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Gafenko Ankarada 
Dost Rumen Hariciye Naz1n 
biiyiik merasimle kar~Ilandi 

............................................................ , 
Diploma 
Meselesi 

M eclise sevkedilmek iizere bu
lunan yeni harem kanunu yii
ziinden baz1 arkada•lanmizm 

~iddetli itirazlanna 1ahid oluyoruz. Me
rnurlarm tayin ve terfiinde tahsil derecesi
n,n esas tutulmasma sinirleniyorlar ve di
Yorlar ki: 

- Diploma, nihayet bir adam1n §U 
rnektebde §U kadar sene okudugunu gos
teren bir vesikadu. Ona bakarak liyakat
ler hakkmda hiikiirn vermek n•tah neti
celer dogurabilir. DiplomasiZ fakat muk
tedir vatanda,lanmiz yok mu) Y eni ka
nun, memleketin bunlardan istifadesine 
imkan buakm1yor ve iistelik Tiirk genc
ligi arasmda hakiki ilim a§ki yerine mum 
bir diplomaperestlik uyandmyor. Bu 
rnahzurlan onlemek i~in bir kagid par~a
Oindan ba§ka bir§ey olm1yan diplomayi 
kale almamah, memurlann tayin ve ter
filerinde hakiki liyakate ehemmiyet ver
melidir. 

Muhterem hocam Muhiddin Birgen;n 
ii~ giindenberi heyecanh makalelerle mii
dafaaya ~ah§IIgi ve bir~ok arkada§lanmi· 
ZI lehine kazand1g1 dava budur. 

Fa kat acaba hakh m1du) 
l!k baki§la hocam1 kusurlu ~Ikarmak 

ci-'-len miimkiin olmuyor. 
E vet, hayat miicadelesi dedigimiz 

~apra,Ik insan ve cemiyet miinasebetle
rinde diploma admt tajiyan miihiir!ii v~ 
imzah bir kag1d par~umm ne hukmii ola
b;l :, ki? 

Hele o kai!Id par~aSI cemiyet tarafm
dan bir vaSita degil de bir gaye telakki 
ed: lirsel 

Fa kat bu giizel dii1iince ile kanun pro
iesinin takib ettigi maksad arasmda bir 
sebeb - netice miinasebeti olmasa gerek· 
hr. Ve bundan dolayi muhterem hocam 
hiicumlannda haks1zdu. 

Umumi hatlanm tetkik ettigimiz z.a
man, kanunun §Unu demek istedigini an
lamakta gii~liik ~ekmeyiz: 

Halkm hakimiyetine dayanan memle
ketimizde idare mekanizmaSI demokratik 
bir 1ekilde i1liyecek. Bu makineyi ~eviren 
unsurlar, miirnkiin oldugu kadar hakiki 
kabiliyetler arasmdan seyi!melidir. Eski 
devrin keyfi idaresine elveda. Arhk bun
dan sonra fi!an pa§anin tavsiyesini bir 1•· 
hadetname gibi kullanarak dolgun maa~h 
memuriyetlere ge~mek, i1inin ehli olmak 
§oyle dursun, karacahil oldugu halde mii
him vazifelerin ba1mda bulunmak, millet 
tarafmdan yasak edilmi§tir. 

Peki, bu yasag1 nasii yerine getirebili
riz? 

Kanun projesini hamhyan miitehasSIS 
meb'uslann fazla dii§iinmelerine mahal 
yoktu. Demokrasi sahasmda bizden daha 
tecriibeli olan garb memleketlerinin aldigi 
tedbirler oniimiizde ornek olarak duru
yordu. <<Adam kay~rma hastahgl)) diye 
terciime edebilecegimiz favoriti.1me, ve 
akraba kayuma illeti olan nepotismc, 

F ransiZ idare hukukyu!anm senelerce ug
ra§hrdiktan sonra nihayet diploma, imti
han, konkur gibi bir tak1m usullerin ihda
•mdan sonra zararlanm asgari hadde in
dirmil bulunuyor. Asgari diyorum, yiinki 
diinya yiiziinde piiriizsiiz i§liyebilrn bir 
dev!d makinesinden bahsedildigini §imdi
ye kadar i1itmedim. 

l1te, Biiyiik Millet Meclisinde bmrn 
kanunu projesini haZllliyan enciimenin il
ham aldigi kaynaklar, bunlard1r. Ve esas 

· itibarile §iiphesiz iyi bir neticeye vanlmi§· 
tu 

Memleketimizde derece derece muh
telif mektebler var. Muhiddin Birgen: 

NADIR NADI 
[ Arkast Sa. 3 sutun 6 dal 

. ' T ayyare p1yangosu 
Haziran ke,idesine dii.n baf· 
landr, 17836 numaralr bilete 

15,000 lira isabet etti. 

Diinkii ~ekili§le kazanan numaralarm 
tam hstesi (9) uncu sahifededir. ' 

- ___. 

Dost tnemlekct Hariciye Nazn1, cvvelki ziyarctinde 
Hariciye Vckilimizle bir arada 

Diin gece ft .. nkarapalasta 
bir ziyafet verildi 

Bu ziyafet esnasmda Hariciye Vekilimiz ve 
Ekselans Gafenko miihim nutuklar soyliyerek 

I 

iki memleket arasmdaki dostlugu tebariiz ettirdiler 
Ankara 11 (a.a.) - Rumany> Ha- ~imiz Hamdullah Suphi Tannover ve 

riciye Nazm Gafenko ve Madam Ga- maiyetleri erkanile bugiin saat 9,10 da 
fenko, refakatlerinde Rumanyanm An- Anadolu ek,presine ba~lanmi< olan hu u

kara Biiyiik Eki'i Stoyko, Biikrc; El- .. '.1.~~~~.' .. ~.~:.~ .. ~~.~!'.':}.~~.1.. .. p;;g'· ·; ..... A};;~ .... ve C 
polisleri_arasinda kavga 

<;ek polisini oldiirdiiler, Kladnov Almanlar bir 
civarmdaki koylerde biiyiik bir heyecan var 

Prag'da, asayi§i teminc mcmur Alman askerleri 

Kladnov II (a.a.) - Kladnov civa- f;ek ve Alman polisleri arasrnda 
nndaki koylerde biiyiik bir heyecan var- kavga 
d1r. Alman polisi bir~ok taharriyat yap- Prag 11 (a.a.) -D. N. B. ajansmm 
mijliT. tArkaSl Sa. 9 siitun 6 daJ 
lllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 

<;inliler Kantona yiirii~ror 
<;in membalanndan gelen haberlere gore <;an· 
Kay-~ek ordular1 miitemadiyen ilerlemektedir 

!;indeki Japon tanklarmdan biri 
(Yar.rsr 3 iincii sahilemizde) 

• 

Tfirkkusunun memleket turnesi 
11 faggareden miirekkeb 

...... f.!.!.l! ...... f:!~~ §elzrimize geldi 
Kudiis postanesin· Filo, hu sahah Edirneye 
de pathyan bomba h a r k t d . e e e 1yor 
Do-rt Y ahudi polis ve bir 

ingiliz as ieri oldii 
Kudus 11 (a.a.) - Posta merkez 

hiiro•unun mektub kutulanna >aklanm11 
olan iki bomba infilak etmi$ ve ~~ ki§i ol
miijtiir. Bunlardan dordii yahudi, bir; bir 
lngiliz askeridir. Birkac; ay evvel in§a e
dilmi! olan posta binasmm duvan tamami
le cokmii§tiir. 

Diger cihetten Hayfanm §imalinde ka
in Me,hek ismindeki yahudi koyiin'-in ,;. 
lahh bir ~etenin taarruzuna ugrad1g1 bil
dirilmektedir. 

Mare~al Fevzi <;akmak 

Gene havacdar, dun Fener stad1 iizerinde halki 

havac1hga te~vik eden beyannameler atblar 
II tayyareden miirekkeb Tiirkkuju 

filmu diin sabah memleket turnesine 
ba§lami§, filo, diin §ehrimize gelmi tir. 

Tiirkku,u ogretmenlerinden O,man 

Nuri Baykalm kumandaSinda bulunan 
Tiirkku•u filo,u, diin ,.bah saat 6.30 da 
Ankaradan hareket etmi§tir. 

(Arkast Sa. 7 sutun 3 tel .......................................................................................................................... 

Lehistanin verdigi cevab 
Giimriik memurlarmm azaltdmas1 i~in Danzig 

A 

Ayamnm talebini Var~;~ova hiikumeti reddetti 
11.ehrimizde Var1ova II (a.a.) - Polonyanm Notada Danzig taleblerinin iki mcm-
, Danzig fevkalade komiseri, Danzig'teki leket miinasebetlerini tanzim eden mu· 

.l!.rkamharbiyei Umumiye Bajkammiz Polonya giimriik memurlanmn adedinin kavelelere mugayir oldugu ve §ayed Dan• 
Marejal Fevzi <;:akmak, diin sabahki azaltiima" ve bu memurlann sadakat zig ayam 3 haziran tarihli mektubunda 
Ankara ekspresile §ehrimize gelmi§tir. yemini hakkmda Danbig ayammn taleb- kaydettigi hususat1 tatbik edecek olursa 
Marc§alm Yalovada Cumhur Reisimiz lerini reddeden Polonya cevabm1 bugiin Polonyanm Danzig'teki giimriik memur· 
tarafmdan kabul edilmesi muhtemcldir. vermijtir. [Arkast Sa. 7 sutun 4 te] 

F~JJtih·fen·;n"J·Tn"Ci!Jilil}Jnlimii -----
15 bin davetlinin 

•• oniindeki meras1m 
---·1---

ingiliz amatorleri Fenerbah~e tak1mmi 
2 • 0 yendiler; Galatasaray • Fener 
tekaiid tak1mlan da berabere kald1, • 

Fenerbahfe kuliibiinii.n yrldonii.mii.nden iki enstantane. Sagda: Cihad gii.zel bir kurtarrf yapryor, 
sold a: Ebedi $el in hatrras.na hii.rmeten ii.f dakika aii.kiit 

(Bu meraaime aid tafsilat ve diger spor haberleri 6 met sahifemizdedir) 



z CUMHURiYET 12 Haziran 1939 

M ( ~ehir ve 
Rasadhanemiz 

Tarihi roman: 51 Yazan: Kadircan Kafh Maarif Vekaleti, miiesse-
Koca 

kd•c 

vaktile Hasamn 
sallad•g• elinde, 

Osmanh ugruna se i~in yeni bir te~kilat 
Osmanb elile projesi hazirladi ~imdi 

kanlar1 a~dan yaralarm 

Yaktile Kalenderoglunun yanmda cel
ladhk yapan bu adam na"l oluyor da 
t imdi 0 manh sipahilerile beraber bulu
nuyordu. Hem de ihtiibajl gayet duz
giin, pek ~atafath oldugu gibi yanmda 
ve arkasmda bulunanlara kumanda etti
gine de 1liphe yoktu. 

Kay11 Mehmed selam bile vermeden, 
sert bir •esle sordu: 

- Koca Hasan nerede L 
Deli Durmutun benzi att1; bir ad•m 

geride duran ogluna dondii ve goz kup-
11: 

- Gordiin mu? 

- Sabah evde yoktu. Sonra gorme-
dim; bir bakay1m, dere boyunda alma
hi.. 

Delikanh oradan uzaklajll. Yirmi a
dim otedeki bir evin onunde merakla 
Osmanhlara bakan bir ~ocuga yava1~a 
birka~ soz soyledi. c;ocuk evin arka<In
daki ~itten athyarak mes~id onune dog
ru ko,tu. Fa kat tam oraya ula1arak Ko
ca Hasana: 

- Deli DurmUj soyledi; gizlenesin! 
Diyecegi mada Kay•! Mehmed de 

dortnal meydana girdi. Koca Hasamn 

orriinde durdu: 
- Morukl .. Dogrusunu soylel To-

runun nerede? 
- Bilmiyorum. Gitti. 

ereye? 
lstanbul yolunu gosterdi. 

Kay11 Mehmed yere atlad~: k~rbacm1 
biitiin h1zile ihtiyann yuziinde 1aklatll. 
Bir daha vurdu ve buru1uk dorinin iistun
de ,akaklardan ~eneye dogru iki t~rafh 
k•z•l ve mor kabanklar goruldii; b~rka~ 
damla kan beyaz sakahnm tellerinde par

lad!. 
Kay11 Mehmed homurdand•: . . 
- E . ki gidi1ini sormuyorum. $1md1 

nerede? lki hafta once hiinkar saraym
dan ka~hgm1 bilmez misin? Kaymakam 
Sank~1 Pa13 emrile geldim. c;abuk soy-
le. yok a!.. • 

vard1! 

Sahne o kadar ac1kh idi ki koyun kii
~iik mrvdam hem en kansh. Cencier: 

- Bizim boyle bak1p kalmam1z al

c;akhkllr: Koca Hasam kurtarabilirdik! 
Diyorlard1. 

