec;meleri yiiziin
den onlara c;Jh~t!gmt cekmi~tir. 

Joan Crawford'u makiyajs1z yakah -
yarak o dakikada ~1p diye makinenin 
di.igmesine baum tlf, daha neler de ne
ler! .. 

Blr ik~ satarla t 
* Harry Baur, Jean Pierre Aumont 

ve Daniele Darieux'nUn Terasbulba is
mi alhnda c;evirdikleri film «Asi evlad» 
ismi altmda Londrada aynca ingilizce 
olarak c;evrilmi§ >ve T erasbulba roli.inii 
Harry Baur oynamJ§tLr. Jean Pierre Au
mont'un rolii ise Antony Bushell' e ve 
Danielle Darieux'niin vaziw de Patri
cia Roc'a verilmi§tir. hin gar!bi, vaktile 
Amerikan filmlerinin en me§hur bir si
mast ve Janet Gaynor'un partoneri Char
les F arrelle de bu kordelada gayet kii~iik 
bir rol deruhde etmistir. * Hindli c;ocuk ~rtist Sabu, Londra
da «Riiya» isminde yeni bir film vevir
mi~tir. Bu kordela ba§tan a~ag1ya renk
lidir, mevzuu !ngiliz miistemlekelerinden 
birinde gec;mektedir. * Y eni ke§folunan giizel sesli on iic; 
ya~mdaki artist Leni Lynn memub oldu
gu stiidyonun hususi mektebinde diger 
<;ocuk artistlerle birlikte ders gormeye 
ba§lamJ~I!r. * Viyanah artist Hilde Krahl'm ba§ 
roliinii oynamakta oldugu <<Mukaddes 
yalan» filminin r~er rolleri ic;in Paul 
Dahlke, Otto Gebiihr ve Olga Limburg 
angaje edilmi~lerdir. * Berlinde Frans1z edibi Balzac'm 
«Peau de Chagrin» admdaki eserinden 
iktibas edilerek «Oidiiren yalan» ismin
de bir film <;evrilmektedir. Kordelanm 
ba§ rolleri Olga <;ekova, Paul Dahlke, 
Hans Holt oynamaktad1rlar. 

irene Dunne'in yeni filmi: Saadet! 
!rene Dunne, Fred 

Mac Murray ile bir
likte «Saadetl» is
minde bir filim <;e
virdi. Bu kordela
nm mevzuu bir bok
soriin zengin bir a
damm klZim almak 
ic;in sonsuz miicade
lelere giri&tikten son
ra onunla evlenip de 
me~hur olmaya ba~
laymca kar!Sim ih -
mal etmege kalktJgl· 
m, fakat c;ocuklan 
olunca tekrar aile 
yuvasma avdet etti
gini hikaye etrnekte
dir. Boksorii Fred .,....,,.__ 
Mac Murray, zengin k!Zim da 
Dunne temsil etmektedir. Boksoriin me· 
nejeri rohinii oymyan Charlie Ruggles de 

eserde birc.;ok tuhafhklar yapmaktadtr. 
Charlie biliyorsunuz ki Amerikanm en 
sevilmi§ komiklerinden biridir. 

T. A. Q. 
T. A. P. 

19,15 

16,20 
17,05 

18,05 

18,05 

18,40 

19,30 

19,40 

20.05 

23,25 

23,35 

23,35 

Londra 
ve sair 
Londra 
man ve sair 
Limoges: 
tekarlarm 
Konigsberg~ 

In eserlerl. 
Saarbriicken: 

ler!. 

Avc1lar 

Kurumumuzun 
Atlc!lar birligile 
da gorii§tilmek uzert 
tesi gtinil saat 14 te 
deki Alay k1i§ki.inde 
z1r bulunmalan 
nur. 

ktz! Samsun 

Kamil Kitab 
·tall• Her c;e§id kl 

raf levaz1mi ve 

Cumhuriyet g~ 
gazete ve rnecJ11 
ridir. 
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cii Reich ve san' at 

. t'k san'ate, bu 
.. tsdt Iarnet vermek ic;in kurul-
uca e e d l • ~ • urn e ere gore eser 

~an atkarlann t 'd'l b I d 
K ecn 1 e a§ 1 1. 

' arl Hofer p l Kl G 
L.b • au ee, e· 

.. z.s, I errnann C . h 'b' ttl" AI • ormt g1 1 
b 1manyada hic;bir suretle 

I 
51 u arnazlard1. Hicret etli-
ve «muter dd' • 

d I e t>> san ate kar§l 
e e, az sonra b' • k' .1 d 'ld' • ecne 1 san at ar-
t e I I B" 1 I' "' . · oy e tkle, Dicasso, 
l Cn, Van Gogh, hatta en 

0 an ez.anne ve Renoir, sis-
r «lemizlern r· . e» arne tyesme ma· 
ar. Nasyonal - Sosyalizm, Rarb 
Empresyonizrn'den, yani XIX 
ort~smdan bugiine kadar d~ 
san .. at hareketierini, topyekiin, 

mutereddi ilan ediyordu. 
«terniz.leme>> hareketi gec;en 
tli bir tasfiye ile neticelendi. 

ra~kfurt, Bremen, Dresden, Es· 
1.ennden <;tkanlan 130 kadar ~a-
wr~de F' 1 . . . d !AI '1 "' I ~er ga ensmm e a et1 e 
.<ar~ld~. Sattlan e~erler arasmda 
an ahn buyiik iistadl11nndan ad
an Gagh, Cha~all, Derain gibi 

