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MONIR NURETIIN 
1117/ 939 Salt Akfamt 

SALACAK K I ZKULB 
17/7/ 9S9 Pazartesl Aqam1 
CADDEBOSTAN 

Gazlnolarmda A YTEN ldareslnde 
Bu aqam Caddebonanda Gala suaresl, 

V ete, Qlenceler 

Telefon: Ba§muharrir: 20565 - Yaz1 i§leri: 20765 - idare: 20681- Mudi.ir: 2049'1 

Hatay viliyetine dair kanunlar1 

Mecliste alk1~larla kabul edildi 
Tunceli vilAyeti 

Dahiliye Vekili hakumetin bafardrgi 
rslah hareketlerini anlatti 

B. Tayfur Stikmen Hataylllarm sonsuz sUkranlanm 
Meclise arzederek " Hat ay mUbarek olsun ,, de di 

Adli kanunlar Hataytla nasrl tatbik edilecek ? Hatayrn te1/7ilatr, ilam
larrn inlazi oe Hatayl1lar1n askerlikleri hakkr.ndaki hukiimler nelerdir? 

Balkanl1lar1n 
dostu kimdir? 
OlruyuculanmlZC& m~hul degildir; 

&Sll'lar var Id dilnyarun «Siyasl edebi
yat,. nanu altmda tamdl~ kiitiip. 
haneler dolusu yazi yigmlanndan bu
yilk t,tr Jgpnm1 kendi iize.rinde blrik:
thmlf Olan mevzulardan blrinl Bal· 
'kan 1-.r tefki1 etti. Bu teraneyt her dev
rtn aizi velev blr kere olsun tekrar
lamadan rabat edemez diyebillriz. Hat
ti muhtellf zamanlarda muhtelif ih
tiras ve idealler Ba1kanJan kendi saz
lanna uygun birer §&l'la hallne koya
rak cihamn kulafma ayn ayn nag. 
melerle ul&ftmnag& ~ttlar. Bun
lar malftm. filphe yok Id. dttnyanm 
aiyaset sahnesl dalma ac;lktll'. Ve bOy
le olunca da r.&JkanJar mevzuu oraya 
klh btr komedi, kAh bir trajedi halin
de gene blr~ kere ~lkacaktrr. 

l'tirtiyede Cilmhuriyet rejimi §U 
d8fUla1t yanmada baklandakt dlle
tinl de siyasetlni de ~ktan s6yledl. .• 
Daha yan resml Balkan konferanSl 
Ankarada top~d1gi g\ln, Biiyiik Ata
miz, karde§ ve kavgac1 milletlerin 
murahhaslanndan 1apma heyeti hu
zurlle blzzat §erenend.innlftl. Ne say. 
lediklerini hat1rlar IIUSllllZ? 

Her ciimlesinde, hem g~~le hali 
bilen, hem de gelecek l~in ileri bir kafa 
ile temenni edilmesi dogru olan §eY· 
lerin hepsine ak1l erdirici bir adam gi
bi Atati.irk her esash konuya temas et
ti. OOsterdiji yalruz medent cesaret 
degtl, gi.irbiiz zeki kahramaD.llgl ile gu 
hakikati anlatt1. Demek istedi ki. uSi
zin tarihlnizde eski Osmanh impara. 
torlujile blr~ok kanh miicadele goril
lilyor. Bilinlz ~ bugiln beraber bu
lundugunuz Tilrk camiasl dahi niha
)'et bu savqa dahll olarak buyilk bir 

FaZll Ahmed Ayka~ 
(Devanu 13 ncii sahifede) 

SE Vi LIN KA D~ N 
Bily(ik Macera Romam 

Nakleden: (Vd-Nu) 
Bu gilzel tefrika 8 nci sahifemlzde 

-

Bugiin bqladd ---Leyla ile Meenon 
~azan: 

is~ Fahreddln SertelU 
y ..... .....,. 

-

Ankara 7 (Telefonla) - B. M. Mee· 
Hsi bugiin B. Refet Camtezin ba§kan
llgmda toplanarak ruznamesinde bu
lunan muhtellf kanunlan ve bu arada 
Devlet Denizyollan ihttyac1 i~in muh
tellf tipte gemller inp. ettirilmesi Ye 
aair vesait, techizat, malzeme, AlAt ve 
edevat siparf4i i~in 12 milyon 600 bin 
liraya kadar gelecek ytllara g~icl 
teahhiitlerde bulunmas1 hususunda 
Milnakallt Veklletine mezuniyet ve
ren kanun llyihasile nilfus deneme 
yazun kanun llyihasiru Ttirk ceza 
kanununun 494 ilncii maddesinin de
tiftirilmesi, tapu ve kadastro umum 
mUdiirlillUnUn. Adliye Veklletine rap. 
t1, koylerde a~llan egitim kurslar1run 

ve koy ogretmen okullanrun idaresl 
hakkmdaki kanun liyihalanru mil
zakere ve kabul et~tlr. 

B. M. Meclisl bugiln kabul ettili 
dlger kanunlarla da Tunceli vil&yeti
nln idaresi hakkmdaki kanun hWanil
niln 31 birincikinun 1942 tarihine ka
dar uzat1lmasma, Siimerbank serm&
yesine 19 mllyon 500 bin illvesine, 
Belediyelerce yaptlacak latimllk haJG. 
kmdaki kanunun bazi hiikO.mlerinin 
dei'iftirllmesi ve yeniden bazi hiiki.im
ler ilavesine aid kanun 1A.yih$nru ve 
Hatayda villyet kurulmasJ. ve burada 
adli kanunlann tatbik §ekline, illm
lann infaz tarzma, askerlik i§le.rine 

( Devam:r. 7 nd aahi/ede) 

Polonya uyan1k ve 
tedbirli bulunuyor 

Almanya bir kuvoet darbesine kalki
flrsa derhal mukabele edecek 

lngiltere ve Fransa Polonyan1n verecegi karar 
iizerine birlikte hareket edecekler 

Vaqog 7 - Yan resml Gazeta 
Polaka cUyamk ve h&Zll' bulunahm» 
baf11k11 bir makale nefl'etmi§tir. Ma
kalede denlliyor ki: «Almanya, Dan
zig ipetelellnden dopn heyecan ilse
rlne tedbir almmaama mAni olmalr: 
tatlyor. Jtlintpberg truvazl>rQniln an
cak: atusf;oata Danzig Hmanm1 ziya. 
ret edeNlln tft bUcUrllmesl bundan 

Hert gellyor. Almanya bu suretle 1tm
d11Qt hi~ bir harekete kalkl§!myaca. 
'1m anlatmak istiyor. Fakat AJman. 
yamn bir darbe hazirladlgt muhat
kakbr. Binaenaleyh gerginllk zaU 
oJmarmftJ.r. Uyamk bulunmak JAzun.' 
dlr. Polonyahlar ham bulunun1,. 

( DtnJtJml 7. net Bahifede). 

Diine kadar hiikumet kuvvetlerinin niifuz edemedifl 
bu m1ntakan1n he men her ko1esi huzura ka vu1mu1tur 

Dahlllye Veklll B. Falk ()drU 

Ankara, 7 (telefonla)-Biiyiik Millet 
Meclisi bugi.inkil toplanbsmda Tun~eli 
viliyetinin idaresi hakkmda kanun 
hilkmiiniln 31 birincikinun 1942 ytlma 
kadar uzablmasma ait kanun llyihas1-
run miizakeresi milnasebetile Dahiliye 
Vekili Faik 6ztrak ap~1daki beyanat· 
ta bulunmUftur: 

Arkada§lar1m, bugiinkii Tun~eli ka-

nunu ile Tun~eli vilayeti adm1 verdi
giniz Dersim mmtakas1 Pertek, Hozat, 
<;emi§kezek, Mazkirt, Nazimiye, Ova
c1k, Pliimilr ve Mameki kazalarm1 ih
tiva etmcktedir. 

Dersim hadiseleri Tt.irkiye tarihin
de ~k elemli ve ayni zamanda ibret 
verici safhalar arzeder. Dersimin ne 
oldugunu, onun tarihini ve nihay~t o
radan ~ikan bitmez tl.ikenmez gailele
rin l"ilrk milletine neye mal oldugunu 
bilmiyen kimse yoktur. Onun i~in Der
simin tarihinden bahsederek ktymetlt 
vakitlerinizi almak istemem. 

Yiiksek heyetinizin malfunu olduju 
iizere Ciimhuriyet Dersimi seyyitlerin 
ve ajalarm tahakkiirn ve tagallilbil al
tmda, hiilalmet nii.fuzundan uzak, deY
let kanunlanrun tatbikatma silahla mu
kavmet eder, c1varma yagma ve talan 
ile mutemadiyen zarar verir, kendi 
i~inde daimi bir asayipizlikle malfil bir 
halde buldu ve bu hal dort yiiz sene
denberi ooyle devam edip gelmi§tL 

Ciimhuriyet idaresinin bu halin ooy
le devamma miisaade etmiyeceiini his
seden seyyitlerle agalar cahil halla ia· 
tedikleri gibi emirlenne ram etmekte11 
mahrum kalacaklanru anhyorlard"' 
Bunun i~in K~it &§ireti $eyh Sait 
isyahmdan sonra azgmbk gosterdi. 1921 
senesmde bu hareket bastll'lld.i. 

<Devam.i 13 iiJleu uhifede) 

Partl miifetii$1ikleri. 
Memleket 20 teftif m1ntaka1rna 

ay rildr ve mii:f ettifler tayin edildi 
Ankaraya 8. Esad Uras, lstanbula B. Tevfik 

Fikret S1lay, lzmire 8 . Galip 8ahtiyar tayin edildiler 
Ankara 7 (A.A.) -C. H. Partisinin 

memleketin umumi hayatmda taktb 
ettigi yilksek maksat Vfl gayelerin ta. 
hakkukunu temin ve Parti ve Halkevi 
faaliyetlerini tezyit emelile, Partinin 
bu tun te~kil ve tesislerlni merkezin 
slkl br kontrolil ve devamll blr reh
berligt altmda bulunmasm1 temin esa
BlDl kabul eden be§inci buyuk kurul
tay Partl nlzamnamesine koyduiu 
hilld.imle Parti milf ettl§likleri ihdas 
eylemi§ bulunmaktadlr. 

Bu hiikme gore memleket 20 teftlf 
nuntakasma aynlml§ ve her mmta
karun mtifettt§i tayin edilmi§, vazife 
ve sallhiyetleri gasteren taltmatname
lerinl ~lardlr. 

Mufetti§ler, bugiinlerde mmtakala
rma hareket ederek vazifelerine b • 
llyacaklardlr. 

Tesblt edilen tallmata gore, miifet. 
tlfler senede en az alt1 ay mmtakala
nnda bulunacaklar ve biltiin tefklllt 
kademelerini yine senede en az iJd 
de& teftif etmi§ olacaklardlr. 

(D«lami 13 nca sahift!IU) 

.. :l.k ka• Iera 
a 

-l kinci A bdulhak 
Hamid ? 

Beledlye pet hakll olarak araba vapuna 
guzergihuu tanzime karar verdl. O c1var 
guzelleftlrilecek; mefhur Ahmed Pat& 
~etmesi meydana ~1kanlacalt; odun depo
lan ive umunu heli kaldlrllacak; duvarlat 
t&,mir edilecek... Dk 1, olarak araba va
puru l.akelesl karflSUldakl metriik me7.ar• 
llk tanzlm edlldl. Bu mezarlitin ii.st kis
Dllnda lkl yuz elll senellk blr mezar var
dlI'. Beledlye bu eskl kabri ~hldllle 
nakletmek lstedl, keyfiyetl Muzeler mtl· 
diirlutunden sordu. Tarlhi 8.san koruma 
ldareslnden fu cevab1 aldl: cOrada med
fun Olan zat Ebussuud efendl dereceslnd.e 
blr illemadlr, kendlai Ebussuudu 11.nl 8&11• 
llr, mezanrun nakll do~ru delildlr.• 

Orada yatan zatt 2 ncl Ebussuud olu
tunu nereden blllyorsunuz? Mezar taf1D1 
yazan talr tarlh dUfiirmet l~ln tendtatue 
cEbuuuudu aant. payeslnl vennif._ ll'llo
rtnall Nlzun merbumun taflll& da 2 nal 
Abdtllhat HAmlddl di7e yazacat olak?-

Tarthl ian toruma ldareltn1 I.mar .... 
lertnde dab& 1erinde huaa IOnnet .,. 
term. 
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I Diin Geceki ve Ba Sabahki Baberler ) 
( 

Sovyet ~usya ile ~ahdud ~r!!:~~~":1~!e. 
b1r anla~ma • hmir 7 (A.A.) _ Gene! kurmay 

Yeni teklifler de netice vermezse lngiltere ve =.ldm~~f;r~::mb:=1:. 
Fransa boyle bir anlasmayr dUsUnUyormus diI~&are§allmiz aabahleyin, refakatle-

rinde or general Altay ve «;all§lar, kor-
Paris 7 (A.A.) - Son Sovyet tekJif- sarun aglebi ihtimal ii~ biikftmetm general Muglab, tilmgeneral AktuA', 

lerine Ingiltere ve Fransa hi.ikfunetle- mti§tere.k beyannarnesi §eklinde ifade albay Dogan ve albay Qakmak Ue mai-
n tarafmdan verilecek cevab haklun- ediJebilecek olan mahdud bir anla§ma yetleri erkllm oldugu halde, deniz tay-
da Londra ile Paris arasmda derbal akdine ~ah§acaklan, ayni mahfillerde yare alayim tefti§ etmi§ler ve ogle ye-
bir itilat basil olrnu§tur. Lord Halifax ilave edilmektedir. meglnl karargAhta yemi§lerdir. 
lle Bonnet, Londra ve Pa1isteki Sov- Gorii melerin pek yakmda saym mare§Sl §erefine bu ak§8l?l 

yet el~ilerine diin Moskovaya gonde- ba§lama11 muhtemel saat 20 de ticaret ve sanayi odasi 
rilrn~ olan bu cevabm metnini tevdi Londra 7 (A.A.) - Gece Seeds'e tarafmdan Deniz gazinosunda mft-
etmi§lerdir. yeni talimat gonderilm:i§tfr. Londra- kellef bir zlyafet verilmi§tir. Ziyafet-

Diplomatik mahfillerde soylendi~- daki diplomatik mahfiller gorii§me- te askeri rical ile vali, Belediye reisi, 
ne gore ingiliz ve Fransiz miimessil- lerln pek yakmda tekrar ba§llyaca- vilayet ve Belediye ruesas1, Parti el'-

lerinc umumi bir pakt akdi hususun- gm1 iimid etmektedirler. klru, ticaret alemi mensublan ve 
da rnutab1k kalrnak i~in son bir t~b- Moskova 7 (A.A.) - B. Seeds ve daha ba.zi zc,·at haz1r bulunmu§lar-
buste bulunmak irnk~mm vermek tize-' Naggiar, bugiln ogleden sonra arala- d1r. 
re Sovyet taleblerini isnf eden bir ka!; nnda birle§erek yeni tnglliz - Fransiz Genel kunnay ba§kanmuz yarm 
tormul buJunmu§tur. falimati iizerinde gorii§lllii§Jerdir. iki sabah §ehrimizden aynlacaklard1r. 

Mezkur itilatm kom§U memleketle- biiyiik el~I. yann veyahud obiirgiln , , , , 
re te§rnili i~in ~rfedil~ gayretJer bo- B .. Mo~otov tarafm.dan kabul edilme- Meclls1n bugUn yaz taf 1-
§'l gl:tl~ f.akdirde 

1
fngillere

1
'.le Fran~ Je~ isUyecekJerdir. v I line baslamasi muhfemel 

lng11terenm muttef1klenne aeacag1 kred1 Bugiinkii toplantida Hariciye 

Japonya ile mllzakere neticesiz kallrsa 
Cine de kredi acacak 
f I 

Londra, 7 - Kabinenin karan ii- Londra, 7 - News Chronicle gaze-
zenne fngilterenin dostu olan ~arkt tesi, ingiltercnin mi.ittef iklerine a~hgt 
Avrupa mernlckctlerinc on milyondan kredilerden bahsedcrkcn Tientsin 
altm11i milyon sterlinc kadar - faizler ihtilau i!;in Tokyoda cereyan edecek 
dahil olmakswn - krcdiler verilmesi ingiliz - Japon mtlzakcreleri akim kal-
i~in Avrun Kamarasma bir kanun Jayi- dJg1 takdirdc - ki muhtemeldir - Japon 
haSJ tevdi edilmi§tir. Faiz, muamelenin tehlikesini bertaraf etmek i~in ayni me-
§ekline gore degi§CCektir. iktisadi zo;- todun takip ve tatbik olunabilecegini 
luklar hasebile bilhassa scrbest doviz yaziyor ve diyor ki: 
piyasalannda sahn alma kudretleri cA~ikardir ki <;in parasma mali bir 
mahdut olan memlcketlerc ingiliz ih- yard.unda bulunmakla ingiltere yalruz 
racatmm ehemmiyetli bir surcttc hiz- kendi me§rU mcnfaatlerini korum1ya-
landmnnk mevzuubahst1r. cak fakat ingiliz menfaatine uygun ~i.i-

Muzakere, heniiz bitmemi§ oldugu §en istiklalini miidafaa i~in de <;in 
cihetle her alakadar memlckcte vcrile-
eek para mikdanm tayin etmek im
kans1zdrr. Ekser ahvalde bu krediler, 
bu inem!eketm milli miidafaalanm kuv
vetlendirecek miibayaalara tahsis edi-
lecektir. ' 

Maamafih projedc istikrazdan de· 
gil ticari muamelelerden bahsedilmek
tedir. Bu meseleler, hazine nezareti ta
rafmdan halledilecektir. 

Almanya -Sovyet Rusya 
Japon Ba1vekili cBu iki 

memleket ara11nda hi~ bir 
anla1ma olamaz» diyor 
Tokyo 7 (A.A.) --. Stefani: B~vekil 

Hiramuna, gaietecllm:e beynelmilel 
taziyet hakkmda mtihim beyanatta 
bulun.mu~tur. 

Hiikiimet reisi, ezcfunle, mazide ol
dugu gibi ¢mdi de antlkomintem 
paktm takviyesini istihdaf eden Ja
ponyarun siyasetinde hi~ bir dcgi¢Jt
lik husule gelmedigini beyan et~tir. 

Almanya He Sovyetler Birligi ara
smda ticari veya iktisad.i blr itilllf 
akdedllecegine dair dola~an ~yialar 
hakmda Ba~ekil, bu ild memJeket 
a.rasmda ooyle bir itilaf akdedilmesi 
ihUmali olmad1gm1, hele siyasi bir 
al~a akdinin hi~ mevzuu bahsola
nuyacag1m s0ylemi~r. 

Ankarada bir cinayet 
Ankara 7 (Telefonla) - Diin gece 

.sabaha ~ Ankarada kavaf Halil'in 
o1Unu1e neticelenen bir cinayet ol
m~ur. Boyac.i Mahmud isminde biri 
Halili parasma tamaan 37 yerinden 
yaralamak suretilc Oldurmii~tiir. Ka
til, Halil'in parasm1 aldlktan sonra 
ka~nu~t1r. Cinayet hakkmda ta.hki
!kata devam edihnektedir. 

Bir italyan gazetesi Sovyet 
Rusyaya kur yap1yor 

Pari 7 (A.A.) - Ordre gazetesin
de Bure yaziyor: c1talyamn i.inifor
mah matbuat ricalinden Soffici, 
Stalin'in ycrlnin kam1 doymu~ olan
lar safmda degil, proleterler safmda 
oldugunu bildiriyor. Bugiin bu teza
d1 yalmz antl-komintern pakt1m imza 
etmi~ olanlann «narnuskl\rl1gin1> or
tnya koymnk i<;ln bBdiriyoruz.> 

hilkumetinc yard1m etmi§ olacakt1r. 

~unu da ilave edelim ki, bizzat Ja
ponlnr, ancak <;inin onda birini i§gal 
ettiklerini ve bu l§galin kendilerine pek 
pahahya mal oldugunu kendileri de iti
raf ediyorlar. <;in, kahramanca rni.ida-
1aada buhmmakfa yalmz kendini degil 
fakat kaba tecaviize kar~1 medeniyeti 
de mC.dafaa ediyor.• 

Mukabele bilmisil 
Franaa da bir ltalyan gaze

tecisini hudut haricine 
~1karacak 

Paris 7 (A.A.) - Romada bulunan 
FranSJz gazetecllerinden Robert Gu
yon'wi f~t makamlan taratmdan 
memleket haricine ~Jkanlmasi uzeri
ne Hariciye Nezareti Pariste oturan 
ve Fransada gasterdlji f aaliyet dola
yisUe birka~ kere ihtara maruz ka
lan bir italyan gazetecisinin hudud 
haricine ~1kanbnaslm Dahiliye Neza
retinden taleb etmi~tir. 

lzmirdeki ka&1rgan1n 
yapbg1 zarar 

tzmir 9 (A.A.) - Kemnlpa§a ka
zasmda 30 haziran cuma ak§IDlll vu
ku bulan dolu ve kaSJrgarun zarar
lanru mahallinde tetkik eden komis
yonun bazrrlad1g1 resmi rapora gO
re, zarar nisbeti Kernalpa§a merke
zinde ytizde 70, Armutlu koyiinde 
yilzde 80, Oren koyiinde yiizde 40, 
A§$ Klzllca koyilnde ytizde 95, Yu
kan Klzilcada yiizde 85, AnSJzcada 
yilzde 80, Yenmi~. Akalan ve Ekmek
siz koylerinde yi.izde 100 dilr. Bag 
ve zeytinlerin gelecek senelerdeki ve
rim kablllyetleri de muhim rniktar
da azalm1§tlr. Zarar gorcn halka 
icab eden azam1 yardnmn yap11Jnasi 
i~in kaymakambk!;a tcdbirJer alm
maktad1r. 

lzmirin bir kaza11nda bir ay 
i~inde hi~ bir zab1ta vakas1 

olmad1 
zmir 7 (A.A.) ~ Haziran ayi i!;in

de Ka.raburun kazas1 dahilinde hi~ 

blr za'b1ta vakas1 olrnadJgi ve tek bir 
su~ bile i~enmedfgi gelen reSlll! 
raporlardan anl~Inu~tir. 

ve ticaret V ekilleri izahat 
verecekler 

Ankara 7 (Telefonla) - Milstakil 
grup reis vekili B. Rfma Tarhan'm 
harici ticaretimizde tatbik edilrnekte 
olan usulerin tadili i~in ne dii~i.intil
dugiine, hayat bahahhgi hakkmdakl 
tedkiklerin ne zaman tatbik sahasma 
intikal edecegine dair Ticaret Veka
letinden ve beynelmilel rnilnasebat 
ve memleketimizin hariei politikasi 
hakkmda Hariciye Vekaletinden yap
tigi ~faht sual takrlr1eri Meclisin ya
nnki ruznamesine a.lmnu~tir. 

Bu sual tekrlrlerile Ticaret ve Ha-
riciye Vekillerimizin vereceklerl iza.
hattan sonm Ba~vekil B. Refik Say
damm Meclisten itimad reyi taleb 
etmesi muhtemel itimad reyi taleb 

Mcclisin yann yaz tatillne karar 
vermesi rlc muhakkak gibidir. 

B. Fethi Okyar 
Adliye Vekili bu aabahki 

ekapresle geldi 

Kendisine ingilterenln en eski iinl
versitesi olan St. Andrew's iiniversl
tesi fahri doktorluk iinvam verilen 
Adliye Vekili B. Fethi Okyar bu sa.
bahki ekspresle Londradan ~ehrirnize 
gelml~tir. 

B. Fethi Okyar istasyonda vali 
B. Llitfi Kudar, milddeumumt B. 
Hikmet Onat ve bir ~ok dostlan tara
fmdan kar~lanrm~br. 

Adliye Vekili bir ka~ giln istanbulda 
kalarak acUiyede bazi tedkiklerde bu
lunduktan sonra Ankaraya gidecekUr. 

F ransiz - lngiliz 
hava anla~masi 

lngiltere ha va kuvetlerin
den bir k1sm1n1 Frans1z 

topraklarinda bulun
duracak 

Londra 7 - ingilterc ile Fransa 
o.rasmda yap1lan bir anl~a ile in
giliz tayyarclerinln Frans1z toprak
lan i.izcrinde bilytik ui;u~ar yapmas1 
kararla~tmlrni!itlr. Bu ucu~lar iki 
gayeyi istihclaf etmektedir. 

1 - ingiliz barb tayynreleri Fran
sarun gen~ erazlsi i.izerinde uzon 
u~u~lar yapmak imkamm elde ede
ceklcrdir. 

2 -ingiliz filolan Fransiz havac1-
larilc te~rlki mesai edecek ve mil~te
rek hn.reket kolayl~~t111lm1~ olacak
tir. 

Alman malUmata gore ingiltere bu 
suretlc tayyare filolanndan bir k1s
mm1 Fransiz topraklarmda bulundu
racal·t1r. Yar.mda b~llyacak olan 
u~u~lar Londradan Marsllyaya kadar 
uzayacak saatte 300 kilometre silratl 
haiz ingiliz tayyarelerl Fransa iize
rinde <lolru;acaklardlr. 

Bulgar Ba§vekili yar1n 
memleketine dOniiyor 

Berlin ziyaretinin mrihim ve mrisbet neticelere 
varmadan bittigi tahmin edilmektedir 

Berlin 7 (A.A.) - B. Kaseivanof, 
bu sabah, Berlin civanru, gcni; kadm· 
Jar i~in i§ servisi mekteplerini ve 
Schorfheide'de bir i§ servisi kamp1ru 
gezmi§tir. B. K00eivanof, saat 13 de 
mare§al GOring'in Karinhall'daki ma
lik!nesine giderek ogle yemegini ora
da yemi§tir. 

Berlin 7 (A.A.) - B. K0seivanof 
Hariciyede bir kabul resmin
den sonra, gece Milnihe hareket ede
cek ve oradaki nasyonal - Sosyalist 
te§ekkilllerini ziyaretten sonra Salz
burg'a ge~erek oradan da Bulgarista
na donecektir. 

Bulgar Ba§vekilinin Berlin ziyareti 
mtinascbetile bu ak§am ne§redilen res.. 
mt teblig, ((Yap1lan gorii§melerde 
umumi vaziyetin ve iki rnemleketi a1~· 
kadar eden rneselelerin bahis mevzuu 
edildiginil) bildirmekte ve bu goril§
melerde «iki memleketin gerek kendi 
aralannda gerek italya ile olan ana-

nevi miinasebetlere tekabiil eden do~ 
luk zlhniyetinin hfildrn oldugunu» 1la
ve eylemektedir. Resmi teblig, Bulga
ristam <1Avrupanm cenubunda bir ni-
2am unsuru olarak tavsif etmekte ve 
«iki rnernleket arasmdaki mi.inasebet
leri inki§af ettirrnek niyetini» de izhar 
eylemektedir. 

Resmi Alman mahfillerinin bt')"a
natma gore, Alman - Bulgar goril~
meleri esnasmda bilhassa ekononuk 
meseleJer bahis rnevzuu cdilmi~t~r. 
Bu meseleler ilzeiindc bilahare mtis
bet anla~malar yapuacaktir. 

Gorii~melcr<ie her hnlde biltim diin
ya meseleleri gozden g~irilmis ve 
bittabi Bulgaristanm siyasi arzulan 
da bahis rnevzuu edilmi~tir. Fakat 
yalmz sathi mi.i~ahedelere vanlm1~ 

t1r ki bu da, B. KO.seivanof'un ziya
retinin derhal kendisini gootcrecck. 
milhim ve miisbet neticelern varma
dan bittigini g<>stererir gibidir. 

Japonlar1n Cindeki 
vaziyetleri nazik 
Y alnzz demiryollari ellerinde, 

Cinle ticaret tesis edemediler 
' 

Paris 7 (A.A.) - ce;in hadisesi> nin 
ikinci yildonumti milnasebetile cDaily 
Mail> gazetesinin Ingiltercye mahsus 
tabmda intisar eden bir rnakalede 
~oyle denilmektedir: 

cKaf,'ld ilzerinde Japonlann kazan
c1 bilyiik, fakat <;indeki vaziyetleri 
naziktir. Japonlar 9in'in takriben 
iic;te biri ile bi.itiin sahilini elerinde 
bulundurmaktadirlar. 

Hakikatta ise yalruz demiryollarile 
milstahkem mevkileri i~gal edebil
mi~erdir. Japonlann u.zun muvasala 
hatlannca <;in ~eteleri mtitemadiyen 
taaruz etmektedirler. 

Diger cihetten iimidleri tahakkuk 
etmerni5tir. Ni~in? c;unkii Joponlarm 
cebren kabul ettlrdikleri doviz Qin 
dolarlan kar~1smda aciz kahyor. 
Ecnebi imtiyaz rnmtakalannda eski 
dovizin serbes~e tedaviil etmesl bu 
nuntakalara c;in dolarlanm ve tica
retin en biiyi.ik klsm1m celbediyor. 
Tientisin ablukaSJmn hakiki sebebi 
de budur.> 
Tokyo lngiliz aef arethaneai 

oniinde niimayi, 
Tokyo 7 (A.A.) - Qin harbinin 

ildnci yildonilmii, Japonyada ve Qinin 
i~gal altmda bulunan kISJmlannda 
c~rkt Asyadaki yeni nizarn> lehinde 
yap1lan tczahiiratla te~d edilmi~tir. 

Tokyo ~ehir meclisi Ingiltere sefiri
ne, ingiUereyl Can - Kay - ~ek reji
mine yard1m siyasetlnden vazg~me
ge davet eden bir karar sureti tevdi 
etrni~tir. 

Japon ,·atanperverleri birligi ilzaSJ, 

Misir Hariciye 
Naziri Belgradda 
Yugoslav Batvekili ve Hari

ciye Naz1r1 ile gorii1ecek 

Belgrcul 7 (A.A.) - MlSlr Hariciye 
Nazm Yaya p~a, Sofyadan buraya 
gelmi~, istac;yonda Hariciye Nazm 
Markovic ve daha bir ~ok ze•·at tara
fmdan kar~Janm1~tir. 

Sofya 7 (A.A.) - Bulgar ajans1 
bildiriyor: 

Yahya pa~a hareketinden evvel 
matbuata verdigi beyanatta Sofya
daki gorii~melcrinin iki memleket ara
smdaki iktisadi miinasebet ve miiba
delele1in gittik!;e inki~af edecegi hak· 
klndaki kanaatini takviye eylerni~ ol
t!Ugunu bildinni~tir. 

ingiltere sefarcthanesinin oniinde 
niirnayi~ yapm1~t1r. Ntimayi~c;.iler 
iizerlerinde: 

cingilizler Asya k1tasmdan ~1kma 
hd1r., ibaresi yaz11I Jevhalai t~
makta idiler. 

Japon Ba§vekilinin bir 
hitabesi 

Tokyo 7 (A.A.) - Ba~vekil Hira
nurna millete hitaben nesrettigi bir 
beyannamede dlyor ki: 

cJaponya kendi vaziyetini tes1im 
eden, iyi niyct gooteren vc anti-k<>
mintem paktmm takviyesine alfika 
gasteren milletlerle faal blr surctte 
te~riki mesai etmek arzusundad1r. 

Buna mukabil Japonya ~an - Kay -
*k'e yard1m etmek ve yahut Uzak 
Do~tdaki yeni nizarna kar~1 dogru-

dan dogruya veya bilvas1ta obstniksyon 
yapmak te~cbbiisiinde bulunan mem
leketlere kar~1 icab eden miidafaa ted
biri almakta asla tereddiit etmiye
cektir. 

~un,ink 7 (A.A.) - Japon ta)ya
relcri ikinci defa olarak Qungking 
iizerine gece basklm yapm1~lard1r. 
Ilk tehlike i~areti gece yans1 veriJmi~
tir. 50 kadar tayyare 15 er clakika 
fas1la ile be~ grup halinde ~rin \ize
rinclen u~mu~ard1r. Tehbkc sonu 
l~areti saat 3 te verilmi~tir. 

Hnsarat1 henuz tahmin imkans1z
dlr. Doi di.inci.i grupun ~hir uzenne 
muvasalatmda :raallyete gexen Qin 
hava toplarmm ti~ tayyare dii~urdu
gu bildhilmektedir. 

Suriye Reisiciimhuru 
istifa etti 

$am 7 (A.A.) - Havas muhabiri 
bildiriyor: 

Suriye Rcisiciimhuru Ha~m bey 
Atassi jsUfa etmi~tir. Reisici.imhurun 
bu karanm bildfren mektup yann sa
bah saat 9 d:r mebusan rneclisine tev
di olunacaktir. 

Muamele vergiainden muaf 
tutulan 1niiesseseler 

Ankara 7 (Telefonla) - c;obanla
nn giydik1eri Kepenek'i imal etmekte 
olup kullandikll\11 muharrik kuvvet
leri be~ bcygirl ve i~~i adeclleri onu 
gm;miyen milesseselerin 161 7 938 ta
rihinden itibaren muamele vergisin
den muaf tutulmalan halondaki ka
rarnamc yi.iksek ta.sdike iktiran et
mi~lr. 
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AK~AMDAN AK$AMA 

Bir §iir boyle dogar 
Ttirk~enin asil bir ~ocugu dnlta 

dogdu: Yahyn Kemal giizel ~ilrlerin
den birini ynzdL 

Uzak aSirlarda, tonmlannuzm to
runlar1 onun bu eserini okuyncak
lard1r, 

~·· Pratik m~galeleri arasmda ~""""' 
kq1yanuyan bir ar.kadaJunm 1'ar. 
Umumiyetle :ma.nzum ·· e karp d.u
dak bilker. 

Hayrettir ki cebinden bir kigtd 
~tkardJ: 

- uFoto l\lagazinn de 'ahya Ke
malin bir §ilri int~ar etmiJ. istinsah 
ettim! . dedi. - Pek giizel •.• 

tstatistiklcri tedkik eden kirk ~ 
lik bir aile babas1, rakamlann aelde 
var ikiu sini pannagile zaptederck 
b8§1ru kald1rd1: 

- §iir ve biz!! ••• Eyn es - sera ve's-
~iireyya. 

- Fakat bu oyle §CY degil. •• 
Odnda bir avuknt misnfirdi: 
- Garip tesadiif ... Bann da getir

diler... Kopya ettim... Ezberimde 
kald1 .•. 

Ilatasiz okudu: 

BAHQELERDEN UZAK 
istemem art1k 1.§tk, rayiha, renk alemlnl 
Koklamnm yosma kamnfUlc guzel yasemln1 

Benl bir Iahza miisald bulamaz lzlale 
Ne beyaz bakire zanbak, ne ate~ten Iii.le 

Beklemem fccrlnl leylliklar a1:nn nlsarun 
Ozlemem vaktJni dae dni; lnzarnn erguvamn 

Her sabah b~ka bahn.r olsa da ben uslandlln 
D'tramnm bah~lerln scmtine ciilden yandun 

YAHYA KEMAL 

&Iecliste kim varsa (istatistik~i 

de dahil) deftere, kaleme davrandl: 
Evlerinde okuy_acaklamu~ ... 
- Filancanm pe h~a gider! • 

cliyorlar; fakat kcndileri de tekrar 
tekrar ~ad ediyorlardJ. 

Eminim ~mdi karilerimden bir 
~oklan gaz teden bu §iiri kesecek, 
yahud istinsah edeccklerdir. 

41.e: uKadrimizi nnlam1yorlar ki ... n, 
uYaziyoruz, kimsenin okudugu yok! ... », 

«~iir iflis etti! ••• » §ikiiyctlerinin ce-
vaplan... • 

~iir, matbaadan, propaganda ne
zaretinden, radyodan el'\'cl icad edil
mi~ti. Onun yayilmn yolu ezeldenbe
ri bOyleydi: Kulaktan kulaga, knlb
den kalbe. .. Gene de o yataklan tnkip 
edcrek kalblere ak1yor .•• 

-¥-~~ 

Bu §iirinin mevzuunda melfil ol
makla beraber, Yahya Kemal hfilA 
on yedi ya§mdaki bir gen~ kadar U
rik nagmcleri s0yliyebiliyor. l\hsrala
nm, kelimelerini i c ihtiyar bir usta 
hiinerile, miskalle tartip kullamyor. 
<eBihnegi» ve oyapabilmegin mezcet-
mi ..• (Va - Nu) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ba§vekilin Belediye Reisine 
cevab1 

Elektrik, tramvay, tiinel miiessese
lerihin Belediyeye devri miinasebeti
le doktor Littfl Kirdann ~ektigi te~ek
kilr telgrafma ~vekil doktor Refik 
Saydam ~u tclgrafla mukabele etm~ 
tlr: 

Lutfi Klrdar 
Vall ve Belediye relsl 

cElektrik, trarnvay, tiinel ~rketle:" 
rinin istanbul Belediyeslne devri mu
nasebetile istanbul ~chrlnin hakklm
da gO.sterdigt samimt hislerden dola
Yl te~ekkiir eder, gozlerinizden ope. 
rim.> 

Dr. Refik Saydam 

- Birak bent Allah a~kma bay 
Amca, ~u herifin haddini bildireyim. •• 

AKEJAM 

BABBRLERi 

6azi koprOsii 
Kismen do~enen 
tramvay raylari 

sokiildil 
Gazi kopriisiinde tramvay rayi bu

Iunmamas1 haltlanda Belediyenin 
yaptigi miiracaati Nafia VekAleti ka
bul etmi~tir. Bunun ilzerine koprii 
fizerinde klsmen do~enen taylar sok
tilri.ilm~tiir. Gazi kopriisiiniin ilze
rinden tramvay ge~miyecektir. 

Gazi kopriisilndeki in~aat agustos 
nihayetinde bitecek, maamafih Un
kapam ve Azapkap1 ba~larmm tan
zimi i~i beklenileccginden koprii an· 
cak Cilmhuriyet bayrammda ac;1la
caktir. 

~ehircilik miltehasslSl B. Prost Gn
lata ile ~i~hane yoku~u arasmdaki 
meylin yiizde 6,5, fakat Azapkap1 Ile 
~i{ihane arasmdaki meylin yilzde 7, 
8 arasmda degi~tigini nazan itibare 
alarak daha dik olan bu yoku~tan 
tramvay ge!;irilmesinl tramvaylann 
emniyetle seyriiseferl namma dogru 
gbrmemektcdir. 