Fa kat daha ya1hlar kendilerini mazur 
gosterivorlard1: 

- Devletle ba1 edebilir miyiz? $im
diye kadar ne yapabildik) Koca Ha•an 
istememi1 olsayd1, gene elbet seyirci kal
mazdik... 

Delikanhlardan birka~1 hemen silahla
mp atlanddar. 

Kay11 Mehmedle adamlanm «Erme
nibogazro nda "kljhracaklanm, Koca Ha
sam kurtaracaklan gibi ona ve koye ya

pilan hakaretlerin de intikamml alacak
lann• soyliiyorlardl. 

Kestirme da!l yollannda, "k ag>clara 
ve ~ahlara kar~jhlar. 

Ertesi giin dondiikleri zaman ne yap•l
d•i!m• anlattilar: 

Bogazda pusu kurmujlar. Kay11 Meh
medle yanmdakiler gorunmii1 ama ara
larmda Koca Hasan yokmuj. c;ok can
ian S!kiimlf. Hi~ goriinmeden sipahiler 
iizerine ok yagd~rmljlar. Kay11 Mehmed 
bir an durup geri donecek olmu1 fakat 
oradan da oklar geldigini goriince ileri 
ahlmii. Bu mada arkada,Iarmdan u~u 

vurulup dii§mii1; onun da gogsiiniin sag 
taranna bir ok saplandigmi, ahn ustiin-
de irkilerek elindeki klhcm dujtiigunii gor
mujler. Suba11 hemen Kay11 Mehmedin 
yanma ko1mu§, onu kucaklam•s: dizgin
leri elinden alarak iki all birden mah
muzlaml§ ve surmii1 !.. 

Delikanhlar onlarm bogaza kadar ge
lirken tuttuklan yoldan donmiisler. Ak
pmara iki saat kadar kald•ii• mada, Kar
gac•k koyuniin mandiTBSI oniinde Koca 

Hasanm oliisiinu bulmu,lar. Zavalh ih
tiyarm bilek kemikleri birbirinden u~ dort 

parmak aynlmif, bacaklan par~alanmi§ 
ve ensesinde derin bir han~er yara51 var-

' I ' ' on 
ffil1J Koca Ha~an elini ylizi.ine gOtiirdii, 

sonra ~ekerek bakt!. Y.a.ktilt! O;manh ug
runa kihc •alladlgl o elde timdi 0 ma.lh 
elile ·~·Ian yaralann kanlan vard1. 

0 mada Kar~ac1k koyiinden de bir
ka~ ki1i gelmi1. imam M~sta'fa Ef~ndi: 

- ,Sehiddir, y1kamak laz•m geimezl 
Demit. Hemen namaz1 k•lmarak koala - Diin ak1am geldi, geceyanSI 

binip gitti. 
yun mezarhgma gomulmii§. 

- Yalan!.. 
K~rbac yeniden takladJ. Deli Durmu1 

araya girecek oldu, fakat bir yumrukta 
geri al!ldl. Koyliiler hucum i~in davra
nacak oldular. Koca Hasan Deli Dur
muju yerden kaldmrken onlara: 

- Allaha1kma siz kan1maym I 
Diye yalvard1. Belki koyluler bunlan 

hakhyabilirlerdi; fa kat onlardan da bir
~ogunun olecej!ine yahud yaralan.ca~ma 

1uphe yoktu. Koca Hasan bunu istemi

yordu. 
Deli Durmu1: 
- Koca Hasan yalan soy!emez, ben 

de gordiim. Gece nal seslerini de duy
mu tum. lster<eniz her taran, biitun ev
leri arayml 

Diyordu. Koca Hasan da, torununun, 
Murtazamn kiZI Ruku1a goniil verdigini, 
onun ardmdan gittigini soyluyordu. 

- Murtaza nereden gitti? 
- lnegol yolundan ... 

Yalmz bunu dogru soyliyememi1ti. 
.;unku bu adamlar bindikleri 1u ~evik ve 
kuvvetli allan surerek torununa yetitebi
lirlerdi. Halbuki 1imdi onlar lnegol yo
lunda uzakla11rken Koca Hasan da lz
mit yoluna ~Ikaracag1 bir ath ile c;ak~r 
Aliye haber ulathrabilirdi. 

Kay11 Mehmed sipahilerden dordiinii 
ay1rd1: 

- Sunun evini araym I T orununu bu
lamazsamz yakml 

Biraz sonra Koca Hasanm kuc;iik ve 
sek en yilhk yuvasmdan dumanlar yube
liyordu. Zavalh ihtiyar sipahi, butiin 
genclik. olgunluk. hitiyarhk saadet ve fe
laketlerini yatadiRI bu yuvanm kill olu
unu ya1h gozlerle seyrediyordu. 

Biraz sonra onu bileklerinden bagla
m!Slar, iki atlmm ortasmda siirukliye su
rukliye goturiiyorlardl. 

Koca Hasan son dakikada Kay11 
Mehmede: 

- Son bir dilegim var. lzin ver de 
jUnU Deli Durmuja soyleyi~ I .. 

Diye yalvarmljh. Suba11 1le kethu~a 
araya girmitler, bu arzu.unu kabul ethr

mi lerdi. 
Koca Hasan Deli Durmu1un boynuna 

sanlm": 
- Ali gelirse ona de ki beni ve Ru

kuju gotiirecegi yere hem en gitsi!'! Be
ni bekleme. in, arama<~n. <;unkii Inegole 
sag varmak kiSmet olm1yacak 1 .. 

Demi1ti. 
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Ba!f kesilen 
meydan ••• 

Safiye Sultan sekiz dokuz sene evvel 
« Y enicami» nin yaptmlmasma karar ver
digi zaman oralardaki Yahudi mahalle
•ini «Haskoy» e kald~rtmljb. Fa kat k1rk 
y1ldanberi !stanbulun hemen hemen bii
tiin kredi islerini ellerine alan bezirganlar 
ya «Emin~nu» nden biraz iiteye, yahud 

Galata taranna ~ekilmitlerdi. hte !60S 
senesinin sonlanna dogru bu adamlarm 
bulunduklan yerlerde biiyiik bir yeni~eri 
kalabahg1 vard1, ~iinkii maa1 gecikmitti. 

Yeni~eriler bazan da ald,klan gunde
lige gore amhyorlard1. Y edi ak~e al•n
lara yedijerli, be1 ak~e alanlara be1erli 
deniliyordu. Bezirganlann da kredi a~a
caklafl zaman sorduklan ilk soru: 

- Ka~arhsm, agam I 
Oluyordu. 

Kendilerine kredi bulam•yanlar obek 
obek toplanarak homurdamyorlard1. Ne 
idi o gunler! Mevacib hi~ §a§mazd!. Her 
u~ aym maa§ma o ayl2\ln harllerinden 
hirer tanesini alarak isim takmijlardL 

Mesela 1imdi rebiulah1r, cemeziyelevvel, 
cemaziyelahir taksitini almif bulunacak
lardJ. Buna «recec» diyorlard1. 

o~ ay dolduktan sonraki pazar giinii 
yenic;eri katibi mevacib defterini sadna
zama gotiiriir; bu mada biitiin ocak za
bitleri de dereceleri masile onun huzu
runa ~·karlard!. llk sah giinii de sarayda 
«Divam humayun» kurulur; Padi1ah ka
fes ardmda yer ahrd1. Biiyiik klfmlZI ke
,eler i~ine konulan paralar «Kubbealh»n
da kocaman bir y1gm olurdu. 

0 mada butun yeni~eriler, zabitleri 
ba1ta oldugu halde «orta kapl» ye gelir
ler, sadnazama ve diger vezirlere selam 
verirlerdi. Saray mutfaklannda pi1en 
c;orba, pilav, zerde kazanlan «Babussa

ade» kap!Slna giitiirulunce «Kul kethii
daSJ>> elbisesinin etegile bir i1aret verir
di. 0 anda yenic;eriler, uzun kiilahlanm, 
beyaz boriiklerini, kum!ZI 1alvar ve kaf
tanlaf!m dalgalandJrarak ko,arlar; ye

mekleri ahrlar, saraym geni1 avlusunda 
obek obek oturarak yerlerdi. Binlerce ka
•k sesinin ve ag1z fapiTIISinm biitun ses

lere hakim oldugu o dakikalan hayatla
T!nm en mes'ud zamam olarak sayanlar 

pek c;oktu. 

[Arkast varJ 

Haber aldigimiza gore, Maarif Ve -
kaleti, Istanbul Rasadhanesi i~in miihim 
bir te§kilat projesi ve bir program ham
lami§hr. Program bir kanun layihasile 
Biiyiik Millet Meclisine arzolunacaktlf. 

Te•kilat proj<!ine gore, Rasadhane iki . . 
•ubeyi ihtiva edecektir. Bu 1ubelerden b•
;isi hey'et, digeri jeofizik 1ubesidir. 

Hey'et 1ubesi, hey'et ve fiziki hey'et 
namile iki kiSma aynlacak, jeofizik fubc
si ise zelzele, miknahs, cazibe, meteorolo

ji, yer ve gok elektrigi 1ubelerini ihtiva 
edecektir. lkinci kiSmm bilhassa miknalls 
1ubesi ~ok ehemmiyetlidir. Bu 1ube tay
yarelerimize pusulalanm ayar imkamm 
verecektir. 

Rasadhane muduriiniin bir ba1muavini 
bulunacak, diger iki 1ubenin ba1mda da 
ayn ayn muavinler ~ah,acakt~r. 

Yeni 1ekille 1stanbul Rasadhanesinin 
vaziyeti daha ziyade ilmi bir mahiyet a
lacakhr. Te,kilatla Rasadhanedeki me -
murlann maa1lan da artmlacaktn. 

VILAYETTE 

Dahiliye V ekilinin kabul 
ettigi valiler 

lstanbul Valisi Lutfi Kmiar, Manisa 
Vallsi Faik Turel, S1vas Valisi Muhta: 
Akman, Mugla Valisi ibrahim Akmc1 
Yalovaya giderek Dahiliye Vekili Faik 
Oztrak tarafmdan kabul olunmu~lard1r. 

lhtiyar heyetleri hakkmda 
bir tamim 

Vilayetlere yap1lan bir tamimde kay 
ihtiyar heyetlerinin elli liraya kadar a
lan alacak, verecek ve kira davalanna 
bakabilece~i bunlardan on liraya kadar 

6 ' • 
olanlar hakkmda verecegi karann kat'1 
olacaijl, on liradan faz!aSl i~in a!Akadar
larm asliye mahkemelerine miiracaat e
debilecekieri teblig olunmu~tur. 

Meaai aaati hakkmda yaptlan 
tebligat 

Ge~en sene tatbik edilen yaz mesal sa
atin:n bu sene tatbik edilmiyecegini yaz
mljllk. Bu hususta Dahiliye VekAletin
den ill e u tebligat yapilim tu: 

c Yaz mesai saati hakkmdaki Vekiller 
Heyetf karan kaldmlm1~hr. Mesai sa
bahlan 9 da ba~hyacak, 12 ye kadar de
vam edecektir. Ogleden sonra 13,30 da 
a,•lacak olan daireler, 17,30 da kapann
cakhr .• 

DENIZ ISLER/ 

Y eni idareler ve Denizbank 
Denizbank, emri alhndaki servisleri, 

yeni kurulan Denizyollan ve Limanlar 
umum miidiirliiklerine bu aym on be -
~inden itibaren devir ve teslime ba~h -
yacakhr. Denizbank kendi biinyesine 
dahil uzak seferler hizmeti, yakm se -
ferlcr hizmeti (sab1k A kay ve korfez va
purlan), Gemi Kurtarma miiessesesi, 
K1lavuzluk ve romorkorciiliik, lst:nye 
doklar1, ~ile~ilik (sab1k sosyete ~ilep 
dahil), Van golii i~letmesi ve Yalova 
kaphcalarl i~letmesile bunlara mil~abih 
te'iebbusleri Devlet Denizyollan umum 
miidurliigiine, lstanbul, lzmir, Mersin, 
Trabzon liman :~letmelerini, palamar 
~amand1ralan, fenerler, deniz i~aretleri, 
radyofarlar, tahlisiye istasyonlan, iske· 
leleri ve bunla ra aid te§ebbiislerle bu 
neviden i~leri , bilciimle ~letme leva -
zimile beraber Devlet limanlan umum 
mudiirliigiinc devredecektir. 

Siiylendij!ine gore, Denizbankm lag -
vile 60 kadar memur a>•kla kalacakhr. 
Bu memurlann ekserisi dolgun maa~h 
miitekaidler veya tekaiidliigii gelm~ bU· 
lunan kimselerdir. 

Deniz kuliibii umumi heyet 
i~;timat 

Gc,en harta ikmal edilemeden kalan 
Deniz kuliibii heyeti umumiyesinin ikin
ci celsesine diin devam edilm:~. yen! i
dare heyeti intihab1 yapilmi~hr. 

Parc;alanarak t;tkartlacak 
ganbot 

Umumi Harb esnasmda Bak1rkoy sa
hilinde k1y1dan 2500 metre a~1kta batan 
Pelenkiderya ganbotu par~alanarak ~~

kanlacakhr. Bu ganbot ani bir denizalt1 
torpilile batml'ih· Kasasmda bir miktar 
alhn da bulunuyordu. 