eserieri ve birkac; Alman i.isla
olan vard1. 
i7leme hal'eketinin olanca §idde

rn edecf' t>i ve Alman miizel .. rinde 
mi.itereddi» e•er kalm1yacag1 mu

kki ed;lol.ilir. 
~~~ 

oluyor ki, Fiihrer'e ve arka
a gore - ve resmi beyanat bunu te-

Picasso'nun bir tablosu 

yid ediyor • plastik san' atlerin bir a:ra ya~ 
km bir zamandanberi gururlandtgl yem 
bulu~lar ancak delilere, budalalara, has· 
talar~ dejenerelere hitab edebilecek bir 
taktm hezeyanlardtr. Hakiki san' atkar 
serbest olan mahluk degil, siyasi cereyan
lann ve i~timai ideolojilerin hizmetinde bir 

propagandactdtr. 
Bu muazzam meseleye en sathi bir §e· 

kilde bile dokunmak imkanstzbgt kar§I· 

smda yalmzca §Unu ka~de~eyi~. ki, ~n
cak zaman miistakil san at tle dn)e san at 
arasmdaki 'farklan bize gosterebilir. San· 
at tarihi serbest ilhamm bah~elerinde ne . . 
gibi ~ic;ekler yeti§ebildigini bize gosterm~§-
tir. Bazt miifekkireler, bu ~ic;eklere zehu· 
li nazarile bakabilirler. F akat diinya, or· 
dula§hnlm1§ san' a tin yeni dehala~~m h~
niiz beklemektedir. T otaliter re)trnlen~ 
san' at faaliyetine vermek istedikleri y~m 
istikamet, binlerce propaganda esenn.e 
kar§l, bizatihi san'at k1ymetleri ta§lyan br 

§aheserle mahsullenmedi. T emenni edelim 
ki III iincii Reich hakh olsun, ve mede
niyete yeni bi.iyiik eserler kazandmm. 0 
zamana kadar biz, san' ate gem vuruia
ffilyacagl kanaatini beslemekte hiir ve ser-

bestiz. 0 zamana kadar biz, ~ asyonal ~ 
Sosyalizm Almanlarmdan •. z1yad~, esk1 
Almanlara inanacag1z. Dahtye httaben 
Schiller diyor ki: 
cO dann gehe du htn tn deiner kostlfchen 

Unschuld, 

Dich kann die Wissenschatt nfchts lehre.n. 
ste lerne von d.tr I 

Jenes Gesetz, das mft ehrnem Stab den 
straubenden lenket, 

Dir nicht gilt's. was du tust, was dir getallt, 
tst Geset-z ... » 

«1lahi masumiyetinle, yiirii,~·se~ ki ?ic; 

b. y og~renmege muhtac degtlsm. lhm, 
IT ~e k , . , 

sen den ogrensin! ltaat etme l~temiYeDle-
. tunc degnegile idare etmek tsteyen k~

n enin 1cm muteber degildir! Senm 
nun, s " . d' t 
kanunun hareketin, zevkm u » 

Ve Goethe diyor ki: 
Es gibt keine patriottsche Kunst und 

k «t patrtotische wtssenschaft. Beide ge-
e ne G t d r ganzen horen, wie alles hohe u e, e 

Welt an.» 
<<Vatanperver bir san' at, vatanpe~ver 

bir ilim yoktur. Yiiksek olan her faahyet 

'b' b' · de. o"teki de bi.itiin diinyanm ma· g1 I, ITI • 

hduiar.» 
Nurullah BERK 

• 
Bir kad1n taraf1ndan 

ka~Jriian ~ocuk 
Yalovada miitekaid doktor Muhiddi.

nin oglu, bir kadm tarafmdan esrarengiz 
bir ~ekilde kac;mlmt~tlr. 

Doktor Muhiddinin evine bunda~ on 
be~ gi.in evvel isminin Emine ol~ugunu 
soyliyen ya§hCa bir kadtn gelrn.l§, kJ.zl· 
na koca, ogluna da gelin bulacagl baha
nesile bir miiddet evde misafir kalrnl§ -
hr. Emine bu arada civar koylerden bi
rinde ogluna ktz buldugunu soyliyer ek 

0 koyc gitmek iizere hareket ed~rke~ 
Muhiddinin on iki ya§mda oglu Flkretl 
de beraber almt§, ~cugu Yalovadan tek
rar gec;erken btr akacagml soylemi~tir. 

Aradan bi.r hafta gec;tigi halde ne ka· 
dm ne de c;ocuktan bir haber c;1kma -
rni; hr. Aynca evdc baz1 ktymetli e~ya -
nm da c;almdigl gori.ilmli~ ti.ir. Meseleye 
el koyan zab1ta ara§tmnalar apmakta • 
dtr. -·-·-Aparhmandan dii§en tat 

Mecidiye koyi.inde Ta§ocagt sokagm -
da oturan Vecdi, Yliksekkaldmmda, 
Hendek sokagmd an gec;erken birden -
hire gokten haceri semavi iner gibi ba
§tna be~, alh kiloluk bir ta~ dli§mli§, a
damcagiz, oraya yikll1p kalm1~hr. Agtr 
yarah olan Vecd i hastaneye kaldnlmi§ 
ve bu ta~m ner eden dli~tligli ara~tml -
m1~hr. Tahkikat, bu i§in oyun yapmak 
istiyen bi.rkac; yaramazm marifeti ol • 
dugunu, ta§m bir aparhmandan abld1 -
gm1 gostermi§tir. Tahkikata devam e
diliyor. 

lktlSadi hareketler 

inhisar maddelerinde 
ucuzluk 

fnhisarlar blitc;esinin Biiyiik Millet 
Meclisinde miizakeresi yap1hrken soz 
alan hatiblcrden ekserisi, !nhisa:r mad
delerinin daha fazla ucuzlablmas1 mev
zuu i.izerinde durmu~lard1. Hayatm u
cuzlatllmasl ic;in hi.ikfunet, tetkikler ve 
hazuhklar yaparken on planda gene !n
hisar rnaddelerinin halka ucuza satlla
rak bunun yaptlacak harekete bir ba§
langt~ temin etmesi ciheti gozoniinde 
tutulmaktadtr. Glimriik ve !nhisarlar 
Vekaleti bu harekete daha evvelden 
ba§lami§ bulunmaktadtr. 

Evvelce bu yolda atllmi§ olan adtm -
lara zamimeten bilhassa §U aylarda is
tihlak miktar1 c;ok, fiatlan da o nisbette 
yliksek olan birayt ucuzlatmak i~in tet
kiklar yapthyor. 

!nhisar Vekaletinin bu ucuzlatma ha
reketini diger !nhisar mamulab iizerin
de de tecriibe edecegini §liphesiz bulu
yoruz. Bilhassa, biradan sonra astl is -
tihlaki blitlin memlekete ~amil, binaen
aleyh fiat1 da kiitleyi daha geni.§ mik -
yasta alakadar eden tlitiin, §arab ve tuz 
gibi maddelerin ucuzlugu da temin edi
lebilirse, hayatm ucuzlamasma dogru en 
bliyi.ik hamle yaptlmt§ olacaktlr. 

inhisar maddelerinin fiatlannda ya -
p1Iacak tebeddilli.iAn her §e~~-en e~el 
devlet gelirini alakadar ethgt, bu 1t1 -
barla c;ok ihassas davranmak iktiza ey -
Iedigi muhakkakhr. Yanh§ atilacak bir 
adtm, gerek mi.istehlik, gerekse . ~evlet 
blitc;esi ic;in fena neticeler verebihr. 

lnhisar maddelerinde yap1lacak ucuz
latma hareketinin kademe kademe ve 
evvela geliri en az olan tabakamn istih
lak ettigi maddelerden ba§hyarak yli
ri.iti.ilmesi kabildir. 

Mesela; senelerdenberi bir koylii si
garast meselesi vard1r. Evvelce kasaba
Iarda satllmas1 memnu olan bu ucuz ve 
iyi kaliteli sigaranm kasabalara girme
mesi ic;in yaptlan biiti.in mlicadeleler bo
§a gitmi§ ve nihayet yalmz Ankara, is
tanbul ve !zmir mlistesna, yurdun her 
yerinde bu sigaranm satl§I serbest tut~.l
mu§tur. Bu, nic;in bOyledir? N eden bu uc; 
§ehirde koyli.i sigaras1 sattlamaz? 

Eger koylli siga:rasmm ~ehirler~ ~.ir
mesi ismine yalo.~ttnlamtyorsa - ki boy
le bir §ey dli§liniildligii zannedilemez -
ba§ka bir isimde ucuz ve iyi ~ali:eli. b~ 
sigara ~tkanlamaz ffil? Mesela, cl§c;l Sl

garash gibi ... 
Boyle bir sigara, i§te 'biitc;esi ic;in si

gara paras1 agt.r olan geliri az s1mf i~in 
ge~im hafifligi verecek .bir v~tta ol~ .. 
verir. Boyle bir vaziyetm 1nhtsar geli -
rini azaltmaktan ziyade ~ogaltacag1 mu
hakkakhr. <;iinkli, geliri kafi gelmiyen 
balk, ya sigarayt. istedigi nispette istih
lak edemiyor, yahut kac;aga ba§vuru
yor. 

Halkm raklya tercihi temenni olunan 
§arab ve hele likoriin bugilnkli fiatlan
mn yi.iksekligi inkar olunamaz. Bu her 
iki !nhisar maddesinin fiatmm da in -
dirilmesinin. kabil oldugu ~imdiye kadar 
yap1lan mi.iteaddid tetkiklerle anla~Il

mi§tlr. Fakat el'an bu hususta fili bir 
harekete gec;ilememi§tir. Bugiin ucuz 
gibi go:riinen tuzun dahi daha ucuza sa
hlmasi, hayatm ucuzlamasmda mevki 
alacak bir amil olabilir. 

Yeni ve faal inhisar Vekilimizin bli -
tlin bu noktalan ktsa bi;r zamanda kuv
veden file ~tkaracagm1 muhakkak go -
ruyruz. 

F. G. 

Gemlikte bir zeytin borsa· 
11na liizum var 

Bursa (Hususi) - C. H. Partisinin ko
grelerinde gec;en ve gene! sekreterlik 
delaletile Ticaret Vekaletine bildirilen 
bir teklif vard1r: Gemlikte bir zeytin 
borsas1 tesisi hakkmdaki bu teklif lize
rine Vekaletle vilayet arasmda cereyan 
eden muhabere alakadarlarca muhtelif 
kanallardan bu meselenin tetkik edildi
gini gostermektedir. Varllan neticeye 
gore, y1lda azami olarak Gemlik 20, Or-

D1~ memleketlere dair tetkikler 
• 
lngilizler ne okurlar? 

--------~-------- -
Yazan: HIKMET CEMIL 

Yi.iz sene evvel lngilterede okuyucu c;i tiyatroculuk san' ahm ve tiyatro adedi
zi.imresi nispeten rnahduddu. Zaten ede- ni tahdid eden kanunt kay1dlann c;ogu 
bi eserlerin adedi de pek azdt. Okumaga 19 uncu am iptidalannda kaldmld1. Fa· 
kar~1 alakastz duran ve ekseriyeti te~kil kat bu kaytdlar ingiliz tiyatrosunu bugiin
eden kiitlenin, bu okuyucu ziimresine il- kii hafif komedi derecesine indirecek ka
tihak edebilmesine biitiin ge~en as1r zar- dar uzun miiddet devam etmi~ti. Tiyat
fmda cereyan eden ic;timai ve ikttsadi ronun biiyiik bir rnikyasta canlanabilmesi 
hadisder yard1m etmi~tir: Niifusun art· ic;in hic;bir zaman kafi derecede miisaid 
mast, ilk ve orta tahsilin geni~lemesi, c;a· ~erait has1l olmad1. 
h~an halkm gitgide muntazam ve muay- Tiyatroda tecriibe pahahya mal olan 
yen bir istirahat devresine kavu~mas1 ve I bir i~tir. 1ngilterede ise devlet tiyatroya 
nihayet hayat seviyesinin yiikselmesi bu asia mali yard1mda bulunmam1~t1r. Di -
hadiselere misal olarak gosterilebilir. Di- ger taraftan gerek ic;timai itiyadlan de
ger taraftan kitablara mevzu temin ede- gi~tirmek gerekse tiyatronun sathl bir eg
bilecek bi~c;ok yeni sahalarm da meyda- lence oldugu hakkmdaki fikirleri soki.ip 
na gelmes1 okuma merakmt arhrtnl$ ol • atmak meselesi kolay bir i~ olmami~tlr. 
dugu gibi kitabc:hk sahasmda beliren Harbden evvel birc;ok me~hur irlandah 
reklamc1hgm da bu vadideki tesiri asia h · I · d 'I t' t f ·1· . • d'l mu arm enn yar 1m1 e 1ya roya ngt 12 
mkar e 1 emez. h d k' h k'k• k" ~ .. ayatm a 1 a ·1 1 mev 11 vermege rnu· 

Halk eski skolastik veya kiasik tahsil t 'h b 1 ... h . b' h k t b evecc1 u unan mu tm 1r are e a~-
tesirinden uzakla~hkc;a zevkierde tenev • I t " IAk' h b 11 b" 1 

ld H 'h h d ami~ 1, a m ar sonras1 y1 an oy e 
viiler hastl o u. er 1 hsas sa asm a b' h k t .. 'd tl t · d 1r are e e musa1 ~ar ar emm e eme-
vticude getirilen yenilikleri, ke~ifleri hal- di. Diger taraftan sinema hem maksad 
ka kendi dilile okutmagi gaye edinen re- hem de ikttsadi ehveniyet itibarile biiyiik 
ni bir nevi yazJct ziimresi meydana gel-

bir rakib kesilmi~ti. 
di. Bu nevi yaztctlar zamamnuzda da 
bulunmaktadtr. Maamafih tiyatro sahasmda bir inkt-

lab alametleri goriilmi.iyor degildir. Koy-
Biiyiik Harb garb cemiyetini zaten lerde olsun, kasabalarda olsun ic;timai ha

sarsmaga haztr bulunmakta olan kuvvet· 
lerin hareketini tesri etmi~ti. Harb so ~ yatm inki~aft tiyatroculugun tekrar can· 
nunda her memleketin muharrirlerinin de, lanmasmt tevlid etmektedir. Mahalli a· 
okuyuculannm da zevklerinde ehernmi- mator tiyatro te~ekkiillerinin adedi ise 
yetli bir degi$iklik viicude geldi. 0 za- hic;bir zaman bugiinkii kadar c;ok olma • 
mana kadar miicsses olan olc;iilerin altiist m1~hr. Bu tekrar canlam~ muhakkak ki 
olmas1 ve sinirlerin gec;irdigi buhranlar ge- tiyatro eserlerinde daha ziyade sade!ige 
rek san'ata gerekse ~iire fazlaca tesir etti. ve samimilige sebeb olacaktlr. Elyevm 
Diger taraftan fikir san'atlannda devam i~tigal sahalan bilhassa satirik tiyatro o
edegelmi~ olan istikrara hem ic;eriden Ian gene temsilciler vard1r ki bunlarm ifa 
hem de d1~andan vaki olan hiicumlar da ettikleri hizmet pek miihimdir. 

miiessir oldu. Mesela psikoanalizin §a· Muhayyile edebiyah mii~kiil aniar 
yam hayret nazariyeleri, ~airlerle san - ya~amakta iken vaktalar edebiyah hic;bir 
atkarlann be~er fikri hakkmdaki dii~iin- vakit bugiinkii derecede inki~af etmemi§ 
celerini altiist eden yeni esaslar vazett~ ve yayilmami~tlr. Ktsacast bugiin kiitle-

Bu fikirlerin tesiri altmda edebiyatc;t· nin okuma talebi ogretici sahalara miite
lar seleflerinin yauru§ olduklan eseriere veccih bulunrnaktadir. Hayat seviyesinin 
yeni bir goru§ zaviyesinden bakmaga yiikselmesi, mesai harici vakitlerin artma
ba§ladJlar. Gordiiler ki kendi heyecanla- s1 ve tahsilin c;ogaimas1 i~te en c;ok bu sa

nm ve fikirlerini ifade etmek ic;in an' a • hada semereler vermi~tir. Biitiin bu amil
nevi tarzlar art1k kafi gelmiyor. Binaen- lere, zamanlann kan~tkhgmm tevlid et • 
aleyh hem lisan hem de yeni edebi tarz· tigi endi~enin neticesinde insanlarda has1l 
lar ve ~ekiller pe~inde ko~maga ba~lad1- olan merak da ilave edilecek olursa, og· 
lar. Giri~tikleri bu yeni tecriibeier ekseri- retici eserlere kar~1 oian talebin nic;in bu 
ya ~ski olan her§eye isyan etmek yolun· derece artrm~ oldugu anla~thr. 
da tecelli etti; o derecede ki okuyucu ek- Mesela tarihi kitabiarm sah$tndaki 
~riyetinin bu yenilikleri ayni derecede yiik!leklikte §a~1Iacak biqey yoktur. Bu 
bir siir'atle takib edememesi dolayJsile hal ilmi tetebbii sevkile has1l oimu~ de
§iirle alakalan azaldt. gil, belki diinyada bugi.in mevcud oian 

I 
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Kolloidlerin tatbikab 
Kolloid kelimesini i~ittigimiz zaman go· 

ziimiiziin online su, cam veya hava gibi 
miitecanis bir vas1tada istif edilmi~ veya 
hareket etmekte olan milyonlarca zerreler 
gelir. 

;>imdi kolloid'ler alemine bir seyahat ya
pahm. Kolloide misal olarak hava ic;ir.de 
danseden su zerrelerini yani bulutu aia
hm. Birbirine ~arpan zerreler bazan bir
birine yapt§lriar; pen cere cammdan a~a
gJ akan yagrnur damlalanmn birbirine ya• 
pl§ttklan gibi. Rakid havada bulutun bir· 
birine ~arpan zerreleri biiyi.iyerek yag· 
mur damlaiarma ink1lab eder. Bu agtr 
damlalar havada yi.izemeyip dii~erler. 
Su zerrelerinin birbirine yapl§maga mani 
olacak bir zarfa biiriindiigiini.i farzeder
sek, bu zerreler birle§ip yagmur damlasl 
te§kil edemezler! ;>ehirler i.izerindeki kara 
sisler ve bunlann uzun si.irmeleri sebebi 
bu suretle izah edilebilir. Komiir yakan 
bacalardan ~1kan dumamn havi oldugu 
kurum ve yag ktllan su zerrelerini kap· 
laytp bunlann birbirine yapt§masma mani 
oluyor. Bu suretle bunlann ne yagmur 
damlasJ te§kil etmelerine ve ne de buhar 
haline ge~melerine miisaade edilmiyor. 
Bu halde diger maddeler kolloidlere is
tikrariyet bah§ediyor. Boyle olmasa bir
birine ~arpan kollioid'ler birle~rek dibe 
~okebilirler. T1pk1 bir havuzdaki ince kum 
taneleri gibi. ingilterede oldugu gibi sis
ler pek ho§a giden §eyler degilse de baz1 
i§lerde kolloid'lerin miistakar olmas1 iste• 
nebilir. Bunun en canh misali ekmektir. 
Ekmegin i~i birbirlerine su ile baglanm1~ 
kolloydol ni§asta zerrelerinden miirekkeb 
yumu§ak stinger gibi bir maddedir. Bir 
miiddet sonra bu kolloydal zerreler bir· 
birine y apt~ara k biiyiik zerreler halini a• 
hr ve kolloid de elasitisitesini kaybedcr; 
yani ekmek bayatlar. Ekmegin bayatla
masl kurumasmdan degil, belki kolloydal 
yap1daki degi§iklikten ileri gelir. Y A§ ve 
kuru ekmekteki su miktan hemen hemen 
birbirine miisavidir. Ekmegin veya pasta· 
lann bayatlamasmm online ge~mek i(in 
ne yapmah? Bunlann kolloydal zerre
lerini birbirile birie§ip kah ni§asta zer
releri te§kil etmelerine kar§t koyacak zar
fa bi.iriio.diirmelidir. Bunun ic;in de hamu
ra tereyag veya slit gibi yagh madde koy
mahylz. Y ag, ni§astamn kolloydal zerre
leri etrafmda bir yag kth te§kil edip bun
lann birbirine yapt§masma mani olur. Ev 
kadtnlan yapttklan hamur i§leri veya pas
talara fazla yag koymakla bunlann ko
lay bayatlamasmm online ge~;erler. lyi 
tathlann uzun miiddet dayanmas1 sehebi 
budur. 

Bu yeni fikirierin ve bilgilerin ~esirin- kan~1khk ve anar~inin sebeblerini anhya· 
de kalan yalmz ~iir degildi. Modern ruhl bilmek kasdile meydana gelmi~tir. Bi -
nazariyeler romanda da tesirini gosterdi. yografi kitabian ic;in de vaziyet ayn,idir. 
Ekseriyet itibarile bu yeni tesirler ecnebi Zira okuyucu kiitlenin tarihle en kolay ~-~~~~~~~~~~=~~-~ 
muharrirler vas1tasile memlekete girdigi ve en cazib bir surette ulfet edebilmesi 
haide miihim denilecek derecede orijinal bu cins kitablan okumakla kabildir. Ha:b 

Prol. Salih MURAD 

bir lngiliz mektebi de meydana geldi. Bu 1 1 
sonras1 ngilteresi ile harbden evveiki n-

mektebi ba§hca temsil edenler D. H. giltere arasmda okuma bakJmmdan asJ 
Lawrence, Aldous Huxley, Virginia b 

farkt te~kil eden siya3i, ikttsadi .ve ey· 
Woolf ve lrlandah 1 ames Joyce' dtr. nelmilel miinasebetlere dair olan kitabla-

lngiliz romanmm on dokuzuncu am· .. .. .. d k' f 1 I kt 1 nn surumun e 1 az a 1 u. 
daki miihim inki~afma ragmen bugiin n- Halkm «ogretici» kitablara kaq1 gos-
gilterede roman bir yazl san'ati nev'i ola- terdigi ragbet nastl talmin edildii Ba§hca 
rak ikinci planda nazan itibara almmak- i.ic; suretle: 
tad1r. Bu hal netice itibarile lngilil oku- 1 - Kitab alamiyacak iktidarda olan· 
yucularmm okuma zevkini gayet kolay 

lar ic;in meccani ve umumi ki.itiibhaneler 
bir surette tatmin edilir bir vaziyete ge-

tevsi edildi ve c;ogaltildt. tirmi~tir. 1ngiliz roman ~eklinin arama 
diinya edebiyatma yaytlmt~ oldugu za • 2 - Na§irler ve kitahc1lar kitab ba
manlar da olmu~tur. Mesela on sene ka- §tna az kazanmak siyasetini tuttular, bu 
dar evvel umumi surette ragbete mazhar suretle sati$lan yiizbinlere ~tktl. 
olmu~ barb romanian 1ngilterede ba~la- 3 - Bir de birc;ok kitab cemiyetleri 
ffil~hr. Diger taraftan daha §umullii b;r meydana geidi. Bu cemiyetlerin azahn 
roman tipi te~kil eden cinai polis roman- her ay hie; olmazsa bir kitab alma~! ta • 
Iarmdan ise, pek edebi bir ktymet arzet· ahhiid ederler. Almacak kitabt bir heyet 
medikleri ic;in burada bahsetmiyece~iz. sec;er ve kitabct da muayyen bir rniktar 

Yeni bir taktm tecriibelere ragmen !n- ~atacagmdan emin oldugu i<;in fiat:nda 
gilterede romamn birc;ok teamiillerle mu· bir tem:ilat yapar. Lakin bu nevi cemi • 
kayyed oldugunu yukanda soyledik. Ma- yetler bir dereceye kadar okuyucunun 
hiyet itibarile bilhassa tiyatro daha :ziya- istiklaline miidahale ettigi ic;in fazlaca bir 
de muhafazakar oimaga mecburdur. Ger- ragbet goremedi. 

Adanada yaptlacak 
yeni hal 

Adana (Hususi) - Bundan be§, altt 
y1l onceye kadar §ehrimizde sebze, mey
va, ve ct satl§ yerleri c;ok iptidai bir va
ziyette idi. Belediye, bu c;irkinligi kal -
dtrmaga karar verdi. Siptilli mevkiinde 
muntazam bir sebze, rneyva ve bahk sa
b§ yeri yapt1rd1. Kasabl an da ayni mev
kide ayn bir yere tophyarak temiz ve 
s1hhi bir vaziyete soktu. 

Ancak, Adanamn gcni~1igi ve dag-I -
mkhg1, bi.itiin halkm et ve sebze ihtiyacl
m ayni mevkide temin etmcsine mlisaid 
olmadtgl ve binaenaleyh §ehrin diger bir 
semtinde de ba§ka bir hal yaptmnak 
icab ettigi ic;in bu hususta tetkikat ya -
p1lrn1§ ve te§cbbi.isata giri.§ilmi~ti. Bu .. 
nun ncticesi olarak ~ehrimizin Kaleka
p1Sl mevkiinde Evkaf idaresine aid ar -
salar lizerinde 15 diikkanhk yeni bir hal 
yaptlmast ic;in Belcdiye ile Evkcf ara -
smda mutabakat has1l olmu§ ve icab e
den plan ve projeler de haztrlanarak 
Nafta Vekaletine gonderilrni§ti. 

hangazi 10, Mudanya 10 ki ceman 40 c M · II' 1 · H t t kl h t 
milyon kilo yaghk ve salamurahk zey- ersm mua 1m ermm a aya yap I ar1 seya a 
~~tili~~me~edi~&Mtlarnnu~ • ----------------~------------~ 

N af1a Vekalctince tasdik edilen bu 
plan §ehrimize iade edilrni§se de Evkaf 
idaresile Belediyemiz arasmda yaptlan 
tcmas neticesinde planda baz1 tadilata 
liizum goriilmii§ ve muaddel plan tek
rar Naf1a Vekaletine gonderilmi§tir. 

ran, Gcmlikte 700 bin lirahk yaghk, 1 mil 
yon 300 bin lirahk salamurahk, Orhan
gazide 35 bin lirahk yaghk, 650,000 lirahk 
salamurahk, Mudanyada da 350 bin li
rahk yaghk, 650 bin lirahk salamurahk 
zeytin ki, tahminen 4 milyon lirahk ahm 
sahm yapilmaktadtr. 

Orhangazinin cografi vaziyet ve ya -
kmhk itibarile zeytin pazan Gemilkte 
tesis edilmi~tir. Bu sah~ miktarmm 2 
buc;uk milyon lirahk kismt Gemlikte ce
reyan etmektedir. Buna nazaran, Gem
likte bir zeytin borsasmm tesisi halinde 
formlillerine gore, 16 bin lirahk bir irad 
temin edecek ve gene ihtiyaca kafi bir 
kadro dahilinde 4820 lirahk bir masrafla 
borsa i§lerini t edvir edecektir. 

Bu irad ve masraf her ti.irli.i §artlar i
c;erisinde daima garanti edilebilen bir 
miktar say1lmakla Gemlikte bir zeytin 
borsasmm tesisi li.izumu kat'iyyen sabit 
olmu§ ve mi.istahsilin mahsuliinli k1y • 
metlendirmesi ve tam olc;iilli bir piyasa 
ic;inde sab§Im garanti ic;in ac;Ilmasl su -
retile dilegin yerine getirilmesi takarri.ir 
etrni§tir. 

Bu muaddel plamn tasdikm1 miitea -
kib Mll in in§aa tma ba~lanacak ve §eh -
r imiz boylece modern bir miiessese ka
zanarak halk1mtz da biiyi.ik bir ihtiyac
dan kud ulmu§ olacaktlr. -···-Egirdir koylerinde bir cinayet 

Egirdir (Hususi) - Buraya bir bu\uk 
saat mesafcde ~ay koyi.inde ~ok feci bir 
cinayet i§lenmi§hr. 

Kocadere degirmcninde degirmenci -
lik yapan Muhiddin Kaynak admda bir 
adamm, gene ve gli7cl kariSI Fatmay1 bir 
sencdenber i gizlice sevmekte olan Meh
med Ali, Fatmamn da te§vik ve parma
gile ayni koyde oluran Ahmede 20 lira 
ile bi.r buzag1h inek vererek Muhiddini 
ak§am yemegi yerken oldtir tmli§lerdir. 
Bu feci ve c;irkin h iidiscyi haber alan 

1\Icrsin :M:uallimleri Antakyada jandarmam1z derhal mahalli vak'ya git-

M · (II ·) M · 11· 1 · 63 k ' ' l'k b' k f'l h 1. d I mi~, su~lulan on iki saat zarfmda mey-ersm ums1 - ersm mua 1m en I$1 1 1r a 1 e a m e . 
Ki.ilti.ir Direktorii ~efik Ergi.indiiziin ba$kanhjh altmda i skenderun, Ant akya dan~ \lkar~r~k yakalaml§ ':e .Adh~eye 
ya seyahat yapmt$lar ve Antakyada 5 temmuz bayrammda bulunmu$larchr. teslim ctml§ tJr. ~u acJ kl~ had!sc koydEJ-.. 

Hataym anavatana ilhakmdan sonra Hataym ilk ziyaret<;i ogretmcn!eri ve kazada hakh btr teessur ve nefre\l ve 
bu ogretmen kafilesi oldugu i~in kendilerini bahtiyar t cl5.kki etmektedirler. yandirmi~tlr. ' 49 ) 
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Atletizm F ederasyonu tarafmdan ter
tib edilen atletizm miisabakalan diin Ka
dikoy stadmda MJSJr, Yunan, Rumen ve 
Tiirk atletlerinin i§tirakile yapiidJ. Bu mii
sabakalar i~in davet edilen atletlerden Yu
nanh disk atici Syllas, 1 I 0, 400 mania 
ko§ucusu Mantikas ile 400, 800 metreler 
ko§ucusu Rumanyah Neme§'in gelmemi§ 
olmalan, beklenilen rekabeti gormege ma
ni olmu§tur. 

Ufak bir kadro ile gelen misafir atletle
rin biitiin miisabakalara girmemeleri bu 
hareketi ikiye ayimi§, baz1 miisabakalar 
kendi atletlerimiz arasmda yapilmi§llr. 
Misafir atletlerin dinlenmelerini temin i
~in programda ii~iincii kategori a tletlere 
yer aynlmi§ olmasJ, bir kJSJm atletleri te§
vik dii§iineesile yapilmi§ olmakla beraber 
biiyiik bir hareketi zay1flatmaktan ba§
ka bir i§e yaramami§hr. Haftalardanberi 
yapilan haztrhga ragmen sahada intizam 
temin edilememi§, i§i olan, olm1y an miisa
bakalar esnasmda pist iizerinde, atlama 
havuzu civarmda miiteaddid defalar, at
letlerin hareketlerine mani olmu§lardir. 

Miisabakalara atletlerin i§tirakile yapi-
1an gec;id resmile ba§lanmt§l!r. Bir giin ev
vel Almanyadan gelen Galatasarayh Fik
ret iyi bir ko§u ile rakiblerini gec;erek I 00 
metreyi kazand!. 

Miisabaka programmin en cazibi sekiz 
yiiz metre idi. Hareket amirinin taban
cayt patlatmasile ileri f1rlayan Maksud, 
azami siir' atle ko§uyu siiriikledi. 

tlk 400 metreyi 58 saniyede ge~en 
Maksudu adim adim takib eden Yunanh
ya mukabil, M151rh atlet, be§inci vaziyet
ten bir tiirlii kurtulamad1. 600 metrede ba
§a f1rlayan Yunanli, gittik~e ac;Ilan bir 
siir' atle on be§ metre farkla yan§l kazana
rak 1.57.8 ile Yunanistan rekoru yapti. 

400 metre ko§U, kuvvetii atletleri bir a· 
raya toplayan ko§U idi. Gec;en senenin Bal
kan birincisi olan Goren mevzun ve a
henkli gidi§ile miisabakayi kazand1. 5000 
metre mukavemet yan§l ilk tqrlardan son
ra Yunan ve Rumen atletlerinin miicade
lesi halinde gec;ti. Mukavemet ko§uculan
m•zm en iyisi olan R1za Maksud be§inci 
turda miisabakayt terkedince, ko§unun bii
tiin zevki iki misafir atlet iizerinde top
land!. Dokuz tur kadar dinlene dinlene 
Rumen atletini takib eden Ragazos kuv
vetli bir fulayi§la ba§a gec;mi§ ve en yakm 
rakibini yanm tur ac;arak miisabakayi ka
zanmi§hr. 

Atlamalarm en giizel derecesini Yu· 
nanh Lambraki, uzun atlamada yaph. 
Tiirkiye rakordmeni Muzafferin son mii
sabakalarda dii§mege ba§lami§ oldugu da 
diin yapt1g1 dereceden belli olmu§tur. 

Giillede Ate§ lbrahimin, 11 0 metre 
de F aikin aldigi dereceler dikkate §ayan
dir. 

Kofularzn umumi bilan~osu 
100 metre: Fikret (Galatasaray) 11-2 

Lambraki (Yunan) 11-3, Melih (Fe
nerbahc;e) 11-4. 

800 metre: Stratakas (Yunan) 1.57-8, 
Maksud (Fenerbah~e) 2.06, Receb (tz
mit) 2.1-1. 

Yunanb atletin derecesi yeni Yuna
nistan rekorudur. 

I 00 metre: O~iinci.i kategori: Cezmi 
11.9, Sezai 12.3, Kamran 12.3. 

110 metre mania: Faik (Galatasaray) 
15.5, Y avru (Gala tasaray) 17, Hirisa
foplos (Kurtulu§) 17-1. 

200 metre i.ic;iincii kategori: Said (Ga
latasaray) 24.4, Melih (Bahriye) 24,5 

Roman: 30 

- Daha yeniyim. Evvela bir tayyo· 
riin iliklerini ac;tlm, sonar da... bugiin ... 
bir... kimono i§liyordum. 

- Seni kim gotiirdii oraya?.. Eski
denberi i§<;ilik yapar m1sm? 

- Hayir ... Ben ... liseye devam ... e
diyorum ... Son ... simftayim ... lmtihanla
ra iki buc;uk ay ... 

Bir h1c;kmk Tiirkamn soziinii ke~ti. 
Memur daha yiiksek sesle sordu: 
- Seni kim gotiirdii oraya?.. M~sele 

orada ... VasJtalan anhyahm... Bu do
muz kanlar mekteblere kadar nasi! so
kulmu<lar? .. 

- Degil beyefendi ... Ben ... biz ... ken-
dimiz gittik. 

Merkez mem\"{U bag1rd1: 

CUl\'IHURIYET 

•• •• or gunu 
Kuleli Asker! liser.i miidiirii kurmay 

albay Bedri Er istikbalin Tiirk ordulan
' na kumanda edeeek gene subaylann de

niz sporlan merasimine i~tiraklerindcn 
dolay1 minnet ve §iikranlanm arzetmi§ ve 
bunun askerlige ve genclige biiyiik bir 
heves ve te§vik olaeagm1, bundan duy -

General Halis askeri talebeyi tefti!i ediyor 

O~e~ik. (Kurtulu§) 25.1, I A skeri liselerin su sporlari 
D1sk. Floros (Yunan) 46.41, Hava- bayrami 

let (Rumen) 46.24, Yusuf 42.98. . .. . 
Smk atlama: Muhiddin (Galatasaray) Asker! hselenmlZin su sporlan bayra-

3.40 Vi«;aropulos (Kurtulu§) 3.10 ;le- IDl diin Kuleli mektebinin oniinde. yapi!-
'f c'B 'kt ) 3 . IDI§tlr. Miisabakalar biiyiik bir inhzam i-n e§I a§ . . 1 

400 U.. .. .. k · Ah d c;mde yapilmts ve alaka ile takib o unmu§· 
metre: «;uncu ategon: me M" b k. 1 d B d T b' · U 

(K ) 56 Al . (G I ) 56 5 tur. usa a a ar a e en er 1yes1 • asimpa§a , 1 a atasaray , 
Hiiseyin (Be§ikta§) 57. 

400 metre: Goren ( Galatasaray) 51.4 
Stratakas (Yunan) 51.7, Ubeyd (Ml
m) 51.8. 

Uzun atlama: Lambraki (Yunan) 7.35 
Muzaffer (Haydarpa§a) 6.77, Orner 
(Ankara) 6.69. 

5000 metre: Ragazos (Yunan) 15.28, 
Kristea (Rumen) 16.4.5, Mustafa (An
kara) 16.11.5 

Cirid atma: Vamanu {Rumen) 56,20 
Melih (Fenerbah~e) 53.83, ;lerif (Be
§ikta§) 51.18, 

Yiiksek atlama: Jerfi ( Galatasaray) 
1.83, Polat (Galatasaray) 1.75, Siirey· 
ya (Fenerbah~e) 1.75. 

200 metre: Lambraki (Yunan) 22.5, 
Muzaffer (Haydarpa§a) 22.9, Melih 
(Fenerbah«;e) 23. 

duklan sevinei bilhassa zikretmi§tir. Bu 
mada misafir generalleri Ertugrul yatma 
gotiirmek iizere harekete ham kiic;\ik roo
tore binilirken sularm eereyan halinde 
olu§u motoriin muvazenesini bir an boz
mu~ ve Orgeneral F ahreddin Altay bir
denbire denize dii§mii§tiir. Hemen her ta
raftan bin;ok subay ve gene mekteblilerin 
suya at1larak omuzlarmda Orgenerali 
motore ~Ikard1klan goriilmii§tiir. Saym 
Orgeneralimiz F ahreddin Altay a bu ha-
fif kazadan dolaYl gec;mi~ olsun deriz. 

Bundan sonra program mueibinee mii-
sabakalarm ierasma ge~ilmi§tir. E vvela 
atlama kulesinin a<;1h~1m 1 0 metre irtifa
dan atlayan alt1 gene yaptl. 

Sonra kii~iikler arasmda yapilan suda 
yumurta yan~1m Orner kazand1. 

Elbise ile suya atlama - iki§er iki
§er atlayan genclerden ilk harekcti Fik
retle Cerna!, ikineiyi Hiisnii ile ihsan, ii
c;iineiiyii Salahaddinle F eyzi, dordiineii
yii Hadi ile F aruk, be§inei grupu T ahsin 
ile ibrahim atlad1lar. 

7,5 metre irtifadan Hiisrevle Biilend 
atlad1lar. 

Elbise ile mukavemet miisabakasma 
75 gene girdi. Bunlardan yans1 suda tam 
bir saat 25 dakika kalmak suret!!e Or
general F ahreddin Altaym takdirini ka
zandllar. 

Bundan sonra I 00 metre serbest ya
ri§ ba§lad1. Buna Kuleli ve Maltepe de
niz liseleri talebelerinden sec;ilen yqil ve 
kirmizi taklmlar girdiler. N etieede ye§il 
takim kazand1. 

Daha sonra tam tec;hizatla tam bir 
manga 10 metre irtifadan athyc.rak bir 
c;eyrek suda yiizi.ip karaya <;Ikhlar ve al
ki§lanchlar. 

Giille atma: Guram (Rumen) 14.36, 
Ate~ Ibrahim 14.12, Arat (Be§ikta§) 
13.75. 

Oc; ad1m: Yavru (Galatasaray) 13.90 
Lambraki (Yunan) 13,83. Orner (An
kara) 13.67. 

Smkla yiiksek atlamadan 
bir goriin ii~ 

100 metre mti.istii 6 X 100 bayrak 
yan§I - Ye§il takim: Rahmi, S~b :. had· 

J din, Hiiseyin, A ear, Remti, F aruk: kH· 
miZI tak1m: Miinir, Biirhan, F abir, E
biilhayr, T ahsin. N etieede ye§il taklm 
kazand1. mum Mi.idiirii General Cemil Tahir, Is

tanbul kumandam General Halis ve diger 
askeri erkan bulunmu§tur. 

1 00 X 4 bayrak yari§i iic; muhtelit ta
kim arasmda yapiimi§ ve beyaz taktm 44 
saniye ile birinci olmu§tur. Miisabakalar
dan sonra derece alan atletlere Be den T er
biyesi Umum Miidiirii tarafmdan madal-
ya ve kupalar verilmi§tir. 

'1 

Generaller, Kuleli, Deniz lisesi, Mal
tepe lisesi, ve egitmen kursu talebelerin
den miite§ekkil olan gencleri tefti§ etmi§· 
lerdir. Bu tefti§ bittikten sonra atlama ku
lesi merasimle ac;Ildi. 

metro ko~unun finali 

Yazan: Server Bedi 
Kendimiz gittik ne demek?.. Eskiden mi 
tamyorsun Kalyopi'yi?.. Kamileyi mi 
tamyorsun?.. N ere den?.. 

.....- Hayir ... beyefendi ... Hi~birini ta
mmiyorum ben ... Arkada§larla gittik o
raya. 

- Hangi arkada§larla? 
- Mektebden ... 
Tiirkan gene sozlerine devam edeme

mi~ti. Arkada~larmm ismini vermekten 
korkuyor, fclalin bile bu mi.ithi~ cehen
nem azabma ugramasim istemiyordu. 

Merkez memuru israr etti: 

- F ala bak1yor diye duyduk, o ka
dmi... Gec;en sene bir arkada~tmiZin da 
falma bakmi~h. 

Ne fah? El mi, iskambil mi~ 
Kahve. 
Hangi kadm, Kalyopi mi? 
Evet. 

- Peki? ... Gittiniz... fahmza bakh 
sizin ... sonra avlad1 ha?.. 

- Degil beyefendi... Biz evcek c;ok 
sikmhdayJz... Bana oradan i§ verdiler. 
Cah§Iyordum. 

- h filan bahane ... maksad sizi av
lamak... Ne yapt1lar sana, ac;Ik s§_yle ... 
dogrusunu soyle. y alamn muayenede 
anla§Ihr. 

- Degil beyefendi ... Vallahi ... bana 
bir§ey yapmad1lar... Annemin oliisiinii 
opeyim ... Hie; ... ben de farkmda olma
dim bir§eyin... Belki fena maksadlan 
vard1 ... fakat ben yeniyim orada ... Dor
diincii gidi§im oraya ... Hie; bir§ey bilmi-

- Hangi arkada§larla ? .. Onlar 
biliyorlardt Kalyopi'yi?.. 

ne yorum. 
- Nas1! farkmda olmadm? Memur-

- Beyefendi ... 
Tiirkan biraz tereddi.id 

lar oraya geldigi zaman radyo c;ahyor-

ettikten sonra mu§sunuz, raki ic;enler varmt§ ... 

Dibden tabak toplama c;ok egleneeli 
oldu. Buna kiic;iikler girdi. Needet Ka
rasan 11 tabak, Mehmed 15 tabak top
lamak suretile birinci oldular. Me!ih ve 
<:::etin de 1 0 ar tabak topliyarak ikinci 
oldular. 

Bundan sonra be§ padlbotun i§tirak et
tigi bot miisabakasi devrilme tecriibele· 
rinde muvaffak oldular. 

Miisabakalann en gi.ili.ine n11maras1 
denizde sandal kazas1 idi. T a!ebeden bir
kac; ki§i kadm k1yaf~tine girmi~tiler. An
sizm denizde bir sandal devri!digi goriil
dii ve feryadlarm geldigi i§itildi. I lerkes 
heyeeana geldi. Her taraftan a tl1yan 
gender devrilen sandaldan kazc.zedeleri 
<;Jkardilar. Neden sonra bunun bir miisa· 
baka oldugu anla§Ildi. 

En sonda sutopu miisabaka!an yapll· 
dL Buna dort tak1m i§tirak etti. Son mii
sabaka Kuleli genclerile spor cgitmen 
kursu arasmda idi. F akat c;ok c;evik ve 
iyi yiiziicii olan Kuleli lisesi kiic;iikleri 2-
0 ile miisabakayi kazand1lar ve c;ok tak
dir edildiler. 

Ba§ka odada oplar ... 
- Sen hangi odada idin? Atelyede 

mi? 
- Hayir ... Kamilenin odasmda ... 
- Kamilenin odasmda da iki erkek 

varmi§, degil mi? 
- Onlar sonradan geldiler, bilmi

yordum geleeeklerini ... 
- Kamile de yatakta yan «;Iplak 

yahyormu~ ... 
- Evet, fakat b~n onun odasmda i§ 

i«;in ... i§i gostermek ic;in oturdum ... iste
miyordum orada oturmak ... 

- Nic;in istemiyordun? Kamilenin 
ne mal oldugunu biliyor muydun? 

- Hayu ... beyefendi ... Fa kat atelye-
de c;ah§mak ... tabiL daha iyi ... 

- Kamile sana hi~ bir§eyden bah
setmedi mi?.. Mese!L. bu hayatm iyi 
olduguna dair ... eglenceye, zevke, filana 
falana dair ... 

Tiirkan dii§iindii. Memur 1srar edi
yordu: 

- Sayle, soyle ... hic;bir nokta eksik 
kalmiyacak ... Sonra cezan artar. 

L 
1~ ·~- Miidafaa mi ediyorsun onlan?.. ilave etti: - Ben go!'JPedim onlan, beyefendi ... 

- Kendi hayatmdan bahsediyordu. 
lyi giyinmeyi seviyorJllU§... Fa kat... i:iy-

~J 

Suriyenin suruklend 
Milliyetperverle 

kavgast, me 
•• 
u~ par~aya 

Beyrut 12 (Hususl) - Eski Osmanh I devletinin ve 
imparatorlugunun iic; vilay~tinin bazi par· Atra§ ailesini 
c;alan iizerinde bugiin irili ufakh birka«; olacakllr. Bu 
devlet kuruldu. Birkac; giindenberi her 
tarafta bu devletlerin bayraklan dalga
lanmaya ba§ladt! 

Evet, bu aym be~inde, Fransamn mii
messili Puaux tarafmdan Komiserlik bi
nasmm kapisma yapi§hnlan emirnamelcr, 
derhal tatbik edilme §artlarile, Suriye
nin ii«; parc;asma muhtariyet verildigini 
ilan etti: Lazkiye, Elcezire ve Cebeli 
Druz. Bittabi Suriyenin vahdetine el sii
riilmii§ degildir. Suriye, gene Suriyedir; 
ancak orada da bazi §eylerin degi§tiril
mesine liizum goriildii: Bun dan iic; giin 
evvel, Yiiksek Komiserin emrile Cum· 
huriyet Reisligi, Suriye hiikumeti, Suri
ye parlamentosu dagitJldt ve Suriyenin 
kanunu esasisi olan Destur da hiikiimden 
kaldmldi. Reisicumhurun vazifeleri, 
Manda nizam1 vec;hile, Suriyede hi.ikiim· 
darhk hakkmi icraya memur o!an Yiik
sek Komiserlige gec;ti. Hiikumet yerine 
de be§ azah bir mudiirler meclisi getiril
di. Bu miidiirler, Komiser tarafmdan 
nasbedilmi~ ve vazifelerine de ba§lamJ§ 
bulunuyorlar. Ba~vekil yerine ayni za· 
manda dahiliye i~leri miidiirii de olan 
ba~miidiir geldi. Parlamento yerine de 
yakmda, miinhastran idari salahiyetleri 
haiz bir meclis intihab edilecektir. 

Fa kat, Suriyede bu tebeddiiller vukua 
gelmezden evveldir ki «Suriyenin vahde
tini daha iyi temin edecek alan» par<;a· 
lama hadisesi, yukanda soyledi~im gibi. 
emirname ile emrivaki oluvermisti. Za
ten Suriye i§lerinin hal ve fa~h davasmi 
da bu emirnameler tacil etti. T emmuzun 
ilk giinlerinde dedikodulan ba§hyan bir
takim «yenilikler» in hirer emirname ~ek
linde Komiserlik idaresinin oniinde ve 
gazetelerde ilan edildigini goren Sam hii
kumeti, nihayet, oniine gec;emedigi ha
diselerin biitiin mes'uliyetlerinden kurtul
mak ic;in Cumhur Reisine yeniden istifa
sim verdi ve bu defa muvakkaten da:1i 
mevkiinde kalamiyacagml bildirdi. Su
riye Cumhur Reisi de, vaziyeti kendi ta
rafmdan bir kere daha tetkik ettigi za
man gordii ki bu diinyada Cumhur Reisi 
olarak kendisine de yer kalmamT~hr. Bu
nun iizerine o da ac1kh bir istifaname 
yazarak Suriye parlamentosu reisine gon· 
derdi. Parlamento reisi de kendisine «is
tifanameyi esefle aldJgmi» bildirmekle 
iktifa eyledi. Bu hadiseleri muteak1ben 
Puaux da ~am a geldi; orad a $amm ileri 
gelenlerinden baz1larile birtak1m konu§· 
malar yaptJktan sonra son emrinameleri 
ne§retti: Ne Cumhuriyet, ne Cumhur Re
isi, ne hiikumet, ne de parlamento ... her
&ey tekrar intirab -yani manda- nizamJ· 
na avdet etmi~ oldu ve Suriyenin idarl 
i~leri de miidiirler meclisi denilen bir he· 
yete devredildi. 