Amerika ile ticaret 
azallyor 

Bu miinasebetle m1ntaka 
ticaret miidiirliigunde bir 

toplanb yap1lacak 

Son zamanlarda Amerilca ile tica
retimiz hissedilir derecede durmw;;tur. 
Gerek Amerika ile ticaret yapan ta.
cirlerimlz, gerekse Amerika - istan
bul arasmda vapur i~leten acenteler 
bu ticaret gerilemesini hisseder etip.ez 
tedkikata g~i~ler ve vard1klan ne
ticeyi g~ende vefat eden Amerikan 
at.~ kommerslyali Clasbi'ye bilcllr
m~lerdi. Bu zatm vcfat1 bir te~bbils
te bulunulmasma imkan b1rakma
m1~ti. 

~imdi, alakadar vapur acentalari: 
ve tacirler, yeniden ayni mevzu i.ize
rine avdet etmi~lerdir. Onlimiizdeld 
pazartesi giinil ticaret mildilrlilgil 
nezdinde bir t~ebbils yap1Iacak, haf
ta ortasmda iytima akdedilecektir. 
Amerika ile bilhassa bu rnevsimde 
en ~ok ticari temaslar yapan memlc
keUerden blri de Ttirkiyedir. BtL 
mevsimde biz, Amerikaya kiilliyetll 
miktarda deri, yapag1, ku~ yemi yilk
lcrlz. Tutulan hesaplara gore, bu :>e
ne Amerikaya bu mevad tizerindeki 
ihracatmuz sif1r raddesine inm~t1r. 
ihracatimiz boyle olunca, idhalat1-
mizda da hissedilir dcrccede durguu
luk kendini gosterecegi tabiidir. 

Soylencligine gore baz1 firmalar 
k\l~ yeml, deri, yapag1 hamulelerini 
Felemenge gondermektedirler. Felc
rnenk takasi 88 oldugu i~in Felemen
ge ihra!( edilen bu mallardan faz1a 
kAr tcmin edilmektedir. Tacirlerin kA
rma mukabil mallar1m1z, hem en ta
bii mti~terilcrini kaybetmek iizeredir, 
hem ikinci elden sat1~ yap1ldlg1 i¢n, 
yani araya miltavas&t olarak Fele
menk piyasas1 girdigl i~in de aleyhl
mize olarak pahablanmaktad1r. bnil
milzdeld hafta i~inde, tacirler iktisad 
Vekaleti nezdinde de te~ebbiisatta bu
lunacaklardrr. 

Karilerimizin 
mektuplari 

Bir bopnma davas1 
ve icra dairesi 

imza.st ve doqa numaralaft l>lzde 
mahfuz blr karilmlz yaziyor: 

tKanunu medeninln mnddcl mah
susnsma. isttnaden kanm aleyhine 
bo§anma. davas1 ~tim. Mahkeme, id· 
dialanmda benl hnltll bularak bo§an
maya ve evvelce tnkdlr olunan tedblt 
nafakasmm da knldmlmnsma knra.r 
verdi. Karan lcra dalresine ibraz ede
rek tedbir nafaknsmm kaldu:llmasm1 
talep ett.lm: 

- Hen iiz temylz mahkcmeslnce tns
dlk edilmedigl i~in talebinlzi yerlne 
getlremeyiz! dedller. 

Nnfaka evvclii. yinnl lira. olarak tnk
dlr edilml§tl. Mnli vaziyct.imln mil- , 
said olmad1~m mnhkemeye bildlr
dlm ve mnhkeme bent bunda da hakh 
bularak nafakayi 10 liraya indlrdl. 
icra daircsl ma.hkemenin bu karanm 
ycrlne gctlrtp nnfakamn badema 10 
lira olarnk m!Ul§tmdan kesllmeslnl 
lrobul etti~l halde gene aynf mahke
menin bu nafakaYI kaldmna.suu, ka
rarm temylz mahkcmeslnce tnsdlkine 
b1mklyor kl bu, mn~duriyethne se
bep oluyor. 

DOrt. be§ ayd1r !era da.iresile hall 
temnstay1m. Bir tilrlii majtduriyctiml 
onllyecek blr 'ekll ha.I bulnmad1m. 
icrn dairestnden ancak b~nma ve 
tedbir nafnkasmm kaldmlmMma da.i;.• 
olan karann temylz mahkerneslnce 
ta.sdiklne kadar kesllen nafakala.nn 
ilerlde temyiz nettceslne gore hakh 
~1kacak Lara.fa verllrnek Uzere icra 
dalreslnde tcrakiim ettirilmeslne im
kAn mevcud olduf!unu ~rendlm. Bu 
yolda yaptJ#1m miiracnatlanm da 
nradan i;ok uzun blr zaman ge~tltl 
hnlde hi~ bir netice vermedl. 

Dosyam Ankara dordiincii lcrasm
dad1r ve bu icranm ta.limat1 ile is
tanbul lkincl icrn da.lresi bcnden pa.
ramn tnhsillnc devam etmektedlr. 
Adliye Vekflletinin nnznn dikkatint 
celbetmenlzi rica ederlm.• 

L ) 

Adam dovmek 
ve polise hakaret 

Nazmi isminde biri diin 
tevkif edildi 

Kahvede adam doviip, agiz, burun 
kirmak vc polise sovmek su~larmdan 
maznun Nazmi admda btri di.in asliye 
dordiincil ceza mahkemesinde muha
keme edilmi~th'. Son tahkikat karar
namesine naza.ran Ferikoyiinde Ali
nin kahvesinde bir ka~ ki~i oturur
larken aralarmda kavga !(Ikmi~, bun
lardan Zikri ve Nazmi adlannda iki 
ki~i birbirlerini dovmege b~lam1~lar
dir. Neticede Nazmi tekme vc yum
rukla Zikliyi dovilp agzm1, burnunu 
kanatm11'}, gelen polise hakaret ede
rek karakola gitrnck istememi~tir. 

Diin asliye dordilncil ceza mahke
mesindc dinlcncn polis memuru va.
kay1 yukanda yazd1gumz ~ekilde an· 
latnu~, fakat maznun Nazmi bu id· 
diay1 tamamile rcddetmi~tir. Mah
keme Nazminin tevkifine karar ver
m~, ~ahitlerin ~agmlmas1 i!;in muha
keme ~~a gilne b1rakllm1~tlr. 

Almanya bakla ahyor 
Diln piyasada yeniden Almanya he

sabma kiilliyetli miktarda bakla top
Ianm1~tir. Almanyanm talebleri kat'· 
~lSlnda bakla fiatleri, son hafta i~in
de hayli yUkselmi~tir. Dlin, Alman
yaya kilosu 4 kuru~an olmak ilzerc 
300 ton bakla sattlm1~t1r . 

Bay Amcaya gore! ••• 

J • • • Birak ~ ytizs iiziin •••• • • . E;lu hayvamn cezasllll vereyiml .•• 

Eminonii • Unkapan1 
700 parfa 

emlak istimlak 
edilecek 

Eminoniinde Bahkhane bina.st 
oniinde istimlAk edllecek 13 par~a 

binanm istimlAk muamele.sl yakmda 
bitecektir. 

Belediye, Eminonii ile Unkaparu 
arasmdaki sahayi ilk ance istimlak et
mege karar verdiginden Bal1khane 
binasmdan Qukurhana kadar olan 
saha hakkmda Dalmt encilmenden 
lstlmlak karan alm1~ ve tascllk edil
rnek uzere Dahiliye Vekaletine gon
derini~tir. 

700 kiisur par!;a bina bulunan bu 
sahadaki cmlakin klymetlerinin ve 
sahiplerinin tesbitine ~mdiden b~
lanmu;;tir. Dahiliye Vekaleti (Menafii 
umumiye) karanm tasdik ettikten 
sonra istimlake ba~Ianacaktir. Bura
da yap1lacak istimlak Prost pl.Am 
esaslanna gore olacaktir. 

Parti ba$kanl1g1 
B. Ibrahim Kemal vekalet 

edecek 

Valilerin Parti ~kanl1gmdan aynl .. 
rnalan hakkmda Halk Partisince ve
rilen karar dun doktor Lutfi Km:lara 
teblig ~tir. Doktor Lutfi Klrdar, 
Parti ba~anllgi veWetini Denizyol
lar umum mildfuii B. ibrahim Kema
le devretmege karar vermi§tir. 

istanbul Parti milfetti~ligine tayin 
edilen eski Adliye Vekill B. Tevfik 
Fikret S1lay ~ehrimize geldikten son
ra istanbulun yeni Parti ba~kam se
~ilecektir. 

Ticaret emtias1 depolari 
teftif ediliyor 

istanbul mmtaka iktisad mildilrl
yeti mufetti:;:lerinden bir grup dfin 
~ehrimizdeki bir klsrm ticaret emtias1 
depolanm tefti~ etmi{ilerdir. Tcfti~lc
rin devam edecegi anla{i1lmaktnc:hr. 

K1zday haftas1 bu ak§am 
bitiyor 

Bir haftadanberi devam eden Kl
z1lay haftas1 bu a~am sona ermekte
dir. Evvelce de yazild1g1 gibi, hafta
nm birinci giinii Kadlkoyiinde, ikincl 
gunil Uskiidarda, ucilncii giinii de 
Beyoglu ve istanbul kW'alannda Par
tinin oparlorlii otomobill ile gezile
rek propaganda yap1lm1~, muhtelif 
semtlcrde miisamereler, sinemalarda 
projeksiyonlu Klzllay ilanlan g0ste
rilmi9tir. Diin, Klzilay istanbul mi.i
messilllginde a~llan Klzilay klz sanat
larevi sergisini bir ~k bayanlar gez
mi~tir. 

F atih noteri tekrar vazifesine 
bafl~d1 

Noter dairesinde bir yolsuzluk su
~undan dolayi agirceza mahkeme
sinde muhakeme edilen Fatih noterl 
B. ~likrii muhakeme neticesinde be
raet etmi~i. Adliye Vek~letl, B. ~ilk
riiniln tekrar vazifesinin iadesini mu
vaf1k go rm~ ve kendisi vazif eye ba~
lanu~tir. 

B. A. - Ver, ver amma kabahab I 
ne, onu anllyalllnl •• 11 

- Ne olacak, bana <Ne ldigi belir- · 
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SORBET 

Derkenar 
I 

~UR. - Yine i~inde, itiraf edilecek 
~eyler arndtgi bir giindii. (Fakat i~i
mizde buldugumuzu zannettigimlz 
her ~ muhakknk sahih degildir ki!.. 
Qogu mman sadcce bayalimizin bir 
icadullr, bir oyle-olma.k hevesi'dir; bu· 
nu, siyler siylemez tamamile uzak
Wpnasmdan anla.nz.) Dedi ki: 

a:- Dogrusu ben yalruz ~ '3ir .. 
Jeri seftrim. Romancilara, miltefek
Jdrlere, miinekkidlere de alika r• 
tenneme bakmaym: oyle limn geli4 

yor. Romanian. f.ikir ve tenJdd yaz.i
lanm okuyorsam bu, sadece, herkese 
uyrnak, vakit g~innek i~. Bill4 

rim ki, biitiin romnnlar, fikir ve ten
kid yazdan g~er ve ancak mISra~Iar 
kabr. Baki kalan bu kubbede bir ho11 
seda ~· Sanat daima terkibdedir; 
roman, tenkid ise her ~eyden evvel 
tahlil ruhunun mabsuliidilr. Bir giin 
§llir gelir, romanc1larm, miitefekkir
lerin uzun uzun snyfalarda soylcdik
lerini bir manzumcye, bir uusrnga, 
!Ceryadt and1nu1 bir s0ze s1k1~tmve
rir; asil snnat eseri budur, otckiler 
isc bunun ancak iptidai maddelerl. 
~nki hirer miis\·cddesidir. 

«Zaten umumi hisse bnkm: hi~ bir 
devirde, hi~ bir kimsc bfiyiik roman
c1y1, biiyiik miitefekkiri, biiyiik ~ir 
dcrccesinde bir adam sn>man~tir. 

Balzac•a, Stcndhnl'e, Dostoyevski'ye 
hayranhgnmz ne olursa olsun, onlan 
bir Dante, bir l\Jilton, bir Hugo kadar 
tannla~yiz. ltiraf edeyim kl 
Dante De Milton'u pek bilmem. Zarar 
yok. Onlan bilmemeltle beraber yine 
bildigim biiyiik romancalanlan ii tun 
olduklanm bissediyorum. i~imizde 
~ere bir derin bagtilik vardlr; on
lann sesini, insanhgm vicdaruwn 
sesi diye dinleriz. ~iirde - bittabi iyi
sinde - daima bir mucize hiili vnrd1r; 
roman tenldd ise bize bu hi si vem1ez. 

C1Sannt, miikemmel ~killer sevgisi 
ise romam dn, fikir yaztlanru da 
sanutten nymnak icab eder. Siz ~m
diye kadar giizel ~killer yaratmak 
istiyen bir romancmm muvnffak ol
dugunu gordilniiz mii? Snnatkar ro
numctlar vard1r: Gautier, Goncourt'
lnr, Gustave Flaubert ... Fakat bunla
nn en giizel eserle.rinde bile bir sah· 
telik, bir eksiklik goze ~arpar. Onlan 
Balzac, Stendhal, Dostoyevski ile bir 
tutmaga imkfut yoktur ikkat edin, 
roman tarznun biitiin b · yiik escrleri_ 
Fielding'den Roger Martin du Gard'a 
kadnr, ~ckilleri ile degil, ruhi zcngin
liklcri ile biiyiik cse.rlerdir. Hepsinde 
bir pe~wbk, bir nevig igretilik go
riirsiiniiz. Onlann hcmcn her say1-

fasmt, her satmm ba~ka tilrlii de oy· 
Jemek kabildir. Halbuki asd sanat 
bize, ezeli ve degi~ez bir ~ckil knr~•-. 
smda bulundugumuz hissini veren 
!1ey degil midir? Sanatkftr romanci. 
yani romanmda miikenunel ~ckiller 
ynrntm.ak istiyen adam ise, yolunu 
~~nm~ bir zavallid1r. Bir ~air olinasi 
lazun gclirken romanc1 olmu.:;ttur. 

«Romnm kotiilcmek istiyorum san-
1naym, bilakis baylhnm. Fakat ro
mru1c1y1 ~irle bir tutmak ba.na bir 
paradoks gibi gelir. 

«Destan irik ~iir ve t.iyntro. .. i~te 
edebiyat snnntinin astl sahas1. Fakat 
~ir - tiyatro ile roman • tiyatroyu 
bir tutmaym. Tiyatro, Shakespeare'· 
de, Racine'de, Paul Claudel'de oldugu 
gibi bir ~r tarzl oldugu zaman bii
yilktiir. Onlarda sahne hnreketlerln· 

NW11llah ATAQ 

(Devamz 13 nci.i sahifede) 

B. A. -- Aman bayun, ne klziyor .. 
sun, adamcagiz sana kotii b1r §eJ. 
soylememi~. cSilt> d~t. •• 



Sahlfe ~ 

Bir giinde ii~ tren kazas1 
Dun bir kondiiktor vagon tekerlekleri 

altinda f eci surette oldii 
lkl ki$1 de maklnlstlerln dikkatl sayesin

de hayatlar1n1 kurtard1lar 
Dun, dokuzuncu i~letme banliyo 

hattmda u~ kaza kaydedilm~Ur. Bu 
kazalann blri, bir kondiiktOriin feci 
Oliimiyle neticelen~, diger iklsi ma
Jrlnistlerin dikkatli bulurunast saye
sindc savu~turulmu~tur. 

Bir muharririmizin hadise yerin
deki tcdkikatma gore feci kazamn 
tafsilat1 ~udur: 

Sirkeciden on bir seferini yapan 
makinist Cevadm idaresindeki 22 nu
maral1 katar, on biri on u~ g~e Ye
nikap1 istasyonuna vas1I olmu~. bir 
Strada kondiiktorlerden B. Hayrullah 
tren durrnadan istasyona inmek iste
mi~tir. Tekerlek, B. Hahrullahm tam 
dalgmllkla basamaga basacagi yerde 
bir ayag1 bo~luga gitmi~, bu ~ekilde 
1stasyon ta~llg1 ile raylarm arasma 
yuvarlanm111tir. Bittabi makinist her 
~eydcn habersiz, az sonra tren dur
mu~. fakat o zamana kadar tamam 
be~ vagun Hayrullahm iizerinden ge~
mi~tir. Tekcrlek, B. Hayrullahlin tam 
bogazma isbabet et~, bu ~ekilde ba
~ govdesinden aynlmak suretile ol
mii~iir. 

Feel kaza gorilliince zab1ta haber
dar edilmi~, bir taraftan da nobe~i 
miiddeiumumisi B. Necati tahkikata 
el koyruu~tur. istasyon memurlan -
ve diger kazay1 gorenler sorguya ~e
kilmi~ler, Belediye milhendislerinden 
B. Feth! tarafmdan ke~f yapilrnl~ vc 
bu faciada memurun kendi taksira
tmdan ba~ kimsede bir kabahat 
gortilememi~tir. Cescdi muayene eden 
adliye doktoru B. Enver Karan go
miilmesine izin vermi~. tahkikat ve 
tedkikatm devam ettigi bir saat 
zarfmda treµ iljleyememi~tir. 

B. Hayrullah cvli ve ~ocuk sahibi 

otuz yedi y~annda bir gen~tir. Ken
disinin kardt?§i, bundan iii; sene kad.ar 
evvel Floryada denizde bogulm~ ve 
iki ~ocugunun yiikilnil de B. Hayrul
lahm uzerine btraknu~br. 

B. Hayrullah diin izinli oldugu i~in 
bir arabk ~agiya, idareye inmi~ ve 
para alarak evine hareket etmi11U. 

Maldnfstin sogukkanllhg-tyle savu~
durulan diger iki kazaya gelince; 
Ahirkap1 civannda oturan Osman 
isminde on blr y~larmda bir ~ocuk, 
tren yolu iizerine ~lkarak dalgm dal
gm oynarnaga koyulmu~, bu s1rada 
Sirkeciden gelen trenln farkma bile 
varmam1~, fakat daha uzaktan ~ocu
~un dalgml1guu farkeden makinist 
treni, tam ~acugun yamnda durdur
maga muvaffak olabllmi~tir. <;ocuk 
korkudan dilljiip baytlnu~br. Osman, 
trene almm1~, miidavati yap1larak 
kendine getirilmi~, Kumkap1 istas
yon polisine teslim edil~tir. Osma
nm velisi hakkmda kanuru tak1bat 
yaptlacakbr. 

Fena blr tesdiif olarak, bir arka
da~mm hayatma mal olan kazayi ya
pan trenin makinisti B. Cevad, <;ek
mece donii~Unde Kumkap1 istasyonu
na geldigi bir srrada, istasyon cadde
slnde tiitilnciiliik eden yetmi~ be~ 
y~Iannda Canik, tren yolundan at
llyarak kar~aya ge~mek istemi~, fakat 
bu srrada, tren Yenikap1 - Kumkap1 
arasmdaki doneme9ten birdenbire ~1-
karak ihtiyann bulundugu noktaya 
yakla.pm~. makinist ani bir frenle bu 
fhtiyan muhakkak oliimden kurtar
m1~1r. 

Tiitilncii Canik, istasyon polisi ta
rafmdan yakalanm1~, tren yolu iize
rinde gezdigi cihetle haklarmda ceza 
zapt1 tutulmu~ur. 

Satye binas1 tahkikatl 
Bugiin bazi maznunlarrn miivacehe 

edilmeleri muhtemel 
Dordilncii sorgu hakimligi dun de 

Satyc binas1 yolsuzlugu tahkikatma 
devam etml~tir. Maznun s1fatile istic
vap altma almrnasma liizum goriilen 
sab1k Milli Reasstirans miidiiril B. 
Refi Bayar rahats1~ oldugu cihetle 
Uskildar sorgu hakimi tarafmdan is
tinabe yoluyla evinde sorguya ~ekil
mi~ti. 

Dun Uskiidar sorgu hilkimi, B. Refi 
Bayara aid sorgu istinabe evrakm1 
istanbul dordilncii sorgu hakimine 
gonderrni~tir. Dordilncii sorgu ka
kibi B. Sarni diln bu 1stinabe evrakm1 
tedkik etmi~ ve evvelce dinlenen maz
nunlann ifadelerile kar~la~tirm1~tir. 

Tedkikat hentiz ikmal edilememi~
tir. Alakadar makamlann beyanlar1-

Kliip kongreleri 
Siileyrnaniye spor klilbti ba§kan

J1gmdan: 
Kliibiimiiziin senelik adi kongt·esi 

12/7/1939 per~en1be giinil saat 18 de 
klilbtimilziin Veznecllerdeki lokalinde 
toplanacaktir. 

Kay1dl1 azalarm muayyen giln ve 
saatte te~lfleri ehemmiyetle rlca olu
nur. 

Ruzname: 
1 - Bir y1Ihk mesai raporu 
2 - Yeni Cemiyetler kanununa gO

re tadll edilen nizamnarnenin milza
keresi 

3 - Yeni idare heyeti intihab1. 

T opkap1 apor kliibiinden: 
9/7/939 pazar giinii saat 13 de fev-

kalade kongrenin toplanmas1 mu
karrerdir, iiyelerin te§rifleri rica olu
nur. 

Ruzname: 
Yeni Cemlyetlcr kanununa gore ni

zamnamede yap1lacak tadiiattJr. 

Kad1koy spor ldiibiinden 
Klilbiimilziin ana nizamnamesinin 

Cemiyetler kanununa gore tadili i~in 
9 7 939 pazar gunii saat 10 da fev
kalad12 kongre yap1lncagmdan bilu
mum azala:rm tesrlflermi rica ederiz. 

na gore B. Refi Bayar hakkmpa diln 
ak~am ge~ vakte kadar bir karar ve
rilmemi~ ve vaziyette degi~iklik ol
marm~ir. B. Refi Bayara aid sorgu 
evrakmm tcdkiki neticesinde dordiln
cii sorgu hakimliginin yeniden bazi 
isticvaplar yapmas1 ve evvelce verdik
leri ifadelerde Satye ~rketinden 12 
bin 500 lira komisyon parasmm ya
nsmm B. Ren Bayara verildigmi td
dia eden mevkuf meznunlardan Ma
lik, Atlf ve Mateos'un tekrar isticvap 
ve muvacehe edilmeleri muhtemeldir. 

Malumatlanna miiracaat edilmek 
ilzere bazi miiesseselere yaz1lan mii
zekkerelerin bir klsmma da diin ce
vap gelmilj, sorgu haklmi bunlan de 
tedkike ~Iarm~tir. 

Milli kiime ma~lar1n1n 
hakemleri degi§ti 

Bu hafta yapllacak mllli kilme 
ma~Ianna· futbol federasyonu tara
fmdan hakcm olarak Adnan Akin ile 
Tankm tayin edildiklerini bildirmis
tlk. Her iki hakem mazeretlerini ile~l 
siirerek bu ma~ardan istinklif ettik
lerlnden vaziyet futbol federasyonu
na bildirilmi~ ve a~1daki hakemler 
yeniden tayin edilmi~erdir. 

Beden terbiyesi istanbul bolgesi 
futbol ajanlJgmdan: 

Evvelce yaptlan ilAnda gosterilen 
milli kiime ma~Ian ~ag-tda adlau 
yazill h.akemlcr tarafmdan idare edi
Iecektir. 

Dcmlrspor - Vefa: Ahmed Adem 
Gogdiin. 

Dcmirspor - Be~ikta~: Feridun K11Jg. 

Anadolu kliibiinden: 
Kliibiimilziin nizamnamesi muci

bince her scne temmuz aymda yap1l
mas1 mukarrcr senelik kongrenin g 
temmuz 939 pazar gilnii saat 10 d9, 
~emsipa~ada klilp me11<'.ezinde akde
dileceginden azanm gelmelerini ehem
mcyetle rlca edciiz. 

Kirli kabuklu 
yumurtalar 

Bir ihracat taciri muhakeme 
albna ahnd1 

B. Hamdi admda bir ihracat taciri, 
yumurta ihrac1 mi.irakabesine dair 
nizamnameye muhalif hareket etmek 
sugundan dolay1 muhakeme edilmek 
iizere Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesine verilmi~tir. Tahkikat 
evrakma nazaran, B. Harndinin Av
rupaya ihr~ etmek istedigi yumurta
lar ibrag miirakabesi nizamnamesi 
mucibince miirakabe komisyonu ta
rafmdan muayene edilmi~ ve sandlk
lardaki yumurtalardan bir klsmmm 
kabuklanmn klrll oldugu gorillmii~
tiir. Boyle kirli yumurtanm d1~anya 
gonderilmesi yasak ve cezay1 miistel
zim oldugundan B. Harndi hakkmda 
evrak tanzim olunarak mahkemeyP. 
verilml~tir. 

Diln Sultanahmed birinci sulh ce
za mahkemesinde muhakemesine ba~
Janan B. Hamdi ~unlan soylemi~tir: 

- Avrupaya gondermek istedigim 
yumurtalardan bir k1smmm kirli ol
dugu dogrudur. Fakat bunda benim 
kabahabm yoktur. Qilnkii bizim )U

murta miistahsili koyliilerimiz temlz
lige dikkat etmezler. Tavuklarm yu
murta yapbklan f olluklan temiz tut
mazlar. Bu yiizden ekserlya kirli olur. 
Koylillerln getirdikleri yumurtalar 
i~inde temiz yumurta yiizde yinni be
~ ge~mez. Diger taraftan yumurtala
nn kabuklanndaki kirleri kazimak 
veya yikarnak ta memnudur. ~iinkii 
yumurta c;abuk bozulur. Bu vaziyet 
kar~lSmda nlzamnameye harfi harfi
ne riayet imkAns1zdfr. 

Mahkeme bu i~letden anllyan bir 
ehli vukuf heyetine tedkikat yaptir
InI~br. Heyet de ayni ~ekUde rapor 
vermi§tir. Mahkeme evrakl tedkik 
ederek kararm1 vermek iizere muha
kemeyi ba§ka gilne buakmt§br. 

Sanatlar mektebinden 
yetisenler 

K1z Sanatlar mektebinden 
yeti§enlerin de aza ;,1maa1 

dii§iinuliiyor 

Tiirkiye sanatlar mektebindcn ye
ti~enler cemiycti, ~al1~malarma de
vam etmektedir. Cemiyctin, daha zi
yada tan1~ma ve yardunla~ma esas1 
iizcrine kurulm~ olmas1, faaliyetin 
de bu merkez etrafmda temerkilz et
mesini mccburl kllmaktad1r. Cemiyet, 
Ilk senesinde yalmz istanbul mmta
kasmdaki mezunlarm1 tam§maga 
davet ctm§i, diger yillarda ise 
biitiln m.emleket dahilindeki sanayi 
mektebl mezunlanm ayni c;at1 altm
da toplamaga ~all§m1§t1r. ~u kadar 
var ki, sanayi mektebi mezunlanmn 
mtihim blr klsnu, yurdun en uzak 
mmtakalannda i~ alm1~ bulundugun
dan toplantilara biltiil i~tirak etmek 
imkiuum bulamamaktadlr. Bu gibi
ler, aidatlann1 gondermekle iktifa 
ediyorlar. 
~rimizde bulunan diger cemiyet 

mensuplan ise, haftanm muayyen bir 
gilniinde istanbul sanayi mektepleri 
mezunlar cemiyetinin Divanyolun 
daki merkezinde toplanmakta, mes
leki bahisler iizerinde miizakereler 
yapmaktadlrlar. 

Haber ald1gtm1za gore, onilmiizdeki 
sene zarfmda cerniyet nizamnarnesi
nin tadil edilerek klz sanat mektep
lerinin de buraya kabulii dti~iintil

mektedir. Buraya kabul edilecek k1z 
sanat mektebi mezunlanmn sosyal 
nizam i~inde mutlaka bir vazif e almls 
olmas1 icab edecektir. Nizamnameni~ 
degi~tirilmesi i~in, sonbaharda umu
mi bir kongre akdcdilecek, mesele he
yetl umumiyeye arzcdilecektir. 

Te~ekkiir 
Zevcim, babarmz ve dayun Deniz

bank fen heycti iiyelerinden emekli 
deniz binba~ISI Bedri Ac1g0liin oliimii 
dolayISile Devlet denizyollan yiiksek 
idaresinin ve k1ymettar meslek arkn
da~larmm gostcrdikleri ataka ve bil
ytik ac1m1z1 payla~ak hususunda 
ibraz ettikleri insaniyetc kar~1 duydu
~uz derin minnet ve ~iikranlan 
iblfiga muhterem gazetenizin tavas
sutunu 1ica ederiz. 

E~, ~0C1tklan1 yegem 
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V ali diin §ehrin mu4telif 
yerlerini tefti§ etti 

Ahrrkapida tren yolu civarindaki 
kohne binalar kaldirilacak 

Vali ve Belediye reisi doktor Lut!i 
Klrdar, refakatinde daimi encilmen 
azasmdan B. Selarni Sedes oldugu 
balde Topkap1, Yedikule, Samatya, 
Kumkap1, Bak1rkoy, Ye~lkoy ve Flor
yayi tefti~ etmi~tir. 

Doktor LO.tfi Klrdar, Topkap1da 
sura c;1kan kemerin altmdaki yolun 
betona tahviline karar vermi~, bun
dan bai;;ka Topkap1 suru haricindeld 
mezarhkla yakmdan alakadar olmu~
tur. Bu mezarl1kta 20 - 25 bin metl e 
murabbamdaki bir k1sma baz1 kimse
ler tapu scnedlerile tasarruf iddia 
etrnektedirlcr. Bunlar vaktile rnezar
hgtn bu par<;asim evkaf idaresin
den muayyen bir bedelle alm1~lardlr. 
Halbuki Belediye kanunu, biitful 
mezarhklan evkaftan Belediyeye dev
rettigindcn bu tasarrufun kanuni 
bir hiikmii yoktur. Vali, bu mezarhga 
aid tasarruf senedlerinin iptali dava
s1 a~1Jmasm1 emretrni~tir. Mezrhklar 
Belediyeye ge~tikten sonra bu saha, 
civar halkm istirahati i<;in bir park 
haline getirilecektir. 

B. Lutfi K1rdar, bu terti~ suasmda 
Sirkeciye trenle gelenler i~n ~ok ~ir
kin bir maniara te~kil eden Ahirkap1 
ve civarmdaki hat giizergahmda es
ld, kohne binalarm biran evvel kal
dmlmas1 h;in istimlak yap1lmas1m 
muva!1k gorrni.i~ ve bu sahanm bu 
binalardan temizlenip tanzimi husu
sunda ke~if planmm yap1lmasm1 
emretmi~tlr. 

Bak1rkoyde teftif 
Vall, Topkap1 ve civanndan sonra 

Bak1rkoyilne gitmi~, Bak1rkt:iy Bele
diye tahsil ve tahakkuk 11ubesini tef
ti~ etmi~tir. Son gilnlerde Bak1rkcy 
tahsil ~ubesl muarnelatmdan dolay1 
bazi ~ikayetler olmu~ ve Beledlye mu
hasebe miidiirlilgiince tahkikat ya. 
p1lm1~h. Doktor Lutfi Kudar, ~ube· 
nin muamclelerini tedkik etmi!?, o 
s1rada l?Ubede bulunan baz1 eshab1 
mesalihle temas ederek i~lerinin ma
hiyetini ve ii;;le1inin ~abuk yap1hp ya
ptlmad1g1m sormn~tuy. ~ube rname
lelerinden ~ikayet eden hie; bir kim
seye tesadiif edilmemi~tir. 

Bak1rkoyde bir spor aahaai 
ve bir pazar yeri yap1lacak 

Vali, ~ubelerde evrak ve defter ko
yacak masalarm azhgm1 gormil!?, bun
larm hemen ikmalini emretmi~tir. 

Tahakkuk ve tahsil ~ubesinden c;1-
kan Vall, Baklrkoy vc Yc¢Ikoyde ya
pilacak ve tarnir edilecek yollar1 do
l~m1~tir. Baklrkoyiinde Halk Partisi 
yanmdaki Belediye mah bilyi.ik bos
tan Belediyece bliyiik bir spor sahast 
haline konulacaktir. 

Bundan bo~ka (Belediye rncras1) fs. 
mini ta~1yan binlerce metre :rr..urab
gallk geni~ bir sahamn cadde uzcri
ne tesadiif eden k1smmda yollar a~
lacak, miitebakisi Belcdiyece satlia
cak ve bu arsalann sat111 bedeli Baklr
koy it;in bir hiikfunet konag1 in~a edi
lecektir. Ayni zarnanda burada Ba
klrkoy halkmm ihtiyac1m kar~llamak 
tizere bir pazar yerl tesis edilecektir. 

Doktor Lutfi Kudar, Baklkoyi.indc 
me~gul olurken Baklrkoy kayrnakaIU! 
ile Halk Partisi ~kam Baklrkoyil
n iln su ve orta mektep ihtiya~lann
dan bahsetmi~lerdir. 

Vall, bunun iizerine Belediye sular 
mildiiril B. Ziyadan Baklrkoye veri
lecek su etrafmda telefonla izahat ol
nu~br. 

Balorkoyiiniin auyu 
ve orta mektep 

yapmak lilzumu has1l olmu~tur. Bu
nun igin daha bazi makineler sipari~ 
ed.ilmi~tir. Bu makineler geldikten 
sonra bir tecriibe yap1larak Balorkb
yiiniin suyu temin edilccektir. 

Doktor LO.tfi K1rdar, orta mektep 
hakkmda da _Maarif miidilrii B. Tei.c.
fik Kut'tan izahat istemi~tir. Verilen 
izahakat gore Baklrkoytindeki orta 
mektep binas1 gayri milsaid oldugun
dan talebe iki k1sma aynlarak parc;a 
parc:;a tedrlsat yap1Imaktad1r. Bu 
seneki Vekalet biltc;esinde tahsi
sat olmad1gmdan yeni bir bina teda
rikine imkan yoktur. Vali, gelecek 
seneki bii~eye yeni bir mektep bina
s1 i~in tahsisat konulacagm1 Bak1r
koyliilere vadetmi~tir. 

Vali, Bakukt:iyden sonra Floryaya 
giderek yeni yap1lan gazinoyu gezrni~ 
tir. Yeni gazino 24 temmuzda Banal 
edilecek ve halka a~1lacaktir. 

Doktor Ltitfi Kll'dar bundan sonra 
Florya plajlanm dola~m1~, plaj tari
felerini ve plajlardaki s1hhi tertiba
tm tarnam olup olmad1g1m tedkik et
mi~tir. 

B1~akla yaralad1 
Sabri ile Hakkl isminde iki kisi 

birbirlerile kavga etmi~Ier, Hak~. 
Sabriyi b1c;akla yaralarm~br. Polis. 
yarahy1 tedavi altma aldmm~, ca1lli 
yaka11lanm1~tlr. 

I Ankara Borsas1 I 
7 Temmuz 939 

Esham ve Tahvila' 
Tiirk borcu I pe§in 19.325 
S1vas - Erzurum Ill 19.SJ 
S1vas - Erzurum V 19.88 

PARA ve ~EKLF..R (Kap~ fiatle-ri) 
Lonclra 1 Sterlin 5.93 
New· York 100 Dolqr 126 665 
Paris 100 Frank S.355 
Milano 100 Liret 6.G625 
Ccnevre 100 Isvi~rc Fr. 28.545 
Amsterdam 100 Florin 67.2325 
Berlin 100 Ray§mark 50.835 
Brilksel 100 Belga 21.53 
Atlnn 100 Drahml 1.0825 
Sofya lGv Leva l .56 
Prag 100 <;okoslovak Kr 4.34 
Madrid 100 Pezeta 14.035 
Va~ova JOO Zloti 23.845 
Budape§te 100 Pengo 24.8425 
Biikrel} 100 Ley 0.905 
Bclgrad 100 Dinar 2.8925 
Yokohama. 100 Yen 34.62 
Stokholm 100 Isve~ Fr. 30.5475 
Moskova 100 Ruble 23.9025 

TIY ATROLAR: 
H A L K TiYA'.fROSU 

Kenan Oliler. ve nrkada§lan: Giindiiz: 
BABIBE l\IOLL., 

Uskiidar in§irah Bah1;eslnde 
Gece: Ortakoy Emek Bah<;esinde 

~iRiN TEYZE 

E G E TiYATROSU 
Nureddln Gene ve arkadn§lan 

Bu gece: Beylerbeyi iskele Tiyatrosunda 
KANUN ADA~ll . 

Na!jid Ozuri - Ertut;..,l Sa.di Tek birlikte 
Bu gece: Takslm Altmtepe Aile Bahc;eslnde 

SVRPiK - HAQiK 
Vodvll 3 perde. 

$ebzadeba!j1 T U R A N 
ATiNA KACAKCILARI 

ERKEK BALA 
Pazartesl, tarflamba bayanlara 5 ku~. 

Tel: 22127 . 
TVRK REVtl OPERETi 

Bu gece EFENiN A~KI Biiyiikdere alle 
ba.hcesinde S . Atllla ldares!nde 

A 

Bugiin LALE' de 
1 - Saf aga Don ii§ 

DAN1ELLE DARRiEUX 

2- Ganoesterler cellad1 
Verilen bu izahata gore Bak1rkoyti- Louis Haywaerd - Kay Sutton 

ne arteziyen usulile su vermek ilzere 3 .. En yeni Metro Jurnal [ 
. yap1lan sondaj 130 metre derinlige Bugiin saat l ve 2,30 da tenzllatb ma-
indirilebllmi~ ve bir miktar su bu- tineler. Y11z fiatlan 20 - 25 - 30 Kr. 
Iunmu~sa da yeniden baz1 tecrilbeler '9 If 

, '!*.. ~ 

Be§ikta§ SUA TP ARK Sinemas1 yazhk bah~esinde 
M~~1~:~sSemira MUHAMMET ve arkadaflarr : 
Filim: YA$ASI N ASK Abdiilvehap ve Leyla Murat 
Bi.iyiik Bah~emiz dar geliyor. Yiizlerce insan yersizlikten gerl doniiyor. 