..-. ... ~ 
Kral Zogonun karde§i haata 

Sab1k Arnavudluk Krall Zogo, Fran
saya yapacag1 seyahate ancak gelecek 
hafts ba~mda ~·kabilecektir. Buna se -
beb, Krahn k1zkarde~lerinden biri11in 
~i§li S1hhat Yurdunda ge,irdigi ameli
yattan sonraki rahatsizhgidlr. Kral, Ko
lonyadan beynelmilel ~ohreti haiz dok
tor profesiir Kiiferi davet etm~tir. 

Profesiir, bu sabah ~ehrimize gelecek 
ve hastay1 muayene edecektir. Doktor, 
seyahate miisaade ederse, Kral, seyahat 
giiniinii tayin edecektir. 

Memleket Haberleri ) 
Halk1n dilekleri Zavalh dalgi~ ! 
1 T emmuz ve Barbaros · Denizcinin batakbga 

saplanarak oldiigii 
tahmin ediliyor 

Bir denizci kariimiz yaz1yor: 
«Dunya denizcilerinin en buyiigu 

ve Turk deniz tarihinin en yiiksek 
simaSI Amiral Barbaros Hayreddi
nin hahraSim bir ihtifalle anmak ve 
buyiik denizciye lay1k olan hiirmeli 
gostermek ancak Cumhuriyet dev
rinde ve ge~en sene buguniin ~ocuk
lanna nasib oldu. 

F akat kanaatimce gene yanh1 bir 
ij yapiid •. Barbaros ihtifalinin ya
pllmaSI i~in dahi Turk Amiralinin 
yaln1z bir tek zaferi alan Preveze 
harbinin neticelendigi gun se~ildi. 

Halbuki Barbaros Hayreddin, 
butiin denizcilik hayah boyunca he
men hergiin bir zafer kazanm11 ve 
Tiirke iilkeler maletmi1 bir simadtr. 

Evvelki ak1am Halicde bir gencin bo
' gulmasile neticelenen feci bir kaza ol

mu,tur. 

Ayvansarayda yeni yapilmi! olan ~el
tik fabrikas1 nhhm1 iiniinde bu fabrika
mn yanmda bulunan c1vata fabrikasma 
aid buyuk demirleri ~1kartmak i~in, fab
rika sahibi; E1ref, Ahmed ve Hamdi 
nammda u~ dalgicla anla§ml!l!r. l1e bal

lanmlf, evvela Hamdi dalmiiilr. 
Aradan uzun bir zaman ge~mi1. de

nizin dibindeki dalg1c ijaret vermemi1tir. 

l 
Hamdi ~1kanhp hastaneye nakledilmi!
se de olmujliir. 

Zab1ta, faciamn cereyan tekli iizerin-
Preveze zaferi, belki onun en bii- ) de tahkikat yapmaktad!T. Dalgicm batak-

yiik zaferidir. Fakat, bu, onun diger hga sapland1g1 anla1,],yor. 
zaferlerinin ku<;iik oldugu manasma Ba,ka bir bogulma hadise_ai 
gelmez. Dun Kumkapl a~1klannda da bir gene 

Ge~en sene Barbaros ihtifalinden bogulmu1tur. 
evvel Cumhuriyet sutunlarmda bu F enerde Aynah~e~mede 38 numara-
vesile ile ihtifalin Turk denizciliginin da K~onun kiZI Eleni, Cakmak~IIarda 
biiyiik bayratru olan 1 temmuzda Biiyuk y eni handa gomlek~ilik yapan 
yapilma!l teklif olunmu~tu. Hakika- ~ Mansur isminde bir gencle bulu§mu~tur. 
ten ihtifal o gun yap1lsa, denizlerde , fki gene bir sandal safaSI yapmak kara
Tiirk hakimiyetinin teessiisiine ~ah1an rile Kumkap1ya gidip sandala binmi§ler, 
Barbarosun ruhu 1adolur, kanaatin- 8~1]m11tard!!. Olduk~a uzak bir mesafe-
deyim.» de bir banyo yapmak hevesine kap1lan 

iki gene soyunmu§lard!T. Gene k1za ce

Bakahm bu kararin saret vermek .i<;in evv.Ia Mansur denize 
' atlami!, Elem de bu atlaylf& hayran o-

t • • ) k? larak Mansurun nereden ~·kacagm• me-De ICeSI ne 0 aca . rakla beklemeye ba,Iamljl!r. Dakikalar 

FmncJlar, bugiinden iti
baren ~ubelere, bakkalla· 
ra ekmek vermiyecekler 

ge~mi1. Mansur ~·kmami!br. Etraftan 
yeti§enler Man•urun boguldugunu anla
m•llard!!. Tahkikat yap1lmaktad!T. 

SEHIR ISLER/ 

~iyasi icmal 
ingiltere - Almanya 

V arun asra yakm bir zamandan· 
beri Avrupa ve diinya politika51 
hep lngiltere ile Almanya ara

smdaki z1ddiyet, rekabet ve itimadS!zhg•n 
tesiri altmda kalmlfb. Umumi Harbin 
~;kmasmda dahi ba1hca ami! bu olmu§ -
tu. $imdi de biitiin Avrupa; bu k•t'amn 
en biiyiik bahri devleti lngiltere ile en 
buyiik a•keri devleti Almanya arasmda -
ki <! ki z1ddiyetin biitun 1iddet ve vaha -
metile tekrar kendisini gostermi1 olmasm· 
dan 1sbrab ~ekmekte ve sulh tehlikede 
bulunmaktadlf. 

Bu z1ddiyet ikinci <;:eko-Siovakya buh
ranmdan yani Bohemya ile Moravyan.n 
Almanyanm i~ine almmasmdan sonra 
biisbiitiin a~1ga vurmu§lur. 

Dunya sulhunun fngilizlerle iyi ge~in
meye bagh oldugunu ogrenen Hitler. 
M ein Kampf'ta yazd1g1 gibi bu harbin 
ba1hca sebeblerinden biri alan !ngiltere ve 
Almanya araSJndaki donanma rekabeti
nin bir daha ortaya ~·kmamaSI i~in, 1935 
te lngiliz 1mparatorlugile bir deniz an
Ia,maSI akdehni§ti. Birinci <;eko-Slovak
ya buhranmdan sonra da Hitlor <;ember
layn'le birbirlerine kar!l ebediyen harb 
yapm1yacaklanna dair bir beyannam< 
imzalamijlardi. 

Halbuki Lehistana lngilterenin temi
nat vermesi akabinde bu hareketi Alman
yanm hayahna bir kasid sayan Hitler'm 
ilk mukabelesi de !ngiliz - Alman donan
ma muahedesini feshehnek olmu tu. Ma· 
ahaza yenisini yapmak ve anlasmak i~in 
de muzakere kapiS!ru a~1k baakmith. 

F akat giin ge~tik~e bu kap1 dahi ka
panmljhr. c;unku Almanya; !ngilterenin 
kendisine miittefik bulmak ve teminatla 
baglanmak iizere yaphgl her tejebbiis ve 
hareketi yeni bir husumet e•eri ve faali

yeti saymJjhr. Uzlajma ve anla~ma kapi
lan SJmS!ki kapand1ktan sonra yahud Al
manya hukumeti boyle bir kanaate gd-

Belediye ile famc•lar cemiyeti ar.151n- dikten sonra gerek Hitler ger<k muavini 
da yap1lan son temaslar iizerine miihim lstanbul Belediye biit~esinin varidat bulunan devlet adamlan biitun nutukla-
bir vaziyet haSI! olmu1tur. Bu vaziyet kismmm yeni formiiller bulunarak art- rmda Alman milletinin diinyada y<gan< 
dolayJSi!e bakkallar, bugunden itibaren tmlmaSI yolunda yap1lan teklifler Da - can dii1mam daima lngiltere oldugunu 
ekmek satamiyacaklarda. hil iye Vekaleti tarafmdan tetkik edil - ilan ediyorlar. 

Bundan bir miiddet evvel bugday fi- mi~. bir kanun layihast haZirlanmi~br Hitler son nutkunda fngilterenin U-
atlarmdaki tereffii dolayiSile 1stanbulda Yap1!an hesablara gore, bulunan for - mumi Harbi mf Almanyayi mahvetmek 
ekmek narkmm yukseltilmesi zarureti miiller sayesinde !stanbul Belediye biit- i~in yaphgtni iddia etmi1tir. Simdi Al
haS!I olmu1, fakat narkm yiiheltilmeme- ~esl varidat kismJ, 1,5 miJyon kadar ar- man milletinin nazarmda boltevik, yahudi 
,j, hatta du1uriilmesi ic;in tedbirler aim- tacakhr. Belediyeye devredilmekte o- ve F rans1z dil manhg1 hi<; mesabuinde 

mljll. Jan elektrik, tramvay ve tune! has!latl kalmijhr. Bilakis Alman milletinin hrtyat 
Bu aTahk Belediyede miilejekkil eko- bundan haricdir. ve saadeti yalmz !ngiltere ile son ve kat'i 

nomik ,;ti1are heyeti, ekmek meselesini tigrendigimize gore, Belediye, cibayet hesab! gormege bagh kaldigl kanaati iy.c< 
biitiin ehemmiyetile tetkik etmi§ ve ek- tarz1 JSlah edilecek, Belediye gelir!Ni b 1 

y<r etmege a1 amijhr. mek fiahnm indirilebilmesi i~in baz1 t,d- tam amen tahsil olunacak ve bakaya nis-
birler meyanmda ekmek imaliye iicreti- beti haddi asgariye indirilecektir. Almanlann kalbinde 1ngiliz dii manh-
nin ~u,.al ba1ma SO kuru1 tenzilini de Atatiirk kopriiaiinde.. ii• kokle,tikten sonra yeni bir umumi har-
tavsiye etmi1ti. Belediye bu tavsiyeyi y<- bin onune ge<;mege tabii imkan kalm•ya-
rinde bularak imaliye iicretini bir ruval Atatiirk kiipriisiiniin Unkapam cihe- caktu. Bunun i~in lngiliz devlet adamla-

' tinde bulunan 75 metre tuliindeki orta b k · .. " b'lm k unda 193 kuru§tan 143 kuru1a indirmij- n u anaatm onune ge~e 1 e ve an-
miiteharrik kis1mlan bu hafta yerine la1maya yo! a~mak i~in son nutuk armda 

ti. konulacakll.r. Bunun !~in tertibat alm- l 
Cumartesi gunii ger vakit fmnc1lar ce- gayet iti afcuyane lisan kulla1 d!lar. 

y maga ba~lanm1§t1r. Unkapamndaki ki - r _ b 
ml'yeh'le Bdediye lkhsad miidiirliig" ii a- v<:m erlayn, Alman milletinin , bedi s1m, Azabkap1 tarafma gec;irilecek ve 
rasmda haS!! olan temasta, fmnc1lar, bu- burada tespit olunacakhr. Ay son unaka- dii§mam lngilizler oldugu yolunda h;r 
gunkii narkm kar b~rakmad1ktan ba,ka, dar bu k1smm tecriibeleri ilona! edilmi§ kanaatin haS!! olmaSI sulh i<;in ~ok tchl•-
bakkallara ve tablakarlara kilo ba1ma ve- olacakhr. keli olacag1m ve lngilterenin Almany•mn 
rilen 20 paradan sonra zararh oldugunu y eni haatanenin yeri hay at sahasmda ikhsadi cihetten gc••il le-
bildirmi§lerdir. Y ap1lan hesablar fmnc1- mesine asia mani olmak isteme<ligini 
Ian bu iddiada hakh gostermi1. Belediye istanbul Vilayeti namma yapllacak Avam Kamarasmda beyan etmit•ir. 