~~~ 

Filhakika, yeni rejim, Suriyenin vah· 
detini <;ok miikemmel bir ~ekilde temin 
etmi~ oluyor: Art1k hie; kimse, kimseye 
tabi veya metbu deglidir. Biiti.in siyasi 
niifuz ve otorite yeniden Fransanm eline 
intikal etmi~ oldugu ic;in Suriyelilere ih
tilaf mevzuu kalmam1~tJr. !dar! i~lere ge
lince, Lazkiye, Elcezire ve Cebeli Druz 
tamamen miistakil 9ir mahiyet almJ~lar
dJr. Suriyenin merkezl bir bayrag1 var
dir: Suriye bayragi. Fa kat, Lazkiyede 
A levi devletin, Elcezirede h1ristiyan un · 
surunun ekseriyet degilse bile hakimiyet 
sahibi olacagi muhakkak olan Eleezire 

!e ... beni te§vik edeeek bir§ey ... soyle di 
mi ... pek... hatirlamiyorum. · 

- HatJrlamiyorum ne demek ~ Dii
§iin de hahrla . ., 

Tiirkan her§eyi soylemek laztm olup 
olmadigmi dii§iiniiyordu. Omuzlanm kal
dJrdi: 

- Bilmiyorum, dedi, bana, oyle te§· 
vik gibi biqey soylemedi ... Belki ... daha 
sonra soyliveeekti. Ciinkii ... ben ... aile ki-
zt}'lm ... En biiyiik emelim ... 

Tiirkan yeniden kuvvetle h1c;kumaya 
ba~ladi. 

Memur zile bash ve ic;eriye giren po
lise emir verdi: 

- Salim Efendiye soyle, gelsin, ifa-
desini alsm bunun. 

-Burada m1? 
- Burada. 
Biraz sonra elinde hokka, kalem ve 

kagidla gelen bir polis, yaz1hant'nin ke
narma ili§ti ve demin memurun !)lalleri
ne benziyen ~eyler sorarak cevablanm 
Turkana yazdirmak istedi. F akat gene 
klZin elleri o kadar titriyordu ki cevablarl' 
bizzat polis yazd1. 

Merkez memuru ona: 

Ian ayn ayn 
let bayragi, D 
Ian da muhta 
niiz bu iki ba 
isim koyacak 
kiindiir ki mi 
Alem, digerin 
El Sanca.k de 

Bu bayrakl 
eegi §iiphesizd 
rafta Suriyeni 
eek; muht'!riy 
kendi hususl v 
yet etse gerekt · 
rasimi bir tar 
diger ii<; Suriy 
.:~h~ veri§ yoktur 
eezire ve CebeJ 
ler heyeti ve bir 
olaeaktir. Yalm 
hafiZI, hiikum 
derseniz deyiniz 
yin edilecektir. 
ti de, eski Osm 
sir h1divlerini ta 
bir§ey, yalmz bi 
barettir. As1l tay 
dan yapiiacak bi 
eek, bu intihab 
ismi Sarna gon 
keyfiyet tasdik e 

Gerek Suriye 
vilayetlerde hiiku 
leri miinhaman 
bunun ic;in hizrn 
maarif, ikllsad i~ 
yor. 