Biletlerinizi giindtizden allruz. Her yer 10 kuru§tur. 
..••••••• Son gecesidir. KatmnaJUlIZ. Telefon: 4Sl4311i••••••li 
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POLITIKA 
Moskova miizakereleri ... 

l\foskovada hususi ingUiz murahhast Strang ile Sovyet hariciye kom.iseri 
Molotof arasmda ingiliz ve Fransiz sefirlerinin if tirakile parlak miizakereler 
her adun ba§mda yeni tekJiflcr ile karpland1gmdan safhadan safhaya gir
mektedir. lngiltei·e Hariciye N'tzaretinin ne§ir vas1tast (Taymis) vaziyeti; 
gerilemedigi gibi llerlemedigi ve binaenaleyh yerinde sayd1g. §eklinde tasvir 
etmi§tir. Fransiz matbuati da ingiliz - Frans1z ittifakma Rusyarun derhal 
girmesinden beklene11 bityilk faydalarm nihayet ~ siiriincemede kalma
smdan chemmiyetinf knybedeceginden end~e ediyor. 

Mosko\'& miizakerelerinin neden aksad1fl; diplomasi esrardan bulundu
g"undan salahiyettar nC"tilar tarafmrudi be.rtafsil izah edilmemektedir. ~u 
J(adar var ki ingiltere B~vekili aksakbga sebep olan itiraz ve mtitalaalarm 
yalmz bir taraftan yani Sovyetler tarabndan sadir olmad1g.w tasriha Iii
zum gormii§ti.ir. 

Hakikaten ~imdiye kadar miizakerelerin ilerlemesine ~bca engel ii~ 
Balt1k hiikumetine yani Rusya ile hudud olan Finlandiya, Estonya ve Le
tonyaya da Lehistan, Romanya ve Yunanistana verilen teminatm te§mili Sov
yetler tarafmdan isl'ar ile talep edilmesinden ileri geln~tir. ingiltere ile 
Fransa cografi vaziyctlerinden dolayt hi~ bir zaman yanhm elini uzatam1-
yacaklan bu memleketlcre teminat vennegi minasiz bulmakta idiler. Halbuki 
So\'yetler i~in bu ii~ mcmlekctin emniyette bulunmas1 bir hayat memat 
me elesidir. 

Nihayet ingiltere ile Fransa Sovyetlerile it~ifakm suya dii§memesi i~in 
Balhk hiikumetlerine teminat l'erilmesine raz1 olmu§lar velakin bunun i~in 
bu def a da Rusyamn bi~ bir zaman yardtm elini uzatam1yacag1 is\i~re ile 
llollandaya <la teminat wrilmesini ~art ko~m~lanhr. 

Sovyetler de i§in i~indcn ~1knmk i~in ingiltere, Frau.c~a ve Rusya arasm
ila aktedile~!k ittifaka Ttirkiye ile Lchisfanm da 8.luunasm1 talep etn~tir. 
I..ehliler; So\'yetlcrin askeri ~ard11n111a yani Leh to1>rakfannm Almanlara 
knr§l miidafaasma ~ardun ctmek uzcre Lehistana K1z1lordwmn girip yerle§
mesine ~imdiye kadar §iddetle muhalif idiler. ~imdi Leh ordusunun Sovyet
lerin tupraklanm miidafan cyl<'mesini icap edecek yeni tekliHere ise Val"§ova 
hi~ yana§acak degildir. Bu surctle l\1oskova miizakeresi en gi.i~ sa01aya gir
Dli~ hulunuyor. AK~AM 

? 

Mesleki kurslar 
F abrikatorler namma bir 

heyet aah giinii Ankaraya 
gidecek 

Biirolarmda <(al1§an rnemurlar ha
ri~, bir senede kullandlg1 i§~i ve miis
tahdemlerin sayismm giindellk vasa
tisi yiizden f azla olan mad en ocakla
rile te§viki sanayi kanununda tarif 
edilen smai mliesseseler, iktisad Ve
kaletince hazll'lanan bir nizamname
ye gore birer mesleki kurs a~ma~a 
mecbur tutulmu§lardlr. Bu gibl sana
yi erbab1, teklif ve programlanm en 
son 15 temmuza kadar hilkllrnete bil
direceklerinden ge~en pazartest giinti 
sanayi birliginde alakadarlar bir top
Iant1 yapm1§lardrr. Nizamname muci
bince, bu gibi kurslann bilci.imle ma
sarifatI, i§ veren milkellcflere aiddir. 
Halbuki i§ vcrenler ile te§viki sanayi 
kanunundan istifade eden fabrikatOr
ler, bu gibi kw-slann memleketimizde 
henilz kabiliyeti tatbikiyccsi mevcud 
bulunrnad1g1m ileri si.irmektedirler. 

Bu zevata gore bizjm i§c;ilerimizin 
mtihim bir k1sm1 henilz okuma yaz
ma bilmezken kendilerinl zorla kurs
lara ithal etmrnin hi~ bir faydasi 
yoktur. Halbuki, nizamnameyer< g&e, 
kursla11n bir vazifesi de i§~ilerden 

bilmeycnlerine yeni harfleri og'ret
mektir. Sonra, kanunun 3 i.incil mad
desindeki «Ac;1lacak kurslarda tedri
sat, c;all§Illa zamam dI§mda olmak 
uzere haftada en ~ok altI saattir.» 
hlikmil de itirazlan rnucib olroakta-
dir. Soylendigine gore, i§~llerimiz, ka
nuni i§ saatle1i rl;¥hilinde kAfi derece
de yorulacaklar1 ~~in bu gibilerin kurs
Jara i§tirakinden umulan fayda elde 
edilemiyecektir. 

i§ verenleri, idare bakmundan al~
kadar eden bir mesele de kurs saatle-

Hildeki hadise 
Bazi bahcivanlarin mallarinrn hale , 

alinmamasinrn sebebi ne imif ? 

Hile almnuyan sebze dolu kiifeler 

istanbul ve civannda sebze yeti§ti-
, ren bah~1vanlardan altrml} ki§iye ya.

km bir grup evvelki ak§am ge~ vakit 
rnatbaanuza gelmi§ ve hal idaresinde 
maruz kaldlklan bir vaziyetten dolayi 
§ik:dyette bulunmU§tur. Bu §ikdyete 
gore evvelki giine kadar istanbul 
ve civannda sebze yeti§tlrip hfi.lde 
toptan sati§a arzeden bu milstahsll
ler, evvelki a.k§am gene h!le mallan
ru gotiirmil§ler, fakat kendilerinden 
kilfe b8§ma alman 16 kurU§ Belediye 
resminden b8§ka 25 kUI"U§ da kabzi
rnal iicreti istenmi§tir. Bu parayJ. ver
mek istemedikleri i~in mallan hale ka
bul edilmiyerek satl§a tabi tutulma
rm§t1r. 

Fakat arazi sahibi miistahsiller, 
alacaklanru tahsil edememekle muir 
kil vaziyette kalmaktadtrlar. Bunlar, 
kendile.rine bo~Ju olan yancllarda
ki alacaklanru tahsil etmek i.izere bby
ie bir propaganda yapmt§lar ve bu 
propaganda ile kendi alacaklanm tah
sil etmegi temin etmi§lerdir. 

iLK TIMARHANELER 
Ilk tunarhaneler Emeviler devrin

de Arabistanda a~rldt. Fakat daha 
9ok eski devirlerde delilerin ayn bir 
yerde tecrid edildikJeri de muhak
kaktir, ancak tam tarih tesbit edile-

yer aynld1. 
1657 den sonra Avruparun biiyiik 

~hirleri.nde tunarhaneler kurulma
ga ba~Iand1. ilk timarhane 165'7 de 
«Ki.i~iik evler. ad.I altmda Pariste 
a~ddl. 0 devirlerde en ~ok tmiarha
ue Fransada vard1: '7 tane. 

• ridir. «Yorulan i§~i, acaba hangi saat
te kurs yapmaga rnecbur edilebilir• 
denilmektedir. 

Bah<;1vanlar, sebze, meyva !iatlerini 
ucuzlatmaga karar veren Belediyenin 
kabzunalllg't kaldirma~1 dil§ilndilgii 
s1rada ticaret serbestisini tahdid eden 
bu vazlyetten cok §ikA.yet etmi§lerdir. 

i§te bize haller idaresinin bir pro
paganda mahiyetinden farkSiz olarak 
gosterdigi vaziyet budur. Nitekim 
diin de iktisad miiduril B. Saffetin 
rnildahalesi ilzerine hfile mal arzeden 
biltiln milstahsillerin mah kabul edil
rni§tir. Maamafih Belediye miistahsil
ler ile yaric1lar arasmdaki vazlyeti de 
tedkik etmege karar verm~tir. iktisad 
miidtirlilgu tahkikatma bugiin de de
vam edecektir. 

~--~~--------

1 kt is ad V eki.leti dericilerden 
malumat istedi 

miyor. • 
A\TUl>ada ilk t1marltane de, Arap

lardan ornek almarak 1309 da Va
Jence"de kuruldu. 

Halya ile Fransada 1400 senesine 
kadar trmarbane yoktu. 1400 den 
soma iki binay1 delilere tahsis etti
ler. Baz1 hastanelerde de deliler i~in 

Bunlar halen mevcuddur: 165'1 de 
a~tlan Salpetriere. 1681 de a~dan 
L'hospice de Vannes. 1660 da a~tlan 
Hotel - Dieu. 1605 de af;1lan Charen
ton. 1699 da Marsilyada a~dan 

Saint - Lazaro. 
----~--~--------~-----

Bir spor 
Ameriko. ajanslan l?Oyle bir haber 

verd1: 

- Me~hur sporcularmuzdan Cla
rence 400 kilometreyi yilzerek 77 saat 
otuz saniyede katederek yeni bir 
dunya rlkoru tesis etmi~tir! ... 

Bu haber cihan spor mahafilinde 
blr bomba gibi patlad1. ilk anda her
kes isarur gibl oldu ve ~alad1. 

Sonra i~i ele altp incelediler ve habe
ri ~iddetle tekzip ettiler. 

Ylizmelerde butun mesele ~!lo~, 

kontrol ve sularm cereyaru meselesi-

rekoru 
dir. 400 kilometrelik bir mesafede 
ylizene hi«; bir f ederasyon alakadar 
olamaz. 

Yilzmelerde mesafe 1.609 metre 
olarak: tahdid edilmi~tir. Bu yilzme
ler havuzlarda, cereyans1z sularcla 
yap1hr. 

Bunun haricindeki yilzmelerde, is
terse yiizimciiniin 10000 kilometre 
yilzdilgu iddia edilsin, spor bakmun
dan hi~ blr klymeti yoktur. 

Mukavemet havuzu dahilinde ol
mak ~a1tile 1500 metre kabul edil
mi~tir. 

1 dakikada neler oluyor 
Fransizlar bir dakikada doksan ki

lo at eli yerler. 

Otuz saniyede <.;inliler dart bin be$ 
yilz franklzk tuz vergisi tahsil eder
Zer. 

Bir dakikada Romanya Alm.anya. 
ya yiiz clli franklzk degerinde canli 
hayvan ihra~ cderler. 

Meksikada bir dakika i¢nde on 
bin alti yiiz franklzk maden istihsai 
eder. 

Bir otomobil iki laza 
~arparak yaralad1 

Diln a~am ilzeli :?i~hane karako
lundan Galataya inmektc olan ~o
for Silleymamn idar-esindeki otomo
·bil, yirmi iki ya.,larmda bayan Muh
terem He arkad~1 Lemana ~arparak 
her ildslnin de ag1r surette yaralan
masma sebeb olmu~tur. Yaralllar 
Beyoglu hastanesine kaldmlm1~. ~o
for tevklf ed1lmi~tir. 

Elektrik ~alan mahkum oldu 
Ad.nan admda biri elektiik saatine 

bir tel takarak gayri me~ru 1;iekilde 
cereyan almak suc;undan dolay1 Sul
tanal1med birincl sulh ceza mehke
tncsinde muhakemc edilmi~tir. Sut;t 
sabit goruldugtlnden Adnarun ti~ ay 
hapsine karar ve~tir. 

Ru.sya tnilli kiiltiir i~in otuz saui
ye ~inde yetm.i!j be$ bin frank sarf
eder. 

Jap<myada balzk sanayiinde yii?. 
binlerce am.ele <;all.$lr. Bir daki.kada 
Japonyada on ii~ bin frankltk balzk 
tutulur. 

Amerikalzlar deniz, kara, hava yol
culuklannda bir dakikada di:>rt yilz 
doksan dokuz frank sarfederler. 

Kuzey irlandada dakikada bir ton 
maden qikanlzr. 

M iihenC:lislerin diplomalar1 
deiittiriliyor 

Yenl mlihendislik kanununa gore 
yilksek milhendis mektebinden mezun 
olan miihendislere yilksek miihendis 
iinvaru verileceginden Nafia Vek!le
tinin i~arile bilttin miihendislerin 
vaktue ald1klan diplomalar yeniden 
degi~tirilmekte ve yeni diplomalanna 
(Yilksek muhendis) ii.nvam yaz1l
maktadlr. 

Eairgeme derneginin lar 
balosu 

Mevsimin en eglenceli ve kibar ha
losu olan ve hasllat1 hayirperver mak
sadlara sarfolunan k1r balosu 15 
temmuz cumartesi ak~am1 biltiln ge. 
ce sabaha kadar Suadiye plajmda ve· 
rtlecekUr. Biletler kap1da satllacak
ttr. 

Yukanda, §ikayet ve dileklerini bir 
kac sattr ile hillasaya <;all§t1g1m1z mil
kellefler, Ankaraya bir heyet gonde
rerek temaslar yapacaklardlr. Mensu
cat sanayii r>amma Karamilrsel fab
rikas1 mtidilru ve sanayi birligl ikin
ci reisi B. Mehmed All, kau~uk sana
yii namma milhendis B. Rilftil Dik
tilrk, madenciler namma B. Feyzl, ge
neral Nuri cimento sanayiinden B. 
Kenan, heyeti te§kil etmektedirler. 
Heyetin, oniimiizdeki sah giinu Anka
raya gitmesi rnuhtemeldir. 

Dun, bu hususta bir muharririmi
ze, salahiyettar- bir zat §Unlan s0yle
mi§tir: 

«- Herkes istedigini hiikiimetten 
dilemekte serbestir. Miikelleflerin 
Ankaraya bir heyet gondereceklerini 
gazetelerde okudum. Heyet, olsa olsa, 
bir kls1m milkellefiyetlerin tahfifini 
veya muvakkaten tehirini istiyebilir. 
Yoksa kanun, kanundur, Meclisten 
~l1mu§tir, ve verilcn milhlet te bitmek 
iizeredir. Hilkumet, bilhassa be§ sene
l!Jt sanayi planlarm1 tatbik sahasma 
koydugu vakittenberi bOyle kalifiye 
i§c;ilere rnemleketin muhta~ oldugu 
kanaatine varmt§tlr. Bu nizamname, 
boyle bir kanaatin rnahsulildilr. GOriil-

Matbaarmza gelen bu grupun bazi 
mi.imessilleri de dun Belediye iktisad 
mildilrlilgune giderek Belediye ikti
sad mi.idilril B. Saffete §ikayette bu
lunrnu§lardtr. 

Bunun ilzerine B. Saffet hiller ida
resine giderek bti.tiin mi.istahsillerle 
birer birer temas etmi§ ve hil idare
sinde de tahklkat yapm1§tir. 

Dlger tarafta.n biz de h!l idaresin
de tahkikat yaptik. Bize verilen rna
lllrnatm hUlasas1 §udur: 

Halde sat1lan sebze i~in ktife b8§1-
na al.man riisum, kiif e ve kabm bil
yiikliik ve kii<;ilkliigune gore 2 kuru§
la 8 kuru§ arasmda tehalif eden bir 
tarif eye tabidir. Alman hamaliye uc
reti bundan hari<;tir. Bu rilsumdan 
ba§ka kaozimal iicreti namlle hi~ bir 
iicret almmamaktad1r. 

Ancak bazi arazi sahibi miistahsil
ler kendilerine aid araziden bir kJ.S
mrm yanc1lara. vermi§ler ve kendi 
lerlne kredi a9m1§lard1r. Bu yan
c1lar, mahsul yeti§tik~e mahsultin sa
t1§mdan elde ettikled has1Iat ile bor~
lanm odemektcdirlc~r. 

ikt1sad Vekaleti, i;;ehrimizdeki de
ricilere gonderdigi birer tamimde 
rnamul derilerin istihsal masraflar1, 
fiatleri ve ihracat vaziyetleri hak:kln
da malumat istemi~tir. 

Diln, istanbul deri sanayicileri, is
tanbul sanayi birligindc bir toplant1 
yaparak Vekaletin suallerine cevap
Jar haz1rlamaga b~lam1~larchr. Ha
zrrlanan cevaplar, bir rapor halinde, 
iktisad. VekAietine gonderilecektir. 

Caddelerde yap1lan bah~eler 
Laleli ile Aksaray arasmdaki Ordu 

caddesinin ortasmda yap1lan bahce
nin asfalt k1snnlan bitmi~tir. Yakm
da <;i~eklerin dikilmesine ba~Ianacak
tir. Aksarayda Karakol kar~1smdakl 
ko~enin kaldmrm pek harapti. Bura
s1 da asfalta tahvil edilmi~tir. Atatu1t 
caddesinde de bahi;e ve beton yap1l
masma b~Ianim~t1r. 

Fatih • Edirnekap1 arasmdaki cad
denin de bah~e klSlmlan yap1lmakta
chr. Ancak ~imdihk bunlar Fatih ca
miine, yani Malta ~r~IS1 istasyonuna 
kadar yap1lacakt1r. Bah~eler temmuz 
sonuna kadar ikmal ed1lecektir. 

mil§tur ki: Yalruz sanayi mekteplerin- [ G u·· N u·· N . ] 
den yeti§enler, ihtiyaca yetmemekte- AN s I Kl Q p ED .1 s .1 dir. Kurslann bilyiik faydalanm ~ok 

ge~meden anhyac~g1z.» ----------------------------------------.J 
Hi~ yUzunden 

Agiz kavgaa1 kanli cinayetle 
neticelendi 

Diin a~am iizeri, {>ehrimizde hie; 
yliziinden bir cinayet i~lenmi~, su~lu 
yakalanrru~tir. Galatada oturan 
Kadri, dtin ak~am 18,30 raddelerinde, 
Kili;ilkpazarda Hamdi isminde birisi
ne raslam1~. aralarmda mevcud bir 
meseleden dolayJ. kavgaya b~lam1~hr. 

Ag1z ka vgas1 klz1~mca Kadri b1c;a
g1ru cekmi~, Hamdinin karnma sap
lam~t1r. Etraftan vakay1 gorenler, 
keyfiyetten zab1tay1 haberdar etml~
lerdir. Gelen cankurtaran otomobili 
ile Hamdi, Cerrahp~a hastanesine 
kaldmlm1~tir. Yaralmm barsaklar1 
d~ri c;1km1i;; oldugundan Slhhi vazi
yeti ag1rdir. ------
Asliye dordiincii ceza hi.kimi 

vazifesine ba1lad1 
Milnhal bulunan istanbul asliye 

dordilncil ceza mahkemesi relsligine 
tayln olunan Bursa ceza hakimi a. 
Bilrhaneddin istanbula gel~ ve diln
den itibaren dordii.ncil ceza rnahke
mesinde reislik vazifesine b~~trr. 

Sel f elaketine ... ugrayan 

senvn kascalbaso 
Bulgaristand11 Roslt.sa nehrlnin tafma

slle husule gelen son seylabda 200 kadar 
insanm oli.lmii vc 1000 den !azla blnamn 
yikllmas1 ve yalmz Sevllevo'da 1735 kU)i
nin meskensiz kalmas1 giiniin meselesi
ni tefk.ll etmektedir. 

Sey!Abdan yan yanya harab olan 
Selvievo kasabasuun tarih~esl 4udur: . . . 

Turkce lsml Selvi'dir. Bu kasabamn 
etrafmda bulunau kale, kule glbl eskl Asar 
enkazmdan yap1lan tedklklerden anlaftl
d1jtma gore, Selvl 17 ncl as1rda kurulmll.f
tur. Sonra kasabanm saklnleri yerlerlnl 
de~tlrerek Rositsa nehri boyuna yerle§
m~lerdlr. Ve nlhayet bu nehlr g~enlerde 
onlann mahvma sebeb olmu§tur. Selvl'nln 
ismine 18 incl as1rda baz1 seyyahlann ha
tlra defter erlnde raslamr. 1850 y1lmda 
maruz kald11t1 veba hastal1~111dan harab 
olmUJtur. O zam11nlar1 burasm1 2iyaret 
eden FranSlz seyyahlarmdan Klprlyan 
Rober hat1ra defterlnde: «Selvl, 8000 nil
fuslle helfik oldu• diye kaydetm~tir. 
~lmdlkl Selvi'nln nilfusunun hemen ii~

te blrini Tiirkler te§kll etmektedir. Tu~
yanda Turkler de lnsanca zayiat verm~
lerdlr. Turklerln burada Mithat pal}a za
manmdan kalma blr rilfdiye mketepleri 
vard1; lAkln sonradan kapatilm1~t1r. ~lm
dlki halde Tiirklerin blr llkokulu mevcud
dur (idi.I Abdillazlz devrinden kalma bir 
de taf koprii vard1r. Bu koprilniln turk~ 
Jdtabelerl halen muhalaza olunn1114tur. 

Selvi'de dah11 bir cok Turk eserlerl d1kkat. 
~arpar. 

Kasabamn Bulgar halkl, 1876 da Bulgar
lann tstiklal mucadelelerine I§t.irak etmlf
lerdir. Selvi'de .sv. Prorok i:Hya.. lsminde 
18 Incl as1rda yap1lm1§ blr klllse Ue cami
Ier de vard1r. 

Maarlf hususWlda Selvl ileridedlr. istlk-
18.lden evvel Yunan killturune tabi olnu
yan yekA.ne §ehirdir. Qiinku Bulgar tarlhl
ne gore, Rumlar:, Turk ,idareslnde Bulgar 
reayislru hrlstlyan olmalan dolayislle Os
~anh hukQmeti nezdinde Rum dlye gtis
tererck kendl killsc ve mekteplerlne almlf
lar ve bOylellkle ikl yiiz seneden tazla blr 
tievlrde Bulgarlar1 YW1anl11§tmn11ta ~a
ll§ml§lard1r. Bu sebeble Bulgarlar. evvell 
Yunan klllsesi ldaresinden kurtulma mil
cadeleslne glrl~i§ler ve dolayislle en son
ra da slyasi lstiklal savllljma kalkm1§lar
d1r. Bu lklnci slyasi mticadeleye Selvi de 
i§tirak etml§tir. 

Bulgaristanm cskl paytaht1 Timovo 
mmtakasma tabi ol11n Selvl'nin bugiinku 
niifusu 10,000 kadardtr. Burada 5 ilk ve 
ortaokul lie blr muhtellt Ilse, kizlar l~ln 
bf~ki, dlki.§ mektebl, blr tlyatro ve blr ku
tuphane vard1r. Ziraat, ba~c1bk ve hay
va.n bak1c1h~mdan maada. kasaba, sanat
lerlle sanayllle de marurtur. Her scne de 
Selvi'de bfiyuk bir panayir kurulur. 
~imdiki halde Bulgaristamn her hususta 

parlak ola.n bu dlyan aeylabdan harabeye 
dorunllftur. 
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Kola ihtiyac1 ·olm1yan bir adam 
lki kolunu kaybeden Elroy ayaklar1na 

ellerin yapacag1 i1leri gOrdiiriiyor 
lnsan uzuvlann· 

dan birl sakatlan
<h.tl zaman haS1l 
o1acak noksanlijp * 
teiifi etmek kolay 
bir ~ degildir. 
Yalwz ¢md1 Fran· 
mda bulunan cKol· 
suz a.dam.> namile 
:maruf Elroy ismin
de biri ayaldanm 
el gibl kullanmak 
;hususunda gOster
digi meharetle na
zan dikkati eelbet
mi~tir. 

Viicudun en ka
biliyet.siz uzuvlann
dan saytlan ayak
lara el meharetini 
vermek hiinerlni 
g0steren bu adam 
clle yapllmas1 kabil 
ola1' biitiin ~leri 
ayaklanna suhu
leUe gordilrmekte
dir. 

Mesela yukanda 
(1) numarah re
simde de giirdilgil
ni.iz gibi Elroy 
ayaklarile pek rs.
hat tral? olmakta
dlr. Tr~ olmak 
~iipheslz bir zevk
tir. Fakat insamn 
ad1 Elroy olunca 
ayakla bile olsa 
bu zevld tatmak
tan gerl kalmaz. 

(2) numarall re
simde Elroyun sag 
ayagiie not defte
rine blr randevu 
kaydettigini g0ri.i
yorsunuz. Elroy 
ayaklarile pek gii
ze1 resimler de yap
makta, b~ zaman
lanm bu suretle 
h~ gecinnektedir. 

(3) numaral1 re
simde kolsuz ad.am 
bir lokantada ayak
larilq yemek yer-
ken goriiyorsunuz. Bakm ekmegt ne 
biiyiik blr nezaketle kesiyor. 

(4) numaral1 resimde yemeginl yi

yip kamm1 oyurm~ olan Elroy gar
sona hesap vermektedir. El olmayin
ca parayi ayakla odemek yalmz bu 
m~hur kolsuz adanun yapacagi i§

lerdenclir. 
(5) numarall resme iyi baklmz. El-

Tefrika No. 1 

roy bir dostuna telefon edJyor. Re
s:imde gOrdilgilnfrz bu ciddi tavn al
madan evvel sol ayaguun b~ par
magile arad1g1 numarayi ~virm~, 
sonra sag ayagile ahizeyi kulagma 
gotiinnii~ilr. Bu 1~ gormek i~in ka
tiyen zorluk ~kmedigi yiizilnden 
pek iyi anl~yor. 

(6) numarall resim kollan olma
yan Elroy'un kendini ~algi ~k 

SEViLEN KADIN 
Biiyiik macera romanr 

Bundan on dokuz yirmi sene evvel, 
I 

te§rinisani bB§langicmda, yagmurlu, 
soguk bir giindii. Zenginler, sayfiye
lerinden aynhp 'kl§hk evlerine donil
yorlardl. Yollarda ~ arabalanna ras
lamyordu. 

Bogazit;inin uzak iskelelerinden bi
rinde, ya§l1 bir arabaCJ, hususi bir pay
tona kO§ulmU§ kuvvet.Ii, cins atlarui 
dizginlerini Sik1 Sik1 tutuyordu. Kulii
besinden ~1kan §irket memuruna ses
lendi: 

- Beyiml Acaba vapur ka~ta ge
lecek? 

- Daha on dakika var. 
Yan tarafta, tck atl1 bir brigin ba

§Ulda bekliyen, ki.ilhanbey klhkl1 b!r 
seyis, gillerek, paytonun arabac1sma: 

- Qiflige ezandan sonra donecek-
slniz galiba ...• dedi. 

- Oyleye benzer. 
- S17jn han1mefendiye de ne oldu?. 

Hangi riizgfl.rlar atiyor bu mevsimde 
onu buraya? 

- B1lmem ... Diin sabah telgraf ~ek-

Nakleden : ( Va · llii ) 
~. Arabayi iskeleye istetmi§. 

- Epey r.amandlr bu semtlere ug
ramaml§tl, degil mi? ... 

- Evet, tamam on bir senedir ~i!
likte kaJmad1... Hiirriyet ~lkabd.an· 

beri ... 
- Sizinkisi de bulunur ~iflik de

gildir hani... 
Arabac1 ibrahim aga, ba§ml mu

hatalnrun aksi istiknmctine ~evirerck, 
gururla: 

- Elbette... Hamm sultan eviaa1-
dir bizim hammefendi. .. Ana tarafm. 
dan sultan Mahmudun k1zmm toru
nu oluyor ... ~ah babas1, cocuguna ver
mi§; ondan da mal miilk bizc kalml§ ... 

- Malum, malum ... Korulanmz bu
lunmaz av yeridir ... Bizim beyin ara
zisi de f ena degildir amma, sizinkinin 
yanmda solda S1f1r kallr ... 

- Damad1 otuz bir mart vakasm
da oldii, klzt da arkaSI sll"a merhum 
olunca hammefendi art1k buraJara gel
medi... 

- Hep konakta :ml oturur? 

zevldnden de mahrum etmediginl 
g0stermektedir. Kolsuz adam sag 
ayagile cok iyi nuzrap tutar ve ele 
gore yap1Im1~ bir musiki filetini 
ayaklarile biiyiik bir meharetle kul
lanir. 

Elroy i~te bu sayede felaketini ber
taraf etmege muvaffak olm~ ~yam 
dikkat bir adamd1r. 

- ~ogu vaktl Ac1bademdeki bagm
d.a g~er. 

- Torunu var, degil mi: Necile ha. 
rum? ... 

- Pek klymctlisidir. Dizinin dibin
den ayumaz ... ~imdi on yedisine basti 
rnB§alJah ... 

- istanbulun en zengin klz1 imi§ 
diyorlar ... 

- Elbctte ... Babadan, anadan yedi 
mlraslan ... Bilyilk anas1 da gaziinil 
yumunca var hesap et ... 

- Vay anam ... Mangiz girla, 9ese
ne... Amma, pek aksiymi§ sizin koca
.kan! ... 

- Tabii, saltanath!. .. Kimin toru-
nu? Kimin kw? ... Ona gore de kibirli ... 
Yaman serttir ha ... Biber ... insaru bir 
ha§lar, sorma ..• Tiril tiril titreriz. .. Di
yorlar ki biricik klZl oldilgu giin bile 
g0ziinun ya§lm kimseye gostermemi§ ... 
Eh bakallm, senin efendin ne ~lemde? 

- Ne alcmde olacak?... Ya§iyor ... 
Paralan savuruyor. 

- Girtlagma kadar bor~ i~indey
mi§I ... 

- Olsun ... Sen ona bakma ... Hem 
gilzel, hem kibar. .. Bir de bakarsm 
gilniln birinde zengin bir klzla evlenir, 
gene i§lerini yoluna koyar. 

- Bizim kil~iik harum1 alabilse ya
§adlgm1z giindi.i! 

Seyis, kcndi damad girecekmi§ gi. 
bi, san di§lerini gastererek giildti. Son-
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lzmlrde lki cinayet 
Bir gen~, kiz kardefinin eski 

ni,anltslnl yaraladt, yarali oldii 

Ba,ka 
dan 

biri de mahalle miimessilini karn1n
oliimiine sebeb oldu yaral1yarak 

Izmir (Ak§am): 
- Kar§lyakada 
Sogukkuyuda bir 
cinayet olmu§, 
Rodoslu Hiiseyin 
ve o~lu 20 ya§Ia
nnda Hasan Oz. 
klran, b1~akla 

Mehmed o~l u 
Mustafa ~ayolu
iu yarallyarak ol
diinnil§lerdir. Ci
nayetin sebebi bir 
klz meselesidir. 
Htiseyinin 16 ya
§mda Guzide a. Kaul Hasan OzJoran 
dmda bir klZl var-
d.Jr. Mustafa, bu klza talip olmtl§, bir 
ay evvel ni§anlanm1§lard1r. Fakat 
Mustafarun, Slk Sik nl§anllsmm evi-
ne gitmesi ve k1zla gorti§lllesi bazi de
dikodulara sebebiyet verdi~i icin an
nesinin te§vikile Mustafa ni§an yuzti
giini.i fade etmi§tlr. 

Bu vaka.dan 15 giin sonra Mustafa, 
tekrar klzm evine gitmi§Se de kizm ba
basl ve agabeysi, evlerine gelip k1zla 
goril§mekten kendisini menetmi§ler
d.ir. Vaka giini.i Mustafa tekrar gel. 
mi§, evvela pencereden k1zla goril§
m~. sonra eve girmi§tir. Klzm baba
Sl Hilseyin ihtlyar bir adamchr. Mus
tafayi gormi.i§, kendisin~ nezaketle ve 
tathhkla: 

- Oglum, bu evde senin art1k i§in 
yoktur, fakat sen ikide birde gene ge
llyorsun, maksadm nedir? demi§, Mus
tafataf ayi geriye do~ itmi§, lozm 
karde§i Hasan da o s1rada yeti~~ ve 
blr b1cakla Mustaf ayi kabasmdan iki 
yerinden yarallyarak kacmi§tir. Ha
san ka~arken, elindeki b1~agi evin ab
desthanesine abm~br. Mustafa mem
leket hastaneslne nakledilmi§ ise de 
fazla kan kaybettig'i i~in olmil§tilr. 

Hasan ve babas1 HU.Seyin yakalanarali 
adliyeye teslim edilml§lerdir. Bl~ak 
da atlldlg1 yerde bulunmU§tur. Tah
kikat mtiddeiumumillk~e ikmal edil
mi§ ve suclu baba ile oglu me§hud cfi
rUmler kanununa gore muhakemelerl 
gijriilmek uzere agir cezaya verilmi§
Ierdir. 

lkinci cineyet 
izmir (Ak§am) 

- Bozyakada ha- , . 
Cl HasEm tepe- .. 
sinde bir cinayet .. 
olmu§, Hasan oz, 
baytar admda bi- ~ 
ri b1~akla Bozya
ka rnahalle mii
messili B. Ahmed 
Ziya Ahlazi kar
nmdan yarallya
rak oldilrinii§tilr. 
Yakanm sebebi, 
eskl bir mesele- . 
dir. Bozyaka ma
halle mi.imessili O· Kati! Hasan Ozhaytar 
Ian B. Ahmed Zi-
ya, vaktile mahallesinde yap1lan bir 
h1rs1zhgm faili olarak Hasan Ozbay
tari gostermi§, karakola §ikayet etmi§' 
ti. Uzun tahkiattan sonra Hasan ser
bes b1ralolm1§, bu ihbar meselesini 
unutm1yan Hasan, nihayet B. Ahmed 
Ziya ile kar~1 kaq1ya gelince aralarm
da bir miinak3.§a gecmi§tir. Milnaka-
§a esnaSJnda Hasan b1~akla B. Ahmed 
Ziyayi karnmdan yaralBmI§tir. 

Yara hafi! zannedildigi i~in ehemmi. 
yet verilmemi§, memleket hastanesine 
kaldmlan yarallya ameliyat yap1lma. 
m1§t1. Oliim, bu yi.izden olmu§, su~Ju, 
b1~akla yakalanarak adliyeye veriJ
m§itir. B. Ahmed Ziya, halk i§lerinl 
gormekte, iyilik etmekte daima on sat. 
ta kO§an, hamiyetli, iyi blr zattJ. 
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Torbah jandarma komutan1 
Torbah (A.k§am) - Torball kaz.asJ 

jandarma bolilk komutam yi.izba§I B. 
Sabri Aksoy Denizli jandarma alay 
komutanhgi miilhaklhgma terfien ta
yin edilmi§ ve yeni vazifesine ba§la
mak i.izere Denizliye gitmi§tir. B. Sab
rt Aksoy, Torbal1da jandarma ooli.ik 
komutanhg1 yapbg1 uzun seneler, bir 
~ok eserler viicude getirmi§, koyler ara
smda telefon tesisab yaptmm~, yenl 
karakol binalan in§a ettirmi§tir. 

YURO Ya vrular1na 
Yen! Yllda Kitab alamayacak a.rka

dD.§lanmza b!.r yard1m olmak Uzere 
okudu?;unuz mektep klt.aplanru (,{<>cut 
Eslrgeme Kurumuna vermenlzi Kurum 
saygiyla dller. 

-------------------------d 
ra ciddiyet1e tekrar sordu: 

- Sahi, ne diye bu mevsimde bu-
raya geliyorlar? 

- Aklllarma esml§tir. 
- Lftkin Necile hanun Slkllacak ..• 
Durdu; ve merakla: 
- Zcnginligine gore sizin kii~i.ik ha

rum gilzel midir? 
- Orta ... Daha ziyade giizel denir. 
- Belki de bizim bey onu bege-

nir ... 
ihtiyar arabac1 yi.iziinii ek§itti. 
- Sizin agzuuza gore ka§lk degil 

o ... 
- Eh, kimbilir kismet ... Kom§uluk 

var arada ... 
O esnada vapm· gelip yarul§tI. Ara

bac1Iar, muhavereyi kestiler. :V~urun 
kadmlar tarafmdan Necile ile bilyiik 
annesi Mihrinur hammefendi, yanJa. 
nnda iki hizme~ile goriindiller. LAci
verd dradan ~ar§aflanmn iisti.ine, si
yah samur geni§ blrer e§arp atillyd1. 
Bilti.in hallerinden kibarl1k ve zengin
lik aklyordu. 

Ayni zamanda iskelede gayct ~K 
giyinmi§, ince krrp1k b1yikll, tek goz
liiklil, a~k gri getrll, getrinln rcngln
de kruaze yelekll; kolunda ipek a.star 
pardosilsil, elinde altm bB§l1 ince bas .. 
tonu, ba§mda pi.iskillil yanda §1lik :re. 
si, zarif bir gene belirdi. 

Harumef endiye hiirmetle bir kandiJ.. 

Bir vapur aeyyah geliyor 
30 temmuzda italyan bandtrall 

Markopolo seyyah vapuru limamm1-
za gelecektir. Vapurla gelen seyyah
lar 1 agustos gi.ini.i Bogazda bir ge
zinti yapacaklar ve vapur o giin saat 
17 de Bilyiikada onlerinde demirliye
rek seyyahlar adayi gezeceklcrdir. 

0 gece saat 24 de Mudanyaya gide
cek vapur halk1 Mudanyayi ve <;a
nakkaleyi ziyaret edeceklerdir. 

Seker tirketinde tefti§ler 
f?eker ~rketinin istanbul ~ub in

deki biltun hesaplam. tedkik ve kon~ 
tol etmek ilzere diin, iktisad Vekale
tinden iki milfetti~ ~eh11mize gehnif
tir. 

::::I 

elini optii, alruna koydu. 
Mihrinur: 
- Vay! • dedi. - Vehbi beyefcndi ..• 

Burada m1Simz? 
- Size burada raslad1g1mdan do

Iay1 aSil bcndeniz hayret edeyim ha
mmefcncli ... Dcmek nihayet semtimiz 
akllmza geldi... Uzun mtiddet ka1ma.. , 
ga niyet var m1, fem? 