400 yatakh yeni hastane binas1nm pHi- f 
de yeni mahsule kadar nark! yiikseltme- kinci bir nutkunda lngiltere teslihatmi 

d f l mm haz1rhyacak olan FranslZ miitehas-
meyi karar altma ald1gm an mnc1 ara hi<;bir devlete kar11 harb te1ebbiisUnde SIS! Valter, bu ay sonunda §Chrimize ge-
ekmegi bakkallara ve ekmek~i tubelerine lecektir. kullanmak istemedigini soylemi1tir. lng1-
verip vermemekte serbe!ol olduklanm, an- liz Hariciye N azm Lord Halifaks Lord-Yen! hastane binasmm yerinl bu zat 
cak ekmek narkmm behemehal sabit ka- lar Kamarasmda dikkate 1ayan mutedil tayin edecektir. 
lacagml bildirmi§tir. ed lisanla beyanatta bulunmu1 ve tn~iliz ~imdikl halde bu ~ i<;in Bel :yenin ~ 

FmnCI!ar, bakkallara bugiinden itiba- elinde iki yer vardJr. Bunlardan bin tahtelbahri Thetis'in ugrad1g1 faciadan 
ren ekmek veremiyeceklerdir. lstanbulda ~i~li tramvay istasyonunun bulundugu lngiltereyi taziye edenlerin Hitlerl'e 
183 fum vardu. Halbuki ekmek satan V 30 000 Mussolininin olmalan milletler1'n •'nsan1'yet mahalde i!Ayete aid , metre mu -
200 kadar ekmek 1ubesi, 4000 jadar rabbahk arazi, digeri de gene ~i§lide esas1 iizere anla,may, samimi surette aau 
bakkal ve yiizlerce de seyyar ekmek~i Bulgar hastanesi civarmdaki hali b r ettiklerine hakiki deli! oldugunu kaydet-
bulunmaktadJr. kiSlm sahad~r. tikten sonra be1eriyete ve medeniyete ni-

Me~;hul motoaiklet! Bu hastanenin Beyoglu Erkek hasta - hayet ver<cek yeni bir umumi harbin mf 
Osmanbeyle ~-§li arasmda yolun bir nesi civarmda yapJimasi, §ehre yakm - bir anla,mamazhk yiiziinden ~·kabilece

tarafmdan diger tarafma ge~mekte olan hg1 dolayJsile daha elveri§li goriinmei<te ijini ve bunun ic;in ~ok feci olacagm1 ve 
Ali ~ak~r, me~hul bir motosikletin <;arp- ise de istimlak i~in fazla para sarfma >h- Ingilterenin anla1mak i~in Almanya ile 
masile yaralanml'ihr. tiyac haSil olacakhr. miizakereye hazu bulundugunu beyan ve 

C ) ilan ehni1tir. 
Ankarada yapdacak T1b Fakiiltesi tngiliz Ba1vekili ikinci nutkunda orta-

.._____________________________ da miizakere ile halledilmiyecek hi<;blf 

Fakiiltenin alacal(1 sekil 
Ankara ( Hususi) - Sihhiye Vekaletinin yaphraca/(1 Ankara T1b Fa. 

kiiltesi ve klinikleri insaatma temmuz iGinde baslanacakhr. tt, dart sene 
siirecek olan bu insaatm projelerini mimar Jean Walter kazanm•stJ.r. 

Miiessese dart buyiik binay1 ihtiva etmektedir. Birincisi fakiilte binaSI, 
ikincisi arkasmda 800 yatakh hastanesi ve d.aha arkasmda da poliklinik binaSI 
ve diirdiinci.isii de bu binalarm yanma gelmck iizere T1b Talebe yurdudur. I 
Aynca hamam oniinc!e bir de nisaiye klinif(i vard1r. 1 

mesele olmadiglnJ bildirmi1tir. lngiliz 
devlet adamlannm sozleri Almanya 
matbuah tarafmdan uzla1mak ve anlaj
mak arzusunu gosteren hirer alamet ola _ 
rak karf•lanmi§hr. Lakin ameli olarak i1e 
nas1l ba1lanacaktu) Almanlar, fngil•ere
den fili ve hakiki fedakarhk ve lejebbii .. 

ler bekliyoruz, diyorlar. !ngilizler i.e, 
soz ve i1 maSJ 1imdi Almanyadadlf, ceva
bmi veriyorlar. Cihan sulhunu <Iinde tu 
tan iki biiyuk devletin aralarmda anla a

bilmeleri i~in son bir f1rsat daha zuhur ct
mijtir. Be1<riyetin ak1beti bu flf5atm ka
~lp ka~mama•ma bagh bulunuyor. 

Muharrem F eyzi TOG 4 ' ' 

Cumhur•yet 
~--

NUshasJ 5 Irurustur 

Abone seraiti I Tl!·~ive Haric 
• I •c•n icin 

Senellk 
Alb ayhk 
()~ avhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 8110 • 
150 • ~oktur 
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SON H A E 

Lord Halifaks'In nutku 
Berlinde nas1l anla§IIdi? 
Bir gazete; «Lord 

muhik siyasetini 
bir,ey 

Halifaks, 
gostermek 

~emberleme 
• • 
1~m yeni 

Londra 11 (a.a.) - Strang, Moskova
ya yapacag1 seyahat etrafmda bu ak§arn 
tekrar Hariciye Nezareti miitehass1sla -
rile g6rii§rnii§tiir. 

Strang, Londradaki ikametini uzat -
lnaya karar vermi§tir. Pazartesiden ev
vel hareketi muhtemel degildir. 

Eden'in nutku 
Londra 11 (a. a.) -Eden, bugiin muha

fazakihlarm bir toplanbsmda soyledigi 
nutukta, :ingilterenin taarruza kar§l mu
kavemet siyasetini arbk degi§tiremiye
cegini ehemmiyetle kaydetrni§ ve Sov -
yetlerin de bir an evvel sulh cephesi i<;i
ne ahnmas1 liizumunu tebariiz ettir -
lni§tir. 

F ranstz kabinesi miihim bir iftima 
yapacak 

Paris 11 (a.a.) - Fransa kabinesi sah 
sabah1 Reisicumhurun riyaseti albnda 
is:timaa davet olunmu~tur. 

Halilaka'm nutku hakkmda Alman 
gazetelerinin telsiri 

Berlin 11 (a.a.) - Diplomatische Kor
respondenz, :ingiliz Hariciye N azm Lord 
Halifaks'm son nutkunu mevzuu bahse
derek d1yor ki: 

c:ingiliz siyaseti evvelce hedefinin diin
ya sulhunu muhafaza etmek oldugunu 
illin ediyordu. i;:imdi miittefik devletle
rin hayati menfaatlerini biitiin vastta -
larile muhafaza edecegini bildiriyor. 

Fakat boyle bir siyasetin uyand!rd1g1 
endi§eler oniinde Lord Halifaks, :ingiliz 
,ember siyasetinin as1l istihdaf ettigi 
Almanyaya kar§l :ingilterenin iyi niyet-

diyor 
ler besledigini tevsik etmek kaygtsma 
dii§mii§tiir. 

Lord Halifaks'm bu gember siyaseti
ni muhik gostermek i<;in ileri siirdiigii 
deli!lerde higbir yenilik yoktur. Hep 
sozde durmamak ve ~iddet istimal et -
mek §ikayetleridir. Fakat, Lord Hali -
faks, verilen sozii tutmamaya dayanan 
bugiinkii vaziyetin 5 te§rinisani 1918 ta
rihli notasmm ihlaJinden dogdugunu sii
klJ.tla gegi§tiriyor. 

Lord Halifaks, yap1lan hatalan, yani 
haks1zhklan tamir i~in tavzilerde bu -
lunulmastm kabul ediyor. Ancak, AI -
manya igin senelerce sabit olmu§tur ki, 
bOyle bir tamir miizakere yolu ile yani 
goniil nzasile miimkiin degildir. 

!ngilterenin bugiinkii siyaseti, !n -
giliz fikir ve metodlannm degi§tigin' 
Ahnan milletine gosterecek mahiyette 
degildir. 

Almanya, Biiyiik Britanyanm hayati 
menfaatlerini daima tamyageldigi halde 
!ngiltere bugiine kadar Almanyamn te§
r;ki mesaide bulunmak istedigi rnemle
ketlerle olan miinasebetlerini bogmaya 
gah§IDI§br. 

Alman milleti, ingilterenin muallakta 
bulunan meseleleri memnuniyet verici 
bir tarzda halline yard1m edecegine dair 
Lord Halifaks'm sozlerini dinlemi§tir, 

:ingiltere boyle bir hal tarz1 i<;in neyin 
laztm oldugunu pektt!a bilir. Fakat iti -
mad1, iyi niyetli si:izler degil, icraat 
ispat eder ve bu icraat da !ngilterenin 
~imdiki <;ember siyaseti gibi ingiliz he
defleri hakkmda emniyetsizlik tevlid e
decek icraat deglidir .• 
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ispanya 

Naz1r1nin 

Dahiliye 

miilakab 

Suner, Mussolini tarafm· 
dan kabul edildi 

Roma 11 (a.a.) - lspanya D ahiliye 
N azm Suner ile ispanya asker! ve bahri 
heyeti azasm1 Mussolini Venedik sara -

ymda kabul e!lni§tir. ltalyanm lspanya ve 
lspanyanm da ltalya buyiik el~ileri bu ka
bulde ham bulunmu§lardu. 

Heyet daha evvel Chigi saraymda Ha
nciye N azm Kont Ciano' yu ziyaret ey· 
lemi§tir. 

l talyan tayyarecileri de doniiyor 
Kadiks 11 ( a.a.} - lspanya dahili 

harbine i§tirak etmi§ alan ltalyan tayyare
cileri «Duilio» vapurile saat 20 de Ceno
vaya hareket etmi§lerdir. General Kinde

lan'm riyasetinde ispanyol heyetile 280 
ltalyan makinisit ve teknik~i 70 ltalyan 
tayyarecisile birlikte vapura binmi§lerdir. 

A lmanyaya giden l~tpanyol 
generalleri 

Berlin 11 (a.a. } - Goring'in .daveti 
iizerine Almanyada bulunan l spanyol 
generalleri, Berlinin 60 kilometre cenu • 
bunda bulunan J uterborg kamplarmdaki 

talimlerde ham bulunmu§lardtr. General 

Solcahaga ah§ talimlerine bizzat i1tirak 
etmi;tir. 

Ramada bahriyeliler fereline 
yaptlan merasim 

Roma 11 (a.a.) - ltalya bugun, 
Du~e nin tesis ettigi bayriye bayramtm 
tes'id etmi§tir. 

Ramada, bahriye 1erefine yaptlau bii
yiik merasimde K ral, Du~e. Amiral Tha
on di Revel ve Savva ailesine mensub 

Prenslerin ekserisile Serrano Suner ve 
lspanyol heyeti azast ham bulunmu;lar -
dtr. 

Bu munasebetle yanmadanm b<il lin 
bolgelerinden bahriyeye mensub' 20 bin 
kt§t Romaya celbedilmi§tir. 

Merasimin ilk ktsmi me~hul askerin 
mezan ba1mda cereyan etmi§, Kral Arna

vudluktaki ihrac hareketi esnasmda olen 
bahriyelilerin ailelerine ni§an dagtlmt~l;r . 

Miiteaktben Kral. Du~e ve diger ;ah
styetler Venedik meydanmda toplanan 
asker! ve yanm asker! lejekkiillerin ge • 
,tdirde ham bulunmu&lardtr. 

Bulgar Bawekili tekzib 
ediyor 

Sofya 11 (a.a.} - Franstz Paris Soir 

gazetesi Ba1vekil Koseivanof'un bir mii· 

lakahnt ne;retmektedir. Halbuki Ba;ve

kil mezkur gazetenin muhabirine mi.ilakat 

vermemi§, ancak kendisile gori.ismi.i;tiir. 

Bu giiri.i&me de Ba1vekilin soylemedigi 

baz1 ifadeleri muhtevi olarak inti§ar et

mt§llr. 

Mare~l J ofr i~in 

dikilen heykel 

Frans1z 
nutukla 

Ba~vekili bir 
abideyi a~tJ 

Paris 11 (a.a. ) - Bugi.in iigledcn 
sonra Harbiye mektebi kar§tsmda diki)en 
Mare§al Joffre' m heykeli merasimle a~tl
mt§ltr. Merasimde Reisicumhur Lebrun, 

Ba§Vekil ve Milli Miidafaa N azm Da • 
ladye ve hiikumet azast da ham bulun • 
mU§!Ur. 

D aladye, soyledigi nutukta, Marelalin 
harb esnasmdaki faaliyetini ~izmi§ ve 
Marne meydan muharebesini mevzuu 
bahsederken demi1tir ki: 

«- M arne muharebesi gururlu Belt;i
kanm asil fedakarhgmt ve hakir giiriilen 
kii~iik ingiliz ordusunun kahramanhgmt 
ha!trlattr. Bu muharebe yapdtrken 1arki 
Prusyada miihim A lman ordulanm tespit 
eden R us askerlerini bugiin hahrlamamak 
miimkiin miidii r?» 

Hatib, Joffre'm meziyetlerini, sebat· 
karhgmt, cesaretini ve sogukkanbbgtnl te
bariiz ettirmi§ ve siizlerini §i:iyle bitirmi§ -
tir: 

«- F ransanm mukadderatma, boyle 
sarstlmaz bir iman misali ortada dururken 
bugiinku karars1zhkl ar kar§tsmda kim 
utamp ktzarmadan tela~a di.i0ebilir ?» 

T ekirdaihnda ilk arpa 
mahsulii 

Tekirdag 11 (a.a.) - Diin, Zahire Bor
sasma 800 kilo taze arpa mahsulii geti -
rilmi§ ve torenle kilosu otuz iki bu~uk 
kuru§a satJ!ml§ttr. 

Tekirdagmda siirek avlar1 
Tkeirdag 11 (a.a.) - Tekirdagmm Ka

raca Klavuz ki:iyii halk1 bir ay i~inde 
yaptJklan siirek avlannda 47 yaban do
muzu vurmu§lardlr. 