Bu suretle Suri 
gomiilmii§ oluyor 
gas1 yapan Suriye 
madan oldiirdiikle 
rahmet eylesin !» 
Ancak, §U ciheti 
i~i bizim Osmanh 
sile yapabilirken Y 
rusu bizim zihniyet 
lamaya muvaffak 
istiklal vermek de 
Ia ittihad edebilen 
birbirlerine dii§iirrn 
birbirlrine di.i§tiikten 
!a§IP boyle yalmz 
bir istiklali §imdi y 
sadas1z kabul ederle 
torluk, Suriyede bir 
meye tahammiil ed 
Jayet te§kiJatJmiZ, 'f 
lcitabmda yazilmi§ 
di. Bizim yapmas!O 
fo~rans1zlar miikemf1'1 
di Suriyeliler de ayla 
yi§lerden sonra, boyu 
dilerinin kar§Ilannda. 
eek lokmayt bekle~e 

Bu usul, Suriyelile 
almacak hadiselerdit· 
lacak olanlann ba§md 
lundugumuzu unutJll3 

Demirspor1.1rl 
JUB 

1\nkara Demirspo~. 
hk maksadile Kad•k0 

dolu tak1mile hususi 
Cok'hararetli eereyan 
berabere bitmi~tir. 

- K1sa kes ... VD-tl 

lfade ahnd1ktan sO 

ladi. . 
Merkez memuru bJf 

. "e guth ve ona §U emrl 
B . k• 

- u klZl evme i 
Annesi varml§, gor~ce 9 
annesini dinliyeceksJP· 
vakitler gidiyormu§? . 

d''l 
mali var m1? Bil I!! 
ceksin, defterine kiiYJe 
getireeeksin. 

- Ba§ iistiine. '( 
Merkez memurtl 

Evin nerede? 
Be§ikta§ta. 

- Bak seni serbest. 
f '] A .. derJll1 

ayeneye 1 an gou ' 
istemiyorum, c;iinkii 
Fa kat tahkikatta bit I 
c;Ikarsa vay haline, 3~r 

- Peki ... Te§ekkll 

- Haydi. 
Tiirkan sivil 

kezden ~Ikh • 



CUMHURIYET ., 

.:' I Amerikada ,antaj 
g I ~ ' yrime~ru hareketlere en miisaid yer 

• •rktur, orada zenginler, giizel kadinlarin 
rJil arJna kurban giderek aldanmaktadirlar 

Adanada 

meyva 

sebze ve 

bollugu 
----

Uziimiin kilosu 100 
paraya sabbyor 

Adana (Hususi) - Bu y1l §ehrimizde . db • I 'I sebze ve meyva bollugu vard1r. Muhiti-yen 1 te 1r er mizin butun mevsim mahsuueri ~~km1~ 
) ve dahil merkezlerimize biiyiik mik -

ler Babel'de ahnan 
yt \ I yasta ihracat yap1lmaga ba§lanmi§hr. 

lll"''E'mlfol'IJ I Burada sebze ve mcyvalann sat!§ fi-Gangester er atlan ucuzdur. Bu ucuzluk hakkmda bir 

Can a' 
cantaj· Cllar fikir verebilmek iizere size §U rakam -
v Iar1 yazabilirim: 

Domatesin kilosu 100 para, pathcanm da namusa kilosu 2 kurU§, bamyarun Kilosu 7,5- 10, 

I taze biber 8 - 10, h1yar 20 adedi 5, armud klylyor ar 10 - 15, iiziim 100 para, §eftali 7,5 - 10, 

:=================-:-~ kLTaz 15, kayisi 5 - 7,5, karpuz 3 kuru§. = - n a - Su meselesi 

rei~ 
,_ s 
Anca~ ""-'--- ·-··~...;c.c::;,..;f~"L.~.~~It 
nh j!f. liraya 

e! satdacak olan d'otograf ahmyor 

b~d:;ahlar gangsterlerle bir muddet- !eden sulhan alamadJgl parayl mah~eme 
I . sh surette ugra§malan, bunlann kararile kopanr. Mahkeme, bu vesikayi 

jnt~ tahdid etmi§ti. Bunu takiben muteber ve hiikme esas olmaga s~ymak 
nn da Jsrarh surette takibine ba§- zorundadu. <;unkii hukuki biitiin clhetlcr 

vrupanm bazi kisimlarmda da gozetilerek formule edilmi§, §antajciiarm 
·• Amerikan §antaj yolile para avukatl tarafmdan her ihtimal hesaba ka

' isteyenler, tiirlu usullere mura- hlarak tanzim olunmu§tur. ,;lantajcJ!a:~ 
, • te, zenginleri §u ve bu mu§- avukah da, onlarla tam manasile i§birhgi 

id
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ete dii~urerek tehdidle para ko- I · ]• •hur 
yapm1~tir Gangster erm ma urn ve .~e, . 

siinde bulunmakta usta!tk avukatlari, onlarm umumi vekaletml hatz 
;tedirler. Bu te§ebbiislerinde 'c;ok bulundugu gibi, bunlann avukatlan da 

,~ muvaffak olmalan ve bunlann · 1 hu 
~... . I . d oyle aynlmt§hr. Hatta, ~anta]CI ara . .-

' Iyet enn en cesaret alan macera- d ] h"d 
kuk mu•avirligi edenler, sa e o an a ~: 

!3:.<n c;ogalmalan, i§in uzerinde cid- • 1 1 taJ 
"'I k lA l seyle me•gul olmakla ka maz ar, §an urma aztm ge digv ini hattrlat- • · ) k 

nas' b · ) i§i bularak yiizde elli komJsyon a rna 
• b ~~;la)cJ ara da §iimullendiril- §artile hadise ve dava yiiriiti.irler.' .$an-

d f1l men ada §antaj hareketlerine en taji akii etmiyen, lakin bu yolda Istl~~de 
e y!lan saha, bilhassa Nevyork edebilecekleri §antajcilann hukuk mu§a· 
l'!llt' \':iinkii, vilayet ahalisinden olan f d k t' ·1 k d I da virleri tara m an es m en a m ar 

ekseriya Hudson kenanndaki se~ilir ve kendilerine ak1I ogretilir. Ga;.-:e-
; 1ehrin §oyle bir parc;a eglenmek zetelerde <;Ikan tiirhi zab1ta haberleri ara
~aptlmakta, aile reisleri, bu ma· smdaki buna miisaid haller, bu avukat-
1 kadmlann oyunlanna aldan· ]ann gozunden ka~maz. Sonra hakarete 

sa· nlarla mii§terek §antaj yapjln er- ugramaga zemin haztrlayarak, ~erhan~i 
tuzak kurmaga bu kadmlan va· h k · v a 1 temm 
k k f1 bir zenginin a aretme ugram g 

a u anmaktadular. Nevyork maksadile onu tahrik ederek, derhal h.a-
§ebekesine mensub clan kadm- k A zarar» IS 

karet davasl a~ma ' «manevt . . . -
.. • gece kuliiblerine, lokanta ve 11 · d b d r Zen I - ) t k de §antaj usu erm en m 1 · 

. agt ffii§, oralarda ag kurmu§ hal- ~me • ki sahibi Amerikah ailelerin 

b.! Brodvay k1smmda en miitekasif :~~er:~d:::retli hususi polis bulundur
bulunan giizel kadmlar. ahl malar!, hatta bazllannm adeta «hassa cl-

' ; ?e~l~rken, a VI kar1rmamak hu· 1 1 ")A kat 
tr;m I<; .. k ,. layl» gibi maiyet e ya§.ama ari, mu ~ . 

b .. . 
10 

muteya k1zdirlar, avlan· kten fotogrf c;ekhrmekten her Ihh-
ustald bir ta•ral · b 1 verme • . b' 
nuhite ayakb" I zengm, u un· male kar§I ka~mmalan, herhangl Ir yere 

d 'l . asti ffil, yava§ yava~ k . . ortun 

·n 
1 ee{1~~ dogru c;ekmek ve agla· c;ml~~~~~r~ 1;:~:nd:;~1t~:e7e:i, ~~:1 gaze: 

I ~zere daima haZirdtrlar. 
un ann ·~ler' .. 1 . b 'b telerde «sosyeteden notlar» siitununa ge· 
l I d kl 

1
• guc; en l'fldan 1 a- 1 k 

a I an hususiyet hallerinden do)ayi a a a• : . . oyun muvaffakiyetle i- ~en · h 1 t 
11,1 :~ ortagt erkeklerine haber ve- darlarm kafalanna kadeh ve §t§e r a -
P a~, onlar tarafmdan tamamla- malan, bu sebeblere atfedilmektedir. Bu 

1 l' ba~anlmJ§ olur. Ondan son- kimseler, gangsterlerden korktuklan ~ibi: 
Ira, di~er birinin avlanmasma ge- §antajciian da onlardan az daha tehhkeh 

' t araga gelinceye kadar da ele saymazlar. Gangster~erden korku, «cana 
dJ) . l?w ~In Para Yenir. Kadm erkek ktyarlar» diye, §antaJ.cJla.rda.n k.o. rku _«na-

If Igi e " k" . ' h h • 1 d mu ul Vaztyete dii§iirdiik- musa k1yarlar» diyedtr k1, It; ~up eslz a-
tJ •m ~~ en ~rnumiyetli kiilliyetli §an- zami dikkatli davranmakta hakhdtrlar. 

Sl e e ettJklerinden b .. c:!antaJ· usulleri arasmda, a.ile re. is.i zen gin· 
ir avlanmad • u .Para, mu- ~ I k k 
1 h an Para gelmceye ka- lerin mii§kiil vaziyette resun en~1 c;e ere 

~ ;a~~~ yb~amalanna, zevk ve sa- onlan bu resimleri kanlanna gondermrk
m be I u 5 tr ~efahat hayatt slirme- le tehdide, en c;ok raslamldigl yukar:da 

0 ~eter. Bu ~antajc1lann faali- yaztldt. Bu usuliin tatbik sa~~alan, ~~
n arlthgi devir, i~. guc; sahibi zen- sela vilayetten gelen ya§hca bir zengmm 
top uca bir h Jd N 1 d k dm kal .. d a e evyorka ge - bir otel holin e yamna oturan a • -

kl u son kenanndaki <<Babel» de karken mendilini di.i§i.iriir, ya§hca zat, 
't an zamand c:! · d' · 1 · b tl tan,.tr 'b Jr. ylm 1 §anta]CI- mendili a 1r, venr ve u sure e ., -
' 
1 

ve takyid yollu, gaz~telerle ve Jar. Bir yerde dansedilir, i~ilir, cazib k~-
bu seyyahlan ikaz da onlarla dma evine kadar refakatten sonra, orada 
p~ogrammda yer tutuyor. Ne§ri- sohbet ba§lar. Ciizelin gizlice hamladtgt 

tastl7 yaptlan bu ikazda, ·kadm ve 

1 

ba§dondiiruci.i bir i~ki masas1 ba§ma otu-
ant~J CI.lann nerelerde ve nas1l o- rulur. Derken §ezlongta ba§ba§a konu§

e:udikleri anlattlmaktadir. $an- malar olur. Erkek kadm1 tam operken ka
en ~ra!Inda, aile reisi zenginlerin pt birdenbire ac;IItr, kadmm §antaj ortagl 
va7.IYette resimlerini c;ekerek on- delikanh bu vaziyette enstantane resim 
re tmleri k ] .. d kl · · · f'l · · G f'l an anna p;on erme e ceker, gizh sahney1 1 me gec;mr. a 1 

A c;o~ rastlamhr. Di~er tara£- ~vlandigmi i§ i§ten gec;tikten sonra anla-
k~:nzen gmler d:.bu y.olda ~anta~a yan ta§rah zengin, biraz so?ra bi~ c;e~ 
I k masun de~J!lerdir. Mesela, doldurur ve bir elile bunu venrken btr eh-

1 
1 ~ebe~e•ine mensub giizel bir le filmi ahr. Kammm gi?li sahneyi gor

z ngm b1r ailenin p;enc o~luvla ta- mesi tehlikesi, kiilliyetli para ile ortadan 
nu s~rh'>§ f'rlerek, delikanhdan ev- kaldmhr. 
vaad1 altr. Ru vaadi bir ka~1d ii1:e- · ----------

te<pit tttirerek delikanl•va imn-
F;;er d,.Jikanl•n·n ailesi, bu yaz1h 
ra~mf'n i•kandaldan korkmaz. ev

mnvafakat go~termege yana&
kadm, eli.,deki kai!tda istinadla 
uc;ar. «izdivac vadedildigi halde 

dt)) dive tazminat istiverek ai-

M1s1r Oniversite talebesi 
askeri talim yapacak 

Kahire, 16 (a.a.) - Milli Miidafaa 
N azm, biitiin MISlr Dniversite talebele
rinin yaz tatildlerinde altJ hafta miiddctle 
asker! talim yapmalanm emretmi§tir. 

:;>ehrimizde temiz ve s1hhi bir su te -
sisati yapilmasl i§i bundan di:irt sene 
kadar once bir miiteahhide ihale edil -
mi§ti. Uzun teahhur ve temdidlerden 
sonra nihayet i§e ba§lanabildi. Dilberler
sekisi mevkiinde biiyiik bir ter§ih ha -
vuzu yap1ldi. :;>ehrin ana ve tali cadde 
ve sokaklanna bir kls1m boru di:i§endi. 
Fakat tam bu s1rada miiteahhid vefat et
tiginden i§ler bozuk diizen yiiriin:~ge 
ba§lad1. Tesisatm tamamlanmas1 mum
kiln olamad1 ve taahhiid miiddeti ge~ti -
ginden dolaYI da ihale fesh~d~di.' Ara -
dan aylar ge~ti, Adanamn IYI b1r suya 
kavu~mas1 gayrimuayyen bir zaman 
i~in geriye kald1. 

Eski miiteahhid zamanmda, yap1lan te
sisata ak1tllacak suyu temin maksadile 
demir kopriiniin hemen iist ba§mda ka
lm burgularla kuyular kaz1lmaga da ba§ 
lami§h. ihale feshedildikten sonra, bu 
faaliyet de durdu. :;iimdi, bir yila yakla
§aD zamandanberi bir taraftan bu ku~ 
kazilmasl i§i, diger taraftan da henuz 
bitirilmemi§ bulunan boru fer§iyatl a
meliyesi yiiziistii duruyordu. 

Son giinlerde, Belediyemiz, bu i§e 
yeniden hlz vermek maksadile, Dilber
lersekisindeki su deposu yakmma be§ 
tane kuyu kazd1rmak i~in te§ebbiislere 
giri§mi§ ve bu i§i ihale etmi§tir. 

Alh ay zarfmda bitirilmesi me§rut c
lan bu kuyu kazma i§inden sonra, boru 
fer§iyatmm tamamlanmasi, kuyulardan 
~1kanlacak suyun tazyi~e depoy~ ve -
rilmesi ve oradan da §ehrr §ebekesme a
kltilmasl gibi ~lerin bitirilmesi i~in faa
liyete ge~ilmesi mukarrerdir. 

:;>ehrimizin en bi.iyiik bir ihtiya.ci A ola~ 
bu su meselesinin arhk yilan hikayes1 
olmaktan kurtanlmasl, yeni Belediye -
mize dii§en esasli bir vazife saYilmak -
tadrr. Ayni ihale grupuna dahil olan ve 
ayni miiteahhid tarafmdan deruhdc c
dilen yamba~nmttdaki Mersin sthhi su 
§ebekesi, bundan bir y1l once tamamlan
ml~ ve halkm istifadesine ac;~l~I§h. A_
danamlZln yukanda klsaca h1kaye eth
gim sebeblerle ugrad1g1 talihsizligin da
ha fazla uzamayacagmdan emin olmak 
isteriz. Eski miiteahhidle Belediyemiz 
arasmda halen mahkemeye intikal et • 
mi§ bulunan ihtilafm da siiratle bix ne
ticeye ula§tmlmasi, bu su i§inin. bir a~ 
evvel bitirilmesi ic;in ba§l!Ca b~r am1l 
olacakhr. 

Salabet derecesi bazan 45 i bulan ve 
bin bir tiirlii levsiyatla alude olan kuyu 
sulanndan veya i~ilmesi, kullamlmas1 
s1hhi olm1yan Seyhan suyundan halki 
kurtarmak ic;in bu mevzua ciddi bir i:i
nem verilmesini Belediyemizden hakll 
olarak umar ve bekleriz. 

. Tiirkkufuna ragbet 
Bundan bir miiddet evvel, §ehrimizde 

miikemmel bir TiirkkU§U binasmm ya
p1ldigmt bildirmi§tim. Havac1ll~a. he -
vesli ve miistaid gencleri yeb§brmek 
iizere bir mekteb olarak kullamlacak bu 
binada, §imdiye kadar tedrisatm ba§la
masl hakkmda merkezden bir emir gel
memi§tir. Maamafih havac1liga ~~tis~b 
eden genclerimiz i~in buras1 §imd1hk ~~r 
merkez ve mihrak vazifesi gormekted1r. 
Nitekim bu yll, Adanam1zm k1z ve erkek 
genclerinden 47 si, muhtelif hava kamp
lannda ~ah§mak iizere yola ~~Ic:n~~ ~u
lunmaktadirlar. Bunlardan 9 u Inonun
de yeni a~1lan Gedikli Haz1rlama Yuva
sma 5 i inoniindeki Tiirkku§U kampma, 
miit~bakisi de Etimes'ud moti:irlii hava 
kampile Tiirkku§unun diger kamplarm
da vazife gi:ireceklerdir . 

<;ukurova gencleri arasmda ha~acl:l· 
ga kar§I mevcud biiyiik alaka ve mh1 -
mak bunlann Tiirk semalannda kah -
ram~n hirer unsur olacaklarma §iiphe 
b1rakmamaktad1r. .. 
~ehrimizdeki Tii.rkku§U binas.I~da o

ni.imuzdeki te§rin aylarmdan 1bbaren 
ders gi:isterilmesi emri de geldikten s~n
ra, havac1hga intisab edecek gcnclen -
mizin say1s1mn §imdikinden birka~ kat 
fazla olacag1 da tabiidir. 

F. T. C., Bolonyayl yendi 
Pe§te 16 (Hususi) - Bugiin Avru

pa kupast domi final mac;I burada F. T. 
C. tak1mile Bolonya taktm1 :uasmdan 
oynandt. Mac;1 4 - 1 F. T. C. taktmi 
kazandi. Gelecek hafta burada Avrupa 
kupasmm finali F. T. C. ile Uype~t ta
kimlan arasmda oynanacaktir. 

<;ank1r1da bir ·ma~ 
<;ankm 16 {a.a.) - Tenezziih t~e

nile buraya gelen Ankara Giine~ takimile 
<;ankm spor tak1m1 arasmdaki mac;t ha
kim bir oyunla ve s1ftra kaq1 bir say1 ile 
Cankm kazanmi~IIr. 