- Belli degll, oglum. 
Arabalarma dogru yiiriiyorlard1. 

1 

Delikanl1, hafif ~e tereddiidden son. 
ra: 

- Ziyaretinize gelmeme mi.isaade 
buyw11r musunuz? 

Kadm, sozil k1sa kesmek isteyen J.'\. 
kayid blr eda ile: 

- Tabii ef en dim ... • dedikten son
ra, arabanm ontinde bekliyen torunu
na: - Haydi klz1m!. .. ~abuk binclim.~ 

· Yaklt ge~ oldu ..• Yolumuz uzak ... 
:Ve delikanhya donerek: 
- AUaha 1smarlad1k, beyefendi! ~ 

ihtiyar kadmm hali gibl sesi de 
serttl. Fakat gen~ erkek ehemmiyet 
bile vermeden biitiln dikkatile Neci
le'ye bak1yordu. 

Klz, agir bir hareketlc paytonun 
sol tarafma oturdu. Alt1111§hk bir ka!
ia, dizlerinin iistilne blr- yiln atk1 ort
tii. Bu bareketler her ne kadar ~abuk 
olduysa da gen~ klZlll rahats1z oldu
llmu Yehbi fark.etti. 

Ii ternenna ettlkten aonra yakla§ll! , 

.. 
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Hatay vilayeti e dair kanunlar 
Mecliste alk1~larl kabul edildi 
1 

(Bal} taraft 1 ind sahtfede) 
ve tskenderun Umarurun, Toprakka
le • tskenderun hatt1run Devlet De
miryollan ve llmanlan ~letme umum 
miidiirliigune devrine aid kanunlan 
alkl§Iar arasmda tasvip eylemi§tir. 

B. Tayfur Sokmenin beyanab 
Ankara 7 (Telefonla) - Millet Mec

lisinfn bugtinkil toplantlSlllda Hata
ya alt kanunlann milzakere ve kabu
lfi mO.nasebetile soz alan B. Tayfur 
SOkmen (Antalya) 'beyanatta bulun
Bm~. Huzuruna Hataylllann min
net ve ~ilkran hislerinl arzetmek i¢n 
~ktlm dedikten sonra ~ sazleri say
l~tir: 

Aziz arka.dru}lar, mazinin kara giln
!erinin birlktirdigi korkun!,( bulutlar, 
&lklci ve muzic kAbuslar buyfilderiml
zin biiki.ilmez nurlu ellerile silindl, 
dagtldl. Ebedi bir sabah i~de sevinc 
ve heyecanla Hatay bugiin de bay
ram yapmaktadlr. 

Saym arkad~anm. her Tilrk gibl 
HataylJ. karde~erlnizin de bir. giin 
gelip miistcvlilerln zulmiinden, esa.
retlnden kurtulacagma inanrm~t1. 
~unldi Tiirkle hurriyet ve istiklal 
mefhumlan daima beraber ve yanya
nadlr. c.(Al~lar) Diyebilirim ki is
tikltl.1 ve hiirriyet TG.rkle dogmulitur. 
Tiirkle ya.111yacaktir. (Al~ar). Bu 
biiyiik millet biitiin diinyaya biiyiik 
dedlcr verm~tir. Eger her hangi 
bir millet hiirriyet ve IstiklAlini kay
betmek betba.hhgma ugrarsa Tiirkiin 
~erfeli tarihinl okusun. (AllaF). 
~e aziz arka~Ianm. bu in~, 

bugiinkii mesud neticenin do~
dur. Arkad~lar, Hatay hi~ bir kuv
vetin degi~tirmege muktedir olam1ya
cag1 anavatan hududlannm sonunda 
vefak!r, sad1k bir bek~ldir. Aziz arka
da!ilar, bu yilce rneclisin bu rnukad
des dava ugrunda her zaman ve her 
vesile ile gOsterml~ oldugu hassasiyet 
ve yiiksek altl.ka kar~ismda Hatayll
larm sonsuz ~ilkranlanru tekrar arze
derim. 

Sdzlerirne nihayet verirken, bu milli 
da vamn yap1cIS1 ebedi ~ef Biiyiik Ata
tilrkiin rnanevi huzurunda egilirken 
bu mukaddes davayi tahakkuk etti
:ren Milli ~ef tnonWle layezal ~ilk.ran 
ve tazimlerimi arzederirn. Yine bu 11ziz 
da vay1 yilmaz bir azim ile takib eden 
saym Refik Saydam Kabinesine ve 

· Y1lmaz ~elik Tiirk ordusuna da saygi 
ve minnettarllklanmt arzederim. Ya-
~asm ve verolsun Turk milleti, Hatay 
miibarek olsun. (~iddetli ve siirekli 
alkllilar) 

Hatay hakk1ndaki 
kununlar 

Ankara 7 (Tele!onla) - Biiyiik Mille' 
Mccllsinln bug\inkii i(Wtlma.mda miistace
liyetle milzakcre edllerek kabul cdllen 
Hataym askertl.k l§lerlne, Hatayda. villi
fet kurulmnsUla, Hatay vlliyetinde adll 
kanWllt1.nn tatblk §ekline ve llii.mlnnn in
taz tarzm& aid kanunlllnn esasla.ruu bll
dlrlyorum: 

Hatay hallanm askerlik itleri 
Hatay halkmdan 1332 ve dab.a. cvvelki 

dogumlular lhtiyata g~lrilir. 1333, 1334 
ve 1335 dogwruulnnn yoklamalan ve a.s
kerllk mwunelcleri 1 ikinclkanun 1940 cl.a. 
bqliyacaktu'. 

' Hntay jandarma. ve polls bizmetlerlnde 
l>ulunan 1333 ve daha sonrald dotumlula

hlzmetleri muvazzafllklanndan .sal'lhr. 
1 332 ve dah.11. evvelkl do~ulardan lh
tlyat suba.y1 yeti§me prtlanru haiz olan
ilar arzu ettikleri takdlrde 1078 sayih ka
nunun hiikmiine tabl tutulurlar. 

TU.rt ordUBUllda muva=at ven yedek 
lnlba.y olarak hlzmet etml§ olanla.r ihtlyat. 
subayi olarak :taydedlllrler. 

Evvelce Tiirk tabllyetlnde bulunanla.r 
bu ta11tlara. tlbl detudlrler. Ancak, 1940 
rm sonuna kadar o.skerllk §Ubelerlne mft
racaat ederek Hnto.ya gittlklerini tevslk 
eden yak.lama ka~$ ve bakayanm iVe yok
l&mD.laruu yaptirmam11 olan yedek su
baylann cezalan ve bedeli nakdl verip te 
VB.ktinde tnlim i(Win gelm.eml§ oianiann 
fazla hlzmetleri affolunur. 

Hatay vilayeti 
Hataydn. vlllyet kurulmnsl lukkmdnkl 

bnunun esa.slan §unlardlr: 
1 TUrklye Ciimhuriyetlle Fransa Cfimhu
rlycti amsmda 23 Hazlmn 1939 tarlhlnde 
e.kdcdilen anlll.§tllnnm blrincl maddeslnda 
g6sterilcn hudud tashlhi netlcesinde Tiir
klye mllll hududu dahlline giren Hatay 
erazisi Tilrklyeyc ilhD.k edllml.ljtlr. 

Islmleri bu knnuna baRh 1 numara.11 
cedvelde ynzih kazalnrla. vilayet merkezl 
:ne ve bu knzalara. baRll nahtyeleri ihtlva 
clmek vc merkezl Anto.kyn. olmak iizere 
Hatay vllO.yetl kurulmu§tur. 

VilO.yctln tdarl taksimat1 simrlan iora. 
Vcklllerl Heyetlnco te bit olunur. 

Dortyol kazas1 Seyhan vilflyetinden nll
nnrnk Hntay vllll.yetine verllml§tlr. 

Islahiye kazasma ba~ll Hassa nahlyesl, 
merk.ezl Hassa olmak iizerc, kazi)yn ~evrll
ml.§ ve Hatny vllayetlne baRlanmt§tll'. Yent 
llhnk edllen toprnklnrdan blr nnhlye ha
llnde bu kazaya verllecek koyler ve nahi
yenin ad.I ve merkezl icra Vekillerl Heye
tince tesblt cdlllr. 

1939 mali yili Slhhn.t ve i~tlmai Mua
venet Vekflleti butceslnln 585 incl :fashn
da (Antakya ve iskenderun hastaneleri) 
iinvanlle yenlden ac;1lan (12) nci maddeye 
(117,580) Ura tevkaliide tahsisat korunU§
t.ur. 

Hatay vilA.yeti 3132 say1h kanunun bi
rinci maddesi gumulii dalreslne ldhal cdU
ml§tlr. 

. Vergiler 
Ilhnk tarihlne kadar Hatay mevzuatma 

gore tahakkuk ettirllmi§ veya 1 Iklncika
nun 1940 tarihlne kndar ta.hakkuk ettiri
lecek olan vergilerin tahslllne devam olu
nur. 

Bunlnrdan varidnt bilt,cesinde mukablli 
bulunm1ynnlar milteferrik b.asllnt !nslmn 
irad kaydedlllr. 

Ilhak tarihinde Hntay eraz.islnde ka
zanc; vergisinc ta.bi bir ~ ve te!!cbbiislo 
i§tigal edenlerin 2395 numarah kaznnc; 
vcrgisi kanunile zeyll ve tadllleri ve 2416, 
2728, 2729 sayll1 kanunlar a.hkam1 mucl
bince miikellefiyetleri 1 ikincikAnun 1940 
tarihinden b~lnr. Ancak vergileri, tcdlye 
sirasmda kesllenler hakkmda bu kanun
lann hiikiimlerl 1 Eyl(H 1939 tarlhlnden 
iUbaren ta.tbik olunur. 

Ilhak tarihinde Hatayda mevcud smal 
miiesseselcrden 2430, 2466 ve 2731 numa
rall knnunlnr muclbnce almma.s1 lii.z1lll 
gelen muamele, bugday koruma ve istih
lfilt verglleri 1 Kiinunusanl 1940 tarihine 
kadnr almmaz. 

2442 sayili kanun muclbince almma.si 
liiz1m gelen clektrik istihliik verglsl de 1 
lklncikinun 1940 tnrihlne ka.dar almmaz. 

2395 numarnll kanunun 30 uncu mad
desinin birincl flk.raslllda yaztlt daire ve 
muesseseler haricindekl bllfunum haklld 
ve hiikmi §aluslar nezdinde c;all!!a.n hlz
met erbabmdan bordroyn ta.bl olanlann 
2395, 1890, 1980 ve 2882 numarall kanun
larla zeyll ve tadlllerlne gore milkelletl
yetleri 1940 takvlm y1h bldayetinden ba~
lar. Ancak bu tnrlhten evvelki aylara aid 
olup da tediyesi bu tarihten sonra ynp1lan 
ma.al!, ficret ve yevmiyelcrden mezkur ver
giler almmaz. 

Hatay devletl tnrafmdan 1 ikincikanun 
1938 tarihinden itlbarcn 31 Birinclkfmun 
1939 tarlhine kadar tnhak.kuk ettlrilml§ 
olup ilhak tarihlnde tahsll edUmemll} bu
lumm vergi, resim ve ha~lardan mus
kirat ve saydiye resimlerlle tuz bedclleri 
ve milli emlak satl§ bedellcri harl~ olmak 
iizere dl~erlerinln kay1tlan terkm olun
mu§tur. 

Vlliiyette hususi idare te11kilat1 ikmal 
cdlllnciye kadnr; 

AJ Umum1 meclts ve daimi cncumen 
vaz.l!elerl vlldyet !dare heyeti tnrafmdan 
yap1hr, 

B ) Muhasebel hususiye l§leri mo.llye teis
kllfl.t1 tarnfmdan gbnlliir. Varido.t, a~1la
cak idarei hususiyo emanet hesabmn kayid 
ve masm!lur hususi idare biit~esine gore 
bu hesabdan tediye olunur. 

Yenl binn ve eraz1 tahriri ynp1hnc1ya 
kadar blna ve emzi vergllerine matrah 
llhnk t.nrihlnde mcvcud lrad ve klymetler
dir. Bu vergiler, Hazlran 1940 tarlhinc ka
do.r Hatay mevzuuo.tmo. gore tahakkult et
t.irllp tahsil olWlur. 1996 sayih kanun '1lii
kumleri bu tarlhte tabik mevkine konur. 

Ha.Lay hukiimctlnce taha.kkuk ettirllmli 
buluno..u yol vergl.slnln 1 KA.nunusanl 1940 
tarihlne kndar tahsiline devam olunur. 

Hususi idarelcre aid dl{ter vergiler bu 
kanunun n01Jri tarlhinden itibaren tarn 
ve tahsll olunur. 

Muvakkat maddeler 
Kanundald muva.kkat maddclere gfu'e 

Belediyeler: 
A) 1 Eyli.tl 1939 da Belediyc kanununa 

gore yeni Beledlyc mecllslerl se~ilecektlr. 
Yeni ldnreler i:je bal}laymcaya kn.dar mev
cud idareler Belediye ~erin.i yi.i.riitiir. 

B> 1 Ikincikfi.nun 1940 tarihine kadar 
mevcud bu~elerin tatblkatma ve Hatay 
kanunla.nnn. gore tahakkuk ett.irllen be
ledlye reslm ve vergilerinin tahslline d.evam 
olunur. Bu tarlhten itlbaren Beledi.ye ka
nunu hiikiimlerine ~iin yen! m.eclls tara.
tmdnn yapllacak bel} ayllk btl~e tat.bile 
ve Belediye mevzuatma gore yeni Terg1 
ve resimler tarh ve tahsU olunur. 

1939 Eyliil a11 iclnde yeni llhak edilen 
butiin koylerd.e, lcOy kanunu hiikiimlerine 
care. muhtar vc ihtiyar heyetleri seclle
cektir. Yeni aec;imin aonuna kada.r mev
cud kOy idarelcri vazifelerine devam eder
ler. 

Hatay vilayetinln te§ekltillii dolayislle 
hlyar haklwu Surlye ve Lilbnan lehine is
tlnial etmeycn ve Hntnyda. ikamet eden 
milteka.id, eytam ve eramll hakmda tatbik 
edllecek esa.s1ar ve bunlann mfilcteseb 
haklan hususi bir kanunla. ayncn tesblt 
edllinclye kadnr halen almakta olduklan 
istihka.klanmn nynen tedlyesine devam 
olunur. 

Hatay vilayetinde adli kanun
lar nas1l tatbik olunacak 

ilhakm merlyete glrdlgi tarlhten evvel
kl hndiselcrln hukuki neticeleri vukuu 
tarihlerlnde Hatnyda men olan kanunlara 
tA.bl kahrlar. Bu hususta. kanunu medenl
nin sureti merlyeti ve §ekli tatbiki hakkm
dakl 864 numnrall kanunun 1 lle 42 ncl 
maddelerl ve ticarl mesailde de tlcaret ka
nununun sureti tatblki ho.kklndnkt 866 
numarall kanun hiikiimleri k.Iyns yolile 
tatbik olunur. 

llhnkm meriyet kesbettlgl tarlhe kada11 
Hatnyda meri kanunlara gore yap1lm1~ 
olan muameleler mutcberdir. O t.nrlhten 
sonrakl munmelelere kald1klan nokt.ndan 
itibaren hukuk usuhi muhakerueleri ka
nununun hilkilmleri tatblk olunur. 

Hntay devletlnln te§ekkUlUnden evvel 
sad.Ir olmul} ve Frnnsa devletine izn.feten 
verilmi§ olan hukuk ve ticaret davalanna 
mi.itedalr kesbi katiyet etmll} il!i.mlar 
hnkklnda hukuk usulii muhakemelerl ka
nununun 357 ncl maddesi hukmii tatbik 
olwrnr. Bu mnddeye gore verilecek tenflz 
karannda mezkur kanunun bu hususa 
miitedalr vazeyledigi diger §artlar nran
maz. 

Hat.ny devletinin te!!Elkkilliinden evvel 
sad1r olmU§ ve Frnnsa devletlne lzafetcn 
verilml.!} olan hukuk ve ticaret davalanna 
mutedair henuz kesbit katiyet ctmemi§ 
kararlar aHl.kalllnnn t.nlebi ilzerlne Anka
rudn Temyiz mahkemesi tarafmclnn ted
klk olunur. Temylz mahkemesi bnnlan 
hll.dlselerin cereya.n ettigi zamn.ndn meri 
ka.nunlam tevtlkan tedkik lle karara. bag
lar. 

Hntny devletinin ~ekkillilnden sonra 
hukuk vc tlcnret. davalarma dair sad1r 
olan kesbl katlyct etml.JJ ilamlar do~udan 
do~ruya kablli lcrad1r. Hatny mmtnkaSl 
hariclndeki blr gnyrlmenkule veya TG.rk 
tebn.asmdan birine to.allftk eden 1ldmlar 
resen Temyiz mahkcmesl tedkikatmdan 
g~medik:ce icm olunamaz. 

Hatay devletlnin tc!!Elkkiilunden sonra. 
hukuk ve ticarct davnlanna dair sachr 
olan ve henU.Z katiyet kesbetmemil} bulu
na.n huklim ve karnrlarclan aleyhlerine 
kanun yoluna miiracaat ed1lenler temyl
zen tedklk olunur. 

Temylz ~ilmemi§ bulunanlar hukuk 
usulu mahkemeleri kanununa gore temylz 
edllcbllir. Temylz mahkemcsi hadiseleri 
idnre eden ka.nunlara go1-e tedklk eder. 

ilhnk t.nrihmdcn cvvel tebli~ oluna.n 
hilkum ve kararlar aleyhlne knnun yoluna 
muracaat muddeti ilhak tnrihinden b~
lar. 

Ilhakm mertyete g1rdi.1!;1 Slrada gorul
mekte ola.n davnlnrla t.ahkikat ve !era. 
iflii.s i11lerinde ilhnk tarlhmden sonra ya
pllncak muamelcler ii;;m 2503 sa.ylh adUyc 
ha~ tarifesi kanunu hiikumlerine tcvfi
kan har~ alm1r. 

Icra vc ifla.s ~lerinde ilhak tarihlnden 
sonra. yap1lacak muameleler 2004 sayll1 
icrn ve mas kanunu hiikiimlerlne ta.bi olur. 

Ilhak tarihinden evvel Hatnyda meri 
ko.nunlara gore nvuka.thk veya dnvn ve
killl~I ruhsatnames\nl !Stlhsal etml.§ olan
larla mcvcud kanunlara gore avuknthk 
yapmak hnkk1111 haiz bulunanlar ve noter 
olarak vnzife gorenler avukatllk ve noter
llk yapmaktn devam ederler. Bunlar hak
kmda 3499 say1ll avukatl1k ve 3456 say1h 
noter kanununun sair hiikiimlerl tatbik 
olWlur. 

Hato.y Millet MecUsinin ~kkiiliiniin 
tarihl olan 2/IX/1038 tarihine kadar l§len
mtv olan sucla.rd:m dolay1 maznun veya 
mahkiim olanlar atfedilmi.ftir. 

Hatay dovleUnin ~ekkiiliinden sonrn 
~lcn~ suclardan dolayi derdest bulunan 
ceza davnlan hakkmda cereyan eden mu
hakeme ve muameleler ve lcatltlle~mll} 
olan hulrilm ve Jmrarlar muteber olup bu
lunduk.ln.n noktadnn itibaren Tiirkiye 
Ciimhurlyeti kanunlan hiikiimleri dalre
sinde lcra edilir. 

Hatay dcvletinin te~kkiililnden sonm 
[4lenen suc;lnr hakkmda kattlle~en hiikum 
ye kararlar da muteberdlr. Bunlann tat
blk ve ln!azmdo. csk.l kanunlara nazaran. 
miikteseb baklar mahfuz old~u glbl Tiir
lctyc Ciimhuriyeti kanunlanmn lehde olan 
hiikiimleri de naznra a.hnU". 

Antakyada yapilan gece 
tenlikleri 

Antakya 7 (A.A.) - Diin gcce or
dumuzun Hataya ghi~inin yildonUmU 
munasebetile burada yap1lan geoe 
§elllikteri ve f ener alayi pek muhte
§em olrn~tur. Fener alayi Halkevi 
oniinden hareket etmif, askeri mil· 
messllllgiµtiz, f~kalAde murahhas
l1~nuz onlerinde tezahurat yaparak 
Kl§la caddesinden g~mif. I>Ortayak 
rnevkilne gelerek oradan tekrar Hal
kevlne d0nmu§ttir. Gece §enllklerlne 
pek kalaballk bir halk kiltlesi i§tirak 
etml§tir. Biltiin §enlik gece yansm. 
dan sonraya kadar aym co§kunlukla 
devam etm.i§tir. 

~-------~~~--

Kanunn. b~I1 (1) nWllD.rall cedvel §Udu?: v ali nahiye miidiirlerine 
talimat verdi VlliLyet merkezi Antakya., Knza. ti.di ts

kenderun, Kmkhan, Reyhantye, YnylMaRt, 
Knza. merkezi iskenderun, Kink.ban, 
Reyhanlye, Ordu, Nahlyeler Bedirge, ~ 
su, Bapturun, Suveydiye, Harblye, lilcyhk6y, 
Hwrbey, Belen, Arsus, Aktepe, Halllllm, 
Bezge, Kl§lak. 

Ka.nuna bagll kadro cedvellne gore Ha.
tay birlncl Sllllf vtlll.yetlorden madud ola
cak vnllye 150 lira asll maal} verllecektir. 
Vallnin 80 Ura asll maaQll blr mua.vlnl de 
olaraktu:. 

~ehrimizdekl nahiye mudiirleri d\in 
liehir meclisi salonunda tapla~lar
drr. Vali ve Beledlye reisi doktor Lfttfi 
K.Irdar, nahiye mildftrlerine Bclediye 
vazi!elertnin ne surctle ifa edilece~ 
hakkmda talimat vermif} ve ~ehir U,
lerlle kendllerlnin daha yakmdan 
al!kadar olmalanru emre~t1r. 

Sahi!e 'l 

Polonya uyan1k ve 
tedbi Ii bulunuyor 
(B~taraft 1 ind sahifede) 

Polonya, Danzig ayan rneclisine 
gonderecegi mektubu hazirlarm§tir. 
Mektupta Danzigin Almanyaya }lha
klru, giimriik vaziyetinde degi~iklik 
yap1lmasm1 katiyen kabul etmiyece
gi, Danzig iizerindeki hukukundan 
hi~ bir §CY feda edemlyecegini bildir
rnektedir. 

Polonya komiserinin 
beyanab 

Vn11ova 7 - Danzigdeki Polonya 
komiseri gazetecilere beyanatta bu
lunarak demi§tir ki: c(Vaziyette biraz 
iyilik vard1r. ingilterc ve Fransarun 
azimkarane harekctleri bunu temin 
etmi§tir. Danzigde bir darbe yap1llr
sa Polonya derhal harekete ge~ecek
tir.» 

Danzigde askeri haz1rhk 
devam ediyor 

VWlova 7 (A.A.) - Polonyah men-' 
balardan alman malumat, Danzig
deki askeri hazirllk faaliyetinin de
vam etmekte oldugu merkezindedir. 

Danzigden verilen haberlere gore, 
Almanyadan gelen silfill ve miibim
rnatm karaya ~1kanlma yeri olan 
Schichau doklan civannda bulunan 
evlere diin gecc sekiz agir rnakineli 
tiifek yerle§tir:ilmi§tir. Dalla bir <;ok 
agir makineli tiifekler ile toplar da. 
Danzig kt§lalanna nakledilmi§tir. Bu 
kt§lalarda halen asker toplama yilk
sek konscyleli faaliyette bulunmak
tadir. Bu konseylerln vazifesi, ordu
ya almacak gen~ler arasmdan iyile
rini ve rnakineli tii.f ek ve top kullan
rnaga yanyacaklari aymp se~mek
tir. Bu konseyler humrunda isbat1 
viicud etmege davet edilen Danzigli
lerden Polonya milllyetine mensup 
olanlar, Polonyallllklanru lsbat eder 
etmez hemen derhal esrbes b1rak1l
rnaktadlr. 

Gestapo gizli devlet polis ajanlari, 
Kalthof hadisesinden sonra Danzig 
makamlan tarafmdan geri ~ekilme
si t~leb edilen Polonya giimriik b3.§ 
milfetti§inin evinde ara§t1rmalarda bu
lumnu§tur. Vazifesini icra i~in tayya
re meydamna giden Polonya gilmrilk 
mtifetti§leri, ilk defa olarak, tayyare 

Ankaradaki at 
yari,inda hile 
Ata ko~udan evvel ila~ 

verildigi sa~it oldu 
Ankara, (Ak~m) - Bundan iki 

hafta cvvel yap1lan at ko~ulannda Ba
bray admdaki atm mevsimin en biiyiik 
ko§usunu te§lm eden Reisiciimhur yan· 
§mda hi~ umulmad1g1 v~ beklcnmedi~i 
halde, birinci gelmcsi seyirclleri hay
retc ve at sahiplerini de §iipheye dii
~rmii~tu. 

Yari§1 miiteakip partonerlerden biri 
tarafmdan Babray'm tenbih edici ila~
lar kullanmak suretile bu neticeyi ihraz 
cttigi iddia ve ihbar olunmmu iizc::ine 
de §iipheler biisbiitiin artml§tI. Bu ih
bar kar§1Stnda derhal faaliyetc ge~n 
yar1§ komiserligi ah muayene edilmck 
iizere Ziraat Enstitiisilne gondermi§ti. 
Ziraat Enstitiisil miitehassislan taraim
dan yap1lan ilk muayene neticcsinde 
hayvanda gayri tabiilik oldugu tesbit 
edihni~ ve ata, iddia ve ihbar edildigi 
gibi tenbih, edici ila~ verildigi anla
§tlm~t.L Ynp1lan miiteakip muayene 
ve tahlillerden sonra attn salyasmda 
fiibih xalevi bulunmu~ ve ~ibih kalevt
nln kristali de tesbit olunm~tur. 

Bu netice kar§ismaa hayvarr sahibi 
filhakika alb. ay evvel ~er bir hayva
na tedavi i~ verilen bir ilac1 ko§udan 
evvel Bab.raya verdigini ifade etmi§tir. 

tslfth Enciimeni bugilnlerde topla
narak, Enstitil tarafmdan haz1rlanan ra
poru tetkik edecek ve bu h\isusta bir 
karar verecektir. 

Ko~culuk tarihimizde ilk defa ce
reyan eden bu h!dise, k~lan takip 
eden halk: arasmda biiyO.k bir merak 
ve alaka uyandlrml§br. 

Akba miiesseseleri 
Ankamcla her cUlden kltap, razete. 

mecmua v lurtnslyeyl ucm olarak 
.AKBA mftesseselerindo bulnbWrsinb. 
Hor dildo kitap, meemoa slpar~I ka
bul edlllr. i.etanbal gazetelerl l1iln flAn 
Jmbul abone kaydedlllr. Parker c'lolma 
)talemlerinln Ankarada tq yerldlr. 

Telefon r 3877, 

meydaruna girmekten menedilrni§tir. 
Nihayet, Schichau doklarmda ~all§an 
Polonyall ameleye de yol verllrni§tir. 

Bundan ba§ka gazeteler, Bichofs. 
berg'dekl istihkam i§lerlnln bitirilme
sini mtiteakib, amele ekiplerinin §im
di de sahil bqyunca Glettkau civann
da istihkam ~lerine ba§ladlklanm bU.. 

dinnektedir. 

Tiroldeki Almanlar neden 
hesaba kablriuyor? 

Lomira 7 (A.A.) - Gazeteler, Dan
zig meselesi hakkmda Chamberlainin 
pek yaklnda katt beyanatta buluna
cag'lru yaz1yorlar. Times gazetesine 
gore, bu beyanat, her halde Polonya 
tarafmdan Danzig senatosu nezdin
deki te§ebbusten evvel yaptlacaktir. 

Daily Telegraph gazetesi, Hitlerin 
cenub Tirolilndeki Alman unsurunu 
tasfiye etmesine telmih ederek di
yor kl: 

«Almanya haricinde 'bulunan bil· 
ti.in bolgelerden en ziyade Alman 
olan bir rnmtaka varsa o da cenub 
Tiroliidiir. Soruyoruz, Tirol Alman
lanmn bu kadar az ehernrniyeti oluyor 
da, neden dolay:i Danzigliler bir A vru
pa harbine degecek dereccde ehem
miyetli oluyor. 9ilnkii, Danzig Polon
yarun tahribi I~in bir alet olarak ar
zu ediliyor. i§te bunun i~indir ki, Po
lonyaya teminat veren devletler bu 
kadar vahim ihtiraslara mukavemet 
i~in her ne bahasma olursa olsun 
onunla birlikte hareket etmege karar 
venni~erdir. i> 

B. Edenin bir nutku 
Loncira 7 (A.A.) - Diin Leaming

tonda bir nutuk: .sOyliyen eski Harici
ye Nazin B. Eden, yeni bir taarruzun 
biitiin Avrupayi muhakkak bir harbe 
silriikliyecegine biltun hilkumetlerce 
kanaat getirllmedigi mildde~e beynel
milel vaziyettc selA.h hasll olrruyaca
gm1 beyan etmi§ ve dem~tir ki: 

- ingiliz milleti, karanm vcrmi§
tir. Kuvvet istimali tehdidi izale edil
digi takdirde rnilzakereye girmege de 
haztrdtr. Fakat tehdidler Q.nilnde te
rcddCid etmemege de azmetm~tir. Ar
t1k kuvvet kar§ismda fedakA.rllk yap
rn1yacaktir. 11 

Almanyada Yahudiler 
hakk1nda yeni kanun 

Y ahudiler bir milli cemiyet 
te§kil edecekler 

Berlin 7 (A.A.) - Alrnnnya hliku
rneti, yahudiler statusil hakkmda 
yeni bir karname ne~retmi~tir. Bu 
karanameye gore, yahudiler i~in bun
dan sonra bir «Milli cemiyet> te~kll 
edllecektir. 

Hukuki salahiyetlere malik olacak 
olan bu cemiyet, yahudi muhaceretinl 
kolayl~t1racak, gen~ yahudllerin 
tahsil ve terblyesine itlna edecek ve 
yahudiler arasnnda yard1m ~lerile 
m~gul olacakt1r. 

Biltiln Alman yahudilerile vatansiz 
yahudiler, bu cemiyete intisab ede
ceklerdir. Ecnebi tebaas1 olan yahu
diler de 1bu cemiyete gircbllecekler
dir. Cemiyet, Almanya Dahillye Ne
zaretinln milrakabesi altma konmuf
tur. 

Volkischer Beobachter gazetesi, ye
ni .karamame sayesinde yahudllerln 
ecnebi memleketlerlne kolayhkla yer
le~blleceklerini ve yeni cem!yete 
mevcud umuml ve hu.sust yahudt mt'k• 
teplerini iade etmekle Almanya.mn 
A.llcenabane bir harekette bulundugu
nu ilA.ve eyleme.kted.ir. 

Slovakytafan 15 bin Y ahudl 
ayr1ld1 

Bratislava 7 (A.A.) - ~imdiye ka,.. 

dar 15,000 yahudi, Slovakyadan ay
nlm~tir. Yakmda yeni muhacir ka
flleleri yola ~- Hicret eden 
yahudilerin biiyiik bir kisnu serbe9 
meslek erbab1d!r. 

B. Hitler Polonya hududunu 
tefti§ etti 

Berlin 7 (A.A.) - Hitler, Berchte&
gaden'dekl sayfiyeslne git~lr. Filh
rer, hareketinden once Polonya hudu.. 
du 'mlntaka.81nda tayyare ile blr tei-
tt~te bulunm~tur. 



Bahi!e 8 , ... A KfJAM 8 Temmuz 1939 

" K I Z I L A Y,, Haftas1 munasebetile Yugoslavya ve lspanya elcileri Reisi
cumhura itimadnamelerini takdim etfiler Bereket nehri 

Kiic;iik cAy~ Giib dogdu dogah, 
anas1, babas1 ve tic; te erkek karde~i 
ile beraber, onlara tilrlii tiirlii yar
dunlar eden cHayirh nehrin> yamba
~mda ya~1yordu. Bu ytizden de, adI 
cCeyhan> oldugu halde, onlar, ta 
Elbistan taraflarmdaki daglarda, SO
gutlii ile Hurma ~ymm kucaklR{i
rnasmdan dogan, yolu sua Gbksun 
~yiru da kandmp kencU ak1~ma ka
tan, dagbklardan, orrnanlardan, dar, 
dik bogazlardan SI<;raya c;nghya ge
cen, ovalar sulayan, yamac;Jar, vadi
ler a~an, cAksu> ile de sevi~ip onu 
da koynuna alan bu nehrc, cBereket 

suyu, Bereket nehri> derlerdi. ilkbahar 
gelip te daglru·daki karlar erimege 
bas1aymca yiikse'ir, kabar1rd1. cAy~e 
Gilb onun, nerelerden geldigini, ne
reye gid;p, nercde denizle kucakla~
tigm1 bilemeo:::di bile. S'lde jlk oztinii, 
kaynagm1 bir dagm bagnndan ald1-
gm1 duymu~tu. Babasmm bahk agla
nna gozculilk ederken, derin derin 
dil~iinceye vanr, oniinden heybetli 
bir ak1~la geli~c. geni~liye akan bu 
nehrin, ilkonceleri, kimbilir ta ncre
lerde ince bir su ~eridi g!bi sarp bir 
)'~rdan P.$agi o.km1s olmasl!:1 b'r tilr
lu aklma s1gd1r?m~zdl. 

Bu ba~JPng1cm manasm1 s0 zebil
mek i<;in de, kenclince bir b"nzeti~ 
~·apar; clogah ii<; y1l olan karde~i Ha
t<in'1 gozilniln oniine getirirdi. 

Ne kilc;ilcilk ~eydi ol cBir erkekten> 
ne kadar ba{ilrnyd1, uzakh daha. 
Amrna biliyordu ki, ~u yilriiyilp ak
hkr;n biiyilyen Ceyhan adh cl3ereket 
~u-. vu g'bi, o da. giinler ak1p gec;tik
c;e kocamanla~arak, gcli~ecek ve sa
.Yn 1h, bI\ 1kb cbir erkek» olacakh. 

«Ay~c Gilb agm ba~mda oturur ve 
uslu uslu, hie; sabri ti.ikenmeden 
«kaldmna> vaktini beklrrdi. Gozleli 
ti). uzaklara, otelere dalard1. Sisli sa,.. 
bahJarda, kars1ki k1y1 pek goziikmez
di ve cAy{e Glib, - bulamk t;arnurlu 
da olsa ne ~kar - kocaman bir deni
zin kenannda oturdugunu samr vc 
bbyle dii~ilnmekten ho~amrd1. 
A~gi yukan her giinii, bu su ba

~mda ger;tiginden, art1k onu canh 
biri yerine koyuyordu. i~leri giic,;Ieri 
bahkc;1hk degildi. Nehir kenanndan 
ic;erlde, bir ka~ evlik ki.ic;ilcilk koyle
rin:n kurulu oldugu tepeye dogru 
uzay1p giden iki i.ic; donilmliik top
raklan vard1. Babas1 c;if~i idi. Bura
lara bugday, pamuk, susam, pirinc; 
ekerdi. Ay!'-e Giiliin de biittin diinya
s1 buydu i~te. <;oluk c;ocuklarile be
rabcr orada ya~ayip giden bir kac; 
c;ifc;i daha vard1. Hepsinin de cBere
ket su> yunda aglan, torbah sepet
leri ahh durur ve bunlann ba~mda 
da ya tarlava gidip c;ab~m1yacak 
kadar yR{ilanm1~ dcdeler, ya da c;o
cuklar oturur beklerdl. Ballk, b:r kac; 
para getiriyordu; bununla kasaba
dan gaz, tuz, l?eker alabiliyorlar, bay
rarnlar geldikc;c ki.ic;ilkleri bir iki ar
sm basma ile s vindiriyorlard1. Hem, 
hi<; biri de o~masa, oturup, parmak
larm1 yaliya yal1ya yemesi az mi gii
zeldi. Ne tat11 etleri vardI. .. 

cAyl?e Gilb birdPn f1rlad1 ve olanca 
kuvvetile, kennrda bir takoza bagh 
duran - UCt'7a c1ksm diye en geri ve 
uydurma t • ~ekilde yap1lm1~ olan -
kii~iik agm_ ipine as1ld1, c;ekti. 

B[!zan bombO$ c;.1kard1, kimi zaman 
ufak tefck d~klintu bir ~yler, tek 
tiik te bliyilk bahk bulunurdu. 

Bu sefe1·, sade Slrllan esrner ye~l, 
karmlan kirli bir beyazllkta lri boy
lu bir kac; sazanla, kii~iik kmmzt 
siyah benckli alabal1klardan pmld1-
yordu. 

Boyle yalruz oturmaktan bazan 
fena halde Siklhrd1. Sabahlcyin tatll 
esmer ekmegine susarndan yaptikla
n tahini katik ederek karmm doyu
runca hernen buraya gelir, ta ogleye 
kadar eve donmezdi. Amrna o, nehir 
kenarmda c;if~illk edenlerin c;ocukla
nna yaptirdkllar1 oteberi i~ler ic;inde 
en c;ok bundan ho~lamrdl. 

Su b~da gozciiliik etmek, gidip 
carnusu otlatmaktan, koca giin aga
beysinin yaptigi gibi hayva.run kab 
mt.ma ~iklp otunnaldan, ya da kii-

Yazan : MEBRURE SAMi 
938 Nobel edeblyat mfikafat1n1 kazanmtl} olan Pearl 
Buck'un bir hikiiyesinden miilhemdir. 

~ilk karde~i gibi nehir boyundaki 
ufak gOlci.iklerde ordekleri gildemek
ten elbette daha ho~ bir i9ti. 