Alman Dahiliye Nazm Pe§· 
teden ayrdd1 

Budape§te 11 ( a.a.} - A lman D a· 
hiliye N azm F rick ve zevcesi bugiin saat 
14,20 de trenle Almanyaya hareket et
mi,lerd ir. 

N aztr Frick, M acaristanla dost mem
leketler arasmda daha sdo bir te§riki me· 
sai etraftnda noktai nazar teatilerinde bu
lunmu§lur. 

Tataresko, Paris el~iliginden 
istifa etti 

Berlin 11 (a.a. } - Biikre§ten b;ldi • 
ril digine gore kraliyet meclisi azasmdan 
R omanyanm P aris biiyi.ik el~isi T atares
ko is ti fa etmi§ ve Kral bu is tifay1 kabul 
eylemi,tir. 

Bu haber resmen teyid edilmemi§ ol -
makla beraber T ataresko'nun bu ani isti -
fasmm biiyiik el~inin hiikumeti ihmal e
derek P arisien dogruda n dogruya K rala 
~aporl ar giindermi$ olmasmdan ileri gel -
<1igi zannolunuyor. 

CUMHURlYET 

L E R 
Yeni barem1er 

M. Layiha, bugiin · B. 
Meclisinde goriiliiilecek 

Ankara 11 (Telefonla} - Meclisin 
ge~en haftaki ruznamesinde iken miiza
keresi yannki celseye btraktlmi§ alan ye
ni harem kanunlan i.izerinde Biiyiik Mil
let Meclisinde hararetli miizakereler ve 
munaka§alar a~•lacagt anla;thyor. Bu te
hirle Biiyiik Millet Meclisi azasma mem
leketin her tarafmdaki geni§ memur ki.it
lesini alakadar eden bu layiha iizerinde 
daha esash tetkikler yapmak imkam ve
rilmi§tir. Grup azaSI da yarm noktai na
zarlanm hararetle mi.idafaa edeceklerdir. 

D iger taraftan bu layihalar dolaytsile 
gerek bankalar, gerek devlet memurla
rmdan bazt meb'uslanmiZa mi.iracaatler 
de vaki oldugu anla§tlmaktadtr. 

Uydurma bir haber 

ingilizler, Y emene bir 
baskm yapm1~lar ! 

Berlin 11 (a.a.) - Vi:ilkischer Beo
bahter gazetesi ilk sahifesinde biiyiik 
harflerle verdigi bir haberde ingilterenin 
Y emene kar§t bir baskm hareketine te -
vessul ettigini ve Cebuayt i§gal eden ln
giliz kuvvetlerinin Imam Y ahya tarafm
dan giinderilen kuvvetli bir miifreze kar
§lsmda ric' ate mecbur oldugunu bildir -
m~ktedir. 

Bu gazete bu miinasebetle diyor ki: 
((lngiltere, halyan- lngiliz mukavelesi

ni ihlal etmektedir. Bu hareket, ltalyamn 
&arki Akdenizdeki hayati mevkiini tabrib 
etrnek alan biiyiik lngiliz p]anmm bir k15-
mt olarak telakki edilmek laztmdtr. in -
gilterenin bu hareketi, miinhaman ltal -
yay1 istihdaf eden Turk • lngiliz anla~ -
masile ifadesini bulan siyasetin neticesi
dir. Ayni zamanda lngiltere Filistin ha
diselerile Yakm§arkta samlan mevkiini bu 
suretle kurtarabilecegjni i.imid ediyor. 
Fakat bu sefer ingiltere yalmz Yemen!n 
degil fakat §arki Akdenizdeki vaziyetinin 
ingiliz baskm hareketlerile tahribine asia 
meydan vermemege azmetrni§ olan biiyiik 
italyan devletinin de §iddetli mukaveme
tile kar§tla§mt§ bulunuyor.» 

Londra, tekzib ediyor 
Londra 11 (a.a.) - Volkischer Beo

bahter gazetesinin gilya ingiliz kuvvetleri 
tarafmdan Yemene 'k'ar§t harekette bu • 
lunulduguna dair verdigi haberi resmi ln
giliz mehafili kat'l olarak tekzib ebnek
tedir. 

lngiliz hiikiimdarlari diinya 
sergisini gezdiler 

Nevyork 11 (a.a.) - :ingiltere Kral ve 
Krali<;esi saat 12,30 da enternasyonal ser
giyi gezmi§tir. ingiliz hiikiimdarlannm 
muvasalatJnda 21 pare top atllmt§tlr. 
ingiliz hiikiimdarlanmn sergiye muva
salatlarmda italy an paviyonu reisi Ami
raJ Cantu halkm ten kid edici m!nltll3n 
arasmda fa§iSt usulile selam vermi§tir. 

Enternasyonal sergi reisi, Krala, ya
nnki diinyamn bir remzi olmak iizere 
kristalden bir kiirre ve bir de altm p; -
ramid takdirn etmi§tir. 

Kral ve Kralife , Belf ikaya da 
gidecekler 

Londra 11 (a.a.) - Star gazetesinin 
verdigi bir habere gore, :ingiltere Krah, 
Bel<;ikayr 24 - 28 ilkteFin tarihlerinde 
resmen ziyaret i~in Kral Leopold'iin va
ki davetini kabul etmi~tir. 

Kiiba Hariciye Nazm istifa 
etti 

Havana 11 ( a.a.) - Cumhurrei;i 
Laredo, Hariciye N azm Remosun isti -
fasmt kabul ebni§tir. Nazmn i.i~ haft• ev
vel verdigi istifa bazt diplomatik miizake
relere intizaren reddedilmi§ti. N azmn ye
rine miiste§ar Miguel Campanm gececegi 
bildirilmektedir. 

Yugoslavyanm Ankara el~i
ligi degi§ti 

l,~~~~~~B=u=y=u~k=d=a=v=a=~=r~====~~) 
• 
Italyanzn vaziyeti 

lta)ya, Libya sahillerile Oniki ada I hatlt miidafaa kuvveti!e kar§lla&madan 
sayesinde §arka dogru uzanan muazzam hedeflerine yakl<r&ma hususunda pek bu
bir sed gibi, Akdenizi ortasmdan bolerek yiik kolayltga mazha1 olacaklardtr. 
birinci derecede bir askeri duruma sahib Libya'da, cografi ~rail busbiitiin fe· 
bulunmakta ve bu suretle havzanm bi.i - nadtr. Miihim tesisatm hepsi sahillerde • 
tiin deniz nakliyat.Im tehdidi altma aid;- dir ve dahilin ~iii olu&u, bu tesisatm, hava 
g1 gibi, tayyare kuvvetleri sayesinde, ta- taarruzlarmdan yegane kurtulu$ cares1 
arruz imkilntm, havzayl ihata eden dev- alan ric'at tarikine miiracaatle kurtanl • 
letlerin kalbgahma kadar giiti.irmektedir. masma imkan vermemektedir. fmparator
Modern tayyarelerin siir' ati sayesinde, lugun bu eyaletindeki biitun faaliyeti ida· 
Lombardiya, Sicilya ve Sardenya lay - re eden Bingazi, T rablus gibi ba,hca as
yare karargahlarile Bordo, Paris, Bel • keri merkezleri biiylece, siir'atle tahrib 
grad, Atina, T unus, Cezair. ancak iki edilmek tehlikesine maruzdur. 
saatlik yoldadJr. Istanbul, Ankara, Sii • italyanm, bir Avrupa harbi zuhurun
ven ve Kahirenin Rados ve Bingazi tay· da i&gal edecegi merkezi mevki ve arazi
yare karargahlarile aralanndaki mesafe sinin azh!it. limanlarmt, tayyare meydan
de 0 kadardtr. lanm, harb fabrikalanm. ia§e ve miihim-

italyan hava ordusu, i&gal ettikleri ka- mat merkezlerini, miinakalatm1, hulasa 
rargahlanndan hareket edecek alan filo· biiti.in mi.idafaa vesaitini, son derece zafa 
tillalannt, §ark! veya garb! Akdeniz harb dii§iirmektedir. 
sahasmm en ehemmiyetli noktasma iste- italyanm. buyi.ik bir hata eseri olarak, 
digi gibi sevkedebilecek; muhastm taraf di.i,manltgtnt kazanmak tehlikesile kar§l· 
filolarmm, T ulon, Cezair, T unus, Malta Ia1t1g1 devletlerin vaziyeti ise bi.isbiitiin 
iislerini kullanmalanna mani olabilecek; ba,ka tiirliidiir. lngiltere olsun, Fransa 
F ransanm cenubu &arkisini, Mtstn ve olsun veya Balkan devletleri olsun, hep
Balkan devletlerini bombardtman edebi- 51, italya yanmadasma nazaran, gem1 
)ecektir. italya, tarihi ve manttgt inkar sahalara ve biitiin diinya sanayi merkez
ederek kom&ularile harbe girdii!;i takdir- lerile serbest muvasala imkanlarma sahib 
de, birdenbire harb hatlanmn tam mer· bulunmaktadtrlar. Bu memleketler, kuv
kezine girmi$ bulunacak, oradan, dii, - vetlerini, mi.i0terek dii,mana miittehiden 
manlarma derhal silahlarmm kuvvetini tevcih imkanma malik bulunmakla bera
duyurabilecek ve korkunc yaralar acabi- her tesisatlanm dai>;mtk vazivete getir • 
lecektir. Fakat, bu merkezi vaziyetin fay· mek. icabmda tayyare menzilinden uzak
dalanna mukabil, kom;ulannm ayni lasllrmak suretile. tahrib edilmderi im -
merkeze miiteveccih darbeleri karotsmda kamm azaltma k ihtiyarma da sahibdir -
maruz bulundugu tehlikeler vardtr ki. ler. Ezciimle bizim hava iislerimiz, Fran
ltalya, hayati merkezlerinin uzakltgt ve samn ve Cezairin garbma doii;ru geri ce
dagtmkhgl sebebile, bu darbelerin tesirini kilebilecektir. Hinihacette, fabrikalan -
hafifletmek imkanmdan mahrum bulun • mtzdan bir ktsmmt F asa veya lngiltereye 
maktadtr. nakledebiliriz. Bizzat bu topraklar ciddi 

italya, bu noktai nazardan, bilhassa bir tehdid kar§IStnda kaldtklan takdirde, 
zay1fttr. Arazisinin derinligi yoktur. Po Amerika istihsalatmdan istiane etmek eli
vadisi ancak 400 kilometre uzunlugun • mizdedir. Balkan ve Y akm&ark devlet -
cladtr ve yanmadamn en geni~ noktast Jeri, ayni §ekilde tertibat almakta muh • 
250 kilometreyi ge~mez. Biiti.in mahsu- tardtrlar. Tuna oval an, Rusyamn uzak 
!at buraya stkt§mt§ kalmt§tlf, Daglar, va- mmtakalan, Ku~iik Asya ve MISir i~eri
ziyeti biisbutiin vahimle§tirmektedir. A· leri. iislerin, liizum giiriildii~ii kadar uzak· 
razinin bi.iyi.ik kiSmml i:irten Afennin dag· larda tesisini ve taarruz kuvvetlerinin, bii
lan, sanayiin hemen heyeti mecmuastr.I, tiin ciyadetile bu mmtakalardan ileri a
daraclk Po havzasma siirmii§, onu orada ttlmastn: mumkiin ktlmaktadtr. 
tayyarelere bir hedef haline koymu§tur: Muhitteki devletlerin hava baktmmdan 
Harb malzemesi fabrikalanmn heyelJ sahib olduklan iistiinliiklerle, ltalyanm 
umumiyesi, birka~ saat i~inde, tamir h- merkezi vaziyetindeki zaf. bu suret\e, 
bul ebnez 1ekilde tahrib edilebilecektir. ayni zamanda giiriilebiliyor. 
Dig" er taraftan, gene daglar, halya ya-. . 

d k ltalyanm cografi vaziyetlerinden ileri 
nmadasmm ,imalile cenubu arasm a 'I 

II gelen bu zaytf durum, memleketin tabii 
miinakaleyi temin eden demiryo anm 

. kaynaklarmm ~ok mahdud olmas1 ve de-
deniz kenanna atm11; bu suretle, a~tKian 

h f l · niz miinakalatmm tamamen durmas1 yii-
gelen hiicumlara kar$1 mu a aza anm 1m· 

ziinden, harb zamamnda daha vehamet 
kanstz hale getirmi1tir. Bunun neticesi o· 

kesebedecektir. italyan ba§kumandanhgt
larak, miinakalat t;abucak dumura ugra-

1 nm, bu tehlikeyi, «hava ve kara ordulan
yabilecek ve bu hal, askeri harekata o • 

f ). m y1ldmmasa bir 1ekilde harekete gecir-
dui;;u kadar, memleketin umumi aa tye-
tine de sekte vuracakttr. 