Uzaksarkta 
' 

• vaziyet gerg1n 

Tien~in ~ehrinde bir 
ingiliz askeri oldiiriildii 

CBa~taratt 1 tnct sahttede) 

ri, daha nikbin gori.inmektedirler. Baz1 
gazeteler ingiliz hath hareketinde bir de
gi§me mevcudiyetini bildiriyor ve musaid 
bir netice iimidini bu intJbaa istinad etti
riyorlar. Bu hususta Domei ajansmm ver
digi birka<; gazete tcfsiri a§ag1dad1r: 

Usahi gazetesi yaz1yor: 

Craigie, in gil terenin Tiyenc;in i§inin 
esastm te§kil eden umumi meseleleri mii
zakereye amade oldugunu Arita'ya bil
dirmi§tir. 

Gazete, bu suretle !ngiliz hath hareke
tinde bir degi§iklik goriiyor ve ingilterenin 
J apon milletinin azimli karanm hesaba 
kattlgml yaztyor. 

Asahi gazetesi diyor ki: 

Gorii~melerin neticesi ne olursa olsun, 
J aponya ingiltereyi <;an-Kay-,Sek siya
setinden vazge~irtmek hususundaki azmi
ni gosterecektir. 

Tevkif edilen lngiliz ata$emi
literinin muhakemesi 

Pekin 16 (a.a.) - Domei: Pekin
deki J apon ordusunun salahiyettar mii

messili ~u beyanatta bulunmu~tur. 
«- Gec;enlerde Kalgan yakmmda tev-

kif edilen lngiliz ata§emiliteri Alby Spe

ar'in muhakemesini yapacak clan askeri 

mahkeme, Spear'i diplomatik bir mu
messil olarak telakki etmiyecektir. Zira 
Spear tevkif edilirken huviyetini bildir
mek istememi§tir. 

Japon askeri makamlan ~i.ipheli hare
ketlerde bulunmu§ clan bir subaym dip-

lomatik vaziyetini nazan itibara alamaz
lar. 

Bun dan ba~ka J aponya <;in de i~Ral e
dilen bolgelere diger devletlerin diplo-

matlanna hic;bir imtiyaz bah§etmemek

tedir.» 

t;in • Japon hava muharebesi 
Chungking 16 {a.a.) - Cin tayyare

lerinden miirekkeb bir file, evvelki giin 
Kanton ve Kongmoon'daki dii§man 

mevzilerini bombard1man etmi§lerdir. 

Japonlann uc; ave! tayyaresi h:~.valanml§, 

bunun uzerine Kanton §ehrinin iistiinde 
bir hava muharebesi ba lamt~tJr. Bu mu· 
harebenin sonundil u~ ] apon tayyaresinin 
iic;ii de dii§iirtilm ii§tiir. 

(;inde yeni bir hiihiimet hurulama:z. 
,Sungkin 16 (a.a.) - Siyasi Cin rrah· 

filleri, Uangc;inguey'in i§gal edilen Cin

de bir merkezi hukumet tesisine muvaffak 

olam1yacagt kanaatindedirler. 
Bu mahfiller diyorlar ki: 

Her s1mf Cin halkt }apon taarruzu yii
ziinden, arbk J aponyamn ve onun dalka

vuklannm vaidlerine inanm1yacak kadar 

Ishrab c;ekmi~lerdir. Cin milleti §imdiki 

miicadelenin manasm1 anlami§ ve Japon
yamn esiri olmay1 kabul etmektense ~o • 
nuna kadar mucadele etmege azmeyb • 
mi~tir. 

K olorado bendi 
Kolorado sulan, 400 kilometrelik ~ol yollar1ndan 
g~irildikten sonra Los Ancelos ha valisine ak1tibyor 

l 

Kolorado sularmm filtre l1avuzuna ~Cfi7illi 

Kaliforniyada viicude getirilen su ba§lad1g, k1S1mda kanalm agzmda ya • 
bendile All American Canal ad1 verilen va~laytp kalan nehrin kanah tikamamast 
muazzam kanal, Siivey~ ve Panama ile i~in, miihendisler ii~ tane siizme havu2 
k1yas edilebilecek azametli iki eserdir. in~a etmi~lerdir. Bu havuza birikecek o-

Kolorado bendi, 400 kilometrelik c;i:il Ian c;amurlar her biri 37 metre kutrunda 
yollanndan ge~erek, daglar, tepeler a~a- yetm~ iki makine ile temizlenerek tek· 
rak gel en Kolorado suyunu Los Ange - rar nehre iade edilecck, bu suretle sular, 
lcs havalisine alutmak i~m yapilmJ~br. iska kanalma, temizlenmi~ olarak ge~e· 
Oteki, ayni derecede azametli bir sula- cektir. Bu tertibat, kanal projesinin en 
rna kanalidtr. miihim k1Sm1dlr. 

Bu kanal, ge~cn sonbaharda in§aati bi- Bu kana! sayesinde, bundan elli sene 
ten 1030 metre uzunlugundaki barajdan evveline gelinciye kadar bir c;olden iba· 
ba§lamakta ve nehrin suyumt takriben ret bulunan bu mmtakada, kiilliyctli 
7 metreye kadar yiikseltmektedir. • 

Kolorado nchri, bogazlar arasmdan miktarda kavun, senede elli bin vagon 
ki:ipiiklii dalgalar halinde, CO§kun bir su hesabil~ sebze, her tiirlii zahire, mey· 
gibi akhktan sonra, mansabma yakm, va ve alfa yeti§tirilmektedir. 
51g bir gi:il halinde yayihr. Sulama ameliyesi, me~hur ebedi yazile 

Ro§OZ daglarmdan itibaren siiriip ge- bir cehennem ~1ihreti kazanan Kalifor
tirdigi kimizJ ~amurlar, yeni barajm niyay1 bir cennete s-evirecektir. 

Frans1z askeri heyeti diin geldi ve Ankaraya gitti 
[Ba~taraft 1 lncl 8ahtfede] smda kar§thkh bir yard1m pakt1 imzalan-

Fransiz ordu kumandanlarmdan Hut- mi§Ilr. Buraya bu pakt etrahnda sulh ve 
zinger'in riyasetinde bulunan bu heyet, medeniyeti korumak ic;in mii§tereken yap
Miralay Burja, hava kuvvetlerinden kay- tlgimJz i§lerin teferriiatmt kahraman Tiirk 
makam Rok, deniz yiizba~Ilarmdan Cuiot ordusunun kumandanlan clan Turk arka
ve Generalin emir zabiti $abot'tan mi.i- da~lanmJZla goru§mege ve fikir teati et· 
rekkebdir. mege geldik. Bu goru§melerin iki m~m· 

Hiikumetimizin misafiri clan heyet Sir- leketin ve diinya sulhunun menafiine hiz
keci istasyonunda 1stanbul Kumandam met i<;in yiiksek ve insani bir gayeye ma· 
General Halis B•y1ktay, Merkez Kuman- tuf oldugunu aynca soylemege liizum 
dam Miralay Cerna] Akan, Franstz Ge- gormem.» 

neralin mihmandarhgma tayin olunan «- Mihver devletlerinin yakmda bir 
Lutfi Gulsal, F rans1z sefareti erkant, res- harbe giri§eceklerini tahmin ediyor musu-
mi uniformalarile F ransiZ askeri ata§e~i nuz )» . 

C.~er~h Vtlitln, deniz at~esi" 11 Yiitba~l «- Mihver devletlerinin ne yapmak 
Saal, fngiliz askeri ata§esi Rass tarafmdan istediklerini bilmiyoruz. Fakat bildigimiz 
kar§Ilanmi~ ve istasyonda inzibat ve polis bir§e}' vana, o da sulhun muhafazast .• i~n 
k1t'alan tarafmdan selamlanmi§lir. Gene- her badireye ve her kotii harekete kar~t 
ral Halis, heyet reisi Generali Ti.irk haZir oldugumuzdur. Son hadiseler bir 
ordusu namma selamlamt§ ve otomobili- kere daha gostermi§tir ki, sulhu korumak 
ne kadar goti.irmi.i§ti.ir. Heyet azalart ken· ic;in kuvvetli olmak laztmdtr. Bu baknn
dilerine tahsis olunan otomobillerle dog- dan kalblerimiz tamamen musterih bulunu 
ruca Perapalas oteline gitmi§lerdir. yor. <;iinkii kuvvetliyiz. Bilhassa ~unu 

General Hut:z.inger'in beyanatr tebariiz ettirmek isterim ki, §arki Akdeni· 
Heyetin hareketinden evvel kendisile zin en kuvvetli ordusuna sahib olan Tiir· 

gorii§en bir muharririmize heyet reisi Ge- kiyenin sulh cephesine iltihak1, sulh i~le· 
neral Hutzinger §U beyanatta bulunmu§- yenlerin cephesini yenilmez bir hale ge· 
tur: tirmi~IIr. Bugiin biiti.in Fransa, Tiirk • 

«-1kinci defa c;ok sevdigim memleke- 1ngiliz, Tiirk • F ranstz paktlanm alb§la
tinize gelmekle bahtiyanm. Hatay mesele- makta ve merd yiirekli, nezih ruhlu kah· 
si mi.izakere edilirken bir kere daha An- raman Tiirk ordusuna sayg1 beslemckte
karaya gelmi§, ~ok iyi intJbalarla aynl- dir. Biz §Una eminiz ki, icab ettigi her an-

Sovyet tayyarelerinin mJ§hm. Zaten takdir ettigim Turkiyeyi da biiyiik Tiirk ordusu ~elik bir yay gibi 
muvaflakiyeti yakmdan tammakhgtm ic;in bundan evvel- harekete gec;erek uzerine alacag1 her va-

Hsingking 16 (a.a.) - Domei: Mo- ki geli§lerim c;ok giizel hirer vesile olmu§· zifeyi taribte bize verdigi saymz mis3.l· 
go] - Sovyet Cumhuriyetinin baz1 tayya- tu. Bu suretle burada bir~ok dostlar ka- leri gibi m\lvaffakiyetle ba§aracakllr. Bu· 
releri geceleyin Harbin'in 300 kilometre zand1m.» nunla seviniyor ve ogiiniiyoruz.» 
bah §imalindeki F ularki §ehrini borbar- «- Bu defa memleketimizi ziyaretini- «- Ankara temaslan ne kadar de· 
d1man etmi§lerdir. Dokuz ki§i agtr su- zin sebebi nedir?» vam edecektir)» 
rette yaralanml§tir. Manc;uko Harir:iye «- Biliyorsunuz ki, A.vrupa sulhu «- Bu hususta §imdilik bir§ey soyle· 
Nazm d 1~ Mogolistan hiikumeti nezdin- c;ok nazik bir safhada bulunuyor. hte boy- yemiyecegim. Ne kadar kalacagimiZI bil· 
de §iddetli te§ebbiiste bulunmu§tur. le bir zamanda Tiirkiye ile Fransa ara· miyorum.» 
I I I I 1 I 1 I I I I I I I I I I Ill I Ill 1111111 111 111 o 11 111 I I I I I I I I I I II I I I I I II Itt I Ill I II I II Ill I I I I I I II I I I II I I I I I I It I I I I I I I I II I I I I I I I I II I II I I I I I I I II I II I I I I I I IIIII II I I I II Ill Ill 111111 lllltl Ill Ill Ill llll. 

Fransrz milli bayrammm biiyiik merasimle tes'id edildiiini yazmrfhk. 1Yukarrki resimde, Pariste 
yaprlan merasimde, Cumhur Reisi Lobron ile Fas Sultam, lngiliz H arbiye Nazm ve diier devlet erk:~ 
nr, ge~id resmini takib ederken go riilmektedir. ~H49) 



• , 1 

;~: 

I I r : _hir MA 

GONON BULMACASI 
1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 

~~-I I I I l•ll IT I• 
_j I I 1•1 I I I I I 

3 

4 

5 

6 ' 

, 
" 

I I I I I I 1•1 I I 
_j I I 1•1 I I I I•J 

I I 1•1 I I 1•1 I I 
•I I I I I I I I I I• 

1•1 I I 1•1 I I I I 
I 1•1 I I 1•1 I 1•1 
I I I I 1•1 I I I I 

Soldan saga: 

I 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Dordiincu Vaklf Han dordiincil 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

relgrar adres1: Mim Baysal istanbul 
t I I I I I I II II Ill I I I I I I I I I I I I I I II I IIIII I I I II I I I I I I I I II I I I I I 

Biiyii.k liehir ve kasaba parklan; 
Amt, meydan, c;ocuk parklan ve 
villll bab-.eleri ic;in 'llodern proje 
ve plllnlar hazular; ke~ifnameler 

tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikahm deruhde ve taabbiid 
eder. 

Biiket, ni!jan sepeti ve .;elenkler 
ic;in vap1lan siparisler siir'atle ha· 

1 Zil'lamr. 
Cic;ek, sebze tohumlan; fide ve 

fidanlar; stis, meyva agac; ve agac;
clklan; bahc;e alat ve edevatJ ve 
ehlivetll Bahc;ivanlar ~ondertr. , 

CUMHURh!ET 

Oevlet Oenizyollar1 l~letme Umum Miidiirliigii iUinlar1 

24 temmuza kadar 
vapurlar1n isimleri, 

saatleri ve kalkacaklari r1hbmlar: 

muhtelif 17 temmuzdan 
hatlara kalkan kalk1s 

' 
gun ve 

Karadeniz Hattma 

Bartm Hathna 

izmit Hattma 

Mudanya Hattma 

Karabiga Hathna 

Sah 12 de (Giineysu) , Per~embe 12 de (Tan), 
Pazar 16 da (Karadeniz). Galata R1htimmdan. 
Sah 18 de (Bursa). Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci R1hhmmdan. 
Sah, Persembe ve Pazar 9,30 da (Ugur). Top
bane R1hhmmdan. 
Pazaresi 13 te ve diger giinler 8,45 te (Marakaz) 
sistemi vapurlardan biri. Cumartesi aynca 13,30 
da ve pazar 20 de (Trak) . Car$amba postas1 
Tophane Rihhrpmdan ve diger postalar Galata 
R1hhmmd.an. 
Pazartesi, Car$amba ve Cuma 8,15 te (Trak). 
aynca Car$amba 20 de (Antalya) . Cumartesi 
20 de (Bursa). (Trak) Galata Rihtimmdan. di. 
gerleri Tophane nhbmmdan. 

I Orta -Lise butun ik 
Orta - Lise biitiin ikmal ve bitirme 

ki~ilik gruplarla giindiiz ve gece de 4 lisanla 
beri usulii tedris ve muvaffakiyetle tanmm1~ 
Yabanci Diller ve Riyaziye KIZ • Erkek Okulu) 
giderir. Smlfta kalmak korkusu da birakilmaz. 

izmir iskan 
1 - tJrla kazas1 merkezinde 100 go~men evi 

]:nlan eksiltmesine talib zuhur etmediginden 7/7 
glin miidd.etle pazarbga konulmu~tur. 

2 - Bu evlerin beherinin muhammen ke11if 
3 - ihalesi 22/7/939 giinii saat 10 da izmir 

Komisyon tarafmdaYl yapilacaktJr. 
4 - Bu hususta llartname, ke~ifname vesair 

Mi.idiirlii.gtinde goriilebilir. 
5 - Taliblerin yiizde yedi buc;uktan tutan olan 

nata aid vesaikle iskan Dairesine miiracaatleri. 

1 - Bir hayvan, diger blr hayvan. 2 -

K1ymetli kuma§m iptidai maddesi, ic;!:l da
gJtan kJZ. 3 - Uykuda .seyredilen manza
ralar (cemi) ' ters c;evirirseniz bir olc;li olur. 
4 - Kuvvetli ve cerbezell, aym pec;esl. 5 -

Kuc;iikllik, bir derinligin nihayet1, bir c;i • 
c;ek. 6 - A~iretler (cem1). 7 - Blr musik1 
alet1, isteme. 8 - Blr soru edatmm tersi, 
matcm, bir harfin okunu§U· 9 - Avrupada 
bir nehir, uc;ma vruntalarmdan. 10 - Mu
hakkak riizgard1r, kuvet, bir edat. 11 -
Ku; mevsinin cilvelerinden, kiisen. 

.,. __ Operator i 
imroz Hathna 
Ayvahk Hattma 

Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane R1ht1 
mmdan . 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane R1hhmmdan. 
Carsamba 15 te (Kemal). Cumartesi 15 te (Sa
adet) . Sirkeci R1hhmmdan. 

DAK BAY AN 

Yukandan a§aglya: 
1 - Bir yemi§, diger blr yem1§· 2 - Bu

se, bir peygamber. 3 - Sattlgi blr§ey lc;in 
a vans ele gec;lren (lk1 kellme), blr emir. 
4 - Ters c;evirir, sonuna bir cb getirirse
niz tenis levazJmatmdan olur, blldirme. 
5 - Memleket. 6 - K1y1, ku§lann agzmm 
yariSJ. 7 - Blr Ermen1 ism!, tedavlli 1st1-
rahat. 8 - Parpa, tenbel. 9 - Lisam yak
ken kontL§maya ba§layan (lki kellme) . 10-

Fena degil, viicudden c;1kanlarm birmde 
bu!unur, bir cografya tabirl. 11 - Tatll ar
zu . vlicud . 
Evvelki bulmacanm balledilmi$ sekll 

2 3 4 5 6 7 8 p 10 11 
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t~A'~•IsiAILJLIN_lAl~ 

Florya Plajlari 
Muhterem mu,terllerlmlze 

at;:1lm1,t1r. 
T emiz kabinelu ve du~lar emrinize a
madedir. Fiatlar uygun bir ayhk ve on 

S!"iinliik abonemanlar verllir. - C:ioz Hekimi 
Dr. ~iikrii Ertan 

Cal\'aJo~lu Nuruosmanlye cad. No. 6 
Te! 22566 <Dr. Osman l;lereteddJ.n 

aoar~1maml -

RIZA UNVER 
Dogum ve Kad1n Hastahklar1 

Miitehass1s1 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
Ne. 22 Mavi yap1. Telefon: 22683 

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

Kadm Kalbi 30 Kr. 
Kadm A§kl 60 • 
A~k Pe~inde 100 • 
Karagomlekliler ihtilali 100 • 
Ftrusk· Vazosu 20 • 
ilk A§k 50 • 
ili~in Oliimii 50 • 
Efendi tie TT§ak 40 • 
Vikont1m Ohimii 30 • 
lklimler 100 • 
Oliiler Evi 125 • 
Felsefe 35 • 
Kii~iik hikayeler 100 • 
Mev'ud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebi 75 • 
Tarib Felsefesi 125 • 
Farmasonluk 100 

60 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddin lutfi Yarnall 
Bobrek, mesane, idrar ve tena. 

siil yollan hastahklan miitehasSI· 
SL Beyoglu • !~ BankaSJ kar~JSl E. 
mirnevruz sokak 10 Pananiva 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

Dr. IRFAN 
Rontgen mUtehass1s1 
Tilrbe. Bozkurd kttathanesl karsJSm

da eskl Klod Farer sokllik No. 8 • 10. 
6itleden sonra 3 ten 7 ye kadar. 