Yilriiyen bir yola benzettigi bu su 
ile, hem iyice de arkada~ olmu~lardi. 
Ustilnden, vakit vakit, cgemi> dedik
le1i sallar gec;crdi. Ad1m bilmedigi 
yaban ku~lar1 suya konar, akmtlya 
kcnd!lerini velir, sallant1h bir yolcu
luga c1karlard1. Daima gozil oyallya
cak 'bir !?CY olurdu. Ne hayirh, bere
ketli bir nchirdi bu. Topraktan ald1k
lan viyecegi yeti~tiren de, kendi 
koynunda besledigi o tadma doyul
maz bahklar1 veren de hep oydu. 
Yamba~mda ya~1ya ya~1ya, Ay~e 

Gi.il adeta onun yiizlini.i okumag1 og
rendi; o gim kcyifli midir, yoksa c;at
km m1d1r, bir bak1~ta sezmege ba~
lad1. 

Zaten dogrusu aramlJrsa, manasm1 
sCiktip anhyabildigi tek kitap ta buy
du; <;iinkii mektebe gitmegi aklma 
bile gctirmiyordu. Bir kere, ufac1k 
koylerinde mektep yoktu; okuma 
yazma ogrenmek ic;in ta kasabaya 
kaaar ta ban tepmek laz1mdi... Hani 
~u <;::tr~1s1 olan kasaba ... - kf Ay~e 

Gi.il oraya, ~ehir derdi! - Yilda bir 
drfa, anas1 onu elinden tutar, pazara 
goturilrdii. ii;;te mektep denilen ~e
yin ne oldugunu orada, uzaktan bir 
gormi.i~. anasma ~oyle sormu~tu: 

- Burada ne yap1yorlar ana? 
Kadm da: 
- Okuma yazrna ogrcnJyorlar! di

ye kar~1hk vermi~ti. 

n tozland1 diye, egildi: Elile sildi, 
sonra da cokuma yazma ogrenmegi> 
unuttu gitti. 

Suyun ba~ma gelince de yine bu i~
le zihnini pek kurcalamad1. cOku
ma ve kitap. omm omriinde, ~u be
reketli suyun yam b~mda sahiden 
hie; yeri ve liiz11mu olmayan ~eyler

dendi. Ag1 kaldirmak, yeniden at
mak, ak~m iizerj eve donilnce, top
rak ocakta tencerenin alhnda c;ah 
~rp1 yakmak, o gi.in Allah ve nehir 
ne vercli ise, birbjrine kat1k edip ye
mek, c;anaklan ko.~up su ba~mda y1-
kamak, biisbtitiin karanhk basma
dan yataga girrnek ve s1rt iistil yat
t1g1 yerdcn akan suyun mmltlSlnt 
dinlernek... l§te hergiinkil omrii bu 
idi. Bayram ve pazara gitme gilnlerl 
biraz degi~iklik getiriyordu amma, o 
da saae birkac; saat siiriiyor, gelip 
ge~iveriyordu. 

Bliyle bir omiir pek c;e~isizdi. Fa
kat ~ok da rahatt1. Bir tehlikesi, kor
kusu yoktu hie;. Ay§e Giilun, s1k s1k 
bugday satmaga, kasabaya giden 
babas1 orada neler i~itiyor da gelip 
anlatiyordu. cKurakhktan klthk :ic
llk c;eken ne koyler memleketler var
nu~> diyor, her seferinde de sozilne, 
hi~ degi~mek btlmiyen ~u Jaf1 kati
yordu: 
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Ay~e Giil cokuma ya1ma> ne de
mektir, bunu bile pek bilmiyordu. 
Merakla: 

- Bir yeyin de bin ~ilkredin. Allah 
~u cberekt suyumuzu> eksik etme
sin! ister rahmet yagsm, isterse yag
rnasm, umururnuzda m1 bizim. Tar
lam1z1 sulamamn zoru mu var. Ta 
nerelerden, dag tepe a~arak bize kis
met, bereket getiren suyumuz var 
olsun!> Yukanda Yugoslavya, a'}llitda lspanya el~ileri ~ankayada 

- Sen kii<;i.ikken okurna yazma 
ogrendin mi dedi. 

Anas1: 
Ankara 7 (A.A.) - Yugoslavyarun 

yeni Ankara sefirl doktor f?umenko
vi~ bugiin saat 11 de ~kaya k~

kiinde Reisiciimhur inonii tarafmdan 
mutad rnerasimle kabul edilmii; 
itimadnamesinl takdim eylemi~tir. 

Kabul esnasmda Hariciye VekAJ.eti 
genel sekreteri Numan Menemenci
oglu da hazir bulumnu~tur. 

Ankara 7 (A.A.) - ispanyanm yeni 
Ankara sefiri Lopez D01ika bu gun 
saat 11,45 de ReisiciH:nhur :ismet ino
nii tarafmdan <;ankaya ko§kilnde rnu
tad merasirnlc kabul edilmi~ ve ai
madnamesini takdim eylemi9tir. Ka
bul esnasmda Hariciye genel sek1e 
teri Numan Menemencioglu haz,: 
bulunmu§tur. 

- Hah tamaml Her i~ bitti de, bir 
bu kald1 ! Boyle bo~tan l?eylcrc nert>
den vakit bulacaktun? i~im giiciim 
mti yok benim! Mektebe sade tenbel 
tenbel oturanlar, aylaklar, bir de 
«~ehirli k1srnu gider. Bir ara babam 
erkek karde~imi mektebe yollamaga 
kaJk1~t1 idi; cic;imizden biri okuma 
yazma ogrenirse, fena olmaz> dc
mi~ti... Gel gelelim ki, tic; gi.in gec;tl 
g~medi, oglan oylecene kapamp bir 
yerde oturmaga ah~mam1~, yapama
d1 gitti, agladJ, tepindi, yalvard1. .. 
Baham da olmayacagm1 anlaymca, ne 
yapsm, bu okutma sevdasmdan vaz 
gec;ti. 

Bu laflar iistilne, Ay§e Giil: aYeryii
ziinde bizim kadar talihli insanlar 
yoktur! > diye dil~ilnur ve y~h bir 
kom~u teyzeden -agzi bir kan~ a~1-
larak hayran hayran- dinledigi cCen
netiala> tablolanna bile hep gonliin
den, bu gordilgii cdilnyasmm> ye~i

lini, 1~1ltlSlru, ~aymm, agacm1 katar, 
yurdu lle cAllahm cennetini> birbi
rine kan~tmr giderdi. Biitiln bunla
n veren, hep cbereket r1ehri> idi. Ha
y1r, hay1r, yer yerinden oynasa sag 
kald1k~a o, bu sudan uzakl~az. 
ondan aynlmazdl. 

Ankara lisesinin kamp1 

11Ayie Giilu azic1k dil§iindil ve tekrar 
sordu: 

- ~ehirde oturan hcrkes okuma 
ogrenir mi? K1zlarda m1? 

Ana, pazara satmaga gottirdiigii 
yilni.i, bir omuzundan otekine ge~i

rirken ~oyle cevap verdi: 
- Guya oyle imi~, zamane i~i bu, 

akhm erniez. K1z klsmmm okuma. 
ncsine yarar anlamam. I~i giicii ne 
ki? Pi~lnnek, dikmek, egirmek, ag
lara bakmak degil mi? Evlenince de 
hep bu. Ustelik bir de, ~ocuk dogur
mas1, biiyiltmesi var. Bana sorarsan 
kitaptan, okmnaktan kadm klsmma 
fayda gelmez derim; i~te bu kadar. 

Boyle dedi ve s1rtmdaki yuk ag1r 
geldiginden daha acele acele yiil"ii
rnege b~ladl. 

Ay§e Gill de h1zland1, yeni pabuc;la-

Amma baharlardan blr bahar, neh
rin hali degi~ti. 

Kimin aklma gelirdi bu? Hep bir
birinin e~i gec;mi~ onca yildan sonra, 
ilk defad1r ki boyle bir i~ oluyordu. 
Yine her vakitki gibl bahk bekllyen 
<1Ay~e Gill1> bu <•degi§ikligil) apac;lk 
gordii. Ho~, bu mevslmde sular da
ima yi.iselirdi amma, bu defa biisbu
tiin sanms1 bir renk alan su, koca 
daireler hallnde done done iniyor, 
kiy1lara oylc blr h1z ve ofkeyle ~ar
p1yordu ki, adeta dovdilgli yeri tit
retiyor, saglam samlan topraktan 
koca koca par~alari soki.iyor ve he. 
men yutarak ahp gotiirilyordu. cAy
§e Giil» tin babas1 hemen geld!, kwrun ~ 

oturdugu yerde sokiililr, ~ocugu be
rabcr stiriikler gotilrilr korkusile ngJ. 
kald1rd1, nehrin kiic;ilk kollara aynhp 
yay1larak, kenarlarda yaptig1 gol
ciiklere gotiiriip att1. «AY~ Gtiln om
riinde ilk defad1r ki, bilyi.ik arkada~1 
nehlrden, azicik korkmaga ba~la

rn1~ti. (Arkas1 var) 

Parsa (Ak§am)' - Kemalp~ kazasuun cam ormam f~inde bulunan 
Parsa nahiyesinde 117 AzalI Avellar cemiyeti, muvaffalnyetli siirek avlan ter
tip etmektedJr. Son hafta zartmda terttp edllen avda 14 domuz avlanml§tu'. 
Ave1lar cemiyeti, k.Oylin hayatmda l~tinlat bir varbk yaratan, degerli bir 
miiessese hallni alm~tir. YUkandaki resimde Parsa avcllan bir siirek avmda, 
bir arada gorilniiyorlu . 

Ankara 7 (~m) - Ankara lise
si kampmda askerl talimler ve tedri
sat ~larn1~t1r. Talebeler subaylann 
nezareti altmda talim ve terbiye gor
mektedirler. Yukamiaki resimler ta
Iebeleri kampta bir istlrahat anmda 

ve talime c;1kbklan s1rada g0stermek
teclir. tistteki resimde talebelerin ara
Sinda oturan, alttaki resimde manga
nm ikinci eri bulunan siyah gozlilk1ii 
talebe Reisicilmhur inoni.iniln bilyiik 
oglu Omerdir, 
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MY~ nuc;nn ueu~Dad1 '? 

Haiayda hangi meyval~r 
ne miktarda yeti~ir? 

Hatay ana vatana 
bol ve ucuz 

kaVUf tugu i~in gelecek 
muz yiyebilece_k miyiz? 

seneler 

tstanbul piyru:aslill bir muz bol
lugudur kaplad1. Ala cins muzlarl 
50 kuru~a kilosu. Halbuki ~imdiyc 
kadar aynl ~e~tler 120 ile 160 ara
s1ydl. Hatta k1~n gcceleyin Beyog
lunda kilosu iki liraya kadar sat1ldl
g1 oldu. • 

- Hataydan geliyormu~. 
- Demek bundan sonra biz de 

dilnyanm dlger memleketleri gibi 
hep boyle ucuza muz yiyebilecegiz. 

Herkes biribiline bu suali soruyor. 
Fakat bunun daha ileriki senelere 
ait bir ihtimal 0Iacagu11 tahmin edi
yoruz. Zira, elimizde faik Tiirkme
nin Hatay hakkmda ne~edllmi~ ga
yet ince tedkik mahsulii bir eserl 
var. Orada bu -hem ~ok eskf' hem 
~ok yeni- Tiirk vatampm yemi~ is-

l tihsal vaziyeti uzun uzadlya izah 
edillyor. Muzda.n bahseclllmedigine 
gore, istanbula sevkedilen partiler 

r vaktile Hataya Suriyeden getirilmi~ 
olanlardir. 

Bahsettigimiz kitapta, Hatayin 
meyva vaziyeti ~oyle anlabhyor. 

BA$L1CA MEYVALARI: 
Uziim, zeytin, kay1s1, ~eftali, porta

kal, limon, incir, badem, f1Sbk, el
ma, armut, ceviz, erik vesaire .. 

UZUM: 
Hataym Am1k ovasi mii.stesna he

men her tarafmda uziime tesadiif 
edilir, bilhassa siyah olan iiziimlerin 
arasmda razaki de milhim bir yer 
tutmaktadir. As1 vadlsindeki i.iziim 
asmalarmm lmsusiyeti uzun ve agai;
lara tmnanm1~ ~ekilde olmas1d1r. 
Garbi Anadoluda bu ~ekildeki bag
}ara cok tesadlif edilir. Bu vaziyet, 
As1 vadisinin s'itstinti bir kat daha 
artmml? bulunmaktad1r. Hatayda 
baglann kaplam1~ oldugu saha 5,320 
hektar olup vasati olarak 570,000 ki
lo senelik rand1man verir. Uzilmlerin 
bir k1sm1 kurutulur dlger klsnu da 
pekmez vesaire yap1hr. Anadoluda 
oldugu gibi burada da koyliiniln rnii· 
bun taths1m pekmcz te~kil eder. ih
racat bilhassa kuru iizfun ~eklinde 
Halep ve clvarma yap1hr. 

iNCIR: 
Hatayda incir sahas1 yine Arn1k 

ovas1 milstesna hcmen her tarafta
d1r. Yalmz Kuseyr fazla kesaf et gas
terir. Bilhassa ya~ olarak ve dahildc 
sarfedilen incirlerin senevi rekoltesi 
vasati olarak 160,000 kilo kadardlr. 
Bir klsm1 kurutularak sarfedildigi 
gibi bir !osm1 da alkol istihsalinde 
kullamhr. 

ZEYTiN: 
Arn1k ovas1 rnilstesna Hataym he

men her tarafmda zeytine tesadil! 
edilir. Akdenizin karakteristik neba
t1 olan zeytin Hatayda pek yilksek 
irtifalara kadar ~1kar, zeytinlerden 
azami verim temin edilmemektedir. 

Antakyadakl yt'ni muz bab~elerinden birl 

Bilhassa toplarken agai; dallan faz· 
la vu.rmaktan mutevellit kmllr, bu 
yiizden bir sene i~in aga~ verimden 
akim kahr. Mahsul de her sene ayni 
derecc olmayip bir sene ~ok ve bir 
sene az olur. Zira agai;;lar topland1k
tan sonra ertesl sene kmlan dallann 
ne~viinemasile ugra~acagmdan mah
sul az olur. Hatayda vasati olarak 
7 ,380 hektar yer kaplayan zeytinlik
lerde sencvi eldc cdilen hastlat 400,000 
kilodan fazladlr. Zeytinlerin miihim 
bir k1sm1 yag imalinde kullamhr. Ve 
bunun merkezi de Antakyad1r. Dlger 
k.Jsm1 da tane olarak muhtelif ~ekil
lerde terbiye edilerek yenir. Btittin 
Akdenizde oldugu gibi Hatayda da 
zeytln ziraatI diger ziraatle birliktc 
yap1Imaktad1r. 

NARENCiYE: 
Hatayda narenciye sahalan bil

bassa As1 vadisile Akdeniz sahil na
hiyeleridir. Bunlardan portakal ba~
ta gelir. Senevi hasllat 175,000 kilo
dur. Ba~hca portakal sabas1 As1 Ya
disile Akdeniz klyilannda bilhassa 
Stiveydiyede goriililr. Ve iklimin rnii
saltligi yiizunden uzun zaman por
takal agac1 iizerinde kalacagmdan 
bu itibarla turfanda yeti~tirmekte 
miihim blr ehemmiyet kazanm1~br. 

Limon ayni sahalarda kesretle ye
til?ir. Senevi hastlat 5,00() kilo kadar
d1r. Ancak dahill ihtiyaca bile kafi 
gelmediginden tabii ihracab vald de· 
gildir. 
Turun~ da bilhassa As1 vadisinde 

toplanm1~t1r. Narenciyeden bilhassa 
portakalm (Kebbat) ve (Annam) 
portakah nevileri ~ekerleme yapmak
ta sarfedilmekten bilyiik bir rag.bet 
kazanm1~t1r. 

$EFTALi: 
~eftali .AsI vadisinde oldugu ka

dar Kuseyr yaylasmda da yeti~tiri-

Jen ~eftalilere Hatayda mlihlm ehem
miyet verirler. Bilhassa son seneler
de bu ehemmiyeti bir kat daha art
m1~tJr. ~eftaliler iki nevidir: 

1 - Tilylii ~eftaliler, 
2 - Tilysilz ~ef taliler. 
Bunlardan tilylil ~eftaliler ic;erlsln

dc de ragbete mazhar olan (Acero 
~eftalisi) dir. Senevi has1lat 17,000 
klloyu ge~mektedir. 

ELMA: 
Daghk saha ile beraber Kuseyr 

As1 vadisinde yeti~en elmalann se
nelik has1lat1 vasati 32,000 kilodur. 
Sand1klarla Halep civarma ihrac; 
edildigi gibi klsm1 azami Hatayda 
sarf edilmekledir. 

ARM UT: 
Scnclik haSilat 10,500 kilodan faz

Ia olan Hataym arrnutlar1 sulu vc 
iridlr. Milhim rniktar harice de ih
ra~ edilir. 

ERiK: 
Hatayda Am1k ovas1 milstesna he

rnen her tarafta goriilen erigin muh
telif cinsleri vard1r. Y~ olarak sar
f edildigi gibi miihim bir klsm1 da 
kurutulmaktad.lr. 

KAYISI: 
30,000 kilodan fazla senevi has1la· 

ti olan kay1s1 da bilhassa As1 vadi
sinde ve Kuseyr vadisinde goriilmek· 
tedir. Diger meyvalar gibi kay1smm 
da mtihim bir k.Jsm1 ihra~ edilcllgi 
gibi kuru olarak da ticarete sevkedi
lir. 

BAD EM: 
Hatayda badem bilhassa Kuseyr 

yaylasmda fazla gorilliir. Senevi ha
s1lab 12,000 kilodan fazla olan ba
dem en ziyade dahllde sarf edilmek
tcdir. 

DiGER MEYVALAR: 

Trakyada tohum ilaelama makineleri daQ1t1ld1 

As1 vadisinde fazla tesadtif edilen 
diger meyvalardan miihirnmi de vi~
nedir. Bu da ekseriya ya~ olarak da
hilde sarfedildigi gibi milhlm mik
tarda kuru olarak harice sevkedllir. 
Bundan maada nar ve dlger meyva. 
lar da yetil?ir. 

&lime (Ak§am)" -Trakyada ~ 
selektOrlcrin tohwn ilft.~lama makine
lerl olmac:bgi icin Ziraat VekAletl son 
zamanda bu makineleri de satm ala
rak tahsisatl ile birllkte selektor ma
hallerine gondenni~tir. 

Maklneler be~ makinist tarafmdan 
yerlerine takllmakta ve bir taraftan 
da bf.itiln selektorler yeni sene f aali
yetinc hazirlanmak iizere elden ge
~rilrnektedir. 

GOnderdigim reslm Ziraat Vekaleti
nin Trakyay:i verdigi selektorlcrin 
yerl~tirildigi tohum temizlcme evle
rinden birisini gostermektedlr. Trak
yada hfilen 35 muhtelif selektor ma
kinesi ve binas1 mevcuttur. Bundan 
b~ koylilniin yiyecek ve tohwnlu
gunu ay1ran Maro kalbur makinele
rinin de saylSl (306) yi bulmu~tur. 
Bunlar bilhassa dagbk koylerde kul
larulmaktadlr. 

Goriililyor ki, Hatay, muz nokta
smdan ~imdilik bilyiik bir ~ey ifade 
etrniyor. Fakat bay. Falk Tilrkmenin 
kitabmda ~u izahata da rasthyoruz: 
Eskiden Hatayda bu yukanda say
d1tim1z meyvalar da yeti~mczml~. 
Zira halk daha ziyade ipek bacegi 
i~in dut yaprag1 istihsal etmekle 
me~gulmill?. Ancak son senelerde 
yollar yap1ldlktan ve sevkiyat mfun
kiln olduktan sonra i~ rneyvac11Iga 
dokmii~ ve bu muvaffakiyete eri~

mi~r. 
Hatay bU arada muz yeti~tinne

mi~e sebebl iklirnin milsaadeslzllgi 
degilcllr. Suriyede zaten bol bol rnuz 
vardir da, oraya nazaran liizumlu 
meyvalan yeti~tirmi~tlr. 

Bundan sonra, Tiil"kiye piyasasma 
c;ah~acag1 i¢n muz yeti~tirmesi c;ok 
m.iirnki.indiir, kendisi i~in de elbette 
fayda11, gelirlidir. Y . <;. 

Hay at sahas1 
Almanya dunyay1 ingiltere ile 

payla~mak istiyor 
'' Avrupada beni serbes birak 

diger kit' alar senin olsun ,, diyor 
Bcrlinden Temps gazetesine bildi

riliyor: tl'c; aydanberi Alman ve de
mokratik memleketler gazeteleri ara
smda blr milnak~a vardlr. 

ingiltere, Almanyayi ~ember i~ine 
almak istemekle itham ediliyor. Hal
buki hakikat ~udur: AJmanya knbll 
oldugu kadar geni~ bir birlik yap
mak i~in cah~1yor. Has1mlan da ay
ni surette hareket ediyorlar. Bu, ga
yet tabii bir ~ydir. 

M. Chamberlain, Almanyay1 ni~in 
~ember i~lne almak istesin? Burada 
baz1lan: cingiltere, Almanyayi par
t;alamak istiyor> diyorlar. Baz1lan: 
cAlmanyaya Versay muahedeslnden 
~ok ag1r sulh ~artlan yilklemek iGin 
harp istiyor:t diyorlar. Bir lo.Sim Al
manlar lse ingilterenln dUnyaya h~ 
kim olmak, Almanyanm bilyiik bir 
devlet olmasma meydan b1rakmamak 
istedigini iddia ediyorlar. Bilyilk bir 
Alman gazetesi ingilterenin, Alman
ya taraf mdan bir gun ingiliz im
paratorluguna taarruz edilmesinden 
korktugunu, bunun i<;in harekete 
ge~tigini yaziyor. B. Goebbels, ingil
tercnin Almanya ile anl~mak istedi
ginl, fakat bunun iicretlni vcrmege 
raz1 olmad1gm1 soyliiyor. 

Bunlar miifrit fikirlerdir. Arada 
ingiltereyi, Almanyarun hayati hak
lanna, geni~lemek siyasetine mani ol
mak istemekle itham ediyorlar. 

Hayati haklar, yahut hayat saha
Sl nedir? Alman ga..zeteleri bunu ge
c;ende tarif etmi§lerdir. Alrnanya, Orta 
ve $arki A vrupayi hayat sahasi 
addetmekte ve bunun i<;in ingiltere 
ile pazarhga ghi~mek istemektcdir. 
Almanya, ingiltereye diyor kl: cSizin 
bir dilnya imparatorlugnuz ve deniz
lere hakimiyetiniz var. Orta ve $ar
ki Avrupay1 da bize birakm.» Alman
lar Milnih anla~asmdan bu mana
y1 ~1kanyorlar ve Milnih anlal?mas1-
run ba~ka suretle tefsirlne hayret 
ediyorlar. 

Alman gazeteleri s1k s1k ve garip 
bir 1srarla soruyorlar: Biz ingillzleri 
diinyarun diger k.Is1mlarmda serbes 
'b1rakmaga hazmz. ingilizler ni<;in 
bizi A vrupada .serbes birakm1yorlar? 

Bu teklifin hakikatte hi<; bir k1y
meti olmad1gm1 soylemege lilzum 
yoktur. Almanya, ingiltereyi Avrupa 
haricnde serbes birakacak vaziyette 
degildir. <;iinkii in.giltere, impara
torlugu ne kadar kuvvetli olursa ol
sun, b~ka yerlerde diger buyiik dev
letlerle kar~1l~maktadlr: 

Uzak f?arkta Japonya, Akdcnizde 
ve ~arki Afrikada italya, Orta $ark
ta Rusya varc\_1r. Amerika bir sene
denberi, Amerika k1tasinm kontrolii
nil elinde bnlundurmak istiyor. in
giltcre, Amerikadakl mevkiini Ame
rikn hilkf1rnetile anla~ma sayesinde 
muhafaza ediyar. Yalmz Cenubi ve 

Garbi Afrikada. ingilterenin kar~1s1n.. 
da kimse yoktur. Fakat buralarda 
da Almanya miistemleke istiyor. 
~u balde Almanya, kendi elinde 

olmiyan ~yleri ingiltereye teklif edi
yor demekth·. Buna mukabil chayat 
sahasi> addettigi Avrupanm bilylik 
bir k1smmda serbesti istiyor. Ingil
terenin reddettigi pazarhk i~te 'budur. 

Almanya diinyay1 ikiye ayirmak 
istiyor. Bir parc;as1 ingilterenin, di
ger par~as1 Almanyanm olacak. DJ
ger bilyiik devletlere ihmal edilecck 
kuvvet naza.rile bak1yor. Fakat ne 
Japonya, ne Amerika buna bR:} eg
mlyecektir. Avrupada Fransa ve 
Rusya, hatta Almanyanm milttefiki 
olan italya. va.rdlr. ingiltere c;ekilir
se Almanya bu devletlerln hepsile 
boy ol~U.,ebillr mi? Hem bOyle bir 
fie.Y dii~ilnmek ingiliz ananesine rnu
haliftir. ingiltere asla Avrupa i~le
rine karl?1 alakaslzhk gostermemekte
dir. Bugiin her zamandan ziyade 
alakadar goriinmektedir. 

Almanlar bazan: cHayat saham1z 
iktisadidir. Biz bu sahaya dahil dev
letlerin istiklaline dokunmak isternl
yoruz.> diyorlar. 

Correspondance Diplomatique son 
giinlerde bu alamod formillden bah
setti, rnaamafih ~u kaydi de ilave 
etmegi unutmadl: cAlmanya kendisi
ni tehlikede g0ri.irse hayat sahasm
daki yerler iktisadi olmakln kalm1ya
rak siyasi safuaya da girer.> Yani bir 
harp olur veya harp tchdidi b~gos
terirse Almanya bu toprakla11 i~al 
edebilecek. Hangi memleket bu ka
dar mahdud bir istiklali kabul eder 
ve korn~usunun htikmli altma diiir 
rnege raz1 olur? 

Alman Hariciye Nezaretinin fikir
lerini ne~reden bu ga..zeteden sonra 
digcr yan resmi gazetelerin yazd1k
lan rnakaleler yalmz iktisacli hayat 
sahaSI olarmyacagma ~ilphe b1rak
rnam1~tir. Mesela Boersen Zcitung 
diyor ki: cHayat sahas1 istegimiz her 
~eyden evvel siyasidir. <;ilnkii siyast 
hakimiyet olmad1k~a iktisadi rnevcu
diyet olamaz.> 

National Zeitung da Hitlerin Al
rnanyaya iktisadi, askerl ve siyas1 bir 
hayat sahasi teminini dii~ilndiigiinil 
yaz1yor. 

ingiltere, Fransa ve Alrnanyamn 
hayat sahas1 dedigi yerdekJ btitun 
htikiimetler Alrnanya ile iyi g~in

mek istiyorlar. Fakat bunun ii;in Al
manyamn bu kabil emcllerl bir ta
rafa b1rakmasi laz1mdir. Boyle bir 
alamet gori.ililrse biltiln meseleler 
kolayca halledilebillr. Bugiin bOyle 
bir tezahur olmasa bile az ~k yakm 
'blr giinde, kuvvetler arasmdaki mil
vazene cilretkarane bir hareketi c;ok 
tehlikeye soktugu zaman, bunun gi>
riilecegini iimid edeblllriz. 

Karaman Halkevinde bi~ki dikis sergisi a~ 1 ld1 

Karam.an (Ak§am)' - Halkevi bi~ki ve ~ yurdu taraflndan pa.rt1 salo
nunda bir sergi ~Jm§tlr. Sergide Atatfuk ko~si de bulunmaktadlr. Ziya. 
re~ilerinin takdi.rieni kazanan .bu ko~ ve k1zlanmizm ~lediklerl ince i§ler pek 
~enilmektedir. GOnderd1gim resim serginin a~lma merasiminde bulWlan 
zevati gostermektedir. 
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•Il)IAIMl~B lf!ti 
Profesyonel giire~ miisabakalar1 

Dinarli ile Feriftanof, Kara Ali ile Habef 
pehlivani karfilafiyor 

Bulgar pehlivan1n1n giire~ ileri siirdiigii ~artlar 

Profesyonel pehllvanlann ka~1 .. 
~ mevstm1 oldu~ cihetle bu 
liafta y1ne Taksim stadmda idcllah 

milhim milsabakala.r yapllacak. 
On ~ giindiir ~rlmizde bulunan 
ecnebi pehllvanlar iki defadlr bizlm
kllerin krullsmda ~anm deniyor
lar. Bu pazar gfulU yapllacak olan 
~Un.c\1 milsabakalar ilk ild .kar~ 
marun revan~1 mahtyetin e oldu
gundan btiyiik bir alaka uyandmm~ 
tir. 

Bulgar F~nof ile Hab~ Kas
sam Tafari bu hafta. son mUsabaka.
lanru Taks:im stadmda yap1p A vru
pamn muhtelif ~hirlertndeki gi.iref 
tumualanna l~rak etrnek tizere 
~ehrimtzden aynlacaklardlr. 

On ~ gtin zarfmda yap1lan iki 
miisabakada loymetli birer pehlivan 
olduklanru· meydana. vuran Bulgar 
ile Hab~li gilref merakl1Sl hallmmz 
iizerinde bu kal;Il~lar esnasmcla 
iyi birer tesir bJ.ra~ olduklarmdan 
son mfisabakalanrun da bil.yiik bir 
alfilta gorecegi ~phe.sizdir. 
Kar~~malann progranum hazlr· 

Iayan organizatOrler bir d~klik 
olmak fizere Halle~ pehlivanma kar
~ g~en hafta ~ok ~etln bir gttr~ 
tutturan Dinarll ehmedi bu hafta 
Bulgar pehllvamnm ~ma ~1ka
racaklardlr. 

Yalntz Bulgar pehllvaru m&tbu.. 
mim kadar gelerek ortaya blr iddia 
atm~r ki organizatorler Bulgar 
pehllvamrun bir misafir oldugunu 
dii~nerek bu iddlayi kabul etmek 
mecburlyetindedirler. 

Bulgar pehlivanmm son ~lq
ma l~n ortaya s\irdilgu ~rtlar 'IU· 
dw·: 

cBen tstanbula bir miisabaka yap.. 
mak i¢n gelmi~tlm. Bazi anl~ama
mazhklar yilziinden zuhur eden hft... 
diseler dolayisile aleyhlmde bulunul
du. tizerirnde bultinan bu menfi te
IA.kkiyi izale cttirmek gayesile §ehrl
nizde ikinci bir miisabaka yapmagi 
kabul ediyorum. Anlarm~ bulunuyo
rum ki ikinci ve son bir ma~ yap. 
madan buradan aynlmakbgun hak
lnmda iyi bir teslr yapm~ olmaya
caktlr. 

Binaenaleyh bu hafta ~a ki
mi ~1kar1rlarsa ~1karsmlar son ma.. 
~mu yaparak avdet edecegim. Bu 
ka~l~a i¢n ilerl silrdilgum ~rt
lar ~mnlardlr: 

Ge~en h{lfta bana 45 dakilm gft
~ s0ylediler. Biz Bulgai: 
pehlivanlanmn gtir~te bir kaidelerl 
vardlr. cfnsan ya yenilmeli veyahut 
yenmeli:. - giir~ minderlnden bu te
kilde aynlmak isteriz. Bu hafta an
cak bu prtlar i~de ~ yapanm 
Qiinkii 45 dakfkal1k gU~ bizim gibl 
profesyonel pehlivanlara ancak: id
man kabilinden ehemmiyetsfz bit 
~Y ve adeta. ~ocuk oyuncagi gfbi ge
llyor. Llltfen bu 60ylediklerimi gaze
tenize yazm. Bu arzumu organiza.. 
torler kabul etmese bile ka11tma ~ 
kaCak TUrk pehlivaru rak:J.lJfnin 
~ ileri sfirdugu bir tetlif teIAJi;.. 

ki ederek kabul eder. 
Bulgar pehlivarnmn ileri surdugu 

bu mfitaJAalann dogru veya Yanh.f 
Olup oJ.madigull tayin etmek: bizden 
ziyade miisabakalan tertip edenlere 
alt oldulU cihetle bir fiklr i1eri siirecet 
~liz. Yahuz memleketfmi7.e misa
fir olarak gelen bir pehllvanm ~J.k 
bir lisanla ve m~ ileri siirdiigii 
bu arzulan kabul edillrse memleket 
gfrrewHgi hesabfna. iyi blr hareket 
yap~ olur kanaatindeyiz. 

Yap1lacak ikinci miihlm .kar~t~ 
ma Babe§ Kassam Tafarl ile Kara 
AH arasmda olacaktir. 

Evvelki hafta yapt1klan milsabaka. 
neticeslne Habe~ pehlivaru itiraz et
mektedir. Bu pehlivanlar bu sefer 
tam bir bu~k saat blrbirinin s1rtl
ru yere vurmaga ~I~caklarchr. 
Qilnku kar~lln .. ~ma birlncl miisaba
kanm r van i mahi etlndedir. 

------
Miitevazi hareketleri yU.ztinden g\i-

re~ meraklllan taratmdan pek fazla. 
sevilen Kara All bu se!erld mtlsaba.. 
kayi Hab~ pehllvamrun bir bu-;uk 
saat isteme.sine ragmen kabul ede
rek bir biiyiikltik gas~. Qiln
kii ¢mdJye kadar yag!J.giire~ mils
t'4?Slla bu kabil serbes gilr~ler ~rt
mizde hi!;blr zaman btr saati ~a
~r. Bir bu~ saatllk gilr~e ne
!esinin ki!ayet edip etmiyecegini 
tecrtibe etmeden rlnge ~1kmak her 
pehllvamn harct deglldir. 
Hab~ pehllvamn bu sefer Kara 

All kalllSmda biltilil enerjisini sar
federek bir galebe kazanmaga 1tah
~gi ve bu yilzden Avrupadaki her 
hangi blr miisabakada. kendine rek
lam vesilesi ~·kara.cagt muhakkak-

tir. Bu balrundan bu kaqnl~a 11ok 
~etfn olacakt1r. 

U~ilncii miisabaka bilti.in pehll
vanlara zainan zaman meydan oku
yan Ali Ahmedle Molla Mehmed 
arasmda olacakt1r. Her iki pehliva.. 
nm bu seneki vaziyetlerl hakkmda 
esasll bir kanaatlmlz yoktur. Yal
mz Molla Mehmed bu kaqi~mayi 
kabul ederken All Ahmed i~in evve
lA. bizleri sonra b~pehlivanlari mag
lllp et.sin demektedir. 

Kendi muhltinde miitevazi bir ~
kl.Ide !;all~ ve zaman zaman !;Ok 
aIAka.h rekabeUer doguran glir~ 

milsabakalan bu pazar giinil dortte. 
Taksim stadmda yaptlacaktrr. 

~AZi Tezcan 

Demirspor tak1m1 diln sehrimize geldi 
Buglin Vefa, yar1n Be$ikta$1a 

kar$118$8Cak 

Bu hart& ,apacaltt DWJlarla ID.flit kOme pmplyonlutana 
meydana ~racalc ola.D 4emlrzpor takmu 

tt~ senedenberi devam eden milll Bu kar~tl~may1 daha fazla Anka-
kiime miisa.bakalanrun en ~apr~1k ra takmll lehine gonnekteyiz. 
neticeler doguran bu seneki kar~ll~- Demirsporlular ikinci kar~ll~ma. 
malan yann ve pa.tar giinu yap1la.. lanm pazar gtinu f?eref stadmda Be-
cak Demirspor - Vefa, Demlrspor - ~ikt~ ile yapacaktir. Bu mil.sabaka 
Beykt~ ma¢larlle nihayetleniyor. her iki taklmm milli kilmedeki dere-

Bu kar~la~malarm ehemmiye- celerl iizerlnde rol oynayacak mahi-
tlnden ve mint kiime ~ampiyonlugu yette oldugundan biiyiik bir ehem-
iizerinde oynad1gi rolden iki giin ev- miyeti halzdir. 
vel aynl sutunlarda bahse~ oldu- Demirsporlular sene ~mda An· 
gumuzdan bugiin yalmz bu miisaba- kara birlncisi olarak milli ldimeye 
kalarm cereyan tarzma temas edece- girdikten sonra muvaffakiyetli 'ma~ 
giz. larla nazan dikkati celbetmifler ve 

Yarm Taksim stadlilcla yap1lacak son olarak da ingiliz takmnna ~ 
olan Vefa - Demirspor m~ y~ilbe- kazandlklar1 klymetli galebe dolayi-
yaz tak1mm mllll kiimedeki der~ sile ~nretlerini art1~ardlr. 
sine tesir etmedigi. clhetle Vefa kl~ Fazla atak vc uzun pash blr siste-
bii bak1mmdan buyiik bir ehemmiye. me istinat eden oyunlan orta Avru-
ti halz degildlr. Fakat Demirsporlu- pa sisteminden hAia kurtulamayan 
lar i~ 'ehrlmizdeki her iki karfl· bazi istanbul kliiplerine tefevvukl&-
J.apnarun da l}Slllpiyonlukla.nru tak- nna sebep olmaktadlr. 
viye edecek bir manzara arzetmesi Bey~ gibi ayni sistemle oyna-
miisabaka.mn ehemmiyetini fazla.. yan bir talom ka111Smda Demtrspor· 
J.qtmnaktadlr. lulann ne dereceye kadar muTaffak 

Son punanlarda pek iyi oyunlar olaca~ ancak pazar gfmft gorebt-
¢mramayan ye.pt beyazlilar evveli.. lecegtz. <;ilnkii Be¢~ kLsa pash 
ai hafta Oalatasaray kar~nda b~ bazi istanbul kliiplerine te!evvuk 
tun f.abmjnlerin hllAfma. kalitesi edecek derecede enerjt Ye ~a fs-
yiikaek bfr mfisabaka yaptllar.. tin.at eden bir oyun metoduna ms.-

Bintz fazla sertlige ~ bu liktir. 
oyunlanm Demirspor Jaul1.smda da Biltful oyun sistemlerinden, ~ 
tatbik ederlerse neticeyi ~mdiden lann klymetlerind.en fazla bu m* 
kestinnek pek m~ldil bir vaziyete Iarda en miihim rom de asap oyna-
girer. Dolayislle Demirsporlular ikin· yacaktrr. QiinkU. Demirsporlulann 
ci ve en mUhlm ~lari olan ~ik- ~piyonluk yolundaki gayeleri o~ 
~ ~mcla yorgun blr ~lde culanrun sinirlenmemesi ile tahak.. 
~ak mecburiyetinde kahrlar. lruk edebllir. Aksi takdirde nonnal 

Malfun oldu~ Uzere Vefaltlar s.y- oyunlanru ¢aramadlklan muhak· 
nf takuna Ankarada maglftp olm1*' kaktlr. Bu miihim ~. her 
Jar ve bu m~ta Demlrsporun alb tki tara!a da rniisavi ~anslar tevcih 
goliine ~ atarak mukabelede bulun· etmektecllr. Yelmz B~~ saha ve 
m~lardl. halk avantaj1 vardlr. 