Limanlar da, buna benzeyen tehlike • 
!ere maruzdur. Hicbir kiirfez yoktur l:.i, 
dogrudan dogruya tehdid kar$lsmda bu
lunmasm. Limanlann hepsi kiytlardadtr ve 
hava defi top<;usu miidahaleye vakit bu
lamadan hepsi top ate1i altma almabile
cektir. Bizzat Napoli !imam bile hava 
hi.icumlanna kar$1 miidafaasiZdtr. Deniz
de, Pelermo ile Caglieri arasmda 160 
millik mesafe dahilinde yap1lacak gozc~
liik, bahriye kuvvetleri tarafmdan devam· 
), surette temin edilebilecektir. Fakat, ha
va kuvvetlerine kar§l, actk denizlerde de
vamh bir sed viicude getirmek imkanstz 
olup, bombardtman tayyareleri, bir ileri 

mek» suretile, k.sa si.irecek bir harb saye
sinde bertaraf ebnek i.imidini besledigi 
malumdur. Mizact fazla heyecanlanmaga 
~ok miistaid bir milletin boyle bir hare· 
kete get;mesi imkanmt hit; kimse inkar 
edemez. F akat, Avrupa biiyiik devletleri 
arastnda zuhur edecek bir harbde, bu 
hareketin siir' atli bir netice temin edece
gini ummaga, ne tecriibe, ne de manttk 
miisaade etmez. 

Garb ve Balkan devletlerile olacak hir 
harbin, italyay1 maruz buakacagt iili.im 
tehlikeleri kar&tsmda, ~flerin, bu ucuru
ma suriiklenmege naSI! muvafakat ede -
cekleri suale deger bir keyfiyettir. 

Kurultaya gelen Hatay Fas Sultam diin Fran-

heyeti iskenderunda 
1skenderun 11 (Hususi Muhabirimiz

den} - Biiyiik kurultaya i1tirak eden 
delegelerimiz, Hataya dondiiler. Mera

simle kar§Ilandrlar. D elegelerden Ab -
durrahman Mursalla giirii§tiim. D egijmez 
Ba1kan lniini.iniine tazimata giden heyet 

arasmda bulunmak §erefine erdigini, Milli 
Sefin Hatay delegelerile bilhassa alaka

dar olarak kendisine §Unlan siiyledigini 

------------------
saya hareket etti 

Casablanca 11 (a.a.} - Fas Sulta
m, <(K antonba» vapurile F ransaya hare

ket etmi§tir. Limanda bulunan «P ro
vence» ztrhltSI 12 pare top atmtjltr. Sul

tana 4 ~ocugu da refakat etm ektedir. 
<;ocuklar Alpo daglannda kiiin Villars 
de Lans'a gideceklerdir. Belgrad 11 (a.a. } - Yugoslavyamn 

Milletler Cemiyeti nezdindeki daimi mu
rahhast $umenkovi~ Ankaraya, Var§oVa 
el~isi Vukovi~ Atinaya, Londra biiyi.ik 

P bey an etti: 
el~isi Kassildolats Berne, Prag el~isi JO· 

S ultan, F ransanm m uhtelif m erkezle
rinde ve bilhassa P aris civannda C ham ps 
§atosunda ikam et edecektir. 18 inci am· 

dan kalma mi.ikellef bir bina olan bu 

§ato, birka~ sene evvel sahibi tarafmdan 
devlete terkedilmi§ti. 

tic; Var§ovaya, Ankara el~isi Suboti~ «- Hataya alan sevgimizi, ana neka
Londraya, Atina elt;isi Lazarevi~ Briik- dar ktymet verdigimizi giiruyorsunuz. 
sele tayin edilmi§lerdir. Hataym idari i1leri bitmi§tir, siyasi tjml 

Almanlar Lilde bir sergi de bitiriyoruz. 
Hatayhlara selam siiyleyiniz; mii>terih 

Macaristan, Almanya ile itti
fak yapmiyacakmiif 
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<;inliler Kanton'a 

yiiriiyorlar 
Hong-Kong 11 ( a.a.) - (:ekia A 

janst bildiriyor: 
Dogu cephesinde faaliyette bulunan 

<;:in ~eteleri Sanghay etrafmda muazzam 
bir ~evirme hareketi yapmaktadtrlar. Bu 
~evirme hareketi Japonlarm civar mahal 
lelerle miinakale ve muvasalalarmt kesme 
ye matuftur. 

Lunghdan ~anghaya kadar Uangho 
nun iki sahili <;inlilerin kontrolu altmda 
du. 

<;:inliler 4 haziranda .$anghay yakmtn 
da N anuei Maru ismindeki J apon gemisi 
nin miiretteballm esir etmi§lerdir. <;inliler 
Sanghaym hall kiSmim Franstz biilgesin!n 
cenubunda N anyao ~hrine bagltyan yo! 
boyunca miiteaddid stratejik noktalar i§
gal etmi!lerdir. 

Cinliler Kant on' a girmi$ler 
Kuelin 11 (a.a.) - <;in AjanSI bil 

diriyor: 
<;in askerleri ge~en 24 maytsta Kanton 

§ehrine girerek saatlerce siiren sokak mu
harebesi yapmt§lardtr. Japonlar 20 alii 
vermi,lerdir. 

Japonlartn ithal et tigi alyonlar 
Hong - Kong 20 (a.a.} - <;:ekia a 

jansmm Tientsin'den aldtgl haberlere gii 
re Pekindeki 23,235 magazadan 1268 1 
]aponlann ithal ettikleri afyonlan sat 
maktadtrlar. Bu rakamda ] aponlann las 
vibile lisans almt§ olan kontuvarlar dah; 
degildir. 

M evkul lngiliz atasemiliteri 
Tokyo 11 (a.a.} - !yi malumat alan 

Ja~on kaynagmdan bildirildigine gore 
Artla bu sabah Sir Robert Craigie ile 
yapttgt miilakat esnasmda, japan hiikii 
metinin Kalganda mevkuf liulunan ingiliz 
ala§emiliterinin serbest btrak1lmas1 hak 
kmdaki istegi reddettigini lngiliz bi!yiik 
el~isine bildirmi§tir. 

Tokyo 1 I (a.a.} - Domei Ajans 
ne§rettigi bir tebligde diyor ki: 

Calgan'da 15 mayiStanberi mevkuf 
tutulan lngiliz tegmeni terciiman Cooper 
]apon makamlan tarafmdan casusluk ciir 
mii sabit olmadtgi i~in tahliye edilmi§ ve 
bu ak§am Pekine gelmi§tir. 

lngiliz ala§emiliteri tegmen Spear ise 
tahkikatm sonuna kadar mevkuf kalacak 
tlr. - ·---

Diploma meselesi 
[Ba§makaleden devam 1 

- B uralarda okutulanlar adam ala 
rak yeti~ek i~in degil, §ehadetname sa 
hibi olmak i~in okutuluyorlar I 

D iyor. 

Bu iddia, Maarif Vekaletini alakadar 
eder ve yeni bir meseledir; harem kanuni
le miinasebetini goremiyorum. Eger Tiirk 
mekteblerinde tahsilin mahiyeti bu kadar 
manastz ve geri telakki ediliyorsa, me'l!
leket hesabma cidden yaztk olur. Diplo
ma almak ic;in mektebe gitme zihniyetini 
M aarif Vekaleti kiikunden kaztmaltdtr. 
!cab ederse yeni kanun projesi i.izerinde 
de bir taktm degi§iklikler yaptlabilir. 

Fakat: 

- D iploma hakiki ktymeti ifade ede
mez. lnsan mektebe gitmeden de bir i§in 
ehli olabilir. 

D iyerek esasa taarruz ebnek, dogr u bir 
giirii$ saytlamaz. · 

D iinyanm her tarafmda idare meka
nizmastnm ba1hca di.i§mam saytlan vc 
ba§tbo~ btraktldtgt takdirde umumi hiz
meti felce ugratan o me§'um ((adam ka
ytrma» derdile ba1ka yollardan miicade
leye kalkmak, eger imkanstz degilse her
halde daha zararhdtr. 

NADIR NADI 

Yugoslavya Mi.inakalat Nazi
ri Almanyaya gidiyor 

Belgrad 11 ( a.a.} - Yugoslavva 
M i.inakalat Nazm Spaho'nu'n Alman 
yaya gidecegi bildirilmektedir. 

Bel~ikada bir maden oca
ginda kaza 

Liege 11 (a.a.) - Val Benoit ko
mur madenlerinde bu sabah bir gmu 
patlamtj ve alh ki§i olmii§tiir. 
llllllUIIIItl l l lllllltli iUIIIIIIIIIIII!IIIIIUIIIIIIIUIIIIII I IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

---· Veni romamm1z 
a~blar olsunlar.» 

Lille 11 (a.a.) - Almanyanm Paris- Reisicumhurun bu biiyiik iltifah Ha -
teki bi.iyiik elt;isi Kant Weezeck, Lille- tayda sonsuz bir sevinc ve iftihar uyan -
deki sosyal terakki sergisindeki Alman dtrmi§hr. 

Budape§te 11 (a.a.} - N emzeti Uj- 1 u,.. r d B;_j 
sa.g gazetesi, Alman D ahiliye N azmnm yU Um a If 
P e1teyi ziyareti miinasebetile bazr Fran- J.--· Gene KIZ -

jubesini a~m·~ttr. Fransova Jozefin torunu oldii 
El~i bu miinasebetle verdigi nutukta 

ezciimle demi§tir ki: Paris II (a.a.} - Viyanadan bildi-
((- Lille sergi idaresinin se~tigi mev· rildigine gore lmparator Fran~ois Josef'in 

zuu milletler arasmda en iyi anlayt§ te . torunu Prens R udolf Windischgratz bir 
minine yardtm i~in bilhassa miisaid telak- motosiklet yart§l i~in antrenman yaparken 
ki ediyorum. Zira her hi.ikumetin !akib diger bir motosiklete '"rparak, kafatast 
edilecek bir ideal olarak kendine en bii - yanlmi§ ve hastaneye naklolunurken iii -

yiik iftiharla ~izecegi gaye, nibayet i~ti - mii§tiir. 
mal terakki yani biitii n vatanda&lar i~in 26 Ya§tnda alan Prens amator bir mo-
salim hayat jartlan ihdasJdtr, ltosiklet yart§~tst olarak tanmmaktaydt. 

SIZ ve l ngiliz gazetelerinin M acaristan 

hakkmda i1aaya devam ettikleri ast!stz Yazan : SERVER BEDI 
haberleri ve bilhassa M acaristanla A I -
manya arasmda bir askeri ittifak yap1la- p k k d 
cagma dair verdikleri malumah §iddetle e ya In a 
tenkid ediyor ve diyor k i: 

<<Alman D ahiliye N azmna miinhast
ran D ahiliye N ezaretine mensub idare a-

Cumhuriyet'te 
damlarmm refakat ebnesi mevzuubahs §a- ..,. ____ _ 

yiayt tekzibe kafidir.» 

.. ·-·-·-
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~ ~.::: En iyi arkada~ li 
~==========:::::= Pier-r-e Vllletar-d'dan -fJ 

- Benden sonra, diyordu, Jean'a sen/ Therese'in arkada§t birdenbire ktzar-
varacaksm. dt: 

Vesika fotografi 
Laurence Denoizel gozlerini kupmt- - Ne miinasebet.. Dedikoduluk nemiz G~en giin, bermutad ak§ama kadar 

topbyabildigim (ktsmet) lerirni hamilen 
giindelik cevelammdan donmii§; (ka -

ran!tk oda) ya girmege hamlamyordurn. 

« Nevilly » stu yosunda ik saat 
yordu. Hatta Therese'in bu latifesinden var ki .. Hem ba,kalanmn hakkumzda 
ho§lanmaga ba§lamt§h. Mii1fik kalbile, siiyliyecekleri §eylere ne diye ehemmiyet 
sthhatli kafasile, ihtiyar bir ktz olmaga verelim .. 
katlanmt§h. Therese, kocast, iki ~ocuk - Jean mmldandt: 
Jan Laurence' a emin btr arkada§hgm in- - Siiphesiz .. Hakktmz var. 

1irah kaptlanm a~tyordu. Onlar sayesin- Bunu soylerken, bakt§t Laurence'in 
dedir ki Laurence, ihtiyar annesile ba1- iizerinde tsrarla duruyordu. Bu, ihtiyar 
ba1a kalmalarmm tahammi.il. edilmez Sl- ktzt sarsh. Heyecanmt gii~liikle sakhya
kmttsmdan kurtuluyordu. bildi. Son derece vesveseli ve ~iipheci ol-

Therese Dandrieux ani olarak grpiten dugu halde bu bakt§tn manastnt anlamt§· 
oldiigii zaman yirmi sekiz ya§mda zarif tt. Odasma ~ekildigi zaman Therese' e 
bir kadmdt. Laurence bu en iyi arkada§l· agladt, fakat bundan evvel agladtgt gibi 
nm oliimile ya§amak sebebini kaybetmi§- degil, biisbiitiin ba§ka bir sebebden. 
· Kendi ken dine: tl. 