I_ Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 

Semti 
Galata 

Kabata~ 

" 
Galata 

Mahallesi 
Yenicami 

Omeravni 

Kirahk Emlak 
Sokak 

Cami avlusu 

Meb'usan 
Vak1f diikkanlar 
iistiinde 

No.s1 

207 

C iNS i 
Odalar istikametinde 

arsa 
Diikkan 
Set mahalli 

Yenicami M. Ali P~. han 21 Dtikkan 
Kemanke~ 6 nc1 Vaklf han 28 Oda 

Yukar;.da yaz1h emlakin 31/5/940 son una kadar kirayq verilmesi 13/71 
939 gtiniinden itibaren bir ay miiddetle pazarhga brrakilmi~hr. isteklilerb 
hergiin miiracaatleri. (5254) -
Semti 

Beyoglu 
Kasrmpa~a 
Be~ikta~ 

Kiral1k Emlak 
Mahallesi 
Hiiseyinaga 
Kadimehmed 
Dikilit!i~ 

Sokag1 
Mis 
Mand1ra 
Camiatmda 

No.s1 
1 

45 
4 dort 

C iNS i 
Apr. 5 claire 
Diikkan 

Yukanda yaz1h emlakin 3,1/5/940 e._iinii sonuna kacl.ar kiraya verilmcsi 
a~;1k artttrmaya konmu$tur. Isteklilerin 24/7/939 gtinii saat 14 tc mii
racaatleri. (5253) 

-51-
Onlarm d1 an <;1kmas1, banka holiinde nin sebebiyet vermi§ olmasmdan ileri ge

evvela biiyiik ve derin bir nefesle, sonra len nedametin, utancm tesiri vard1. 
her memurun ba§ka ba§ka aksiilamelilc Tam kapmm online geldigi and a, i<;e-
karsiland!. riye giren bir polis memurile kar§Ila§tl. 

Borsa servisinde c;:ah§an kadm memur, Onu, bir sedye ta§tyan diger iki memur 
i~ i~ten ge<;tikten sonra keskin bir <;lghk takib ediyordu. 
kopararak iskemlesine ylglld!. Polis memuru, direktoriin tela~h ve 

Veznedar, titrek ellerile, almnm terle- meyus haline, ~a§km baki&lanna dikkat 
rini siliyor; oteki memurlar &a§km &a§km etmeden, onunla kar§Jia§u kar§IIa§maz 
bakl~lyorlardl. sordu: 

Ayakta kalan, yalmz direktorden iba- - Polis merkezine siz m! telefon et-
retti. Sapsan kesilmi§ <;ehresile, kap1ya tiniz? 
do;;ru ilerledi. Direkti:ir, kelimeleri bin mi.i§kiilatla 

<;:ok asabi bir halde idi. Dikkat edil- toparhyarak kekeledi: 
se, solgun yiiziindeki sinirli kipudam§lan - Evet... polis efendi ... evet... Ben 
oormek kabildi. Elleri titriyordu. Bu si- telefon ettim ... Bankaya haydudlar hii

• 1ik hal in de, soy gun vak' as1 kadar. cwn etti .. . Oc; haydud kasay1 soydular ... 
• 

1 ~dan da ziyade, hadiseye kendisi-1 Bu haber, pala bJy1kh polis memuru-
1.. g- nur • 

~. ... ~~tiir. 

I I 

izmir Siir'at Hattma 
Mersin Hathna 

Pazar 11 de (Ege). Galata R1hbmmdan. 
Sah 10 da (Mersin) , Cum a 10 da (Konya). Sir
keci R1hhmmdan (5275) 

NOT: Vapur seferlcri hakkmda her tiirlii malumat allag1da telefon 
numaralan yaz1h acentalardan ogrenilir. 
Karakoy Acentahg1 Karakoy, Kopriiba$1 
Galata Acental!g1 Galata. istanbul Mmtaka 

Sirkeci Acentahg1 
Liman Reisligi binas1 altmda 
Sirkeci, Yolcu Salonu -

42362 

40B3 
22741) 

Karakoyde bulunan istanbul acentahgimiz Galata R1hhm1 iizerinde 
Devlet LimanJan Umum Miidtirltigii (eski Denizbank) binasmm alt katin
d.aki daireye nakletmill oldugu alakadarana ilan olunur. ( 5274 ) 

Orman 

istanbul Ba!iacentahg1 
Galata Acentahg1 
Sirkeci .. 

Koruma Genel 

Telefon No. 
42362 
40133 
22740 

Komutanhg1ndan : 
Orman Koruma Genel Komutanhk ihtiyac1 6800 r;ift kundura 2490 sa • 

y1h kanunun 31 inci maddesi mucibince kapah zarf usulile satm almacak
hr. Eksiltmesi Ankarada Yeni~ehirde Orman Koruma Genel Komutanhk 
Satmalma Komisyonunda 20 temmuz 939 per11embe giinii saat 15 te ya. 
p1lacakbr. 

Kunduranm beher t:iftinin muhammen bedeli ( 470 ) kuru$ olup mu
vakkat teminat1 2397 lirad1r. 

Sartnamesi hergiin ( 160 ) kurull mukabilinde Komisyondan almabilir . 
:i:steklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlanm havi teklif mek

tublarml eksiltmc giin ve saatinden evvel en a~ag1 bir saat evvel mezkur 
komisyona vermeleri ilan olunur. ( 4825 ) 

Maarif Vekilliginden: 
Vekilligimiz Ne~riyat Miidiirliigti kadrosunda 30 lira asli maa~h derleme 

memurlugu miinhaldir. 
Bu i~e almacak memurun ytiksek mekteb mezunu olmas1 ve askerlik vo:

zifesini yapm1;; bulunmas1 $arthr. Edebiyat fakiiltesi mezunu olanlar ve 
ecnebi dil bilenler tercih olunacakhr. 

Taliblerin 20/VII/1939 per~embe giinii ak~amma kadar miisbit evrak ve 
fotograflan ili$ik birer istida ile Vekilligimiz Ne~riyat Miidiirliigtinc miira
caatleri lazimdJr. istekliler arasmda yap1Iacak miisabakamn yeri ve tarihi 
alakadarlara ayr1ca bilc,irilecektir. ·2982. (5140) 

Malkara Belediyesinden : 
200 hektar tahmin olunan ve hektan 15 lira bedeli muhammenli Mal

kara kasabasmm halihazu hartas1 ~ehir ve kasabalar halihaz1r hartalarmm 
almmasma dair sartname dahilinde vaphnlmas1 6 temmuz 939 tarihinden 
itibaren 20 gun miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. istek
lilerin teminat mektublarile birlikte 26/7/939 saat 14 e kadar Malkara 
Belediyesine miira'!aatleri ilan olunur. ( 50fi7) 

M. M. Vekaletinden: 
Muhtelif mahallerd.e benzin tanklan yaptmlacagmdan bu i~lerle istigal 

eden firm'llarm I·az1m gelen izahatl almak ve tekliflerini yapmak iizere 
Ankarada M. M. Vekaleti in~aat Subesi Miidiirliigiine miiracaatleri. 

Tapu 
c128• (5173) -----------------

.Kadastro 

Umum Miidiirliigiinden: 
1 - 2020 X 1010 X 510 eb'admda ve beherinin muhammen bcdeli 75 

lira olan 200 aded demir sa<; dolab kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 
2 - Muvakkat teminat 1125 lirad1r. 
3 - Eksiltmc 2/8/939 tarihine musac,if <;ar~amba giinii saat 15 te Tapu 

ve Kadastro tJmum Miidiirliigii Levaz1m dairesinde miiteliekkil Eksiltme 
Komisyonunda vaoilacakhr. 

4 - Sartname ve resimleri Ankarada Umum Miidtirliik Levaz1m daire
sinden ve - istanbulda Grup Tapu Sicil Miidtirliigiinden paras1z olarak ve
rilir ve niim1m€leri de dairelPrde goriilebilir. 

5 - istekliler 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii maddelerind.e vaz1h bel
geler ve 1125 lirahk teminat makbuzu veva banka kefalet mektublarile bir
likte kanunun tarifah ve §artnamedeki seraite tamamen nv~run ve noksan s1z 
olarak yazacaklan teklif mektublanm havi zarflanm ihale saatinden 1;-ir 
saat evvel Komisvon Reisine vermeleri ilan olunur. (5278) 

istanbul 
istanbul 

Elektrik Tramvay 
i~Ietmeleri U. 

1 - Muhammen bedeli 9498 dokuz bin dort yiiz 
muhtelif izolatorler C.i.F. istanbul kapah zarf usulile 

2 - Muvakkat teminat 712,35 ycdi viiz on iki lira 
3 - Eksiltme 10/8/939 perliembe gtinii saat 15 te 

be!iinci katmda toplanacak alan Artbrma ve Eksiltme 
Iacakhr. 

4 - Bu ise aid llartnameler idarenin Levazrm 
tedarik edileb1lir. 

5 - Tekbf mektublarmm ":;;artnamedeki 
saat 14 e kadar yedinci kattaki Komisyon 
verilmi~ bulunmas1 lazJmdir. 

Tiirkiye Cumhuriyet 

Merkez 
Bankam1zm merkezi ve muhtelif l~Ubeleri I<;m tahsil 

nasib maa:;; verilmek suretile yiiksek tahsil gormiill alan 
baka ile liizumu kadar memur almacakhr. 

1 - Mtisabakaya girebilmek ic;in a$ag1daki ~eraiti 

A - Tiirk olmak. bula~ICI bir hastahg1 veya 
ifaya mani olacak derecede biinyevi zafa veya anzaya 

B - iffet ve haysiyet erbabmdan oldugu ve amme 
dam hakkmdan mahrum ec.ilmemi~ bulundugu 
bulunmak, 

C - Ya!il 18 den a~ag1 ve 35 ten yukan olmamak. 
G - Yiiksek tahsil gormii$ bulunmak, 
D - FransJZca, ingilizce ve almancadan birine 

bulunmak. -
2 - Mi.isabaka imtiham program1: 
A - Riyaziyat, 
B- ikhsad, 
C- Hukuk. 
C - Bankac1hk, 
D - Frans1zca veya ingilizye yahud almanca 

vc tiirk~eden bu lisanlara terciime. 
3 - idare merkezimizle istanbul Subemizde 

hana i~tirak edeceklerin 29/7/1939 tarihine k.adar m•'?k·iir 

ve Ankarada Memurin Servisine miiracaat ederek 
mamlamalan lazimcl.1r. • 

4 - 1mtih&nlara Ankara ve istanbulda 4 agustos 
9 da ba$1anacakhr. 

5 - Lise mezunlan ir;in evvelce ilan 
agustos 1939 olarak tashih edilmi~tir. 

Orman Koruma Gene I 
1 - Orman koruma k1t'alarmm levaz1m 

edilmek iizcre Ievaz1m s1mfma mensub yiizba~1ya kac.ar 
emekli veya miistafi subaylarla, liesab memurlarmdan 8 : 
vaziyetleri miisaid olanlardan riitbe ve smlflarmm maa~1n3 

iicretle veya bunlardan heniiz yedek smlfmdan affedilm 
Komutanhgm takdirine gore 1076 say1h kanunun 29. 
sma gore i~mforma ile almacaklard1r. ·r 

2 - Istekliler miiracaat esnasmdaki vaziyetini goster: 
terciimesile iki klt'a fotograf , mufassal kiinyesi~i ve adresin1 

r;~sini Ankaracl.3. Orman Koruma Gene! Komutanh~ma 
·3006· 

Naf1a V ekaletinden : 
1/8/939 sah giinii saat 11 de Ankarada Naf1a VekaJe!i 

Malzeme Mtidlirlti.i!ti odasmda toplanan Malzeme Eksiltme 
9 

cem'an ( 10875) lira muhammen bedelli Haydarpa!iada vagond 
2500 aded gabyoninin (Takviye sepeti) kapah zarf usulile 
lacaktlr. 

Eksiltme l)artnamesi ve teferrtiati bedelsiz olarak 
./!linden almabilir. 

Muvakkat teminat (815,62) lirad1r. 
isteklilerin teklif mektublanm muvakkat teminat ve t 

yaz1h vesikalarla birlikte avni gun saat 10 a kadar makbtl 
Komisyona verrneleri lazimdir. •3005> 

nun i.izerinde hi<;bir tesir yapmad1. Di
rektoriin cevabm1 i§itmemi§, bu cevabm 
ta&Idigl manadaki vehameti anlamamls 
gibiydi. Merkeze telefon edilmesini icab 
ettiren hadiseden ba ka hie; bir§eyle ala
kadar goriinmiiyordu. Bir fikri sabit et
rafmda dola§Ir gibi, ayni sadede geldi. 
Biiyiik bir siikunetle sordu: · 

goremeyince telefonun manas1m tahrife I lundugunu soylemeye hamlamrken. oda
kalki~Iyor. i§i dalh budakh bir §ekle so- nm kap1s1 birdenbire ac;:Jld1 ve Raks, mey-

Raks, yeisin son ha. . ~ 
hanna inanmak isteJ111~ 
dam yerine koymJyan 
<;ileden <;lkaracak hale gt • 
dan ve hakaretlerinden ~ 
rine konulmaya arhk ta. 

- Deli nerede? 
Banka direktorii, memurun bu soguk

kanhhgl ve sualin bu miinasebetsizligi 
kar~1smda kendini tutamad1: 

- Delinin SJTasJ m1 §imdi memur e
fendi? dedi. Ban kay a haydudlar hiicum 
etti diyorum size. Kasadan k1rk bin frank 
c;ald!lar! Bizi rovelverle tehdid ettiler. .. 
Miithi& bir§ey! 

Polis memuru, siikunetini ve lakaydi
sini hie; bozmuyordu. Aklma koydugu de
liyi gormek ic;in aramr gibi etrafma ba.
kmdl. Sonra, direktoriin yiiziine §iioheli 
nazarlarla bakt1. Pala bJyiklanm burarak 
sordu: 

- Haydudlarm gelecegini nereden 
bilivordunuz da bize telefone ettiniz? 

h kan&Iyordu. Direktor, telefonda, sa
dece bankaya bir deli girdigini haber ver
mi&. bunun al!mp gotiiriilmesi ic;in zabJ
tadan yard1m i•t!"mi~ti. Hillbuki polis 
memuru, or~ada deliye dair bir emare 

kuyordu. dana c;:Jktl. 
Direktor, sabuSJZ!andJgmi gosterir bir 

hareket yaparak cevab verdi: 

- Ben haydudlann hi.icum edecegi
ni telefonla soylemedim ki ... 

Merkeze telefon eden siz degil mi-
siniz? 

Evet a camm, benim dedim ya! 
Haydudlardan bahsetmedinizse 

bizi ne diye c;agudm1z? 

Deli var, ahp gotiiriin diye <;ag1r-

Deli nerede? 
Polis memurunun lak!rdtyl uzatmas1, 

doni.ip dola§lp deli bahsine gelmek ic;:in 
oldugu anla§Ihyordu. Direktor, bu ada
rom, as1l vak'a ile me~gul olmasmJ temin 
etmek i<;in evvela deli meselesini hal ve 
soziimona maliye miifetti§ini ona teslim 
etmekten ba§ka ~are olmadlgml anlad1. 

Haydudlar, paralan smklad1ktan son
ra nas1l olsa kendilerini selamete atmi~
Iardl. Onlar]n pe§inden ko§ulsa da yeti§
meye imkan yoktu. iyisi mi, bari yapi
Iacak tahkikat usulii dairesinde yapilsm, 
I& bir an evvel bitsindi . 

Direktor, delinin kendi odasmda bu-

Bi<;are <;ocuk, bi.itiin bir gecrnin yor
gunluguna ve uykusuzluguna inz1mam e
den korku ve heyecandan harab bir hale 
gelmi ti. Direktoriin ge<;irdigi i.iziinti.ilii 
dakikalar yiiziinii biisbi.itiin soldurmu&, 
sa<;lan biisbi.iti.in kan§IP kabarm~1h. 

Holde toplanan kalababga §a§km &a~
km bakarak bir iki ad1m ilerledi. Onun 
odadan tam bu esnada <;lkl§l, polis me
murunun son sordugu suale canh bir ce
vab te§kil etmi§ti. 

Direktor sag elini ona dogru uzath, 
sol elile memurun kolunu s1kl s1kl yaka
lad!: 

- hte l diye haykud1. Haydudlarm 
gelece~ini bana haber veren adam! Deli 
bu i&te! 

Polis memuru, hey' et§inasa yakla§h. 
Sert bakl~lanm onun ta gozlerinin i<;ine 
c;:evirdi, ahenginde ciddiyet dolu bir sesle 
sordu: 

- Deli siz misiniz ~ 

Bu suali sorarken, merammt daha iyi 
anlatml§ olmak i<;in elini §akagl hizasma 
gotiirerek bilegi etrafmda <;evirmi~ ve te
relelli i§areti yapml§h. 

iki yumrugunu gogsiine 
dJ: 

- Ne soyliiyorsu?0~ 
Ben deli filan degihJll 
bir hal goriiyor musunut 

Memur, ba§ml yall3 

siizerek bir miiddet 
katie bakh. Dudaklarill1 

dii:_:o~:~ ak1lhya pe~ 
nuz! 111' 

Raks aglamah o(Jlltl~ 
ba§ma ahbet felaket 
mamazhg1 bir§ey 

'I 
runun da ona uymasl 1i 

- Bana deli diyorsuP 
eger direktor sozi.imii t 
banka §imdi haydudlar 19 

mu& olm1yacakh. I• 
Direktor, yerinde~ t)~ 

sabn art1k tiikenmi§tl· ,j 
- Delidir diyoruJ11 · 

bakmaym. 
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kmal eli Nafia M iidiirliigiinden : I Devlct DemiryoUan i~Ietme u. Miidiirliigiinden: I ):;:(~~!@.:!®:!1$5:®:~~~~*)3; 
- 'l'unceli Vilaveti Nazimiye k1~la ve ahtr ikmali in~aab ikinci defa Muhammen bedeli 23.500 lira olan muhtelif oJ~u aletleri 29/8/193!) sah ~~-~) Q s MAN L I BAN KA s J ~)~·. 

e konulmu ~tur. Bu i~in kesif bedeli 32653,83 liradlr. giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm ah- ~ TO RK ANON I M $I RKETI 
• - Bu ise aid ~artname ve erak ~unlard1r: nacakhr. 

hazirllyortl'- Eksiltme "artnamesi k ill~ i 
B " Bu i~e girmek istiyenlerin ( 1762,50 ) lirahk muvakkat teminatla anu-

1 
o.l· . T E S j S T A R i H j 1863 } . 