Bu ~Il~ma Ankara macmm bir Demirsporun ~ehrimizde yapacagi 
revan~1 mahiyetinde oldugundan Ve- ~ar mllU kiimenin ilk dort kliibft-
falllann miisabaka esnasmcla bftttln nu meydana c1karacaktJ.r. Kfunenin 
varltklanru ortaya dokeceklerl ~Up- diger taknnlannui vaziyeti g~ hat-
hesizdir. QiinkO. Demirsporun blr taki mtisabakalardan sonra bell1 oi. 
gi.in sonra m~ olmasma ragmen m~. Bu vaziyete g6re Fenerbah,. 
ye¢! beyazlllar kfunedek.1 son milsa.- ~e be¢nci, Vefa altmci, D<>#anspor 
bakalanm yapmaktadlrlar. yedinci, A~por sektzincidir. 

8 Tem.muz 1939 

MESRUTIYETTE SARAY ve BABIALI 
Yazan: SCI.EYMAN KANt :lRTEM - Terciline, iktibas hakkl mahtuzdur. 

Tefrika No. 61 

ltalya ile sulh ic;in mUzakereler 
ve ilk kar$1la$ma 

Herhangt bir meselede, hasseten si
yasi meselelerde, yalmz bir tarafm 
naklettiklerini almak mahzuru ma· 
l11mdur. Fnkat ba§ka hi<; bir eserde 
Giolitti'nin beyanat1m ka11ll3.§tlra
bilecek mal(imata tesadiif edemedim. 
Bu maIOmat arasmda bir~ok entere
san noktalar gordugum i~ln bunlan 
icrnal ederek bildirmeg'i muvatlk bulu
yorum: 

ilkevvel Bab1fili Trablusgarp ve Bin
gazi fizerlnde pad.i§ahm hiikilmranlllt 
haklarmdan katiyen vaz g~mernek 
azminde idi. Buna kar§I ita.Iya hiildi
meti de build kitanm italya krahmn 
hiikfunranitgi altina girdigi hakkm
daki kanunu ileriye silrerek bundan 
vaz g~emiyecegini katlyetle beyan edi. 
yordu. 

Devletlerin tavassut yolunda istim
zaclan iki tarafm ooyle israrlar1 yti
ziinden semeresiz kalm1§t1. Fakat Bal
kanlarda i§ler karI§maga bqlaymca 
i§in §ekli degi§mi§tl. Muhtellf teklif
ler, miiracaatlar vaki oluyordu. 

Mesel~ denlliyordu ki: (!talyan
lar sahilden pek ileri gidememi§ler
dir. Bu vaziyete Osmanll devletinin 
Trablusu italyaya birakmasi halife
nin islamlar i.izerinde niifuzunu biis
bfitiin imle edecegi i<;in buna imkan 
olamaz. Sahil italyanlar elinde kal. 
sm; fakat dahilde yerlilerin bir siya
si te§ekkiil kurmalan kabul edilsin.) 
Bu Almanyanm fikri idi. 

A vusturya elftisi Pallavi~ini Adala
nn uzun mi.iddet ita.Iyan i§galinde 
kalmasmm rnahzurlanm Hariciye Na
zin Asun beye izah etmi§ ve §U proje
yi ileri siirm~til: 

(Osmanlt devleti Bingaziyi Mlsu' 
Hidivlne, Trablusu Tunus beyine 
terketsin; sonra bunlar da bu iki k1-
tayi pa~a baZI haklar tamnmak 
§artlle italyaya devreylesinler.) 

Hi~ pratik olm1yan bu proje yiiri.i
medi. 

As1m bey ba§ka bir teklifte bulun
du: (Osmanh devleti bu kitanm bir 
Arap beyi idaresinde istiklalini ilan 
etsin; Tilrk ve italyan askerlcri !;ekl
lerek yerli asker te§kilati yap1lsm. 
Sonra ita.lya mahalli hiikfunet ile 
Fransarun Tunustaki idaresine mii§a· 
bih bir mukavele akteylesin.) 

B8.§ka bir teklif de (italyanm EM
gaziden el ftekerek Tmblus haklmfye
tile iktifa eylemesi) §Ikkm1 ihtiva edi
yordu. 

Bu tekliflerin hi~ birisi italyaca ka
bule §ayan gorillmuyordu. 

Muharebenin devamma ragmen ba. 
zi italyanlar Osmanll hiikilmeti erkil
m :ve bazl niifuzlu rlcal ile miinasebeti 
kesmemi§lerdi. 

· TU.rk muhitinde dostlan olan ko
mandor Volpi ileBanka Komer~iyalenin 
~ark mfunesslli komandor Nogam is
tanbulda kalml§lardl. Nogara sab1k 
Nazirlardan Hal~yan efendi ile nisan 
iptidalarmda bir giin kon~urken Ha
la~yan efendi §U miilA.hazayi beyan ey
lemi§tf~ 

- Tiirkiye sulha muhtacQr. Fakat 
bunun tahakkulrunda mfihlm mii§ku
lftta maruidur. Osma.nh hiiktlmetinin 
Trablusta. tertip ettigi a.skeri mukave
met italyan ordusunu gayri muayyen 
miiddetle i§gal edebillr. Bu mukave
meti tesis i¢n hfiktlmet hallan dint 
hissiyatma miiracaat ve isIAmi hare
kete :istJnad eylemi§tir. Bu sebeple 
bu ruht haleti nazan dikkatte bulun
durmaga mecburdur. Balkanlardald 
hareket TUrk.iyeden ziyade biiytik dev
letleri alAkadar eder. (I) 

Tilrklye sulh akdedince kendisi f ctn 
sildha sanlm~ Araplan terketmi§ ola
cakbr. Bunun uyanchracag\ aksiil.Amel 
Arap hlla!etlnln ilAmm inta~ eyliye. 
cektir. 

Bu tehllke Tiirkiyenin italyanm is
tedi~ ~rtlarla sulh akdetmesini gayrl 
mfunkiin lolar. ~iiphe yok, kf hall ha
zir muhataralarla doludur. 

En miinevver Tiirkler bu i§in i!tin
den §erene ~ikllacak bir kap1 anyor. 
lar. Bunun i~ln de ancak iki yol var: 

Ya ltalyaca ·ilhak kararnamesinin 
geri ahnmam ve Libyada p~ahln 
dint ve slyasI h0.ktimranl1~mn ib
kam; yahud memleket e!kAn umumi
yesinin tazyik ettfgt hilkfune~e Trab-

lusta mukavemetin terki makul gos
terilebilmek iizere italya tarafmdan 
Libyada veya diger blr noktada pek 
vahim askeri hareketler vuku bul
ma.Sl. 

Bu i§te diplomatik te§ebbilsler ve 
hadiseler kafi degildir. 

En ytiksek Tl.irk ricali sulh akdi i~in 
hfldiselerin kendilerini icbar eyleme'si 
IB.zim gelecegi kanaatindedirler. 

(Hala~yan efendinin bu sazlerini 
kaydeyledikten sonra Giolitti §U ciim
Ieyi araya s1k1§tmyor: Ege denizin
de bahri hareketimiz bu miikfilemeden 
sonra ba§lamt§t1r.) 

italyarun Ege denizinde donanma 
harE!keti ba§ladlktan sonra bir giin 
komandor Volpi, Giolitti nezdine gel
dL istanbula gideceginden bahs ile 
Tilrkiye hilklimetinin sulh hakkm
daki fikirlerini istimzac eylemegi isti
zan etti Giolitti istimzaCI muvaftlt 
buldu ..... 

Volpi hazirarun onunda istanbula 
vard1. Birka~ gun sonra Jon Tilrkler
le miinasebette bulunan mimar De
nari istanbuldan Romaya geldi. 

Giolittiye Talat beyin Volpi ile cid
di miikalemelere giri§ilebilip giri§ile
miyecegini ogrenmck istedigini soyle
di. 

Ciolitti elinde resmi murahhasllk ve
skas1 olmamakla beraber Volpi ile mii
zakereye gir~ilebDecegini bildirdi. De
nari avdet edince Volpi Mahmud $eV· 
ket pa§a, sonra Hariciye Nazin Aslm 
bey, ittihad ve Terakki erkAnmdan 
Hiiseyin Cahid bey, Hal~an ef encil 
ile miilakatlarda bulundu. 

Bu zevatm hepsf i§e bir netice ve
rebilmek yolunu a~tmyorlard1. (1) 

Mahmud ~vket pa§a kendisinin bu
lamad1gi bir ~lkar yol gosterilirse ter
vi~ ettinnege ~11§acag1m, Asim bey 
Trablus ve Bingazinin muhtariyet ve
ya istiklal esasile bulunacak bir for
miilii tedkik edecegini soyliiyorlard1. 

ittihad ve Terakki merkezi umumist 
toplamp §U yolda bir karar ittihaz 
etti. 

(iki taraf da iddialanndan f edakarhk 
etmelidir. Osmanh Kabinesi ve ittihad 
ve Terakki cemiyeti Trablus ile Binga
zinin milletleraras1 ahidlere bagh iki 
muhtar eyalet olmaSim kabul edebillr. 
Bu iki eyalette biitiin iktisadi, zirat, 
smai faaliyetler italyaya hasroluna
bilir. Yerli askerler kadrosunda Tiirk 
ve italyan zabitler bulunacaktir. Ital
yan askerleri !§gal eylemi§ bulunduk
lan yerlerde kalacaklard1r.) 

Bundan sonra Hariciye Nazm As1m 
bey Osmanll devletinin Trablus §eh
rinin tamamen italyan hiikilmranlJb 
altma girdigini kabul eylemesi de 
miimkiin olacagm1, bu suretle ital
yan hiikumetinin kuvvetli bir deniz 
tissii elde etmi§ olacagm1 da bildirdi. 

Vblpinin haziranm on alt1smda .ts.. 
tanbuldan hareketinden evvel TalAt 
bey kendisine muharebeye hitam ver. 
mek ve bir itilafa varmak ic;;in Glolittt 
ile temasa gelmek iizere bir heyet ta
yin edildigini de haber verdi. Bu k&
rarlar g0steriyordu ki, Osmanl.I hiikQ
meti artik uzIR§mak zaruretini hisse
diyord\L 

Volpinin ista.nbuldan miifarakatm
dan sonra Osmanh hiiktlmetile tema.. 
SI idame i§i Nogararun uhdesine kal
miJf;L 

Tekarrii.r eden hususi mi.i7.akereler 
i~ Tilrk ve itaiyan delegelerine i~U.. 
ma mahallt olarak Viyana, isvi!;rede 
Lfisern fehirleri ileriye sfuilldiikten 
sonra Lozanda karar klhruh. Esaslar 
hakkmda bir tereddiid devresi daha 
g~tikten sonra tcmmuzun ikisinde 
~t1rayi Devlet reisi Mlslrh Said Halim 
p~arun riyasetinde bir heyetin isvi~ 
reye gonderilmesi kararla§ti. 

italyanlar da ittdal ve metanetile 
maruf mebus Bertolini ve milletler
aras hukuk filimlerinden mebus Fu
sinato fle Volpiyi memur ettller. 

(ArkaSI vnr) 

< 1) Bay Hilseytn CB.hld Yalcm, padlfa
lun Trablus ve bl.ngazide htildimranlllc 
hakla.nnm italynca tamnmasmdan b°"ka 
suretle mcselenln lntacma imlln olnw
ynca~ Volpiyc s6yledl~ vakl ola.n ist.l· 
v.ahun tl7..cr1ne bana itade cylcml§ti;. 
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Ferdi klrkuu goktan g~~ti. Ha
JA evlenrnemi~tl. Kendisine: 

- Yahu evlenrnemege yemin mt 
ettin lruzum? diye soranlara daima 
ayni cevab1 verlrdi: 

- Yooo ... Evlenrnemege yemin ft. 
Jan etrni~ degilim ... Fakat flrsat d~ .. 
medi de cvlenmedirn i~te ... 

Ferdi saglanna hatif hafif ak dti~
mesine ragrnen yalu~1 bir adarndl. 
Uzun boylu, geni~ goguslu idi. Goz
Jerl dairna zekfl He parlardl. Epeyce 
de paras1 vardl. ~all~adan ya.pyor
du. Onun en buyiik zevklerinden birl 
tavla oynamakb. Bu onda bir ttrya
kilik, hatta bir hastallk halinde idi. 
Tavlawn b~ma oturdugu zaman 
saatlerce kalkmazdl. Pek yorulursa 
blr kenara ~ekilir, bu sefer de tavla 
oynayanlan seyrederdi. 

Lakin bu siralarda blr tiirlil rahat 
edemez, oyunculara akll ogretir, on· 
Jann oyunlarlill sayrederken, bayagi 
kendlsi oynuyormu~ gibi zevk duyar, 
heeycan gegirirdi. 

o sene yazi ge~irmek i~ istan
bul civanndald sayfiyelerden birine 
~nu~ti. Oturdugu ko~kiin biraz 
llerisinde giizel bir bah~ell gazino 
vard1. 

Bol gOlgeli agag.lan ile bu bah~e 
Ferdinin ~ok ho~una gidiyordu. Her 
giin a~rn iistleri evinden ~1kar, 

bah~eye giderdi. Buraya bazi a~am
lan geni; geni;, giizel giizel kadmlar 
da gelirdi. Lakin Ferdi bunlara dik· 
kat bile etmezdi. 

Onu en ziyade alakadar eden bu .. 
radaki tavla partileri idi. Eger bir 
tamdlk bulursa kendisi de saatlerce 
tavJa oynardl ... 

Bir ak~ bah~eye erkenden gel· 
di. Bir masaya oturdu. Gazetesinl: 
a~p okumaga ba~ladl. Bir ara11k ya
rundaki rnasada bir taknn kadln ses
leri i~itti. Son derece kay1ts1z bir ta
Tirla ba~ gevirdi. Bakti. ild gen~ 
ve giizel kndln... Bunlardan birini 
Ferdinin gozii 1smyordu. Llkin Fcr
di bu iki kadmla f azla rne~gul olma .. 
dl. Tekrar ba~ ~vlrdi. Biraz ilerJ
dcki havuzun f15kiyesine bakarak 
d~ilnmege ba~adl. Fakat tam bu es
nada arkasmdaki masadan tatll bir 
kadm sesinin garsoan: 

- Kuzurn bize bir tavla getirir mi
mniz? dedigini i~tti. 

cTavla» kelimesl birdenbire Ferdi
nin biitiln dikkatini uyandmm~tl. 

iskemlesini yav~ca yana ~evirdi. 
~imdi i1d gen~ kadmla kar~ kar~1ya 
eturuyordu. Onlara pek ziyade ya
kmd1. 

Garson tavlayi getirdi. Geng ka
dmlnnn masasma koydu. Fenlinin 
dikkati biraz daha ziyadele~tl. Gen~ 
kadmlar tavlayi a~blar. Onlar tav .. 
Jamn pullarim dizerlerken Fercli de 
kar~1smdaki kadmlardan birlne ba
karak: cBu san~ gen~ kad.Im pek 
ziyade gOziim lSlriyor amma onu ne
reden tamyorum?> diye kendi kendt
De dil~ilniiyordu. 

Nihayet hatirladl. Kar~1smdaki 
geng kadln biti~k k~kte oturan 
kom~usu id.I. Hatta Ferdi onun adl· 
run Mebrtlre oldugunu bile i~trni~ti. 
Mebrure ile kar~a~bklan zarnan 
gene; kadm daima ona tuhaf tuhaf 
bakard1. Dernek bu san~, giizel 
kom~usu da kendisi glbi tavla rne
rakl1Sl idi ha.. Ferdinin gen~ kadma 
ltar~ alakas1 birdenbire art~ti. 

Mebnire ile arkad~ tavla oyunu
na b~am1~lard1. Ferdi onlann iki
sini de acemi buluyordu. Fakat Meb
nireye son derecede iyi zar geliyor
du. Buna rnukabil gen~ kadm bu gU.. 
zel zarlardan istifade ederek, iyi oy. 
namas1m, bir tiirlil beceremiyordu. 
Ferdi bu !;Ok giizel gelen zarlarm 
Mebrilre tarafmdan !rOk fena oynan
dlguu, adeta berbat edildiginl gor
dfikc;e adeta yerinde duranuyordu. 

Eger yanmda 1ki erkek tavla oy
nrum~ olsaydl ~oktan ~e kan~1rd1. 
Muhakkak lki tarafa akil ogretir, 
onlann oyunlanm tenkit ederdi. 

I.Akin bu gene;, ~k, giizel, zarif 
kadmlann oyunlanna kan~agn 

bayag1 utan1yordu. 
Mebrurenin her f ena oyununu gor

diik~e ~yle yerinde bir lmmldan1-
yor agzim ac;1p da: 

- Camm bu oyun boyle mi oyna
rur? dememek lc;in kendislni gU!r hal
le zapted1yordu. 

1skemlesmi t lraz daha onlara ya.Iv 

lqtmm~t1. ~ell sanki kendisi oy
nuyormu~ gibi bu tavla partisine dal
nn~, gltrni~tl. Fakat i¢e tam bu s1-
rada Mebnirenin ~ok fena blr oyu. 
nunu goren Ferdi kendisinl tutama.
dan, hi!r farkma varmadan agzmdall 
~u sozler1 ~1rdl: 

- Ne yaptimz can1rn? Ne yapU.. 
mz ... ,Clharse oyle mi oynarur? 
gillfunserne ile ona bakb. Ferdt oyu
ntl. kan~tig1 i~in miinasebetsiillk et.. 
tigmin farkma varnu~tJ: 

- Vallahi affedersiniz efenclim .• 
dedi, bendeniz bu oyunun o derecc 
meraklls1yun ki i~te bOyle yarumda. 
tavla oynand1gi zarnan ~ok def a ken
dirni tutamam, gevezelik ederim .. , 
Ciiretimi af buyurunuz ..• 

Mebnire Ferdiye tath tath baka
rak: 

- Estagfurullah.. dedi, ben de 
tavlay1 ~ok severirn... Dediginiz gibi 
~lharseyi ~ok f ena oynadlrn. ~lmdi 
farkma vard1m amma if i~ten ge~
tikten sonra ... 
Gen~ kad.mlar oyunlarma devam 

ettiler. Tavla ma!;I biisbiitiln heye
canlanrn.i~ti. Ferdi iskernlesini blraz 
daha onlar~ yakla~brdl. G<>zlerim 
dort a~~. oyunu seyrediyordu. 

Mebnirenin a,cemice hareketleri 
Ferdiyi ~ileden !;Ikanyordu. Artik 
utanmag1 fildn b1rakm1~ mi.itemadi
yen gen!; kadma alol ogretiyordu. 

Bani futbol ma~larmda kendisini 
kaybedip sahadaki oyunculara bag1-
ra bagua akll ogretenler: cPas .. Pas 
ver ... >, cko~, yeti~, diye baglranlar 
vardlr. 

i~te bu tavla partisinin kar~1-
smda Ferdi de o hale gelm~ti. Kah
ve dogiiciisi.iniln chmk! > deyicisi gi
bi rnutemadiyen: 

- ~u ta~1 klr... Haaaah ~oyle ... 
~imdi ~uraya bir kap1... ~uraya bir 
kap1... Milkemrnel... Alb kapmm da 
kapattm m1 onun ta~lar1 i!;eride kal
dl demekttr. Hapsettin onu... ~imdi 
bir dii~ atrnaga bak... ~arse mi 
geldi? Bu da iyi ... Buna da eyvallah .. 
Qlharse ... Severelr giizeli gen~ ise ... 
~urada bir kap1 daha yap bakayirn .. 
Haaaah ... ~imdi de ~u ta.~1 kir ... Aldaa. 
Kar~1daki bir gele atb nu saglam 
marst1r. 

Mebrure de o tath bakl~1 ile Ferdiyi 
dinliyordu. 
Gen~ kadln iki parti arasmda: 
- Sizin tavla meraklls1 oldugunu

zu i~itmJ~tirn arnma bu derece bil
yiik bir tavla iistad1 oldugunuzu bil
miyordum .. dedi. 

i¢e onlar bu suretle ahbap oldu
lar. Aralarmdaki samimiyet arttI. 
Art1k her a~arn bah~ede bulu~uyor
Iardl. Mebrtire de tavlayi ~ok ilerlet
mi~ti. ~imcli gen~ kadin !rOk iyi oy
nuyordu. Ferdi lie kar~1hkl1, heye
canll rna~lar yap1yorlardl. Artlk bir
blrlerile bulu~mak on1ar i~in adeta 
bir ihtiyag haline girmi~ti. Nihayet 
m~hur bekft.r tavla yiiziinden Meb
nire ile evlendi... 

Hikmet Feridun Es 

Bu gece 

Nobetfi eczaneler 
Beyotlu cihet.i: Posta soka(tlnda 

Garib, istiklll caddeslnde Llmoncl
yan, Pangaltida Halttski\rgazl cadde
sinde Narglleclyan, Ok!iwnusa cad
desinde Dogruyol, Necatlbey cadde
slnde Sporldls, Sanyer: Nurl. 

istanbal &araf1: Fatlh: Hnmdl, Ka
ragiimriik: Arlt, Emlnonii: Sallh Ne
catl, Balurkoy: Merllez, Aksarny: Ziya 
Nuri, Fener: Hayim Berk, Kumkap1: 
LAiellde Haydar, Kiiciikpazar: Yorgl, 
Samatya; Yedlkulede Teofllos, Alem
dar: Divanyolunda, Esnd: ~hrcmtn1: 
Ahmed Hamdl. 

Kndlkoy: Pnzaryolunda Nanuk, Mo
da caddeslnde NeJad, 'Uskildar: Car
§lboyunda iUmad, Heybellada: Halk, 
Bilyiikada: li!1nas1 R1za. 

Ortakoy, Amavutkoy, Bebek, Bey
ltoo, Pqabahce, Anadoluhlsan, Ta
:rabya, YenlkO)', Emlrgfm n Rumell
hlsanndaki ecza.neler her gece ac1ktir. -·Dr. A. Aaim Onur ... 

Ortakoy 
$iFA YURDU 
latanbulun en gtlzel :rertnde, senlf 

b1r park 1¢nde, konforu mllkemmeJ, 
batlm1 111, kndm Te erkek her iUrtQ 
hastnllklara a~lk hD.stnne. 

DoA'um ve tadm amellyatlarUe fl
tlk, apandl.slt, baau!! ve ~er amellye
lel 1¢11 e<>t UClD hu.rual ftatler. Orta• 
tBy, ln.mvaJ JolU, Mualllm Nacl cad. 

111 - us. Telefon: 42221. 

"'1.rtiye Radyosu 
T .A.Q. 19,74 m. 15195 Kc/s. 20 Kw. 

Ankara Radyosu 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kc/s. IO Kw. 
CUMARTESi 817 /939 

18,30 Program, lS,35 Tilrk milzill: l• 
Ra.st Pefl'ef1, 2- Abdi efend! .. Rast §am .. 
Sen1n qlwlla. ~k oldum, 3- P'a.lk bey .. Ra.at 
fatkl • Bir dame dli§ilrdU benl, 4- Kamin 
tab:lmi, 6- LQtti 2'ey • Hicazklr ~rb • ea .. 
na noldu confil, 8- Arif bey • mcazktlr 
§al'kl - A~ll ey 1oncal aadbel'k, '1- Arif bey 
• me&J:klr prla - Gilldil ~.lldl gene gii1 
yf1zlti yar, 14 Memleket sa.at ayar1, ajans 
n meteorolojl hal>erleri, U,10 - 15,30 Mii
zik <Dans miizltl - Pl.). 
• 18,30 Program, 18,35 Miizlk (Sousa'run 
ma11Ian - Pl.), 18,45 (Miizlt (Kti.~ilk or
lr:est.ra - §et: Neclp ~km): 1- Llemann .. 
Va.ls boston, 2- Wllhelm Wacek - Mar§, 
3- Carlo Thomsen - Dua, 4- Gustav Lind
ner - filarab i1Ah1 Baki.is ,eret1ne dans 5-
J. Strauss - Yarasa operetlnden (potpuri), 
19,15 Ttirk muzi~i (1nce saz tash), 20 Mem, 
leket saat ayan, ajans ve meteorolojl ha
berleri, 20,10 Neoell pIAklar - R., 20,15 
Tiirk mfizl~ : 1 - Puse11k pe§revl, 2 - Itri 
Puselik beste - Her gordii~ periye gl5nfil, 
3- §aklr aR"a - Pusellk §arkl - Siinbilllstan 
etme etraf1, 4- ishakm - Busellk prJn • 
Gonill verme bl vefaya, 5- m Selim - Pu
sellk prk1 - Bir pi.ir ce!a hOIJ dllberdlr, 
6- Pusellk Yiiriik semal, 7- Puseli.k Saz se
mo.isl, 8- Rahm! bey - Kurd.ill hlcazkar 
eark1 - Sano. ey can1nun cam, 9- Osman 
Nlhat - Kiird!ll hlcazMr tark1 - Ak§am 
giine§I, JO - Sal!ihattin Pmar - kiirdlll hl
cazklir §arlu - A§kmla yanan gonliime, 11-
Sadettln Kaynnk - Muhayyer ~rk1 - Ne 
zaman gorsem onu, 20,50 Konu§ma CDt§ 
politlka hftdlseleri), 21 ,05 Temsu, 22 Hat
tahk postn kutusu <Ecnebl dlllerde), 22,30 
Milzlk (Bale miizl~l - Pl.), 23 Son ajnns ha
berlerl, zlraat, esham, tahvilil.t, kamblyo -
nukut borsas1 (tlyat), 23,20 Miizik <Caz
bnnd - Pl.) , 23,55 - 24 Yannki program. 

Anupa istasyonla11 
Saat 20 de 

Berlin 20 opera melodllerl - Danzig 
20 askeri muzlka - Hamburg 20,15 giizel 
melodiler - Kolonyn 20,10 kar1§1k muzi
ka - !iltuttgart 20 dans orkestrnlan -
Athlone 20,45 konser - Pe§t~ 20,25 ke
man - Biikre§ 20,15 haflf muzlka -
Sofya 20 tonsei: - Toulouse 20,45 hafif 
muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21,15 kan§tk. muzika - Breslav 

21,15 kal'l§tk muzika - Frankfurt 21,15 
hatif muzlka - Konigsberg 21,15 kan§1k 
muzJka - Leipzig 21,15 dans - ~tuttgart 
21,15 ka.r1f1k muzika - Viyana 21,15 
dans- Prag 21 orkestra - Athlone 21 ,55 
Bava.yen muzlkasl - Bari 21,15 Yunan
ca ne§riyat - Pe§te 21,10 - 23,40 ope
ret - Biikre~ 21,15 dans - Flornns 21,30 
hafif muzika - Lyon 21,30 - 23,30 kon
scr - Nls 21,30-23,30 konser - Paris P.T.T. 
21;30 - 23,30 konscr - Sottens 21,30 - 23,30 
konsei:: - Toulouse 21,45 operet muzikaSJ. 

Saat 22 de 
Belgrad 22 konser - Bilk.re§ 22,15 plya

no - Florans 22,15 opera muzlkns1 
Londra 22 dans - Miiano 22 orkestra 
Sotya 22 hafit muzlka. - Stokholm 22 
dans. 

Saat 23 te 
Berlin, Frankfurt, Miinlh ve Viyann 

23,30 - 1 hafif muzikn - Breslav 23,30 - 1 
ha.flt muzika - Hamburg 23,40 - 1 da.ns -
Kolonya ve Konigsberg 23,40 gece muzl
kasl ve dans - Prng 23,30 opera muzi
kasl - Belgrad 23,15 dans - Bilkre§ 23,15 
Rumen muzlkas1 - Roma 23,30 keman 
konserl - ScottiSh - Reg. 23,15 isko~ya 
havalan ve danslan - Stokholm 23,20 
dans 

Saat. 24 ten senra 
Prag ve Brunn 24 dans - Pe§te 24,30 

~ingene ~n.lgis1 - Florans 24 dnns -
Londra 24,15 dans - Roma 24 dans -
BerHn, Frankfurt, Kolonyn, Konigsberg, 
Lelp1Jk ve §tuttgnrt 1 - 4 gece konseri. 

AK$AM 
Abone iicretleri 

SENEL1K 
I AYLIK 
I AYLIK 
1 AYLIK 

Tiii'k17e 

1400 1'W"Uf 
,50 • 
400 • 
150 • 

Ecnebl 

1700 taru1 
1450 • 
800 • 

• 
Posta ittlh&dma dahll olnuyan ecnebt 
memleketler: Senelltl 3800, alb a11lli 

1900, tl~ ayllll 1000 ku.nl§tur. 

Adrea tebdlll 1¢n Jinnl bet kuruflulr pul 
1l5ndermek lbundu'. 

Cemar.idenel 20 - Bwr ff 
B. imsak 06nef Otle iklndl Akp.m Yat&l 
E. 6,38 8,53 4,35 8,35 12,00 2,01 
Va. 2,19 4,36 1219 18,19 19,43 :n,« 

idarehane: Babllll clTan Aclmualuk 
sokak No. IS 

Uzun, uzun diitiinmege 
hacet yok! 

<1Ak§run»a bir K'090K ii.AN 
vermek kA.fidir. 

Sahlfe 11 
• 

Muharriri 

·A N A 
Miitercimi - -

Pearl Mebrure 
BUCK SAMI 
~ 

Tefrika No. 87 

Qk bahasma aldlrn anam; gelecek 
sana da verlrim, bir hlrka dikti

rirsht olrnaz m1? Zaten bu kl§a hepi
miz iyi glyinecegizi, goreceksinl dedi 

Ananin agzi kulaklarma gitml§ti, 
memnundu ve e>A'Iu <1blr§ey ~alrnadlm» 
deyince de hig bir ku§ku.su kalmad11 

1nandl. Hatti evladlnm bir srrrma or. 
tak olabildigine sevinerek: 

- Peki yavrum peki evlAd1m ... Sen 
hi~ merak etme, kirnselere .sOylemem 
ben, bu odada agabeyinle gellntn bll· 
medigi daha ~ok §ofyler var, diye ce
vap verdi. 

()teki iki adarn paketi getirdiler, gi.i· 
riiltu etrneden, yatagm altma soktu
Iar. Tavuklar hafif hafif gidaklacblar, 
carnis uyandl ve gevi§ getirmege ba§
Iad1. 

Anas1 ala koymak istedi arnrna deli
kanh durannyordu. Kadln bu aceleye, 
tel~a §R§arak, ne yapsm boynunu 
biiktii: 

- i~in raha t olsun evlad1m, gozii
mu dort aganrn, uziilrne sen. Sade gii
ve yemesin diye bu derileri havalan
dmnak, gilne§Iendinnek l~Zlm degil 
mi? diye sordu. 
Gen~ adam hi~ aldlri§ etmiyormu§ 

gibi bir hal takmarak: 
- Bir iki gi.in iginde hernen bozula

cak degiller ya. A~rna, dursun. Biz 
§imdi ev degi§tiriyoruz, daha geni§ bir 
yere ta§maca.giz, orada tek bR§tma bir 
odarn olacak, elirne de dahn ~ok para 
g~ecek, dedi. 

0 bu ccgeni§ CV» laklrd!Sllll eder et
mez, ana da zaten her vak1t akbndakl 
bir§eyi du§iindii: og1\inu evlendirrne
gi! Delikanhyi, bir kenara ~ekti ve yal
varan yakaran gozlerle onun yiiziine 
bakt1. ~ ~ocugun bir tek kusuru var. 
sa, o da evlenmem diye tutturrnasi idi! 
insanm darnarlannda ate§ gibi f1Jor f1. 
k1r kaymyan kan1 olmasi ne demek
tir, bilirdi o; oglunda da kendi gen~· 
ligindeki yarup kavrulU§larmm izleri
ni goriiyor seziyordu. Kirnbilir bu ta§
km isteklerini nasil §Urada burada zi
yan edip gidiyordu. Ell yiizii terniz bir 
lazcag1zla evlenip anasmm kucagma 
tosun gibi oglan torunlar vennesi el
bette ki, daha hayir1I bir i§ oJurdu. 
~u tela§lI dakikada, oglunun nasil 

bir an evvel gitrnek i~in acele ettiginl 
gordilgii ve d1§anda, kapmm dibinde 
de ild arkada§m bekledigini bildigi 
halde bile, gene de dayanamad1, ev. 
lad1mn elini avu!;lar1mn i~ine aldl ve 
biltiin inandlrma, ~deta biiyiileme 
kudretlerini sesine vererek, usulce: 

- Ah benim aslan oglurn, rnadem 
ki, a kadar geni§ bir yere ta§inacak .. 
sm, ne olursun izin verde bana, senin 
i!;in bir klz ar1yay1rn? En giizellni, en 
filAsuu bulaynn sana • ya da senln bir 
bildJgin varsa soyle, korn~u yengerni
ze anlatayim, soz kessin, di.igun ha
zirl1gma ba§llyalnn. Senin istedigini 
ben de sevebillrsern eger, raziyim og
lurn, diledlgin gibi olsun. 

Delikanh, gozlerinln uzel'ine dii§en 
uzun sa~lart ba.§1.m sllkeliyerek geri 
atb ve gozii kap1da, eHni anasmm avu 
cundan kurtarrnaga c;abaJad1. Amma 
ihtiyar kadm oyle Slkl tutuyordu ki, 
bir yandan da tekrar dll dokrnege onu 
kandlrrnaga ~all§t1: 

- Yaz1k degil ml ogul, kucagima 
yavrumun yavrulanru verecek yerde, 
i!;inln, iliginln ate§ini, §urada burada 
yabanl otlar Qzerinde zlyan ediyorsun: 
Agabcyinin kansi oyle soguk buz glbi 
bir§ey ki, sen de evlenmezsen eger, 
bagnrna hig blr zaman torunlarmu 
basarn1yacagun ben. Babarun nasiI bir 
erkek oldugunu biliyorurn, sen de ona 
benziyorsun. Tohumunu kendi 9atmin 
altmda ek evladlrn. 

Delikanl1 sessiz sessiz gilliiyor ve 
parlak gozlerlnin iizerine dokUien 
saglan itiyordu, azic1k §3§1rm1§ gibi 
idi: 

«- Senin glbi ihtiyar kadlnlar, sa
de evlendirrnek ~ocuk iiretmeklc boz.. 
rntl§lar anarn. Bizim gibi gcn~Iere de 
VIZ geliyor boyle §eyler viz! Haycli ba. 
kallrn, ug giln sonra gorii§i.irilz gene!» 
dedi; clinden zorla kurtuldu ve ka. 
ran11k tarlalann ara51ndan, yamnda 
iki arkada§I fle gC9erek, kayboldu git. 
ti. 

U~ giln gf!rti, gelmedi. 'Og giin da
ha, bir ii~ daha ge~ti ve kol'lunaga ba§-

l1yan anayi, acaba bB§Jna bir be!a nu 
geldi diyerek merak ve iiziintiiler al
cb. Q1kan yildanberi, artlk §ehre de gi
derniyordu. Qaresiz beklemege koyul
du. Camm diyene <•Camn ~iksm ln di
yesl geUyor, Uzi.intiilerlni korkulanm 
kimseye a~anuyor ve tltiz gelini te
mzilik yapmaga kalkar da, yatagm al • 
tmdaki paketi buluverir diye de oda
smdan ~1kam1yordu. 

Uykusunun ka~t1g1 bir gece, gene 
biitiin bunlar1 kW'up dil§iinrken, lmlk· 
t1, §Mldam yakb ve egilip yatagm a1-
tma bakti. Kahn kag\da sanb, kenevir 
lpile de sik1 Slkl bagh duran koca pa
keti gordil. Elile ilzerine basti, yok
ladl, hi!: de koyun derisine benzemi
yen kab kat1 bil'§ey vard1. 

Gi.izelirn kiirklere giive girecek iizun, 
tiisi.inii bir tilrlii i~nden atarnae.1gi 
i~in, kendi kendlne: 

- Gergekten deri ise bwllar, giim·
§e ~1karmah, yazlk olacak, dedi. Aro
ma bir ti.irlii de paketi a~maga ell var
madl, oldugu gibi b1rakt1. Yalmz og
lu bir ti.irlti ~1k1p gelrnck bilmiyordu. 

Giinler gec;iyordu. Bir ay olmu§tu 
bile. O s1ralarda korku ve iizi.intuleri
ni aZJc1k oyahyan bir hadise olmasay
dl, ana belki bilsbii tiln !;ileden ~1ka
cak, oynatacakti. Boyle bir mujdeyi 
duyacag1m hi~ de ummuyordu dogru
su: Gelini gebe kalrn1§b. 

Ya, bu kadar 1bk gc~en y1llaidan 
sonra, i§te kadln ken dine gel mi§ 'Ii e 
boynunun borcunu yapmI§tl. Bir sa
bah bOyiik oglu gogsiinii §i§ire §i§ire 
kap1 e§iginde oturan anasmm kar§1-
sma geldi ve yilziiniin her bir taraf1 
giili.irnsiyerek: 

- Ana, bfr torunun olacak! dedi. 
Kadln, hergiin i~ine dahp gittigi 

agir riiya bulutlanndan Siynld1 ve 
<1rnisafir1> dedikleri bir Iekecikle bugu
:Ianan, perdelenen g0zlerini og,una 
dikti ve sert sert: 

- Ahk allk soylenrne. Kann U1§ gt. 
bi soguk, iistclik de k1s1r. Karde§in de 
nerlerde bilrnern ... Tohumunu ras ge
le sa~1p duruyor, haynru bercketini 
arrumyor, evlenmern diye tutturmu 
lnad ediyor, dcdi. ' 

Biiyiik ogul oksiirdu ve bir kere da
ha, kati bir sesle: 

- Oglunun kansi gebe! diye tck
rarlad1. 