- Ne miithi1 yarabbil diye inliyordu. - Haytr, miimkiin degil, diyordu. 
Onun yerine ben olmeliydim. Gece bunalttctydt; uyumadt. The-

Simdi alicenab olmak maS! ona gel - rese'in ciimlesini hatuhyordu: «Benden 
rni§ti. Laurence, oliimiine agladtgt arka- sonra Jean'a sen varacaksm.» Bu gizh 
da§l gibi alicenabdt, fa kat daha sa mimi bir temenni, bir hissi kablelvuku muydu? 
olarak. $afak pancurlan agartttgt zaman, endi-

Dul kalan Mosyo Jean Dandrieux o- §esi ba,ka bir 1ekil aldt. «Zavalh Jean 
nu bodrum katmdaki dairelerinde gor • bitik bir haldedir. Herhalde bir a§k izdi
rnege geldi. lki iiksiiz ktztm da beraberin- vact yapamaytz.» Fa kat gene di.i§iiniiyor
de getirmi1ti. Gozya1Iarile: du: «Ben onu sevemez rniyim ?» Ve ken-

- Bu ~ocuklarm sizden ve benden di kendine mmldamyordu: 
ba,ka kimseleri kalmadt, dedi. Bu zavalh - Onu sevseydim. 0 da heni seve-
yavrucuklan yalmz buakmaym. bilseydi I 

Laurence kekeledi: Kalbi htzla ~arpmaga ha§lad:, iirperdi: 
- E vet.. Masumlanmla ben rne§gul - AllahlDll Sen benim muinim ol. 

olacagtm. Ve bekledi, ne bekledigini bilmiyerek 
Vadini tuttu ve o giinden itibaren haya- bekledi. Therese'siz ge~en bu yaz hari

tmt Therese'in ktzlanna vakfetti. Her kuladeydi. Laurance hayata yeniden do
ak§am ~ocuklan mektebden almaga gidi- guyordu. Jean eski canhhgmt tekrar bul
yor ve pazarlan onlan Sanzelizede 11ez- mu§tu; erkenden kalktyor, ovada avlam-
diriyordu. yor ve garajdan otomobilini ~tkararak 

Jean ona daima tekrarhyordu: kom§u §atolan ziyarete gidiyordu. Bazan 
S . d I d ancak yemek zamam eve donebiliyordu. - tz e o masay tmz .... 

Boylece Laurence ba,ka itiyadlar da Bir pazar Laurence: 
edindi, fakat feragat i~in yarattlmamt§ - Bugiin ogleden sonra Rigal'lar ge-
rntydt? Elzern oldugunu anhyor ve lecekler, dedi. Eski aile dostlanmtzdiC. 
Jean'm arkada§hgmdan zevk duyuyordu. Rigal'ler saat dort bu~ukta geldiler. 
Ayni keder onlan birbirine yakmla,tm- Madam Riga] ve iki yeti§mi§ ktzl The -
yordu. Aralannda Therese gibi aziz bir rese'i tammt,lardt, fakat ondan hi~ bah
hayalet vardt. setmediler. Misafirler i~in a~tlan biiyiik 

Aradan bir ka<; ay ge~ti. Bahar geldi salonda <;ay i<;ildi. Jean, gene ktzlardan 
ve arkasmdan yaz Parisi kavurmaga ba1- birinin yanma oturmu§tu; on a dogru te -
ladt. bessiimlerle i~iliyor ve Laurence bundan 

Bir giin Jean dedi ki: garib bir rahatstzhk duyuyordu. Lau-
- Matmazel Laurence, tatilde ~o • renee, bunun manasmt ancak sekiz giin 

cuklan Prevotiere'e gotiirmem laz!Dl; sonra, fran~oise Riga] gelip Jean't ald1gt 
fakat orada yalmzba§lanna stktlacakla - ve beraberce uzun bir gezinti yaphklan 
rmdan korkuyorum. Size bir teklifte bu- zaman anlad1• lhtiyar k1z kendi kendme: 
lunrnak isterdim. Bu evi Therese nas1l .Arttk burada benim i1im kalmadt.:o de. 
seviyordise siz de oyle seviyorsunuz. Bu di. Ertesi gun Jean'~ dedi ki: 
sene de bize refakat etrnekle biiyiik bir - lhtiyar annem beni istiyor. Bensiz 
iyilikte hulunmu1 olacaksmtz. stlnbyormu1. Miisaadc ederscniz arttk 

Bu Laurence i<;in, eza verici bir seya- gideyirn. 

hatti, ve Prevotiere'de Therese'i daha Jean gayet nazik ve rniiltefit: 
1iddetle hissetti. Bununla beraber hava _ Bu kadar ~abuk mu? dedi. 
giizeldi, ku1lar clVllda§tyordu, bah~ede Fa kat fedakar arkada§tn gidi,ine mem-
giiller a~mt§h ve kii~iik ktzlann haykm§- nun oldugu yiiziinden belliydi. Birka~ 
lan sakin havaya bir canhhk veriyordu. 

Pek sevdigim bir dostumun, kendisine 
hemen laztm olan bir iki vesika fotografi 
i~in beni aradtgmt haber verdiler. Bu va
ziyette yaptlacak i1; o zattn da bir por
tresini c;ekip, ondan sonra hep birden a
telye i1ine bajlamaktan ibaretti. Fa kat 
arkada1rmm o esnada objektif kar§lStnda 
duramtyacak tarzda bir rahatS1Zhkla 
rnustarib bulunmaSI, i1i ba1ka mecraya 
doktii; evvelce fotografhanelerden birin_
de ~ektirmi1 oldugu biiyiik ktt' ada b1r 
portresini kopye vc teksir etrnek laztm ge
liyordu. 

F ernandel, Michel Simon'la 
diikkamndan elmas ~almtya 

kasanm anahtarmt yanma 

Arletty'yi ustas1mn 
gotiiriiyor amma, 
almtya unutmu~f 

M uhterem dostumun kartpostal bo • 
yundaki bu portresinde gordiiklerirn: 

I - Birisi objektife yakm tarafta, di
geri otede goriinen iki omuz arasmda ig
reti gibi duran bajl; kmlan bir biblonun 
tekrar, fakat biraz ~arptk yapt§!mlmt§ 
par~ast gibi duruyor. Bir hayli du§iindiik
ten sonra hikmetini bir tiirlii aylayama~t

gtm bu !Shrabaver dururnun ilham mem
bamt ancak sahibi izah edebildi: Atelye
deki san' atkar fotograf~t, kullandtiit elek
trik lambalanmn akislerinden siijesinin 
gozliiklerini kurtannak i~in biraz sag~, 
biraz sola, biraz a§agt, biraz yukan .• btr 
taktm istikametler verdikten sonra, ba1 
boyle kalmtt. 

2 - Arkada§trnla hemen ayni yafla· 
ytzdtr. Hem meslekdaf, hem de kaptyol
da!t bulunmamtz itibarile, birbirlerini 
gormeden ge~en giiniimiiz yok gibidir. 
Ve senelerdenberi bu boyle devam et -
mekte ve hatta tedrici ihtiyarlamanm ~eh
relerimizde yerle1en izleri gozlerimizin 
oniinde bulunmaktayken, bu portrenin sa
hibini tammakta Riidiik ~ektim diyecegim 
geliyor. Zaval!t dostum, bu ~arptk dur • 
durulu,undan sonra bir de cehresinin en 
bariz hatlan acemi bir kalemin rotu1u al
tmda aynca ezilip yugurulmakla boyle 
tanmmaz hale gelmi,. Sahneye ge~ kal
ffill bir aktoriin acele ve fena yaptlmtt 
rnakiyaj1 gibi. 

3 - Su kenardaki beyaz !eke nedir 
azizim? dedirn; kli§enin iizerinde bir sa
lcathk mt hast! olmu1 acaba .. Mese!S ie
latin ynt!ln da, sonra orasm1 gayri effaf 

bir boy a ile ortmek ist~mit olabilirl~r? 

Parisien yazthyor: 
Stk Sik ziyaret ettigim cihetle «Ne -

villy» stiidyosunun yabancm deiiildim. 
Onun i~in kendi evime giriyormu§um gihi 
kaptyt iterek yi.iriidtim. Koridor<la ilk 
karttma ~1kan sevimli artist Helen Ro -
bert oldu. Bundan ii~ dort sene evvelive 
gelinciye kadar sesli F ranstz filimlerinin 
en parlak bir ytldtzt alan Helen bir miid
dettenberi beyaz perdede seyrek goriinii
yordu. Bundan sonra sinema seyircilerini 
bu kadar ihmal etmiyecegini zannederim. 
BaktlDl, san' atkar makiyajh filan .. 

- Siz, dedi, salona gidin, ben timdi 
gelirim. Biraz i1im var .. 

Oy]e ya bugiin burada Edovard Bour
det' nin me§hur piyesinden iktibas edilen 
«F rik-F rak» filminin sahneleri ~evril! -
yor .• Reiisor Maurice Lehmann kenara 
bir iskemle almt§ dinleniyordu. Beni gii
riince kalktp yamma geldi: 

- Sahnede biiyiik muvaffakiyet ka
zanmtl bu eserin sinemada da ra~bete 
mazhar olacagmt zannediyoruz, dedi, fa
kat vak'anm cereyan ettigi yeri dei!ittir
mekle bilmem iyi mi yaphm. Piyesin mev
zuu Pariste cereyan ettigi halde ben ma
cerayt Marsi]ya'ya naklettim. Eseri sah
nede temsil edenlerin hepsini de beyaz 
perde i~in angaje etmedim. Filimde ba.§
rolleri Michel Simon, Arletty, Helen 
Robert ve Fernandel oynuyorlar. Fer -
rnandel saf hir kuyumcu ~tragi .. Zorla bir 
Frik-Frak'a siiriikleniyor ama, i1 muvaf
fakiyetle neticeleniyor. 

- Frik-Frak ne demek iistad .. Vakta 
kordelamn adt olduiiuna gore onun rna· 
nasm1 1imdiye kadar ogrenmekligim Ia -
ztmd1 ama .• 

- Efendim, Frik-Frak argo dili.. 0-
nun i~in rnazununuz .. Cahp ~rpma de -
mek.. $imdi hirer kahve i~elim.. Y anm 
saat sonra enteresan bir sahne ~evirece -
iiiz.. lsterseniz seyredin .. 

- Memnuniyetle iistad !.. 
'11'¥'1' 

Fernandel iistii batt yattk ptrllk toz ve 
~amur i~inde meydana ~tktt. Lulu (Ar -
Ietty) yu ve Jo (Michel Simon) yu ~a
h!!tgt diikkandan elmas ~almaya gotiirii
yor. Lakin kasanm anahtanru evde unut-

Helen Robert 

mu§ .. Bir miiddet bocahyorlar. Derken 
ustasmm ktzt (Helen Robert) iistlerine 
ge]iyor .. 

Sahne ~evrilip bittikten sonra F ernan
dcl'le de uzun uzadtya gorii1tiim. 

- Tiyatroda, dedi, benim deruhde 
ettiiiim rolii Victor Boucher oynuyordu. 
Soz aram12da Maurice Lehmann bu va
zifeyi bana verrnekle hi~ de fena yap

madt. Hele macerayt Marsilya' ya nak • 
letmesi ayni keramet .. Ciinkii malum ya, 
oradaki mubalagah ve faaliyetli hayat 
biisbiitiin ba§kadtr. 

F ernandel, di1lerini Ia aztlanna kadar 
gostererek gevrek gevrek gi.i]iiyor. Helen 
Robert'in vazifesi heniiz tamamen bit -

medigi i~in fazla yammtzda duramtyor. 
Ciinkii rejisor Maurice Lehmann kendi
sini ~agmyor. 

F rik-F rak dogrusunu soylemek laztm 
gelir.., biiyiik bir ne1'e ve canlrhk kinde 
vi.icude getiriliyor. Bu hava beyaz perde
ye oldugu gibi intikal ederse eserin her
kesi rnemnun edecek bir gi.izellikte viicud 
bulacagt §iiphesizdir. 

=~-- -

12 Hazhan tm 

RADVO 
( Bu ak$amki program) 

Tllrklyo RadyodltUzyon Pa&talan 
DALGA UZUNLUOU 

163e m. 183 Kca. uo Kw. 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Ku. 20 Kw, 
T. A. P . 31,70 m. 11483 Ku. 20 Kw. 