((:EMB£ - Mukavele proiesi nun tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Ko-
birkaC dt- Baymdirhk isleri gene! sartnamesl misyon Reisligine vermeleri lazimdir. ~*·· • Stattileri ve Tiirkive Cumhurwett ile munaktt mukat,e!enami!SI ~~· 

T d . tta lt Kesif hut!isa cetveli ~artnameler varas1z olarak Ankarada Malzeme d.airesinden, Haydarpa- 2292 Numara/1 10,'611933 tanh!J kanunla tasdik edt/mt$ftr , e Iya Ht:susi sartname 1 k ( 5132 ) 
~ada Tesellum ve Sevk ~efliginden-daglb aca br, ~[, ( 2tJ/6/19J3 tanh/1 2435 Numara/J Resml Gazete) j YaPI isleri umumi ve fenni ~artnamesi 

Seridopri D. D. Yollan 4 is1ctme Miidiirliigiindcn: 
i st iyenlf>r bu ise aid evraktan yap! i~leri umumi ve fenni ~ar~~a- ihalesi yapJlamiyan 939 mali senesi i~letmemiz ihtiyacl alan ke~if be- a~.f s. hetrlymaatyaeks~i e: si : 101 •• 020500 •• 000000 ilnnggiilllizz LLiirraaSSII ~ifi 

bavmd1rhk. i$ler i gene! sartnameslnden madasmi 1 ·~ lir? muka~Ilm- delile miktar ve mevkileri a~ag1da yaz1h bulunan 8 ocaktan 39600 metre 9~~ ~ 
· saatiJllll celi Naf1a Mi.idi.irliigunden satm alabilirler. YaPI 1 ~len um~m.1 

ve mikabi balast ihzar ve teslimi yeniden kapab zarf usulile eksiltmeye ko- ~~ ~-
717)~39 giiJl rt~ amesini ve baymd1rhk i!?leri gene! ~.art~a.mesini gormek Isbyen- nulmu~tur. Eksiltme 7/8/939 pazartesi giinii saat 15 tc Kayseride Dordiin-

Jccl! Naf1a Dairesi,.,de bedelsiz olarak goreb1hrler. .. · k · 1 kt 
b deli 47 - Eksiltme 19/7/939 car~amba giinu saat 15 te unce 1 a 1 - Bu i~e girmek istiyenlerin 3744 lira ilk teminat vermeleri ve kanunun v 

6 ,. T I" N f a Mu eli I~letme cksiltme, arthrma omisyonunca yapl aca lr. ~X. f Turkiyenin ba$hca $ehirlerinde ~ 

ts~an dajtti binasmda kapall zarf usuli1e yapilacaktir. . tavin ettigi vesika ve eksiltmeye girmeye mfini kanuni bir hali bulunma- PARIS, MA RSI LVA ve N iS'de 
- Eksiltmive girebilmek icin isteklinin 2449.04 lira, muvakkat teml- d1gma dair beyannamelerile birlikte teklif mektublarm1 eksiltme f.{unu mu- ;};~ LONDRA vc MANCESTER'dc llfi 

evrak It( e~ i ve U$aibdaki vesikalan haiz olup gostermesi laz1md~~· ayyen olan saatten bir saat evveline kadar _komisyon reisligine vermeleri ~glJ~:·r MISIR, Kll3RIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FILISTIN~ 'TI~ 
. -:- Ihaleden en az sekiz gun evvel Tunceli Vilayetine muracaat ede- lazrmd1r. Postada olacak gecikmeler kabul ed1lmez. . ve MAVERAVI ERDUN'de 

olan 3572 Ji! 1~e girebilmek icin almmiS ehliyet vesikas1. Bu i~e aid sartname ve mukavelename projeleri Kayseride 4 iincii I~-
Ticaert ve Sanayi Odas1 sicil vesikas1 (939 senesi) . d letme miidiirliigiinden, Ankarada yol d.airesinden ve Haydarpa~a veznesin- m. Merkez ve $ubeleri Jffi 
Teklifle_r 3 uncu madd.ede yazih_ saatten ~ir.ys.aat evvelme kaukaa~ den parasiz olarak daglhlmaktadir. (5059) VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURiVE, L0!3NAN 

Naf1a danesindeki Eksiltme Kom1syonu Re1shgme makbuz m.. .. Ocak km. Ke~if bedeli Muhammen bedeli Balast miktan 
teslim edilecektir Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 3 uncu K. L. M3 ~.if ve HATAV'da aifi 

aran1Y
0
r ie vaz1h saate k~dar gelmis olmas1 ve arthrma, eksiltme. ve ihale 483,000 120 18000 15000 ~!.!; Filyalleri ve biitun Dunyada Acenta ve Muhabirleri vard1r 9J~ 

a uvgun olarak miihiir mumile iyice kapatilmiS olmas1 laz1md1r. ) 636.000 140 5600 4000 IDI ~ 

1 ,;:~:::,~:lkm~:::' ed::diir lii~iinden : r 

5060 
I i!Hff ~~~ !l!! !f~~ iiD He"b' "'1H:: ::,~~.~~:~:,,~",::::•'"'' v•P" ~~~ 

ve 360.000 120 9600 sooo 11a~. J, Ticari krediler ve vesaddi krediler kii$adJ. senedat ~~ 
Mu''du''r~ Eksiltmenin 6,500 160 6400 4000 gr1 Tlirktye ve Ecnebt memlekeller iizerme kes1de 1skon1osu. ] 

Muhammen % 7,5 Saati - ~ ~ Borsa enmlert. ~ 
yuz doksal' 

Miktar B t · t ~ekli Gunu 49920 39600 Y) 
1 . emma 1 Y - ~, Esham ve tahvilat, alhn ve emlaa iizerine avans. Lira K. Lira K. 

2200,- 165,- Ac1k Ek. 28/VII/939 14 Muhammen bedeli 1026 lira alan 7600 adcd muhtelif eb'adda saba ates 3tt Senedat tahsilatt ve satre. 31£ 
186,20 13,96 Pazarhk • 15 tuglas1 27/7/1939 persembe giinu saat (10,30) on bu~ukta Haydarpasad.a gar g~ ~ 

. sa!lt m kll! 2000 
lira otUZ "+in esanst 490 

kgr. 

23~1 .- 174.82 Ac;1k Ek. • i~·3° binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan a~1k eksiltme usulile satm alma- 3if En yiiksek emniyet sartlartm haiz kirahk ;]Th 
274,50 20,58 Pazarhk 1/VIIj/939 14 cv.kbr. f. Kasalar Servisi vardtr. ~ 

12130,30 909.77 Ka. Zarf Bu ise girmek istiyenlerin 76 lira 95 kurusluk muvakkat teminat ve ka- ill ~ 

15 te Met!' kola 14000 
e I{o!! 1 1220 

ut esans1 13 :l~ 
Mudiirl Ikol 1750 

» 

~ sif 
1513,75 113,68 A~1k Ek. • 15 nunun tayin ettigi vesaikle birlikte cksiltme giinii saatine kadar Komisyona ~ 

1 
•
1 

( k b I 
453,47 34,01 ,. • 15,30 miiracaatleri li\zimdir. t Piyasanm en musait $art an e urn ara • veva • 5490 

dairesit • • 

» ~ 

bligine i~ S~rlnameleri mucibince vukanda cins ve miktarlan yazili 7 kalem 
ne lmalannda gosterilen u~ullerle satm almacaktir. .. · 
-. Muhamroe:n bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme gun len ve 
' hl za l R r~nd<t gosterilmistir. 
;;- ~~i'l lt":P hizalannda yaz1h giinlerde Kabatasta Levaz1m ve Mu-
. ubc,smdekJ Ahm Komisvonunc.'l yap1lacakbr. . . 

Sartnamelcr hergun sozii gec;en subeden parasiZ al~nabih_r. 
- K ann lJ zarf munakasasma i~tirak edecekler muhurlu tekhf me~

, .1 kllnuni. v~saiklc % 7,5 giivenme paras! makbuzu veya. banka temi-
tahsil de ktubu~u •htiva edecck kapah zarflarm ihale saatinden b1~ sa~yt evvel 

olanlat r K<:>r~t syc, n Bal)kanhgma makbuz mukabilinde vermeler1, d1ger ~k
le~e ~nre_cekler 7<> 7,5 guvenme paralarile yukanda adi gec;en Komis-

haiZ •e;melcn · ( 5090 ) 
vazifesi 

rn~r, nkarahisar B elediyesinden : 
k I :soo _lira bcc'r.li ke~ifli Belcdiye elektrik tesisah ic;in iki aded b~~ar 

I. lkl .a ~Pd buhar makinesi ve· iki aded alternatorile birlikte teferruah 
19 ta_:lhlnden 22/8/939 tarihine kadar 45 glin muddetle ve kapall zarf 
m~maka~ava konmu~tur. . 

talest 22/8/939 sah giinu saat 14 te Encumeni Belediyece icra edile-

,re~i temin at 4440 liradJr. 
~~ I~P aid kesifname, $artname vesair evraki 319 kuru$ bedel muka
tJVPnlPre \'erilir. 
I bl · • · "" " t kl"f 1 cnn 2490 sav1h k:1nuncla yaz1h sartlan h;J.iz a! malar•. vc e "''. 

. ar!l"blvnlll mezkur kanunun 32 ve bunu miltcakib ma~deleri <;crc;cv_s~ 
hsanl ndC' 'h 'll!' saatinden bir saat once Enciimeni Beledtyeye vermelen 

1 h hili bir makbuz alma ian laz1mdrr. 
f, kl~l t>r ' n belli gii.n ve saattf> Dairei Belediycde hazir bulunmalan 
t khf mf'ktublanm vaktinde vermeleri Han olunur. ( 5091 ) 

V ekal~tinden : 
·~ V ·k· l t 9 k. y d mukavva miicellid 
J l .a. " 3~ scnesi ihtiyaci icin matb<>a agi 1' 0 d. d d fter 

bl'z~. ambalfli kagldi V~l~ftlett~n verilmek uzere ~7245 • k a e.. e arti 
•28?.425. cild koc;;an ve c15,765,000• varak cetvehn bas 1Sl u<; P 
~almde avn ayn kapah zarfla eksiltmeye konulmust~~- 90 ku 

<'fterlerin muhammen bask1 ve cild bedeli «11,704• rra « • -
ru~tur. Muvakkat teminah ·877• lira c87• kuru~tur. 
Koc;anlarm baski ve cild bedeli «10,~42• lira .«42• kurustur. Muvak
k·lt t . 

' emmah •768. lira c18• kuru~tur. M kk t t . 
etvellcrin baskt bedeli c7129• lira c80• kuru~tur. uva a eml-

natt •534 r Ji:k . • Ira •73:. kuru~tur. t 15 t ko 
• SJltme. 28/7/939 cuma giinii saat 11 de defterler, sa a . e -
~anlar ve 2917/939 t . giinii saat 11 de cetvellere aid o!mak 
~~,%~ Maliye Vckal~~:Ure!~Zim miicl.iirliigiindc miitesekkil eks1ltme 
B l5yonunda yapilacakhr ·· 

.'.'nlara aid llart 1 ·Ankarada Maliye Vekaleti Levaz1m mu-
~urlU~ilnde, istan~~rr;a er Maliye Vekftleti evrakl matbua ambarmda 

endstz olarak T 
isteklilerin 2490 ven Ilr. k n 2 ve 3 uncu maddelerinde yazih 
h 1 savi I anunu 1 1 akkat e geler ve her t· aid yukanda miktar an yaz1 1 muv 

~ t ~in at makbuz :e::a lV~anka kefalet mektublarile birlikte kanunun 
$ tarJfatl ve sartnamelcrdeki ~artlara 1!Vgun ve noksansiz olarak _vaza. 

caklan leklif kt bl ha I kapal! zarflan ihale saatlermde>n 
hirer me u anm v · 2942 (5093) e16- ~t evvel komisyon reisine vermelen. • • 

Belediye Reisli~inden: 
cl Su fslcri fc1.aresine bir mes'ul muhasib ve bir ayniyat muhasi~i alma, r t ~l~rul muhasibin ayhk ucreti 175, aynivat muhasibinin 150 hradlr. 

<' ~ Pr arasmda musabaka imtiham vaPJlacakbr. 
Iler 22 ·11 . "k 1 Su tdaresine verme-/ 939 a kadar asag1dak1 ves1 a an r . • 

i~id~i.inhalden hangisine talib olduguna dair n.ullu ve fotografh bir 

Bil~ vazifelerde cahsm1~ olduguna dair vesika. 
usn""h ~ ' u ·al sehadetnamesi, 

so r(- Sihhat ranoru 
tab~ - Evvelc · . ' 

,11 _ Mil he ImtJhana girenler bu 
sa aka 24!7 /9~9 pazartesi 

n~a Va01iacakt1r. 

imtihana l!iremezle>r. 
~riinu saat 18 de Belediye lctima salo-

• 2889 • ( !i04 7 ) 

'b;~ ir Belediyesin den : 
·~ fnii ·· kl" ·Y· 1~ nd nu ca&Jesinin Karatas mevkiinde Doktor Hasan Ba$kam 'nlgl 

k;'¢ •. "n ltibaren 700 metro boyundaki klsmmm sokiilerek granid parke 
b, i~~ 11 ~ tarniri Basmiihcndislikdeki kesif ve sartna'?esi vec;;hi_le ka?ah zarfla 

:~ rr '.Ye .. konulrnu~tnr Muhammen bedeli 20000 lira olu>;> th_alesJ 24/7 ! 9~9 
~ gu.nu saat ! 7 drdir. 2490 sa viii kanunun tarifat1 da1resmde haz!rlan-

' tekl~f . mektuhJ[,n ihale giinu azami saat 16 va kadar Encumcndf> Rtva. 
venllr 1500 lirahk muvakkat teminab ogleden sonra kapah hnlun-

na b" ( · ·,•r) •na<'n o1!1C'den evvel ts Bankasma yabnhr n• -·1 

Belediyesind'en: 
1 - Ycni ve E ki~ehir ilc Avranc1 vc Etlik. Cankava mmtakalar:,.,oa 
· nuJsma '.iz111J1 giiriilen ( 200.000 ) lira muh<~mmen hedelli yol in~aat1 

n-lh zarf usuJilc on bc!$ giin miiddetle eksiltmive konulmustur. 
2 - lralesi 21/7/939 cuma guni.i sa at 11 de Belediye Encumeninde va. 
cakhr 
a - Muv:-- !tkct tcminnt ( 11.2~0) lirachr. 
4 - Sn•·trnmesini giirme>k istivE>nlP•in hPrt!iin Fr,.iirnnn lr~J,rniro<' rni: 

()tiT'ell·r, \' tstE>kllierin de tPklif rnPkfl•blanm 21/7f(l'~lJ cum~ ·~•111i1 
It ana kadar EncUmene vermeleri ilan olunur. • 27J8 • ( l!l~E ) 