Evvela ana bu rniljdeye bir tilrlu 
inarunak isternedi, dik dik ogluna b.1 k. 
t1 ondan sonra da dogrulmak i~in so
pasm1 ~ekip iizerine abamrken: 

- Kann m1? ... Haydi sen de .. . Dtin. 
yada inanmam, diye bagird1. 

Fakat oglunun haline bakt.ik~n, 
dogru soyledigini anlad1. Gucii yettigi 
kadar hizla kalkarak, yiirii.dii, mut
fakta pirasa k1yan gelinini yakalad1; 
merakla yiiziine, karnma bakarak: 

- Hele art1k var Illl bi~ey? ~uran
da bir§ey var rn1 sahiden? diye sordu. 
Gen~ kadm ba§1m sallad1, i§ini ya

pa durdu. Yii2ii sapsari idi, yeryer de 
klrnuzi lekeler vard1. Ananm akh i~i
ce yatt.i ve sordu: 

- Ne vak1ttanberi farkma vardm? 
- Goktc ay, iki def a ~ikt:i ... Bil az 

da fazlasi var. 

~imdiy~ kadar kendisine bir§ey a~
mad1lar d1ye ananm tepesi atti, ve so.. 
pasile dovillmii.§ toprak yere vura vu
ra hayk1rrnaga ba§ladl: 

- Y1llar y1h bu miljdeyi duymak 
i¢n yUregirn titrerken, i~im bagnm 
yanarken nasll ettiniz de benden sak
ladmzl GOkte ay iki defa g1krn1§rnI§I 
Yeryiizi.inde acaba senin kadar soguk, 
buz bardag1 insan gortilrnii§ miidur? 
BB§ka bir kndm olsa daha ilk gijnun
den kO§Sl' bana haber verirdi! 

Gelin kalk1p in en b1~g1Ill du& durt
tu ve her zarnanki icten pazarlikh ha. 
Ille: 

- Belki yamlrn1§1mdlr diye korkmn. 
dan soylemedim, bo§una seviruni§ oi .. 
nuyasm diye ... dedi. 

Anaya bu lflklrd1 da < ozilrii knbaha. 
tmdan bilyilk > gibi gcldi. Yere tilk'lir. 
di.i ve: 

- Bu kadar !;OCuk dogurup doku. 
dum ... : a?11IP yamlrnadlg1m soyliye
mez m1yd1m sana? Q'ocuk yerlne ko
yuyor insam ... Ya§land1k diye bunak, 
sersern olduk saruyor... Her ad1m ba
§mda bunu carp1yor yuzurnc ... dedi. 

(Arkasi \ar). 
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B uzlar icinde , 

Amira! Byrd kutub lkanramamd.Ir. 
Bu zat buzklran aletler1, milkemmel 
barnkalar, sobalar, telsiz cihazlarile 
kutublara yerle~p ~ok faydah incele
meler yapti ve bunun lr;in de hi~ bir 
tedakarbktan ka~mmad1. 

Bir giln uyand1g1 zaman, kar ba
rakasuu ~at1ya kadar kaplam1!?t1. 
Byrd, aylarca . kar altmda kitaplan, 
grrunofonu, tedkik aletleri ve telsizile 
yapayalmz yru;;ad1. 

Be~inci ay hararet byle dil~tu kl 
Byrd'm kirpikleri bile dondu. Byrd 
bir tarfatan vantilator i~etip, bir ta
raftan da soba yak1yordu. Fakat so
ba tutuvor, Byrd'i zehirliyordu. 
Amiral kbmtir ctarpmasmm butiln 
alametlerini hissediynr, buna rag
men telsizle m~al1ede ve mtilfillaza
lanm bildiriyordu. 

Bir giin arknd~lan buttin tehlike
leri goze alarak Byrd'in imdadma 
ko~htlar. ~eflerinln olumc mahkilm 
oldugunu anlam1~lard1. l3unu da an
layan radyo operatorti ldi. Amiral 
her zaman mors i~aretlerhtl kuvvetli 
verctigi halde, son gtlnlerde bu al~
metler her giln hafifienll{)ti. Amira
lfn hastahgm1 bundru1 anlad1lar ve 
yet~ip onu muhakkak bir oliimden 
kurtard.Ilar. 

Goz ve nokta 

• • 

Bu resmi yilzilnilze yakl~t1np sol 
gbzuniizii kapaym1z, sat gzoniizle sol 
taraftaki siyah noktaya baklmz ve 
yav~ yav~ resmi yiiz\.lnilzden uzak
l~1nmz, sag noktay1 goremez olur
&Wluz. 

Sabir oyunu 

Bu resimdeki ~killcri kesiniz, bii
yuk bir db rt ·ko~e haline sokunuz, 
fakat bu biiyiik dbrt ko~de aynl 
cinsten kii~iik dort lko~eler birbirle
rine dokunsunlar. 

Duydunuz mu? 

Japonyada Mi
yanostiya ma
bedinin ~anma 

bir cislmle vuru
lunca tam on da· 
kika ihtizaz eder. 

Honolulu'da 
~Ok garib blr SU 

hazinesi vard1r. 
Bu hazinenin! 
1?ekU ananas ye
m~ine benzer. 

--
Klrpl baltg1 de

nen bir bahk 
vardlr kl, tehli
keyi gorunce ig
neli bir top ~k
Unl altr. 

A KfjAM 

t;>Cocu 
DUllYAll 

.... .... .... •... iSARET MEMURLUGU . ... 
:::: . ... 

Babanm yaz1 odas1 ile, yemek odn
s1 arasmdaki salon. 

5 y~da, 7 ya~mda, 8 ya~mda, 
10 y~mdakinin etraf1m alm1~lar. 

10 yan~nda - Ne oymyacagJ.z? .. 
Cevap versenize! ... Oynamak istemez
senlz ben yalmz oymyacag1m. 

5 ya~mda - Ben seninle oynamak 
istiyorum. 

10 ya~da - Sen bir kere sus. Sen 
ne derlerse onu yaparsm. Elini bur
nWldan ~ek. 

5 y~nda elini burnundan ~ekti. 
7 y~nda konu~tu: 

- Ne oymyal1m bilmem ki... Sen 
bir ~ey soylesene: 

8 ya~nda bir hayli d~ilndu: Be
nim akhma blr ~ey gelmiyor. 

10 y~mda - I~ret memurlugu 
oymyacagJ.z. 

5 yn~mda: 0 da nedir? 
7 y~mda: Oyun mudur? 
10 ya~mda: Tabii oyundur. 

. Bumunu kan~tirmaga b~1lyan 

5 y~mda: Ben ne yapacag1m'? 
. 10 y~nda: Elini burnundan ~ekl 
~imdilik bir ~y yapnuyacaksm. 

10 ~nda: ~yalann yerinl deg~ 
tirdi. iskemlelerl yat1rd1, masalaa 
devlrdi. Bir koltugun U.St ilne c;1kt1. 

Riiya 

0 sabah Ay~ 
gill somurtkan 
uyandt , keyfi 
yoktu. Sordular. 

-Nen var? 

-Bug\in mek-
tebe · gidemiyece
gim. 

- Nedcn? 

- Riiyamda dl4tilm, bacagmu 

vurdum, c;ok agnyor. 

- i~arct mcmuru 0enim! decll. 
Sordular: Ya biz? 
- Siz otomobil, kamyon, otobilssil

nilz. 
5 y~mda ya bcn. 

10 y~mda: Sen babasm ... Par
maklaruu dudaklanna gotiirdii, dii
diik gibi ottil. 

8 y~da: Ne giizel ottii. 
7 y~mda: Nereden ogrenclln? 

Boliim 

. 
~ a1 . ~ •. ~ ···ri 

.. ·' ~ 5. 
§,~ ... ~ 

~' • c • .' &.J J .... ) 
~ . ·:·· ·~ ·-·· ---~ 

Yukanki arsayi dort milsavi k1sma 
oolilnilz, her ooliimde uc agac kasin. 

10 y~mda: Kan~maym. 

8 y~nda: Sir nu bu? 
10 y~mda, 8 y~mdaya: Oyun 

ba.c;;lad1. Ben dildiik ottiirilnce sen 
kaldmmda durursWl. 

8 y~mda: Ben caddedeyim. 
10 ya~nda: Ha sahi... 7 y~mda 

sen kaldmmdasm, sen de caddede
&,in ... Cacldede olan durur, kaldmm
da olan iirilrur. 

Gene oter. Hepsi birdcn: Ne gilzel 
diidiik ~ahyorl 

10 ya.5mdn: Haydi yiirilyiln. 
Kaldmmdnki durur. Caddedeki 

yiirtir. 10 ya~mdaki k1zar: 
- Olmad1, yanlu;... Tckrar ba~h

yacag1z. 
Tekra1· otcr. <;ocuklar da oraya bu

raye. ko~~urlar. Odanm icinde bir 
ka1·ga~hktir ba~lar. Ag1zlarile korne 
9alarlar. Bu s1rada 10 YB.9Indakinin 
kolu btiyilk bir vazoya ~arpar, vazo 
dti~up kmhr. 

10 ya~mdaki - Dur!. .. 
Dumrlar. Klnlan vazoya 1'akat'lar: 
- Dagilahm ... 
Kap1dan ~1kal'larken 10 y~mdaki: 
- Emniyet miidiirii ne diyecek? ... 

· - Emniyet mildilrii de kim! ... 
- Babam!. .. 

Tamam 

Zilleyhaya an
Iatt1lar: 

- Fatma da
ha ~Ok kil~ilk, 

biiyilyilnce onun 
da di~leri ~1kar. 

Ziilcyha bir 
giin sonra sokak-

ta di~leri doki.ilmil~ doksanbk bir 
ihtiyar kadm gorilnce: 

- Anne dedi, bak kocaman bir 

yeni dogmu~ ~ocuk varl .. 

·········1···········~·~~~~~~~~··········~··~~~~~·~······1······ .. 
......... .......................................................................................................................... . .... ... 

Cyrano de Bergerac odasmda. ra
hat rahat otururken dostu Marcellin 
de Ia Brette gelcll. 

- HOtS gelclln, ne haber? 
Sorma ~tma gelenlerl ... 

Felaket... Biliyorsun ya Henriette 
Montflurry ile evlenecektim ya. 

- Evet, 'birbirhtlze ~k yara.pyior
sun uz. 

- Aroma anasile babasi klzi ihti
yar noter Heurtebise'ye ni§anla~
lar. On be§ giin sonra evlenecekler. 

Cyrano biraz dii~ilndii: 
- On be~ giin sonra mt? 
- Evet. 
- Oyleyse korkma. Heurtebise ne-

nin nesidir? 
- Monique admda blr hizme~isi 

var. SagJ.r ve miyop bir adam. 
- Sen bana Monique'i gonder. 
- Bu kolay. Paraya cok dl4kiin-

diir. 
iki saat sonra Monique bir kese al-

tm1 koynuna soktu, Cyrano'dan IA
z1mgelen talimat1 aldi. 

Bir hafta g~ti. Her giin La Brette 
geliyor meseleyi so~yordu. 
Cyrano: 

- Sab1rh ol! diyordu. 
Sekizlncl giin Cyrano: Biraz sonra 

Monique gelecek. dedi. 
Monique gelcll: 

- Ef endime ~ok hasta oldugunu 
s0yledim. Benziniz ~ok san dedim. 
Doktor Probus'ii ~ag1rmaga gicllyo
rum. 

- Dogru eve git, doktor Probus'iln 

hasta oldugunu. bir arkadq1ru yol
hyacaiuu s0yle E!endinin gOzIU.kle
rini de sakla. 

Monique gittl. B1raz sonra noterin 
kaplSl caimdt. Doktor diye Cyrano 

' 

gelmi~ti. 
GU.ya hastay1 muayene etti, sonra 

~lanru ~att1: 
- Bereket cabuk davramp doktor 

c$rttm1z. Klsml felce mahkCtmsu
nuz. istirahat etmeniz ve dcrhal su
lara gitmeniz lazun. 

Noter: 
- Gidemem deid, i~im var. Evle

necegim. 
Sa.hte doktor hayklrd1: 
- Ne? .. i§te buna imkAn yok. 

Gi.ivey girdiginiz gecenln ertesi giinil 
olilrsunilz. EvvelA kendinizi tedavi 
edinlz. 

- Ne kadar silrer? 
~Be~ alti ay. Amma be~ altt ay 

sonra da lzdiva~ taraftan degilim. 
- Ne olacak? 
- Evlenmckten vazge~eceksiniz. 

yoksa olilrsilnilz. 
- ~u halde laztn babasma haber 

vereyim. 
- KAgtd kalem getirttiler, noter 

&gir hasta oldugundan, evlenemiye
ceginden bahsederek mektubu yazd.I. 

Cyrano mektubu ald1. Ceblne attt, 
sokaga ~tkt1. KO.,Cde dostu La Brette 
bekliyordu: 

- i~in oldu, dedi. NikAh kA.g1dm 
cebimde. On be~ giin sonra Henriette 
ile sen ni~anlanacaksm. 

lsim ••••••• TEMMUZ Bil ECESi Adres .•••• 

A§ag1daki maIO.mat do~ru mu yanh§ rm? Dogru olanlan ~lztp gOndertnlz: 
1 - Tiirklyenin en yiiksek dag1 Alemdagidtr 2 - Adana Karadenlz ktyilannda kti~tik bir kasabad1r 3 - Tiir

ktye ciimhuriyetinin merkezi Ankaradtr. 4 - Tfirklyede kad.Inlara intthap hakkt verllmemi~tir. 5 - Tiirkiyede ilk 
tahsil mecburldir. 6 - GilnC§ do~dan ~kar gilneyden batar. 7 - Biiyilk Millet Mecllsi Ankarada toplan1r. 8 -
Slinger denlzde bulunur ktymetll bir tqtrr. 9 - Abdtllhak H!mid m~hur bir kaptand1. 10 - Tlirkiye ziraat 
memleketidir. 

••• 
Bilmecemizt do~u halledenleroen blrlnciye 10 lira, iklnciye ~ Ura, 3 ttncilye zarlf bir kotra, dordilnciiye bir fo. 

tograf maldnesl, be§inciye blr dolma kalem, aynca 75 karilmize muhtelif hediyeler verllecektir. 

I Tenunuz 1939 
~ 

Kanaryalar 

Viya.nal1 Pol Fodor duyulmarmf 
bir meslek sahibidir: Kanaryalara 
~rkl soylemek ve konu~mak ogreti
yor. 

Amma siz: Konu~maga bir diyece
gimiz yok amma, kanaryalann ~r
k1 soylemek i~i.Il ogretmene ihtiy~
lari yok! diyeceksiniz. 

Bay Pol Fodor bu fikirde degil. Bu 
zat senelerce kanaryalan dinlem~, 
i~lerinden en iyi seslllcrinl ay1rmi~. 
otcrlerekn triylerle arpejlerini mu
siki metoduna gore notaya ge~irmi~. 
Bundan sonra kanarya sesi ~karan 
blr piyano yapm1~ ve b~lanu~ ka
naryalara sabahtan ~ama kadar 
konser vermege... u~ sene bu kon
serleri dinliyen kanaryalar ii<; sene 
sonra piya.noda ~alman notalara uy
gun olarak otmege ba~lanu~ar. 

Pol Fodor, kanaryalarm konu~bi
leceklerini de iddia ediyor: Bef on 
sene ugr~1hrsa, kanarya, papagan
dan daha iyi konu~ur diyor. ~lmdi 
kanaryalara konu~ma dersi vermege 
b~lanu~tir. 1949 da konu.,up konut
m1y1caklanru ogrenecegis. 

Dikkat 

Bir bak~ta soyleyiniz bu resimde: 
Ka~ baWc, k~ kuf vard.Ir, bahklarla 
ku~lann sayis1 k~ eel.er. Vapur goril
yor musunuz, bahkc1run sakall var 
nu? 

Boyayin1z 

Bu resmin tistilne !?eff af bir kl~d 
koyup O Ian beyaza, 1 leri ktrmtz1ya, 
2 leri ye~e 3 lerl kahverengine, 
4 leli sanya boyayuuz. 

Biliyor muaunuz? 

Bir dakika zar
fmda yeryilziln
de ild ytiz seksen 
ton kok komtiril 
istihsal edilir. 

Kongoda bulu
nan bir nevi sil
miikltibOcek var
d1r ki ag1rbgi blr 
kilodur. 

Brezilya ceviz. 
Ieri bilyiiytip pat
Iaymca icinden 
yiizlerce cevi. 
t1~nr. 
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, Tuncell vlliyeti 
(B~tarafi 1 inci sahifede) 

lkide birdc tckerrilr eden isyanlll· 
rm vc etrafn miitcmadiyen vaki teca
viiz ve tasallutlann oniine g~ek ve 
Dcrsimde csash islii.hata giri§Dlek i~in 
oradan silnhlann toplanmas1 lazim idi. 
1933 senesi yazmda yap1lan silah arama 
hareketi beklenen neticeyi vermedi vc 
anla§ild1 ki Dersim i§inin kat'i ve de
vamh bir surette halli i~in ~k ciddi 
tetkikat yapmak ve esash surette i§e 
ba§lay1p kat'i ncticcyi almcaya kadar 
israr ilc ~ah§mak laZJmdir. - Bravo ses
leri-. 

11 lnoniiniin aeyahati 
Bu Jiizumu takdir eden o zamanm 

Ba§vckili vc bugiinkil Milli $efimiz 
§ark scyahatlcrinde bu i§i tetkik vc 
~arclerini de tcsbit buyurdular. 0 ha
y1rb scyahatin fcyizli neticelerini bu 
giin idrak ediyoruz. 

1936 sencsinde yiiksck meclisce k:i
bul buyurulan 2884 numarah kanunun 
biiyiik bir dikkat ve basiretle tatbikine 
giri§ildi ve bunun derhnl tesiri goriil
megc ba§lad1. Dcrsim'in dahili manzn
rasmda bi.iyi.lk bir salah goriildii. Her 
sene c1var vilnyctlere yap11makta oJan 
tecavi.izler durdu ve Dersimin dahili 
asayi§indc ode_ hayli selah basil oldu. 
Dordiincii umumi miifetti§ligin bu isa
bctli icraab Tun~eli halk1m huzura ka
vu§turdu. HiikUmetc itimada sevketti. 
K1sa bir zamanda hi.ikumcte 788 silah 
tcslim ettiler. Miicrimlerin ~ogu hiiku
mete teslim oldular. Hiikumet otorite
si, Tun~elinin her tarafmda yerlC§mck 
ve devletin kanun ve nizamlar1 her ta
rafta hfikim olmak i~in muhtelif ycr
lerde nahiyc ve karakollar tesisin!? gi
ri§ildi ve bunlar birbirine tclcfonla, 
kopriilcrle baglanmaga ba§lnnd1. (Al
ki§lar). 

Ancak, hiikumetin bu ciddi ve e
sash tedbirleri aglara ve seyyitlere 
tagalliip ve tahnkkiim devrinin, ~al1~
madan balk s1rtmdan ge~inmenin, ha l
ka efendi olup onu csir gibi kullanmtl
nm sona crmektc o1dugunu anlathgi 
i~in bu zumre bir tecriibeye daha gir
ntek istedi ve orman kanununun tat
bifcini halk1 ifsat ic;in vcsile ittihaz et
t't Filliak1ka bu ifsatkar propaganrla 
muvaffok oldu. 1937 senesinin marti 
ic;inde §arki Dersim mmtakasmda Yu
suftan vc Dencman a§irctleri nahiyPler 
arasmdaki kopriileri ve telefon hatlan
m tahrib cderek fili harekete ba~lad1-
lar. Bunlara Haydaran a§ireti ile Sey~t 
Rizamn n§ircti olan yukan AbbasU§aSt 
a§ireti de kat1ld1. 

31/12/1937 tariliindc Kalan mmta
kasmda Mansuru§ag1 koyiinde jandar
malarumza ve Dizba§ koyiindeki jan
darma karakolumuzn tecaviizler vnki 
oldu. Bunun iizerine il!filncil ordu k1ta
atrnm da i§tirfikilc 1938 senesinde kati 
bir tcdbir hareketine ge~ildi. Bu hare
kctin sonundn Ko~ \'C Kalan mmtal::a
lari yasak bOlge ilan edildi vc sakinlcri 
garbe nak1olundu. Bunlarm ic;inden is
yanda temcrriit edenler sarp daglarm 
arasmda ve magaralarda bannarak 
mukavemette ISrar cttiler. Hiikumet de 
tcdbirlerindc devam ctti. Yollan, hii
kumet konaklanm rnektepleri, kara
kollnri, ki§lalan muntazam bir plan 
ve programla ikmal yolunu takip ey
ledi. 

Bu seneye kadnr hal bu suret1e de
vam ederek nihayet Ko~ mmtakasmda 
kalanlarm bir k1sm1 tenkil edilm 1~ ve 
bir k1sm1 da son zamanlarda hiikllmete 
teslim olmu§lardir. Bugiin Dersimde 
Ko~ mmtakas1 haydutlardan tamamen 
temizlcnmi§ bir hale gelmi§tir. - Bravo 
sesleri, alki§lar -. 

Kalan yasak mmtakasma geli:lre, 
• Yusufan, Deneman, Haydaran, Korab
bas, Ke~cl ve yukari Abbas a§iretleriu 
orada barmdilar; arhk hilklimetin taz
yikine mukavemetten iimitlerini kes
mi§ bir haldedirlcr, peyderpey teslim 
oluyorlar. Yakm bir znmanda o bolge
nin de tamamen temizlcnm~ olacagm
dan eminiz. 

Dersim mmtakasmdan §imdiy~ ka
dar toplanan silahlann adedi 14,593 tiir. 
Bu silahlarm hepsi son sistemdir. 

Dahiliye Vekili bundan sonra Tun
cehndek1 1mar cserlc>rini anlatm1~ ve 
sozlerinc devamla dcmMir ki: -

----..... •• _. ":I 

Bu hay1rli ncticeyi alm1§ olmaouza 
ragmen kanunun ii~ sen<' daha tcmdi
dini r1ca ctmf'm1zin saiki, istihsal cdi
len 'e kt a bir zamanda ikmal cd1lecek 
olan fict1c nln, yani Dersimdc saglam 
bir htikumct nufuzuna dayanan ge<;ici 
d<'g1l, mtistaknr, dnimi ve asln bozu1m1-
yacak olan mzam ve as:iy1~m ebed1.> en 

takriri ve bn§hyan imar ve temdin i§i
nin arbk oralarda hi~ kimsenin yolunu 
§3§1rmasma imkan vcrmiyecek derccc
de geni§leyip kokle§mesini temin arzu
sudur. Burada ge~ici bir idare de~il, 
miistaknr ve rnedeni bir devlet te~kila
ti vilcuda gctirmek noktasmdan, Tun~
eli kanununun bugiinc kadar verdigi 
miisbet noticeyi, yani bozulmaz ve geri 
doniilmcz fikrini tam olarak verinceye 
kadar idame etmek liiz1mdrr fikrinde
yiz. 

Dune kadar hilkumet otoritesinin ve 
nizam kuvvctlerinin niifuz edemedigi 
bir mmtaka bugiln kii~k bir par~ai."1 
milstesna olmak iizere, emniyet ve hu
zura kavu§mU§, seyyitlerin ve agalarm 
zebunu ve esiri olmaktan kurtularak 
rne§ru ve adil bir hilkumet idaresinin 
nimctlerinden istifade eder bir hale 
gelmi§tir. Kalan o kii!;ilk par~amn da 
ayni nimete yakmda kavu§acagmdan 
eminim. 

B. Faik Oztrak sozlcrini §Oyle soy
mi§tir: 

Sozlerimi bitirirken aSJrhk §akavet 
ve itaats1zltk yuvas1 oJan Dersimi va
tamn sakin ve nizama riayetli bir 
rnmtakas1 haline gctinnek i~in aziz can
lanm feda etmi~ olan kahraman Turk 
~ocuklarmm hnhras1m hiirmet ve min· 
•etlc anmag1 vazife biJirim. Size bu 
neticeyi temin eden ordumuzun ve jan
darmam1zm kahramanca fedakarl1kla
rm1, kendilerine buyiik selahiyetleri 
kullanmak mesuliyetini tevdi ettigimiz 
vazifedarlarm i§1erinde g0sterdik1eri 
gayret vc bnsireti ve nihayet hepsinin 
yurda ve vazif eye baghbklanm tak -
dirjnize arzcdcrken buyiik bir haz duy
makta olduguma inanmamz1 rica ede
rim. - ~iddetli ve siirekli aUo§lar-

Alt1n stoku 
T otaliter devletlerin elinde 

pek az albn var 

Va§ington 7 - Federal Reserve of 
Board tarafmdan ne§redilen temmuz 
biilteninde demokrasi dcvletlerin iht: __ 
) nt altmlar1 1913 scnesine nisbetle se
kiz misli fnzla oldugu gosterilmektc
dir. 

Ameriknya vuku bulan ecnebi al
tmlan ithalati, 21 haziranda ccnebilcr 
hesabma Amcrikaya tevdi ediJmi§ olan 
altm miktarm1 1 milyar 450 n.ilyon do
lara ~1kam.1~tir. Bu, on dort sene ev
veline nisbetle bir milyar dolarhk bir 
teznyut ifadc cder. 

Digcr taraftan bu biiltende altm 
stoklari, dolar olarak §Oyle hesap edil-
rnektedir: · 

1ngiltere 3 milyar 449 milyon, Fra
sa 2 milyar 766 milyon, Bel!;ika 625, 
Hollandn 995, 1svi~rc 699, milyon altm 
dolar ki, demokrat devletleri altm stok -
lar1 yekfmu 8 milyar 534 rnilyon dolar 
tu tar. 

Almanyanm ~9. ftalyamn da 193 ya
ni cem'an 222 mi1yon dolarhk altm 
stoku vnrd1r. Halbuki Almanya ile 1ta1-
yamn 1913 senesinde 546 milyon dolar
l1k altm stoklar1 vard1. 

Biiltcnc gore diinyanm 25 milyar 
do1nr tahmin cdilen altm stokunda~ JG 
milyari Birle§ik Amcrikadad1r. 

Dr. Hafiz Cerna] Lokman 
hekim Amerikaya gitti 

Dahiliye miltehass1slanndan dok
tor Hafiz Cemal Lokmanhekim ve re
fikas1, diin sabah, Amer1kaya miltc
veccihen ~hrimizden aynl~Iard1r. 

Doktor Haf1z Cemalin1 Amerikada bu
lundugu miiddet zarfmda en eski 
model bir Ford arabasm1 15 senedenbe
ri mutemadiyen kullandlgmt ileri sil
rerek fabrikadan mevud ikramiyeyi is
tiyecegi soylenmekte idi. Diin, ken
disini goren blr muhanirimize, dok
tor Hafiz Cerna! ~unlan soylemi~tir: 

« - Bcnim, dunyada bile ancak 
bir ka~ benzerf bulunan Ford otomo
bllirn mah'.im ... Karihas1 zengin olan
lar, benim sozde Ford fabrlkalanna 
milracaatla 15 senedenberl ayni arn
bay1 kulland1g1m1 soyliyerek ikrami
y~ "sti~~e,S:iJEi ifilli~ ~~kte im~I£!.. 
Boyle bir ~ey yoktur. Nevyork sergi
sini gbnnegc gidiyorum. iki ay sonra 
doneccgim.:. 

Bay doktor, muharrilimizin Ameri
kadan yeni model bir o~om0bil ilc 
donmek ihtimali bulunup bulunma. 
d1gi sualine, sadece <Hayul > ccvab1. 
m venni~tir. 

'.AKl)AM 

Partl mUfettislikleri 
(B~tatafi 1 inci sahifede) 

Milfetti§lerin isimleri ve nuntaka
lanrun merkezleri ~dadlr: 

Aydm mebusu Adnan Menderes (Af
yon). Amasya mebusu Esad Uras (An-' 
kara), Mara§ mebusu Hasan Re§id 
Tankut (Adana), Erzurum mebusu 
Salim Altug (Amasya), Mugla mebu
su Cemal Aramu~a (Artvin), izmir 
mebusu Dr. Mustafa Dengisu (Bal1-
kesir), Sarnsun rnebusu Zilhtii Duru
kan (Bilecik), Edirne mebusu Osman 
~hinba§ (Burdur), Kars mebusu 
*rafeddin Karacan (Bolu), Mardin 
mebusu Dr. Rlza Levent (Denizli), 
Bal.tkesir mebusu Muzaffer Akpmar 

(Erzincan), Seyhan mebusu Tevfik Ta
raman (Giresun), Konya mebusu Tevfik 
Fikret S1lay (istanbul), Istanbul me
busu Galib Bahtiyar Goker (izmir), 
Kocacli mebusu Rag1b Ak~a (K1rk
lareli), Kastamonu mebusu Hilmi Co
ruk (Kir§ehir), Sivas mebusu Hikmet 
I§1k (Kastamonu), Bursa mebusu Dr. 
Galib Kahraman (Mara§), K1rklareli 
mebusu ~evket Odill (Nigdc), Kars 
mebusu Zihni Orhun (Sivas) a tayin 
edilmi§Jerdir. 

---------------------~~ 

Sohbet 
(Bru; taraf1 3 iincii sahifcde) 

den ziyade, bayatm bir aksi olmak 
hevesinden ziyade keli.m hikimdir; 
onlar, g0ste1mek d~gil, hisleri, ihti
raslar1 ,ekillerle tesbit etmek lstiyen 
adamJardJr. Zamanuruz edebiyatma 
~iirden ziyade romancilik zihniyeti 
hakim; bunun i~in tiyatro da tereddi 
etti; kesif ibir hayat olan fiirden 
uzaklaflp tahlile, gilndelik hayatm 
tasvlrlne gidiyor. Buna memnun 
olanlar var: ~iri, kelinun giizelligini 
hi~edemiyenler.• 

• JI 

GARABET. - Qok kimseden du· 
yarsm1z: «Yenilik iyi ama garabcte 
liizum yok. Bugiinkii sanatkirlann 
~ogu, edebiyatta olsun, resimde, mu
sikide olsun, yeni diye bir~ok garib, 
manas1z ~cylcr mcydana getiriyor.• 

Boyle soyJiyenler, beJki kendileri 
de farkmn vannadan, as1l yenilige 
tahammiil edemiycnlcrdir. ~Unkii her 
yeni, once muhakkak garibdir, aca
yiptir. Sami1*i degil, bilakis son dere
ce sungl, zoraki goziikur. Bir sanat
kiinn samimiyetine inanmam1z i~in, 
onun cserinde sezdigimiz arzulann 
bizde de bulunmas1 Jamnd1r; halbukl 
ger~ekten yeni olan bir eserde elbette 
kendimizi bu1amayiz; bunun i~in 

onun unsurlanru sahte diye ka~1la
nz, yapmac1k zannederiz. Ancak son
radan, o eserdeld unsurlar bize de i~
ledikten sonra, sanatkann giizellik 
telakkisi bizi de kavrad1ktan sonra, 
samimiyetini aular, oyle eserler ver
mek arzusunu tabii buluruz. 

Sanntkar garabeti arasm demiyo
rum; zaten hemen hi~ bir biiyuk san
atkarda bu heves )'oktur. Fakat ese
rinin garib, acayip buJunmasma da 
ald1nnamahd1r. Ne dcrece yeni, ne 
dercce samimi n ~hsi olursa, o dere
ce garib bu1unmasi mukadderdir. 
Eserindeki ger~ek bir yenilik mi, yok
sa sadffe bir acayiplik mi, bu ~k 
90nl'a anla~1br. Garabet, acayiplik, 
ortaya ilk ~1kt1p zaman degil, sonra
dan da kabul edilemiyen ~ydir. Iii~ 
'iiphesiz Homeros da, destantanni ilk 
yazd1i'J zaman, muasll'lan tarafmdan 
tebessiimll', ofke ile ka~Ilan~br. 

III 
BIR utKA'YE. - izmir'de ~akan 

Aramak mecmuaSirun haziran say1-
Slnda cBuda:koglu. adb bir hikiye 
okudum. Bunu yazan Kemal Bilba
,,ar'1 tan1nuyonun; ba~ka yazilann1 
bilmem. Fakat o hikiye ho~ gitti. 
Kemal Bilbqar anlatmayi biliyor. 
~ah1slan iyiee belirtmek sanatine he
niiz erl~emi'; fakat gortiyor, husu
siyetleri tesbit edebiliyor. Hikiyesine, 
cocak• in kotiiler mahallesinde tiyat
ro oynatmaga kalkmas1 yibi inaml
m1yacak ~yler koymu~; bundan isti
f ade edebilirdi, meseli kotiileri, san
atin ahlaki kudreti ile dogru yola ge
tirmek istiyenlere s0z s0ylctip hika
yesine bir farce hfili vermesi kabildi; 
o zaman kolayca kabul edcrdik; fakat 
orayi pek lasn ge~i~irmi~ ve, kafiyc 
\'C ,·ezin znrurcti cinsinden bir hika
ye znrurctine llil~tiigli hissini yermek
ten kurtulnmamL5. Boyle kusurlanna 
ragmcn hiknyeyi scvcrek, alfika ile 
okudum. Kcmal Bilba~r'm iyi bir 
hikfiycci, hatHi iyi bir romanc1 olaca
triru fun.id cdiyorum. 

Nurullah ATAf; 
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Balkanhlar1n dostu kimdir? 
(Ba1 Waf1 l incl sahifede) 

terakld zaferi kazanrm§tir ve Osmanh 
imparatorlugu, biltiin eski zihniyeti 
ile beraber tarihin kabristamna gO
mUlmil§tiirl » 

Bunlan s9y1erken ~unlan anlatmak 
istiyordu: 

uBugilnleri dogurmu§ bir dun var. 
Fakat naSil dilniin biiyiik ka!alan, ev
velki giiniin cehil esaretinden kurtu
Jarak ileriye at.Jlm1§sa, bugilniin ham
~eli zihinleri i~ln de ayni hareketi yap
mak vecibesi mevcuttur. Evet dilnkii
ler evvelki gilniln zincirlerindcn SlY· 
n1d1; bugilnkiller de dilniin halatlan
m koparmalld1rlar ki ger~ekten daha 
aydm ve daha serbes bir yannla kar
§Il~hm! 

Son senelerde Balkan memleketle
rinln hemen hepsini gezdik. Ulu ~efin 

s0zlcr1ni bir~ok kafada taze bulduk. An
cak dikkatimizden ve cscfimizden ka
~am1yan nokta §U oldu: Gorduk ki. 
dUnyanm her yerinde kii~ilk politika
c1 kil~iik politikac1d1r ve dar bir ihtl
ras zindam i~inde yalmz kin ve men
faatin sesini duyabilen ruhlara ~ 
2·ef1i gelecek1erin geni§ ufuk1anndan 
hi~ bir nefha eremiyor. Bu bir. ikin
ci nokta §udur: Balkanlann vaziycti
Je aJAkadar biiyiik devlet1cr bal1setti
gim vaziyeti pek iyi biliyorlar ve bpkl 
tarasrud noktamnda oturan bir dal
yan bek~isi halindc f1rsat dakikalanru 
bekliyorlar. 

FJ.rsat dakikaSJ nedir? Evvela Bal
kanhlarm arasmdaki anlS§amamaz
hklarm idame etmek, ikincisi bunlar 
had bir dcvreye ge1ince, mtidahale yo
lunu tutarak, yanmadanm mukad
deratm11 bir tilrlil yanmadal1lann biz
zat kendi ellerinde b1rakmamak! 

A~1k s0y1iyelim; cihanm sulhii, kom
§U millctlcrin seJarnet \'e saadeti ile 
pek alakah olan bu oyun, bugiln ge
ne onyamJmak istenilmektedir. 

Kendi k.endimize soranz: 
Balkanhlann dostu kimdir? 
Bu sualin bizce yalmz tek bir ceva

b1 vard1r: i§te §U: 

Menfaatlerini bilirler ve §UUrlanm 
golgelendirmczlerse Balkan11lann td 
kendileri! 

Evet tabiatm Balkanl1lara gcq~ek
ten yar ve dost olarak yeti~tirecegi ilk 
evlad, herkesten evvel Balkanlann ta 
kendi olabilfr. Ve Balkanl1lar bu ha
kfkatf -yaJmz nazariyatta degil- tatbf
kat sahasmda nc kadar ~abuk anlar
larsa kendi siyasi ve medeni o1gunluk-

Beynelmilel §imendifer 
konferan11 haz1rhklar1 

Oniimil7.deki eyhil i~nde Y1ld1z sa
raymda toplanacak beynelmilel ~

mendif er tarif eleri konf erans1 i~in · 
tµmdiden haz1rl1Jt.lara ba~lanm1~br. 
Bu maksadla Devlet demiryollan mu
rahhaslarmdan bir zat ~ehrimize ge
Jerek Belediye ile hazirhklar etrafm
da ~rlki mesai etmi~ir. 

Bu konferansa be~ yiiz murahhas 
i~t1rak edecektir. Konf eransta millet
ler arasmdaki ~mendifer tarif el en 
tevhid edilecek, ekspres hatlanna tah
sis edilen vagonlann hangi mcmle
ketlerin ~mendifer idarelerlnden vc 
ne nisbet dahilinde verilecegi tesbit 
edilecektir. Konferans ge~en sene Bu
dapelitede toplanm1~t.I. 

Tiirkiye Maraton birinciliii 

lanm o kadar vuzuh1a isbat etmi§ olur
lar. Aksi takdirde her gilliigt§SU 
ideal adammm agzmdan ~kacak h~ 
kiim bir tanedir: Yazikl 

Biliyorsunuz; son gilnlerde muhte. 
rem Bulgaristan Bll§vekili Berlini zj. 
yarete gitmi§tir. Bulgaristan, Tiirki. 
yenln - ba§ka hususlan b1raksan1z bl. 
le- bir cografya karde§idir. Dun ve 
evvelki giln wdugu gibi bugiln \•e ya
rm da muka.dderatim1zin bfribirlmize 
tamamen bigA.ne olarak gc~mesfnc fm
kan yoktur~ Kendisi hakkmda yalan
siz hayirJar diledigimiz bu koDl§Uya 
kar§I uzun senelerdir dilrilst ve a~k 
olrnak siyasetinl takip ettlk. Bulgar 
milletinin ne kadar metin vasiflara 
malik oldug\Inu bilirfz. Vaktlle bii
yiik bir edibimiz, koITl§u topra~n ~~
h§kan ahalisinden bahsedcrken t1Bir 
millet ki bilttin alrunm terini tnrla
lanna doken> demi§U. Hakikaten oy
ledir. Gcr~l Bulgar edebiyat1 -burada 
izaha Hizum olrn1yan sebeplcrle - tam 
aksi istikamette bulunuyor. Hattft. 
kom§u milletin mektep kitaplan bald 
diinil yanna zarar verecek bir man
zara g0steren yazilanru ihtiva etmek• 
tedir. Fakat bu bll§ka bahis ki dost. 
lanm1zla §imdi milnaka§Smna girl
§ecek de~liz. 