Bu i~e aid sartnameler Komisyondan paraslZ olarak daglblmaktad1r. axfJ kumbaraSIZ) tasarruf hesaplarl a~thr. ' -
< s1oo > ~xr .. 

- ~~~~~~;~~~:~~~~@:~~ 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 - istekliier bu ise aid sartname vesair evrak1 Devlet Demiryollan

nm Ankara vezncsinden ( 10 ) lira bedel mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 27/7/939 peqemhe gunu saat 16 d.a Devlet Demiryollan 

Yol Dairesinde toplanacak Merkez 1 inci Komisyonunca yapllacakhr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerin teklif mektublarile birlikte 

asag1da yaz1h te~inat ve vesaiki ayni giin saat 15 e kadar Komisyon Reis
ligine tevdi etmi~ olmalan lazimdir. 

A - 2490 say1l! kanun ahkamma uygun 11250 lirahk muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Munakalat Vekaletinden almmi$ bu i$e mahsus ehliyet vesikas1 

(isteklilerin ihale guniinden en az sekiz gun evvel bir istida ile Munakalat 
Vekaletine miiracaat etmcleri ve ehliyet vesikasmm verilmesine esas olacak 
belgeleri istidalarma raptetmeleri l1l.z1mdir. ) . 

5 - Bu i1;1 ic;in evvelce eksiltme evrak1 satm alanlarm, eks1ltme ~artna. 
mesindeki ihale tarihini tashih ettirmek uzere bu evrakla birlikte D. D. 
Yollan Yol Dairesme miiracaat etmeleri. « 2895 » ( 5041) -D. D. Yollan Adana i letmcsi Komisyonundan: 

A~ag1da muhammen bedel ve miktarlan gosterilen balastm hizala~nda 
gosterilcn mahallcrdc ihzart, mi.inakasa ve. ihalel ri ayn ayn yaptlm.~k .. uzerc 
kapah zarfla cksiltmiye ~~it'l t§!tr. EksJltmc 9/Q/939 c;ar§amba~ gunu at 
10 da Adanada i~Ietme MUaur iigu binasmda yapii~cakhr. 

!steklilerin evvelce bu gibi i~ler yaptiklarm1 gosterir vesaik ve 939 y1h 
Ticaret Odas1 vesikasile 2490 numarah kanun mucibince hazirhyacaklan 
teklif mektublanm munakasa saatinden bir saat evveline kadar Komisyo
numuz:~ vermi~ bulunmalan lazimdir. 

Bu i!ie aid !?artnameler Ankara .. Sirkeci. HayC'olrpa!?a, Adana .•. ~alat:vn, 
Kayseri veznelerimizden veya Kom1syonumuzdan ahmr. Taahhudlu mek
tiiblarla yapilac&k tekliflerin postada gecikmesi nazan itibare almmaz. (5256) 

Yekun Ilk $artname 
Teslim mahalli Miktnn 

M/3 
Ccyhan - Misis aras1 20,000 
Km. 408 ihtiraz hath 

M/3 Fi. 
Kuru$ 

177 

bcdeli tcminat bedeli 
T.L. T.L. Kurus 

35.400 2655 175 

ken an 
Fevzipa$a _ islahiye 6,000 150 9,000 675 
aras1 
Mandason istasyon 4,000 140 6,500 420 
dahili 

Akhisar Tiirk Hava 

Kurumu Subesinden : 
' 

1 - Yazhk ve k1&hk k1s1mlan ve sigara salonlarm1 muhtevi vc sincma
cillgm son tekemmiilatma uygun ~ekilde techiz edilmis alan cAkhisar 
Tayyare sinemasi> •3• sene .s. ay muddetle kiraya verilmek uzcre ac;1k 
arttlrmiva konulmustur. 

2 - Teklif edilecek bedcl haddi lay1k ~oriildiigii takdirde 31/7 /O::l9 
tarihindc saat 11 de Akhisarda Tiirk Hava Kurumu Subesin(l,c kat'i ihalesi 
yaptlacakhr. J 

3 - Senclik muhammen kira bedeli c1800• lirad1r. Muvakkat temin:J.t 
parpaSl c495• Jiradrr. 

4 - Sartnamevi crormek ve. tafsilat almak istivcnler Ankar!lna Turk 
Hava Kurumu Gene! Merkezine. Istanbul, tzmir, Eski~ehir. Bursa. Bal1kesir, 
Manisa ve Akhisarda Kurum &ubclerine miiracaat ctme,1ir!ir. (5273) 

Ank~~a Beledivesi 11den : 
1 - Beledive benzin ihtiyacl ic;;in ahnacak olan • 270.000 lira k1ymeti 

muhammeneli • 1000 _ 12000 • ton benzin kapah zarf usulile 45 ~un miid
detle eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - thalesi 18/8/939 cuma glinii saat 11 de Belecjye Enciimeninde 
yapilacakhr. 

3 - Muvakkat teminah • 22.250 • lirad1r. 
4 - Sartnamcsini gormek istivenlerin hergiin Enciimen kalemine mii

racaat etmeleri ve isteklilerin de teklif mektublanm 18/8/939 cuma giinii 
saat on a kadat Enciimene vermeleri ilan olunur. • 2635 • ( 4ti80! 

- - --·--- -·---
Belediye Reisliainden: 

Cataldai'( ormanmc.an Bahkesir sehrine isale edilPcek B1ck1 deresi su
vunun takribi proielerine gore esas proiclcrinin van'l "Ilmnst isi Naf~a Ve
kalt'tince tf'spit cdilen sartname>sine ve arthrma. eksiltme kanununa gore 
ve pazarbkla ihalt> cdilccektir. 

1 - lsir. muhammf'n hPdc)i «fifiOQ. Jirad1r. 
2 - Pazarhk 2fi/7/9a9 tarih carsnmba giinii saat 16 dn Ballkesir En

ci.im"nind~> \'amlaN,ktJr 
:3 - T<tf'klilHin asal!•d<1 vazll1 teminat ve vesaiki avni giin saat 15 e 

k;~('), r Enf'iim• n<> re~lirn etn, nlr ·· I~, 1 laz11ndlr. 
A - •44:~ , lirnl1k kar,ri tf'minat 
B - Kflnnnm tav>n ctt•"i \'£>~;k?hrla su proiclerini vapmlVa salahi-

D - f< nnllnlll"'' rl()rrfilrf"ii rn"r4.-l,,~; 

bir h;::Jii bulunmPrl, .. , . .,.l r' " ic:t .. l-1 t 

T<~l·h 1Nm VP 1 • • 1., ,. · ·· ., ~t alm2k 
ligine mi.ir<>.c<:~atlcri !lan olunur. 

t''nlt('p..,;nf"n n~7~rllila ~irmf"rf(' rrlftni 
'" ;,.,. · ~ ,1'111'> b;, rnnktub 

l'il.yenlerin Bahkesir BelcdiyP l:, s
( 5052) 

Elektrik tesisat1 i~in miiteahhid 
aran1yor 

1 - Bodrum Belediyesinin Naf1a Vekaletinden musaddak 30,014 
lira 10 kuru\\ ke\lif bedelli eektrik tesisatl 28/6/939 tarihin
den itibaren bir ay miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasa
ya ~1kar1lm1'tlr. 

2 Umumi infaat ihale tarihinden itibaren on ay zarfmda proje, 
,artname ve ke,ifname mucibince ikmal edilmif olacaktu. 

3 Bu ife aid teminall muvakkate bedeli 2251 lira OS kuru,tur. 
4 lsteklilerin asgari 30,000 lirahk elektrik tesisat1 yaptlklan

na dair ehliyeti fenniye vesika11 ibraz etmeleri ,arttJr. 
5 thale temmuzun 28 inci cuma giinii saat 15 tedir. Bodrum Be-

lediye dairesinde yapllacakttr. 
6 - lsteklilerin 2490 sayth arttJrma ve eksiltme kanununda yaz1h 

" 
0 
terait dairesind~ teklif mektublar1n'1 tanzim ile ihale komis
yonuna vermeleri tartbr. 
Bu ite aid evraJn fen~iye I 0 kuruf mukabilinde Bodrum B -
lediyesinden ve Mugla Naf1a miidiirliigiinden ahnabilir. Bu 
hususta fazla maliimat istiyenlerin Mugla Naf1a miidiirliigii
ne ve Badrum Belediyesine miiracaat etmeleri. 

8 - Miinakasaya taahhiidlii posta mektubile de i~tirak edilebilir. 
Bu hususta vuku bulacak teahhurdan mes'ufiyet kabul edil
mez. (4840) 

Elaz1g Nafta Miid iirliigiinden: 
Kapab Zarf UsuliJe Eksiltme ilan1 

1 - Elazigda ycniden yap1lacak 174,991 lira 11 kuru~luk ke~if bedelli 
orta okul b;:ta81 in~aa.tmm bu sene altm1~ bin lirahk bcton arme k1sm1 
kapah zarf usulile cksiltmyie konulmu~tur. 

2 - Bu ise aid ~artname ve cvrak sunlard1r : 
Baymd1rilk i~leri .((enel ~artnamesi 
Fenni 11artname 
Hususi sartname 
HuHisai ke~if 
Eksiltme ~artnamesi 
Mukavelename 
istekliler 1-u s~tname ve evrakl Vilavct Naf1a Miidiirliigiinde gorebilirlcr. 
3 - Eksiltme 1017/939 tarihinnC'n 3/8/939 tarihine tcsadiif eden per~embe 

giinii saat 15 te Elaz1g Nafla Mudiirliigii odasmda miite~ekkil Arthrma, 
e>ksiltme Komisyonunda yapilacakhr. 

4 - Eksiltmiye gircbilmek i~in iste>kli1er 4250 lira muvakkat teminat 
vermcsi ve bundan baska asaihdflki vcsikalan gctirmesi lazJrncJ.r. 

A - ~~ bin lira kiVmdinde bina isi vaphqma dair vesika. 
B - Thalcden en az 8 giin cvv£'1 Vilayete muracaatle eksiltmiye J:tire

bilmek i~in almm1s ehlivet vesikas1. 
C - !l~!l y1lma aid Tic:~rC't Odas1 vesikas1. 
D - tnsaat mi.iddctinct> is ba$mda diplomah bir miihendis veva bir fer. 

mem•tru bnlnnduracal!ma dair taahhiidname. 
5 - Tcklif m<'ktublan vukanda ii'iincu madc1Pde vaz1h saattcn bir 

saat evvclinc kadar Komisyon Rt?isligine makbuz mukabilinde verile>cf'ktir. 
Posta ile ,giinderllccck mcktublarm nihavet iiciincii maddcde vaZlh 

saate kadar ~elmi!) olmas1 ve diS zarfm miihiir mumilc iyice kapahlmas1 
~;;artbr. 

Postada olacak ~C'cikmcler kabul edBmcz. (5198) 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
1 - K1s mevsiminde knrumumuz binalarmm lS!tma i~inin ihale gunu 

817/939 olarak ilan edilmisti. Giiriilen liizuma binaen ~artnamf'r" 
degi~iklik vaPJlarak veniden 165 giin miiddetle IS!tma i~i kapah 
zarfla ek~iltmcve konulmustur. 

2 - Muhammcn bedel •23340. lira, muvakkat teminat % 7,5 tur. 
3 - ihale 28/7/939 cum a giinii sant 11 oe rektorliik binasmda mute~ek

kil komisyon tarafmdan vamlacakbr. 
4 Teklif mcktublan ihaleden bir saat evvel komisyona teslim edilir. 
5 Daha fazla izahat ve paras1z sartname almak istiyenlerin enstitii 

claire miidiirliigune mi.iracaatlcri. •2938. (5097) 

P. T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: 
1 Taahhdiin ademi ifasmdan dolay1 5000 a~d telsiz perforator band1 

yenidcn a!;Ik eksiltmiye konmu~tur. 
2 Muhcrmmcn bedeli 1500 lira. muvakkat teminati 112,5 lirad1r. 
3 - EksiltmC' 2/8/939 tarihine musadif c;arsamba giini.i saat 16 da Anka. 

rada P. 'I. T. Umumi Mudiirliigu binasmdaki Satmalma Komisyonunda 
yapilacakhr. 

4 Taliblerm. muvakkat tcminat makbuzu veya banka mektubile kanur' 
vt>s:tiki hamilen mezkur giin ve saatte o komisyona miiracaatleriJIJ 

5 $artm!.1lcler. Anka.rada P. T. T. Levaz1m ve tstanbulda KmaciVqj4;~ nmda P. T. T. Levaz1m Ayniyat $ubesi Miid.iirlugiinden paras1z ··• 
c 2266" 
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HAS 
TIRA$ BICAGI 

en mUkemmel ve en ucuz t1ra' 
b1~agad1r. Bir adedi 25 defa 
tra' eder. 10 adedi 15 kuru' 

TIRA Bl AGI 
bir adedi huzur ve rahalla 

100 defa tras; eder. 

10 adedi 35 kuru§tur. 

Paslanmaz 
Hasan Tra~ Bt~ai• 

DUnyada mevcut tra, b•~aklar•

nm en keskini ve en mUkemme
lidir. Senelerce suda ve sabun 
i~inde kalsa kat'iyen paslanmaz. 

10 adedi 50 kuru~ 

lsrar ile HAS, HASAN ve 
PASLANMAZ markasm1 

isteyiniz • 

Kad1koy Vaktflar Direktorli.iii.i ilanlar1 I 
5 vfuhammen Fey 

CiNSi li bedeli akGesi Semti Mahallesi No. No. taj 
L. K. L.K. 

i 180 00 13 50 Uski.idar Selamiali Karakolham 32. 34 8 BahGeli evin tamam1 
8 350 00 26 25 » Solaksinan Tophanelioglu 9 » ~ " 

9 700 00 52 50 Maltepe Maltepe Karatepe mevkii 564/1 Ki:i$k ve 4 di:ini.im arazi 
218 24 20 37 Bogazic;i 

101 Yukanda cinsi ve mevkileri 
11 ihaleleri 20/7/939 persembe gunii 

Kandilli BahGearahgi 1 Evin tamamr 
yazrh gayrmienkullerin mi.ilkiyeti satrlmak uzere ac;:rk arthrmrya Gikarrlmrshr. 
saat 15 ted.ir. isteklile·in Kadrki:iy Vaktflar Mudi.irli.igi.ine gelmeleri. ( 4877) 

Sa~ Bak1m1 --.. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ di:ikiilmesinl te

davi e(len tes1ri mi.icerreb bir ilac· 
d1r. 

SAPiKSIN 
Sac; diikUime va kepeklen 

meslnln iinUne gec;er. 

DEPOSU: 

Or. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;emberlit~ Peykhane sokak No. 4 

Oniversite Rektorliigiinden: 
Orta i:igretim mi.iesseselerine yabancr dil i:igretmeni yeti$tirmek maksa

dile fransrzca, ingilizce ve almanca kurslarma yeniden talebe kabul edile
cektir. 

Kabul edilenler ayda 30 ar lira harc;hkla bir yrl yabanc1 d.il kurslarma 
devam edecek ve tedrisatta muvaffak olanlar bir yrl da dilini i:igrendiklerj 
yabancr memlekete gi:inderileceklerdir. 

SeGme smavlarr 25 ve 26 eyh11 pazartesi ve sah gi.inlerinde istanbul 
Universitesinde yaprlacakhr. 

Smavlara 1~tirak edebilmek i~in: 
1 - Ti.irk olmak 
2 - Yerli veya yabancr bir kolej veya liseden veyahud bir ogretmen 

okulundan mezun olmak (olgunluk ~art degildir). 
3 - Universite& 22 ve 23 eyh11 1939 gi.inlerinde te$kil edilecek saglrk 

komisyonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadrgrm bildiren 
bir rapor almr~ bulunmak $arthr. 

Smavda muvaffak olanlardan. tahsil mi.iddetlerinin iki misli Maarif 
Vekaleti emrinde c;allsacaklanm tespit eden bir taahhi.idname almacaktrr. 

Tedrisat sabahdan aksama kadar devam edeceginden kurs talebesinin 
haric& hi<; bir i~le me~gul olmamalarr sarthr. 

Taliblerin tahsil vesikalarr ve .6 aded fotograflari~e birlikte 20/IX/939 1 
Gaqamba gi.ini.i ak~amma kadar Universite Tedris I~leri Direkti:irliigi.ine 
mi.iracaatleri. ( 6208 ) 

Maliye V ekaletin den : 
Vekalet kaloriferleri ic;:in almacak 450 - 550 ton yerli Siimikok ki:imuri.i 

kapah zarfla eksiltmiye konulmu$tur. !r Aranlyor -- Tahmin edilen bedeli on iki bin tic yi.iz yetmis be$ lira ve ilk temi-
.. nat1 928 lira 12 kuru~tur. 

1 Haricde aplikasyon ve in~aat i~-~ . Eksiltme 18 temmuz 939 sah gi.inu saat 15 te Vekalet Levaz1m Miidi.ll'-
!ermde c;ah§mak iizere Kolej me- liigiinde toplanan Eksiltme Komisyonu tarafmdan yaprla~akhr. 
zunu mi.ihendislere ihtiyac vardrr. Sartnameler Ankarada Levazrm Mi.idiirliigiinde ve Istanbulda Dolma-
Talib olanlann 28/7/939 tarihine bahcede Vekalet Matbu Evrak Ambar Memurlugunda gori.ilebilir. 
kadar vesaikile Sirkecide Mi.ihur- isteklilerin 2490 sayrh kanunun 2 ve 3 iincii mad&lerinde yazrh belgeler 

1 ve ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile beraber kanunun 
I' dar ham 29 numarada Fuad Murad- tarifatma ve ~artnamedeki $eraitine uygun ve noksansrz olarak yazacaklarr 

ogluna tahriren veya §ifahen mura- teklif mektublanm havi kapah zarflan eksiltme saatinden bir saat evvel 
1 :=::::::::~~c:aa~t~le:r~i·~::::::::::~~K~om~is~y~o~n~R~iy~a~s:e~ti~n:e.v;e:r~m~e:l~e~ri~ ......... ~·~26~8~8~·~ ............ ~(~47~6~7~)~ 
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Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 

oldugunu kimyevi tahlillerle ogrenebilir misiniz? 
Elbette hayu. Ciinkil bu cok ilziicil is yalmz memleketimizde de~il, 
biitiin diinya kadmlan arasmda bir mesele olmustur. Bu hu!\usta 
Pa1·isin en biiyiik devlet hastanelerinde vazifedar olan cild miltehas· 
stst Doktor D E 8 A T ~oyle diyor: 

«- Birc;ok ~enc kadmlann biitiin itinalarma ra~men yiizlerinde 
vaktinden evvel BURU!)UKLUKLAR. Cii,LER. LEKELER hasrl 
oldugunu goriiyoruz. Senelerdenberi klinigimize miiracaat eden ve 
aralarmda Parisin yiiksek tabakasma mensub kadmlar da bulunan 
hastalar iizerinde. yaphg1mtz etiidler bize gostermistir ki: Giizellik 
krl'mleri ekseriya bu hale sebeb olmaktadtr. Zira her giizellik kremi 
sthhi evsaft haiz degildir.• 

Buna karst iNNOXA sOTO kullantntz. 
• 

i N N 0 X A S t} T t} c;illeri. lekeleri buru~u klan giderir. Geceleri yatmazdan evvel f N N 0 X A 

S ii T 0 ile tewizlenen cild. makyaim biitiin ~;art I anm kabul eder. Her hangi bir kremi kullamrsamz, 

kullanmtz, elverir ki geee yatarken i N N 0 X A S t} T 0 ile eildinizi siliniz. 

i N N 0 X A S ii T 0 Parisin en kibar mahfillerinde maruftur. Milyonlarca kibar kadm her aksam 
5~: • *kN N 0 X A S '0 T 0 ile tslahlm•s bir pamukla yiiziinil siler ve istirahata sevkeder. 
aorme 

" lik ha 1 N N 0 X A S '0 T 0 biitiin parfiimiirilerde ve tamnm1s eezanelerde bu!unur. 

~ ·~J n~Jda ..................................................................................... ., 
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Elekt.-ik kaynak maki 

$imdiye kadar elektrik kaY 
makinalaranda goru1me 
faydalara arzeder. 

AGIR ve SAGLAM VAPIL.I$ 

BOL KUVVET 

MUVAZENELI$ERARE 

Yo ~0 ye kadar cerevan tasa 

Bir c;ok sair 
yani hayret 

nilikler • Katalog, 
ve meccani 
rube isteYi 

• 
Muht:elif 

• 

BOURLA BiRADERL 

AGARAN 
SACLA A 

Sac; boyalan sac;lann tabii renk
lerini iade eder. Ter ve ylkan
makla Cflkmaz, daima sabit ka
hr. Kumral ve siyah renkli srhhi 

sac; boyaiandrr. 
iNGiLiZ KANZUK. ECZANESi 

BEYOGLU- iSTANBUL 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. ~irketinden: 

, 

Yeni tesisatla faaliyete ge<;en A
dana fabrikam1zm, 

Silindirli 75 ve 90 santim B. (Tip 
2 c;ifc;i) kaput bezi ve 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18 numara vater iplikleri 
imalatr piyasaya arzedilmi~tir. 

Sipari~ i<;in Adana fabrikamtza 
veya Ankara Atatiirk bi.ilvan And 
apartrman No. 4 daireye miiracp.at 
edilmesi. 

ye~id - Ankara 
Telgraf adresi: Cef?id _ Adana -
Dr. ZiYA NAKi ' 
Kulak, burun, bogaz mi.itehass1sr 

istanbul, Ti.irbe kar~rs1 No. 119 
Telefon: 22587 

--- ... 
Sahfll ve Ba§mulr.arrtrh Yunat Nadi 

Umuml neJNttatt fdare e«fen li'GZt lllM't 
Mtldtlrfi: Hikmet Mi1nil Vlgcn 

C!W'!Ltu111n rn_e~tllaq.n 

Hastabak1c1 Hem~irel 
Okulu Direktorliigiin 

Yeni ders y1lma haztrlamlmaktadtr. Okul 
sJzdir. Okul, gene bayanlarm hastabaktci ve 
yetittirmek, hastanelerde ve umumi s1hhatle a 
esseselerde ~ahtmalarma mahsustur. Tahsil muddeti 

Teorik ve pratiktir. Dersler hususi doktor prof :;( 
limier tarafmdan veritir. 1steklilerin iyi ahlakh ve • ....f>~ 

az orta tahsili bitirmit olmalar1 tartttr. Diger tartl.r-.'k 
Ia izahat i~in yaz1 ile veya bizzat lstanbulda AksS 

ki caddesinde okul direktorliigiine rniiracaat edilrll; 
15 eylul 1939 dan sonra miiracaatler kabul edi 

M iidiirliigiin 
AGrk eksiltme suretile ihalesi takarri.ir eden (10,000) lirJ 

istanbul Umumi hapisane binasr y1krlmasmm muayyen oJa.P 
ihalesi yapJlamadl,ihndan 2490 sayrh kanunun 43 unci.i 
bu i~in ihalesi tekrar 25/7/939 sah gi.ini.i saat 14 te istanb 
Ii.igiinde pazarhkla yaprlacakhr. 

A - Bu i~e aid. ~artnameler dairesinde gi:iri.ilecektir. 
~ - Muvakkat teminat (750) liradrr. lJ 
Isteklilerin en az (10,000) lirahk bu i~e benzer: i~ yaptl~. 

relerinden almr~ olduklan vesikalara miisteniden Istanbul 
gi.in evvel mi.iracaatle almm1s ehliyet ve 939 y1lma aid 'ficll1~ 
kalarile birlikte eksiltme gi.ini.i alan 25/7/939 sah gi.inii s11at 

Radyo merakhlar1na 
Daimt surette DAIMON tabrikasmdan 

ANOD 
Aym zamanda telefon ve zillere 

D A 
KURU ve 

i M 0 
YA~ Pi ............ --

te.-cih ediniz. 
markastna dikkat ediniz ve heryerde Hakiki DAIMON 