Qok devirler ve ~k act tecrilbeler 
gordiik; bunlardaki meraretl pek §id. 
detle duymll.§ bir unsur da Bulgar
lardir. ~u sebeple di§tan gelme §8· 

§&ah nutuklarla kuru vaidlerin kom
§U milleUer mukadderatI uzerindcld 
tesirlerini uzun uzad1ya te§rihe ha
cet yok. ,HakUcat ortadad1r. Muhte
rem ve dost BB§vekile iyi bir seyaha\ 
temin ederken tekmil Balkan millet
lerine §U diisturu tekrarlanz: BaJ. 
kanhlann dostu, gene herkesten ev
vel Balkanblar olmabd1r. Nitekim 
(1BaJkanlar, Balkanhlanndm> dedik 
''e bunu 'kabulde tereddud etmedik. 
fnaruyoruz ki bu diisturu tahakkuk 
cttirmek i~n, de en tesirll ~re, ikin
ci umdeyi ayiµ saffetle kanaatimize 
ge~innektir. Evet Balkanlllann ilk 
dostu Balkanhlard1r. Ve oyle olmak 
Icab eder. Eg'er bu esas tahakkuk et
tirllemezse hi~ bir §eye §S§mamah. 
Hatt.A bugiln dost gorilnenlerin ya
rm dii§manhk etmesine bile!.. Nite
kim bunlardan bir tanesini yar1m 
adamn §,imalinde gorilp durmaktn 
degil mi~? Arbk ba§ka delile, isbata 
lilzum kalih nu? 

Fazll Ahmed A)ka~ 

K1dem zamm1 alan muallimleri 
Ankara 7 (Telefonla) - Beyoglu 

ortaokul tiirk~e ogretmeni B. Rlflu 
Melf1l, Haydarp~ felsefc ogretmenl 
B. Cemil Sena, Ballkesir lisesi tarih 
ogretmeni B. Kil.mil, milzik ogret
men okulu ogretmeni B. Necil Kft.zmJ. 
Bursa erkek lisesi edebiyat ogretment 
B. Orhan ~k bircr sene k1dem zam
m1 alm1~ardrr. --:--------
lki kiti tramvaydan inerken 

dii1erek yaraland1 
Bilyiik~mllcada oturan on uc y~

larmda Hasan, Uskiidarda tramvan
dan inerken dli~il~, muhtelif yerle
rinden yaralannn~tir. 

Kiicukpazarda oturan yetmi~ ild 
ya.,larmda Mehmed; Sirkeci Yah
kO~kil caddeslndeki kaviste tramvay
dan atlamak istemi~, fakat muvaze.. 
neslni temin edemiyerek dilfilp ya
ralanm1~tir. 

AUctizm federasyonu tarafmdan 
her sene muhtelif mmtakalarda ter
tip edilen Tilrkiye maraton birincilik-
lerlnin bu sene ~ehrimizde yap1lmas1 .Yiizmek bilmeden denize 
takarrur etmi~tir. girmi1 

Miisabakanm tarihi 15 temmuz Defterdarda 22 numarada oturan 
cumartesi olarak tesbit edihnl~tir. Ya- ve Meyvah<>fta arabac1lar kAUp~ 
~lann eYvellsi sene oldugu glbl Fe- yapan Rifatm oglu 11 y~da Meh-
nerbah~e stacb ile Pendik arasmdu. med dun Flocyada denfae girmlf, ~ 
gidip gelme olarak yap1hnas1 d~ii- me bllmediginden bogulmak Of.ere 
niilmektedir. Mil.sabakalara l~tirak iken etraftan yetifllerek lrurtanhmt-
edecek dlger mmtakalann mukave- sa da fazla su yuttugundan baygm: 
met k~uculan onilmilzdeki hafta bir halde almarak Gureba hutanesl-
i~inde ~ehrimize geleceklerdir. ne getirihnl~r. 

_....11111,_..11n•11""""'''"'"U11tt111111111111 ..... 11111-n11•1-111n1111111111111m111111llftl111111111fffft11111111•11•••11111111111 ---

Taksimde mete caddesinde her ak§am 

iZZET bah~esinde 
SA Fi YE 

M1s1r y1Id1zlan K i K i 
ve SEMIRA MUHAMMET 

HAYRiYE ve FETHiYt aynca CALIKUSU LUTFiYE 
- Misir rah1slar1 ve muazzam saz 
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BULMACAMIZ 
9 JO 

8 lilan sata: 
1 - Su kadehl - Bqma cT• gelirse kd 

f1rttnasi olur. 
2 - Y ymn - Elb~nln i~ln dlkllen bez. 
3 - Ke.ranl.tk - Nefi edati. 
4 - Bir Ermenl lsml - Muayycn vakit. 
5 - §ey - Sonunn cNo gellrse spor olur. 
6 - Toprnk i§lerlle ugra§mak. 
1 - Nezlrler. 
8 - Qok de~U - Tutulm~. 
9 - Iki dlrekll ku~uk: gemi - islm. 

!O - Ba.1Jtna cKo gel!rse §ikest et demek
tir - Uykuda ya§annn haynt - Ters1 
~k detll. 

Yuknrcl n npfl: 

1 - Osmnnhlnrd n evvel istnnbuldald 
hiikumet - Telklh. 

2 - Muharrem tatlis1 - Tekdir. 
3 - Tcrsl ahbaplard1r. 
4 - Blmz e'V\ el - AVk. 
5 - Trakyarun blr kasab!l.Slllda yap1lan 

b yuk topni.k su knb1. 
6 - Apartunnn bolmcsi - Vall 
7 - Ayna. 
8 - Kopek - Yonetlm. 
9 - Amerlknda blr knnal - Karadenlz 

UfUIP. 
10 - Iradelcr - Cez.lre. 

G~en bulmacanuzm halll 

ldan sap: 

1 - Unutknnllk, 2 - Ceralm, Su, I -
Umurlama, 4 - Znklr, inat, 5 - F.ilhal, 
6 - .Aktedcn, It, '1 - Mar, ~. 8 -
Asit, Tnll, 9 - KnJlSl, Tel, 10 - Posa, 
Qare. 

Tub.rd n apta: 

1 - Ucuzlam:i.k, 2 - Nema, Kasap, 3 -
Uruk, Trlyo, 4 - Tarife, Tis, 5 - Kllrtd, 
63., 6 - Ama, LeJ, 7 - Mihnet, B -
Ana, Bata, 9 - Is, Allllcr, 10 - Kurt, Galle. 

Aclk :i\rttuma be Fevkalide Satq 
1939 Tcmmuzun 9 uncu pnzar gunu sabnb 

saat 10 dn Bey~lunda Istllklfl.l caddeslnde 
342 nurnarnh Kallvrusl mata,zanm CO Lion 
ynrunda} ilstundekl Slnloso{tlu apartuna
run 3 No. h dalreslnde (kapw yamndakl 
Saka sokagmdadlr, to.m Singerln karv1-
smda} mevcut ve gayet maru! ve eski bill 
alleye alt emsalslz blblolnr, heykeller, Ar
jantert ve salre enular ac;lk arttuma ile 
sat1l11cnkt1r. Rencsans Jstlllnde ve 15 par
~dnn milrekkep aynah masif cevlzden 
mamul ga.yet gilzel yemek oda takmu, 3 
parcadan murekkep asrl yat.D.1c oda t.akunl, 
hayli aynall ve aynllSlz dolaplar, laTamano 
ve komOdinler, emsalsiz Galle bir vazo ve 
enl Qin k1uazoneleri, Blo-Blanlan we Ku
tabyalar, gayet marut ~mlann yath 
boya hayU tablolan, 142 ~allk Qekos
lova.k blr gUze1 tabak takmll, M pa.rc;a ~
tal b1~at talcum, beyaz madenden ve 
por elen miiteaddlt cay takunlan, Portu
gez, Vlena. v salr duvar tabaklan ve va
ZOlan, 3 adet cevlz mlUil! Louis XVI vlt
rlnler, muteaddlt duvar ve konsol saatlert, 
hayll eskl ve asrl blblolar, hayll ter-kiilt 
vebronz haykeller, Cini ve dOk.me sobalar, 
sederu ve rnuprabi ef}1alar, hayll gilmll§ 
knplama tcp llcr, krlstnl Bakkara su ta
k1rn1, gUm1l4 ve salr klhclar, port-manto, 
muttak tak1mlar1, Yunkers & Ruch gaz 
ocag1 ve gaz tinm, gnyct giizel blr Singer 
dlkio makinesl, RicmOd - Indiana emsalstz 
blr plyano - plyanola 200 edet plaklan lle 
hayli Anadol ve Acern halllan. 

ZAYI - Istanbul Zlrant bankasmdakl 
hesab1 carlmde kullandJ.gun t.atblk muh
rilmu kaybettim. Yenlsini kazchraca~
dnn esklsinln def,erl yoktur. Fat01a ~1m 

T Cl§ra gaz.ete bayilerinin 
nazari dikkatine 

Bazi ~ra bayilerlnden ald1gt
rruz mcktuplardan cA~AM> 1 

mutlake. ~ veya bu mutavassit
lnrdan tedarik etmek hususunda 
kendilerlnl rnecbur addettikleri 
anl~Imaktadlr. 

Bu zehab hakl"kate uygun de. 
gildir. Binaenaleyh ~ra bayile
rlnden arzu edenler her zaman 
c.AK~-. idarehaneSlne mura
caatla dogrudan dogruya mua
rneleye glri~ebilirler. Bu hususta 
cAK.$AM> 1daresine mektup ya
zarak bayl ~rtlanru o~renebi· 

llrler. 

Satr$ ilan1 • 
Blga ic emurlugundan: 

Blgamn Yenl Ci!Wk koytlne izafetle 
muhtarma. 1000 Um bo~ i~in mahcuz bu
lunan Blgnda ()mer km Havvaya alt Blga 
tapusunun Mart 930 tarlh ve 34 No. da 
kn.yith Blganm Istiklill caddeslnde salP 12'1 
No. lu metr\ike diikkA.m solu 123 No. 11 bele
dlye diikkAm arkasl mezarltk onii ist.iklAl 
caddesile ~evrtli ive ehllvulmt tnratmdnn 
800 lira k1ymet takdlr edilml§ olnn dlik
kAn. Evsa!1: B metre derlnllk ve 5;5 metre 
genl§ll~lnde, zemlnl beton tavam tahta ve 
arka tarafa nazir demlr p~mnakl1kh blr 
kiic;illt pencerest rnevcut iizerl klremtt 
cephesinde tahta kepenk ve sac; yatmur-
1~ mevcut ve kasabarun mevkl mahal
llnde. 8 tl§: Arttlnna suretlle yaptlaca
gmdan ve satq bedell de pe in oldl$ln-

dan ~bu n~lk a.rttumaya ~tmk edeceklerln 
mUhammen klymeUnln % 1 ;5 nlsbetind.e 
per ak~ vermelerl veya milll blr ban
.kadan temlnat mektubu getirmeleri 1cap 
eder. Oayrt menkule alt vergllerle vnklf 
bo~lan bo~luya alt olup sn.t1~ bed lin
den tenzil olunur. Blrlncl arl1rma: 11/8/939 
cuma gfinii at 9 dan 11 e kadar Blga 
icrn datreslnde yap1lacak birinci ac1k art
tmnada gnyrl mcnkuliin rnuhammen k1y
metlnln % 75 QI bulduf~u takdirde i.lstc b1-
mktlncak ve aksl halde satlll ikincl arttlr
mnya tallkan 15 gun t.ehlr edllecekUr. 
iklncl nrtt.lrma: 26 8 939 tarlhlne rastla
ynn cumartesi giinU snnt 9 dan 11 e kadar 
ylne daircde icra kllmacak lklnci aclk 
arttmnn sonunda gnyrl menkuller en failn 
nrttlramn ilzerlne ihale cdllecektlr. 2004 
numarnll fem ve mas kanununun 126 nc1 
rnaddesi muclblnce irU!ak hnkk1 shlplc
rlle d1ger alakadnrnrun sat.iv veya ktymet 
hakkmdakl §lkayet ve ltirazlanm ellerln
deki evrakl miisbitelerile blrlikte 11Jbu llA.
nm gazete lie n~ri tarlhinden ltlbaren 
20 gun zarfmda evrokl miisbitlerlle blrllk
te blldlrmeleri ve daha faz1a malftmat nl
mnk isteyenlerin dnlremize muracaatla 
939/102'1 say1h dosyadakl mevcut zab1t 
varakasile acik arttmna Qnrt.nameslnl go
rilp anlayacaklan nan olunur. 

Dr. lhaan Saml -

AKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

t kan tahlllati. Frengt noktal 
nazanndan (Wasserman ve Kahn te
&mfillerl) kiln kiireyvatl sayllma.sl, tlto 
,.. mtma ha.Stahklan te~. 1dmr, 
balgam cerahat, tazurat ve ru tahll
lA.t1, Ultra mlkroskopl, hususl qllar 

15t.1hmn, t.ant!a fire. oeker, klorllr, :kcil· 
lest.erin mlltdarlarmm ta.ylnl. Divan

yolu No. 113. Tel: 20981 

T.C. ZiRAAT BANKASI: 
Ku~ulu§ tcuihi: 1888 

Sermayesl: 100.000~000 TUrk llras1 $ube ve Ajans adedi 262 
·zirai ve tica~i her nevi banka muameleleri 

PARA BlRlKT1RENLERE 28.800 LIRA lKRAMlYE VERECEK 
Zlraat Bankasmda kumbar"11 ve ihbarSIZ tasamif hesablannda en u 50 Urasi bulunanlar& senede ' d.eta 
~ tur'a Ue ~apdald pllna gare ikrB}lllye dagit1lacaktlr: 

4 Ad et 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 • 500 » 2,000 • 
4 • 250 Jt 1,000 » 

40 • 100 » 4,000 » 
100 • 50 lt 5,000 JI) 

120 > 40 •• 4,800 » 
160 ... 20 •• 3,200 • 

D1KKA T: Hesaplanndald paralar bir sene iclnde 50 liradan a§agt dftsmeyenlere ikramiv!_ ~lktigi tak .. 
dlrde % ~o fazlaslle veruecektir. 

K.ur'alar senede 4 defa, 1 EyJQ.1, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve l Baziran tarihlerlnde ~ckileceldir. 

8 Temmuz 1939 

Devlet Demiryollan ve Limanlan l~letme 
Umum idaresi ilanlar1 

Devlet Demiryollan i1Ietme umum miidiirliigiinden: 
1 - Devlet DemiyroUan istasyon sm1fmda istihdam edilmek uzere mu-

sabaka ile hareket memur namzedi almacaktlr. 
A - Tiirk olmak, 
B - Milsabakaya ~tirak edebllmek i~ orta tahsili bitinni§ olmak, 
C - Y8§1 18 den a§agt ve 30 dan o:dahil11 yukar1 olmamak, 
D - Asgari bir sene igin askerlik-ten muaf olmak, 
E - idaremiz hekimleri tarafmdan yap1lacak Slhhi muayenelerinde faal 

servisde cali§maga mani bir anza ve hastal1gt olmamak, 
2 - Milsabalr.ada kazananlar 61 lira ile tayln edilcceklerdir. 
Ecnehi llsanlarmdan birjr.e vak1f olanlar 67 lira ilcretle almacaklardlr. 
3 - Askerligint bitirmi~ lise mezunJan imtihanSJz olarak ayni §artlar 

dah!linde almacakt1r. Bu gibilerin dilek~elerinin dogrudan dogruya Umuml 
mildilrlilgune gondermelerl Hiz1mdir. 

4 - Milsabaka imtiham 15 Temmuz 939 Cumartesi gilnil saat 14 de Hav
darpS§a, Sirkeci, Ankara, Bahkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, izmlr 
ve Erzurum i§letme merkezlerinde yap1lacakt1r. 

5 - En son milracaat 10 Temmuz 939 Cuma g\infule kadardir. 
6 - Talip1er i§letmelere ve istasyonlara istida ile milracaat edeceklerdtr. 
7 - Kabul §erait ve evsaf1 hakkmda daha !azla mahimat almak isteyen· 

ler i§letme merkezle:ine vc istasyonlara milracaat edebilirler. (2309) (4234) .. 
Muhammen bedcli 14400 lira olan a§agtda isim ve miktan yaztl1 5 kalcm 

malzeme 24/7/ 939 Pazartesi gi.inil saat 15 te taahhi.idtinil ifa edemiyen rnti
teahhidi namma a~1k cksiltme usulile Anknrada idare binasmda sntm a1I
nacakt1r. 

Bu i§e girmek isteyenlerin (10SO) lirallk muvakkat teminnt ile knnunun 
tnyin ettigi vcsikalan hamUen cks1ltme santine kadar komisyondn isbat1 vu
cud etmele1i Iazimdir. 

~artnameler par:aSJz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa-
§ada Teselliim ve f.cvk §efliginaen dag'ltlla.cakt1r. (4934) 

ismi 
Kanarya sans1 Toz Boyn 
ingiliz kII'llllZlSl A.$1 toz boys 
ingili~ y~li Ail toz boya 
Verminyum toz boya 
Oksit do :fer 

Wk.tan 
Kg. 

100 
1000 
3000 
2000 
8000 

Bir DAKTiLO aramyor -
Tilrk~e. Almanca ve Frans1zca bilen bir Daktilo lazimd1r. istcklilerin 

Karakoy Palas ka11?1smda 04 numarnyn murncaatlan. 

On hirinci yerli mallar sergisi 
Komiteslnden: 

Bu senc 22 Temmuzda a~11arak 6 Agustos ak§am1 kapanacak olan on 
birlnci Yerli Mallar sergisi Gazinosu, §artname mucibince 12 Temmuz 939 
9ar§amba gftnu saat 16 da ihalc edilecektir. ~artnameyi gormek vc tafsilftt1 
Jazimeyi almak icln taliplerin Dorduncu Vaklf Hanmda Milli Sanayi Birhgi 
merkezlnde Sergi Komitesi Bilrosuna mil1"acaatlan. 

Aylardanb"ri bcklenilen Budape§tenin me§hur 

CiGAN ORKESTRASI 

KOGOK GfFTLIK PARKINA 
GELD I 

Bugiindcn itibaren konserlerine ba hyor. 
Ayr1ca: 15 Artistten mtirekkEp varycte numaralan ve muhtelif slirprizler 

DarU$$afaka DirektorlUgUnden: 
§artnamesinde miifrcdat1 gorillecegi ilzerc Daril~fakaya bir sene zar. 

fmda lilzumu olan Ya§ sebze 13 'Iemmuz 1939 tnrihinde pazarllk suretile mu
bayaa esaslan kararla§tmlacagmdan o gi.tn saat 10 da taliplerin Nuruosma
niyede Ti.irn okutma kurumuna \e §nrtnameyi gonnck i~ln her glin ayru ycre 
miiracnatlan ilan olunur. (4823) 

Yiiksek Ogretmen Okulu Direktorliigiinden: 
Okulumuzun senelik gczintisi ll/ VII/ 939 Sall glinil Bostanc1da Qamll 

gazlnoda yap1lacaktir. Bu gezintiye okulun istanbulda bulunan mezun tale. 
besile eski ve yeni ogretmcnleri davetlldirler. 

Geleceklerin, Sall gilmi saat 9 d[I Koprirnful Adalar iskelesindc bulunma-
lan rlca olunur. (5012) 

lrak sefaretlnden 
1912 tevelliitlii lrak tabas1na 

1912 tevelliitlii ve Tiirkiyede mukim Irak tebaasma mecburi askcrlik his
mctinl ifa etmek iizere Irakta merbut olduklan ahziasker §Ubeslnde 1 agu... 
tos 1939 tn.rihinde isbatl \lilcud etmcleri veyahud hizmeti askerlyeden affediJ. 
dlkleririi miisblt evrak ve milstemsekft.tl resmiyeyi makamatJ. aidesine milm· 
ktin mertebe sUraUe gondennel6ri H.izumu ehemmiyetle iHl.n olunur. 

(2823) (4963) 

i.KiNCi SINIF EBLiYETNAMEYi BAIZ -------

B R ELEKTRIK~I ARANIYOR 
Ana.doluda 250 beyglrllk blt elektrtk santralmda ve santra.la. merbut elekU'lt 

tcslsatmd ~l11mak iizere lklncl derecede ehllyetnameyl halz blr elektrik<;lye ih· 
ttyac vardlr. Talib olanlann el yazislle yazilml§ terciimel hallerlnl ve rotoi
raflann1 ve ellertndekl ehllyetnnmelerm tarlh ve numarasm1 E/ E rfimuzlle posta 
kutusu 176 ndresine blldirmeleri llAn olunur. 

---------
11UVDORLCK i~tN ________ _ 

Bir Sekreter Bayan Aranryor 
FranSizca, Almanca ve Steno • Daktllografiye vaklf muktedir blr 

Tiirk Bayan (veya Bay) aramyor. Taliplerin FranSizca ve Almancn ola.. 
rak yaz1Jm1§ bir mektupla, istedlkleri man§1 da blldirerek, posta kutusu 

2276 adresinde mUrncaatleri rtca olunur. 



8 Tenunuz 1931 

"KODAK" 
POPULAR PORTRE 

·" BRAUNI" 620 
Nh;:tn s izin de 

bir Maki neniz otmas1n? 

ex9 am. 

"KODAK VERiKROM" 280 Film ile 

B pozdan 8 guzel resim 

B utun K 0 0 AK s atac alarindan araym1z 

ve ya 'u adrese m u racaat eain1z 

1<0DAK $irketi - Beyoitu. istanbul 

~k aik bat yikama, Per· 

manat, aa~ boyaa1, giinef, 

ve riizgir aa~lan aertletti-

rerek lorar. 

PERTEV 
Briyantini 

!'erJdbincleJd husw,;yet itibarile 

-~Jann Jnnlmasm a ve koruyarak 

kepek)enmesine mini olur. Saf 1&· 

n harici tesirattan korur. Tath bir 

yumupklak ve tabii bir parlakhk 

bah§eder. 
Ber Ecsane ve 1triyat majasala
nnda buJunur. 

lstan bul m1ntakas1 1Jtme miicadele riyaseti 
artbrma . ve eksiltme komisyonundan 

ibalesl giiniinde talip zuhur etmediginden miicadelemiz ihtlyac1 i!rin ab
nacak 80 ton motorinin 14/7/939 da saat 15 te pazarllk suretile mi.ibayaasma 
:tarar verilmi§tir. 

Tahmin edilen tu tan < 5600» liradlr. Kanuni §Srtlan haiz isteklilerin Yesi
kalari ve ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale gilnil vakti muayyende 
Kad1koj· Mada caddesi ((91» numarah S1tma Miicadele Riyaseti binasmdaki 
komisyonumuza gelmeleri ilan olunur. < 4795 1 

KUM HARG VE NAKil MONAKASASI 
Tiirkiye Demir ve Celik 

Fabrikalan MUessesi MUdUrlUOUnden:, 
Karabi.ik civarmda kfiln Karadilik mevkiinden 1900 um, Zobran mev
kiinden 3100 ton ve Bulak mevkilnden 1900 ton, yanl cem'an' 6900 ton 
kumun, tarafnmzdan verilecek ni.imuneler evsafma uygun olmak iize
re gO.sterilecek yerlerden ihra~ ve fabrikamizda irae edilecek mahalle

re nakil i§i bir miiteahhide verilecektir. ihale 12 temmuz 939 ~l"§amba 
giinil saat 15 te Karabiikte mi.iessese mi.idiirlilgunde yap1lacaktu. Ta
lip olanlarm teklif rnektupla11m 1500 lirallk rnuvakkat terninat ak~esi 
ile birlikte ihale giinii saat 14 e kadar Muahberat servisimize teslim 
etrneleri ilan olunw·. 

Bu busustaki §Srtname be~ lira mukabilinde mi.iessesemizden tfimin 
o1unabilir. 

Muessese bu i~i diledigi talibe vermege serbesttir. 

AK~AM 

6 25 
lira 

Sat•$ ilan1 
Biga icra l\lemurlutundan: 
Blgam Sanknya koyiinden ibrahlm. o. 

Mustafa <;ti;akn 200 Jira bor~ ii;ln lpotekli 
bulunan Blgada Ibrahim. O. Mustafa 
Girglne alt Blgn tapusunun Karf\musanl 
938 tarlh ve 54 say1h kayitlJ Sankaya ko
yiinun Akkayrak nam Baglnrolt1 mevkiln
'<ie ~arkan yol, garben Molla Hasan tarla
Sl, §lmalen Mehmed a~a tarlaSl, 
cenuben Siileyman ve manav Ah-
med hnrmanile <;evrlll ve eh-
llvukuf tarafmdan 150 Ura klymet takd1r 
edllml§ ol:m tarla. Evsaf1: Koyc pek ya
km kuvvel inbatlyesl lyi vc bay1r blr mev
klde. Ylne Biga tapusunun Kfmunucvvel 
930 tarlh ve 67 No. da kay1th Sariknya ko
ytiniin Kariye civnn mevklmde ~rknn ~ay 
§lmalen Davit tarlas1 garbcn Mustafa aga 
tarlas1 cenuben Safiye tarlas:i ile cevrlli 
ve ehllvukuf tarafmdan 30 Jira luymet 
takdlr edilml§ bulunan 2 doniim tarla. 
Evsa!l: <;ay kenannda kISmen su alt1 va
zlyetinde koye yakm ''e kunel lnbatlyesl 
orta derecededlr. Sat1§: A~1k arttirma su
retlle yapllacagmdan ve satlf bedell de 
pe§in olduitundan l§bu a<;1k artt1rmaya if
tirak edeceklerln muhammen klymetin 
% 7,5 nlsbetlnde pey aki;esi vermeleri veya 
milli blr bankadan teminat mektubu ge
t lrmelerl !cab eder. Gayrt menkule aid ver
gilerle vak1! bor<;la r1 bor<;luya alt olup sa
tl§ bedellnden tenzU olunur. Birincl art
tlrma: 1118/ 939 cuma giinu saat II dan 
11 e kadar Biga icra dalreslnde yap1lacak. 
B irlncl a.A;lk artt1rmada gayri menkul mu
hammen k1ymetinin 3 75 fl buld uiu tak
dlrde iiste birak1lacalt ve aksi halde sata§ 
1kinci arttirmaya tallken 15 gun teh lr edl· 
leceJrtlr. itlncl arttlnna: 26/8 /939 tarlh1-
ne rasthyan cumartesl gijnii saat 9 dan 
11 e kadar ylne dalrede icra Johnacak 
lkincl a<;1k arttmna sonunda gayrl men
kuller en fazla arttlramn ilzerlne !hale 
edilecektlr. 2004 numarnlt icra ve iflas 
kanununun 126 nc1 maddesl muclblnce lr
tlfak 'hakk1 sahlplerlle dl~er alakadarn
nm sat1§ veya loymct hakklndakl §ikayet 
ve ltlrazlafllll elcrlndekl evrak1 milsbltele
rilc birliktc l§bU Hamn gazete Uc ne§ri ta
rihlnden Itlbarcn 20 gun zarfmda evrak1 
musbltelerne blrllkte bildirmeleri ve daha 
fn.zla maliimat almnk isteyenlerin daire
mlze miiracaatla 939 1116 sayih dosyadakl 
mevcut vazlyet zab1t varakaslle ac;1k art
t1rma §artnameslnl goriip anlayacaklan 
111\n olunur. 

Kaput bezi ve iplik 
Malatya bez ve iplik 

Fabrlkalan T. A. ~irketlnden : 

Yeni teslsatla faaliyete g~en Ada
na fabrlkamwn 

Slllndlrli 75 ve 90 santlm B . (Tip 2 
ltifc;l) kaput bezi, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18 numnra vater lplllderi imalata pl
yasaya arzcdllmi§tlr. 

Siparlf l<;ln Adana fabrikanuza n
ya Ankara Atatilrk bulvan And apar-
t1man No. 4 dalreye milracaat edll
mesl. 
Telgrar edresi: 

{::qit - Ankara 
~~it - Adana 

KAP i liN 
Sa~ d6killmesinin oniine gei;en yegl

ne lllc;tlr. F.czanelerden 1Bteyinlz. 

Sahife J5 

Sa~ Eksiri 

KOMOJEN 
Sa~lar1 healer, koklerini kuv

vetlendirir' dokiilmeaini on-

ler, kepeklerini giderir. 

1NGlLlZ KANZUK 
ECZANESl 

Beyoglu - latanbul 

Jnhisarlar U. Miidiirliigiinden: 
Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5 teminat1 

~ Kr. 
256 54 

Eksiltme fSJi Saati 

Melanjor t adet 
Platform 12 adet 
Alttan silrme araba 3 adet 

Lira Kr. 
3420.86 
730.- 54 75 

A~ E. 
A~lk E. 

H 
15 

I - ~artname, plan ve resimleri mucibince yukanda cins ve miktan yaz1h 
iki kalem malzeme ayn ayn eksHtmeye konrnu~tur. 

n - Muhamrnen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme §ekli ve saat.
leri hizalanndan yazilid1r. 

ID -- Eksiltrne 18/Vll/939 Sall giinu Kabata§ta Levazim ve Mi.ibayaat 
§Ubesindeki Ahm kornisyonunda yap1IacaktJr. 

IV - ~artl}ameler parasiz almabilecegi gibi, melanjor, plan ve resimler her 
gUll SOZU gec,;en §Ubede goriilebilir. 

v - Melanjor i~in mtisabakadan evvel taliplerin Miiskirat fabrikalar ~u
besine milracaatla bu gib1 i§leri yapabilecek atOlyeleri bulundugunu tesb1t 
ederek vesika almalan, diger eksiltmeye girecekler de fiatsJz tekliflerinin ted. 
kik edilrnek iizere bir hafta evveline kadar mezkur §ubeye venneleri ~aZJm

dir. 
VI - istekliler % 7,5 giivenme parasiyle birlikte yukanda ad1 ge~cn ko

misyon'l. gelmeleri (4781) 

HER YERDE SATILIR 
DEPOSU:GALATA , GUNRUK 

SOHAK N '! 36 

Y ALOVA KAPLICALARI TEMAMEN 
A<;ILDI 

Yalova kaynaklarimn «Hyperthermaln ((Radfo • active1> ve milsekkin de
vai sulan, rumatlzma agnlan, siyatik, her turlil asab1 elemler ve nevnteler 
ile nik1iz, §i§manllk, ve §eker hasta11gi gibi tegaddi anzalari ve haz1m yo11an 
bilhassa cm·a ile safra kesesi hastallklanmn agnh §ekilleri uKolit, Muzmm, 
ve muannit ishal, spasmodique ink1baz, iltisakat clcmlerin mtizmin sanc1h ra
hlm ve tenasill guddeleri emrazi gibi mi.itenevvi hastallklann tedavisinde 
~ok muessir ve as1rlardanberi de miicereptir. 

Tennal ki.ir ve ve. rejim yemekleri mutahasSls doktorlarm <laimi nezai cti 
altmdadlr. 

Kaphcada su altmda, ve yahut kuru masajlar, fizyoterapi ve elektrikle te-
davi dahi tatbik edilir, her tiirlii tlbbi tahliller yap1llr. 

Fiatlar: 
Termal otelde ((Pansiyonla beraber» bir ki§i i!;in: 
605 kll.nl§tan 770 kurup. kadar. 
ikl ki§i i¢n 950 kul'U§tan 1100 kUI'U§a kadar. 
Hususi banyolu odalar ve salonlu hususi daireler fiatlan 1218 Kr. la 

1750 kul"\1$ arasmdadlr. 
Bilyilk otel ve ~mar oteli tamamen tecdid edilmi§tir. Ber odada Sicak, 

soguk akar sular vard1r. Konfor tamam ve miikemmelcllr. 
Fiatlar: 
Biiyi.ik otel «Panslyonla beraber» bir ki§i i~n 420 kurU§tan 530 kuru§a 

kadar. 
1ki ki§i i~in 730 kunl§tan 840 kurU§a kadar. 
Liik salonlar 895 kuru§tan 1060 kurU§a kadar. 
91nar oteli <ePansiyonsuz» bir ki§l 1~ 200, iki ki§i 300 , ii~ ki§i 400 ku

kuru§tur. 
K~. Otel ((Pansiyonsuz» bir ki§i 125, iki ki§i 200 kunl§tur. 

Ta§ Otel «Pansiyonsuz» bir ki§i 100, iki ki§i 150 kuru§tur. 
Pavyon etPansiyonsuz» bir kill 50, ild ki~i 80 kw'U§tur. 

Fiatlarda aervia yiizde 10 lan dahUdir. 



c;oc 

HAS 
TRA$ BICAGI 
En miikemmel ve en ucuz tra1 
b1~af1d1r. 10 adedl 15 kuru1 

HASAN 
TIRA~ BICAGI 

bir adedi huzur ve ref ah la 
100 defa tra1 eder 

10 adedi 35 kuruftur 

HASAN PASLANMAZ 
TIRA3 BICA&I 

Diinyada mevcut bra1 b1~aklar101n 
en keskini ve en miikemmelidir. 

Senelerce suda ve sabun i~inde 
kalsa kat'iyen paslanmaz. 

10 adedi 50 kuru1 

lsrar ile HAS, HASAH 
ve PASLANMAZ 

markasini isteyiniz. 

KLARINIZIN 
SAGLIGI ICiN 

Biitiin miinevver inneler FOSFA TINi bilirler 
F 0 S FA T i N: 

, F osfath, Vitaminli bir i:ldachr. 

F 0 SF AT i N: 
<(ocuklann 3 ayhktan itibaren tegaddilerini kaqdar. 

F 0 SF AT i N: 
En kuvvetll ~ocuk gidasi.dlr. 

F 0 S F A T I N: 
Renksiz Ji anaklan pcmbele~tirir. 

' F 0 SF AT i N: 

~;~~~·:~d;~l~~~~ I iiSKUDAR AMEliiKAI Kil LiSESi I 
ve PER$EMBE glinleri .saat 9. 12 ye kadar, aynca mektubla muracaat 

( l kabul edilir. Eski talebeler yC:.rlerini mUhafaza edebilmeleri i~in erken 
Yeni Radyo mevsim.inin yakla~- milracaat etmelidirler. 

8 Temmuz 1939 
5 • 

II IJ 

MGtterilerine 1iikranborcunu odeyebilmek i~ 

II 

AR E 

Kurulu1undanberi ilk defa olarak biitiili mallarini 
itidilmemit ucuzluk ile aabfa arzediyor. 

Beyoglu, btiklal caddesi No. 282 
Telef.on: 49341 - 22991 

Her ak1am . 

- I YE 
ve arkada,Ian saz hey eti 

Ayrica Mzsir K •1 K I 
yildrzi 

II 

SEMiRA MUHAMMET .. 
Harbiyede BEL VU bahcesinde 

. I • 

Yaz mevsiml miinasebetile salonlanm.tzda te~hir etti~imiz SON MODA ve ZENGiN 
~e.,itlerim!zi gormek igin Galatada. E K s EL S Y o R btiyiik elbise tlcarethaneslni 
ziyaret etmeniz menfaatiniz icab1dir. 

ltADINLARA son moda Mantolar, Pardesiiler ve ipekll Mwtam.balar. 
ERKEK ve QOCUKLARA her nevi Kostiim ve Pardesiller. 

Hususi dalremizde her cinsten en iyi yerli ve ingiliz kuma~la.rdan 
IS~IARLAMA KOSTttM ve PARDESttLER 

Te§hir etti~lmiz mallar rekabet k.abul etmcz. TAKSITLE muamelcmiz her yerden 
elve~lldir. 

Galatada E K S E L S Y 0 R biiyiik elbise Ticarethanesi Direktorliigii 

Taksimde bigane kalan §ehre en ya.km giizel manzarail 

PANORAMA 
BAH<;ESINDE: HER A~~AM 

HAMiYET YUCESES 
Bestekar Tanburi SALAHADDfN PINAR 

Kemani NOBAR · TOKY A Y ve arkada§lar1 

----• BiiY,.iikada ne§'eye kavu§tU ----.. 

PLAJ OTEL de 
1 - Mavi Tuna filminin Canh c;tGAN ORKESTRASI 
2 - Zengin RAY BALETl, 3 - Solist M1SS GERlSSE 
4 • Beynelmilel Y ild1z GERTY, 5 - Y eni danalar ve 

siirprizler 

mast hasebile Beyoglunda ~dres: Baglarba§t, Telefon: 60474 ---·--- ----• 
BAKER 

Otel - Lokanta - Kabare - Plaj 
magazalan miidfuiyeti, blitti.n 

1939 senesi 
ZENiTH RADYOLARI 

Stoku iizerinde tenzilat icrasma 
karar vermi~tir. Stokun tii.ken

mesinden evvel istifade ediniz. 

Dr. FE T.H I 
· - LABORATUVARI 

Cerr~pap lwitan.a 
bakterlyolofu 

JrCUl, fdrar, balgam, mevada gas. 
ta tahlillerf va (lDRAR VASITA· 
SILE GEBELlt.lN lLK CONLERIN. 
DE KA 11 n:.,Htst) yapilir. 
Beyoilu : Taksime a]derken Mefehl: 
aokait F erah apartJman1 Tel. 40 5 34 

Sahibi: Necmeddln Sadak 
tJmumi ne11rfyat mudiirii: ~evkei Rade 

Alqam MatbaaU 

Radyo sanayiinin §aheseridir 

Tenzi~atll yeni fiat1 T. L. 220 
(Pe§in i9in ayrtca tenzilat yapiltr) 

Tii~~!:es:~um HELIOS MOHSSHSATI 
Istanbul, Galata Telefon 44616 P. K. 1400 