12,30 program. 12,35 Tiirk miiz!At - PL 
13 memleket aaat ayart, aJarur ve meteoro
!ojl haberlerl. 13,15 milzlk (kar~ik prog· 
ram - Pl.). 19 program. 19,05 rnii%11< (blr 
uwrtiir • Pl.). 19,15 Tllrk miizltl (lull he· 
yeti). 20 memleket saat ayar1, ajan.s ve me
teoro!ojl haberler!. 20,15 ne~'ell p!Aklar - R. 
20,20 Tiirk milzltl <l<adm kUme okuyucu
lari). 1 - KilrdlllhlcazkAr J)e4revl. 2 - Arif 
Bey!n Kiird.lllhlcazklr f&rklSt - Kanlar dCi
kiiyor. 3 - Arlr Beyln Kiirdlllhicazklr tar• 
Io.st - Sende acab ~aka ez!yet mi 90ital· 
d1. 4 - Arlr Beyin Kiirdlllh1cazklr tarklSI -
Ourub etti giine§. 5 - Kemen~ taksimt. 
6 - Divan - ok gibi hublar ben! yaydan 
yabana attllar. 7 - Rlfat Beyln Kiird.lllh1· 
cazklr §&rklSl - Bu 1eb reeay1 dll oldu. 8 -
Rahml Beyln Kiird.lllh1cazkAr tarlo.st -
Mahmuru ~evklm ruhum piir ahsen. 9 -
Kiird.lllh1cazkAr aaz aema13L 21 konu§ma 
(do!r.torun ... aU>. 21,15 milzik (biiyiik blr 
vlrtuozun p!AI<lart). 21,45 mu.sikl !r.onutma-
sJ (mUll mu.slkllere dalr a konU§ma • Ha· 
111 Bedll Yonetgen). 22 miizik (kil9illt or
ke.stra - 4ef: Necib ~kml. 23 oon ajarur 
haberlerl, zlraat, esham tahv!!At, kambiyo
nulrud bor>!W (flat). 23,20 milzlk (CU -
band - Pl.). 23,55 yarlilkl program. 
Operalar ve operetler 

21,05 Briik.sel: Menek§eler "91DC&. 
21,15 Brilno: Ogarl. 
21,20 Londra: (Regional): S!ertrled, 
22,05 Ml!Ano: Tlyatro dlrelttOrii. 
23,05 Droltw!ch: Siegfried (il~ilncii perclel 
Buyii.k komerler 

20,2ll Prag: Novak 1": Foeater'!n eserlerL 
21,05 'Kopenhag: Isve9 mualk!.st. 
21,15 Sottens: Brahm.s '1'6 Scbumann'm 

eserleri. 
21,20 Doy~landzender: Berger, Brahrrur ve 

SChumann'm eserl-erL 
21,45 Leipzig: Oenclt~ttn sest. 
Oda muaikileri 

18,05 Beromiirurter: Schumann, Haydn ve 
Miiller'!n eserlerl. 

19,05 Var,ova: Schumann, Zelen.U! ve 
<;aykOV$kl'n!n eoerler!. 

19,25 Danzig: Mozart ft Zachov'un eser
lert. 

19,4:1 Bre•lav: Grohmann (kuva.rtet), 
22,05 Paris (P. T. T.): Handel, Mozart ve 

... !r be.stek!rlann eserlert. 
22,50 Luxemblll11: E.s!r.l m u.slkt. 
23,35 Kopenbag: Deb11S.'ly ve R<ger'ln e•er-

ler!. 

Soliatlerin konaerlni 

19,50 Droitwich: Viola kon.serl. 
19,55 Vtyana: Reger ve Trunk'un §arb· 

!an (bar!tonJ. 
20,05 Berlin: Ern a Sack'tn tan konaer!. 
22,50 Drottwich: Ptyano kon.sert. 
23,25 Doy9landzender: Plyano Ue l}open'ln 

eserlerl. 

C.._ __ E_V_L_E_N_M_E..,--_) 

saat sonra Jean, ihtiyar ktzt gara gotiirii
Jean'm kederi devam ettigi halde, burada yordu. Ona soy]iyecek bir

1
eyi kalmamt§-

daha az yorgun ve daha miitevekkil gorii- h, fa kat tren kalkarken: 

Meger, ceketinin sol yukan cebinde 

beyaz bir mendil varm11 da bu bemheyaz 
bir pe~e izi gibi goriinen ICY de o mendilin 
uclarmm ta kendisi imit. Elektriklerin be
yaz rnendile vuran sert Ittklarile revcla -
toriin bol idrokinonu ve karbonah bir ara
ya gelince i§te boyle olur: Mendil yerine 
mendilin beyaz ·bir hayali vi.icude gelirl 

4 - Siitunda yer kalmadt galiba .• 

Mi.iderris Bay Muslihiddin Adil Tay· 
lanm lnz1 Bayan Umidle tstanbul Cum
huriyet Miiddeiumum! muavini Bay Hi
cabi Dincin evlenmeleri miinasebetile * Son defa, Margaret Sullavan'la I * Holivud' daki «Sinema Bilgisi ve cum a giinii Moda Deniz kuliibiinde bir 

birlikte rejisor Ernest Lubitsch'in idaresi San'att Akadernisi>> I 938-39 mevsiminde ~ay verilmi§tir. Yeni evlilere saadetler 
altmda «Kotebatmdaki diikkan» filmini ~evrilmit alan filimlerde oynamtt aktor- temenni ederiz. ni.iyordu. Boylece dort be§ hafta ge~ti. 

Bir ak1am, Jean, i<;ini ,ekerek dedi ki: - Kii~iikler sizi ~ok anyacaklar, de-
- lyiliginizi suiistimal ediyorum mege rnuvaffak oldu. 

rnatmazel Laurence. Size boyle bir feda- - Haytr, zannetmiyorum. Arhk ba-
karhk tahmil ettigime mahcubum. na liizurn kalmadt. Bahtiyar olmamz1 te-

lhtiyar ktz itiraz etmege kalki§h, fakat menni ederim. 
Jean ba§mt salhyarak: Laurence hafif giili.imsedi. Jean da 

- Haytr, haytr, dedi. Ben egoistin hi- gi.iliimsedi. ihtiyar ktz kompartimamna 
riyjm, yalmz kendirni dii§iindiim. Diinya- oturdugu zaman hakiki hiiviyetini bul -
mn ne kadar koti.i oldugunu bilirsiniz. Bi- mu§tu. Arttk hatrralarile ya§tyacaktt. 
zim vaziyetimiz bir~ok dedikodulara •e- ~eviren: 
beb olabilir. Irian KUDRET 

Birinci yab mektebinde verilen •• musamere 

Birinci yah mektebinde talebe tarafmdan bir miisamere verilmi~tir. 
Bir~ok ~ocuk velilerinin ve davetlilerin iiniinde verilen bu miisamere, mu
vaffakiyetli olmu~. kii~iikler alln~lanmt~hr. Yukand.aki resim, zeybek oymyan 
ekibi gostermektedir. 

t!5 Hazlran per,embe ak,am• 

·~"'i:Jl"'''lli.IJT"!! T U RAN Ti ya t r os u n d a 
Halk san'atkin 

•• 
Na!?id Ozcan Gecesi 

E.r-tugr-ul Sadl Tek, Halide Pl,kln, 
Okuyucu Sabr-lye Toks6z blr-llkte 

HAYRET EFENDI 
Vodvil 3 perde 

Varyete, dUeto, solo, tafsllat el llln1nda 
Telefon : 22127 

N. G. 

MOTEFERRIK 

Dahiliye Vekili memleket 
aeyahatine ~1kacak 

Dahiliye Vekili Faik 6ztrak, Biiyi.ik 
Millet Meclisinin tatilini miiteakib bii
yiik bir rnemleket seyahatine ~tkacakbr. 

Tapu ve Kadaatro umum 
miidiirliigu 

Tapu ve Kadastro umum miidi.irlilgu
ni.in Adliye Vekaletine rapt! takarriir et
ml!j, bunun i~in bir kanun 1Ayihas1 ha
zll'lanrm§ttr. 

Ticaret atatelikleri 
Ticaret Vekaletl, i~ ve d1~ te§kilAtm

da bazt tebeddi.iller yaptlml§, yen! tica
ret ata~elikleri ihdas olunmu§tur. 
Budape~tede Macaristan ve di~er mer

kezi Avrupa memleketlerindeki ticaret 
i§lerimizle me~gul olmak i.izere bir ata
~elik kurulmu§, bu vazifeye Prag ata~esi 
Aziz tayin edilml!jtir. Prag ata§eli~i kal
dmlmi§lll'. 

Merkezden Nuri Ziya, Stokholm ata
§eli~ine, Stokholm at&§esi Hayreddin 
:;;iilcrii tstanbul tkttsad miidiirliigu ha
rici seksiyon mii~avirli~ine, tstanbul -
dan Ahmed Cemil merkez mi.i§avirli~ine 
tayin edilmi§lerdir. 

Y erli mallar aegiai i~in diitii
niilen yenilikler 

11 inci yerli mallar sergisi komitesi 
serginin yeni tespit edilen a~tlt§ ve ka
pam§ tarihlerini alakadar yiiksek rna -
kamlara, bu meyanda beynelmilel tzmir 
fuart komiserli~lne bildirmi§tir. 

Bu sene yerli mallar sergisinin !zmir 
fuannm a~tli§mdan on be§ giin evve! 
kapanmas1 temin olunacak, firmalarm 
!zmir fuanna i§tirakleri kolayla§tlnla -
cakhr. 

Bu seneki sergi, di~er senelerle mu· 
kayese edilemiyecek §ekilde gerek de
kor, gerek tenvirat balnmmdan i.istiin o
lacakttr. Serg!nin merkezini te§kil eden 
Galatasaray bah~esinde, memleketirniz
de ~imdiye kadar goriilmemi§ ziya o
yunlan tesisat1 yapt!masJ takarri.ir et -
mi§tir, 

~evirmi§ ve Claudette Colbert ile de «Ha- Jerden Margaret Sullavan ile Charles .,._......;....;....,;.-:-:--~~-----... ) 
rikalar diyannda .. » kordelasmt viicude Boyer'ye birinci miikafatt tevcih etmittir. ( 0 L 0 M 
getirrni1 olan James Stewart' a mensub Bu rniikafat:t Margaret «0~ arkada§», 
oldugu M. G. M. tirketi tarafmdan ytl- Charles Boyer de «Marie Valevska» 
d1zhk riitbesi tevcih olunmu1tur. Mezkur kordelast i~in almttlard!T. Akademi birin
kurnpanyada ytldtz unvamm ta1tyan di- ci miikafatlan I 932-33 te rniiteveffa 
ger artistler tunlardtr: Marie Dressler' e, 1933-34 te Norma 

Fred Astaire, Lionel Barrymore, Shearer'e, 1934-35 te Clark Gable'e ve 
Wallace Beery, Joan Crawford, Eddie 1937-38 de de Spencer Tracy'ye ver
Cantor, Robert Donat, Nelson Eddy, mitti. Fa kat bu akademide isimlerini zik
Clark Gable, Greta Garbo, Judy Gar- rettiiiimiz artistlerin mensub olduklan 
land, Hedy Lamarr, Myrna Loy, Jean- kumpanyanm k!Smen alakadar oldugunu 
nette Mac Donald, Robert Montgomery, da unutmamak gerektir. 
Eleanor Powell, Mickey Rooney, Nor- * Berlinde «Burnunun dibindeki 
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rna Shearer, Margaret Sullavan, Robert a deb> isminde bir filim ~evrilecektir. Fa
Taylor, Spencer Tracy. kat heniiz ne rejisorii, ne de artistleri se-* Soylendigine gore methur «Biiyiik ~ilmemi§tir. Yalmz dekorlannm m§a 
vals» filmindeki biiyiik orkestramn sesi-

edilmesine batlanmttllr. nin muntazam ve ahenktar olmas1 i~in 
tam I 2 tane Amati ve Stradivarius ke- * Giizel ve sevimli Macar YJidizr 
man ahnm11 ve bu husus i~in tam Kat he von Nagy Berlinden tekrar Pari-
9,800,000 frank sarfedilmi§tir. se donmiittiir. Artist T obis stiidyolannda * T obis kumpanyast «Oldiiren arzu» Paul Verhoeven tarafmdan sahneye ko
isminde yeni bir kordela vi.icude getirecek- nan «Renate ve dort arkada§t» nda bat· 
tir. Eserin batrollerini Olga Cekova, Kat- rolii oynarntthr. 
he Gold, Hans Holt, Pasel Dahlke tern- Bu filmin yakmda gosterilmesine ba§-
sil edeceklerdir. lanacakhr. 

OnUmUzdeki sinema mevsiminde giirecegimiz filimler 

Emil Yanni&s • tiliimle ~arp1~an kahraman • kordelasllllll bir sahnesinde 

Karabet Hala~yan (hahCI) vefat et
mi§~ir. Cenaze merasimi yann saat 10 da 
Kuru~e§me Enneni kilisesinde lcra edi
lecektir. 

ERTUGRUL SAD1 TEK 
:;;ehzadeba§J TURAN 
tiyatrosunda bu gece 
Her yer 20, paradi 10, 

localar 100 
TABANA lKUVVET 

3 perde 
Okuyucu Aysel 

CEMAL SAH1R 
Opereti 

15 hazi.randa yaz tern· 
sillerine ba§liyo.r 
:!.Ik eser (Bitirim) 

Yen! operet 
Sahir Caz ve yen! kadro 

Bah~e Miman 
Mevlud Baysal 

Dl5rdUncll V alot Ban dl5rdUncll 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgrat adre.sl: Mlm Bayaal t.stanbul 
' ....................................................... . 

BUyilk tehl.r ve kasaba parklan; 
Antt, meydllll, soeuk parldan ve 
villA bahselerl lsln modem ptoje 
ve pllnlar hanrlar; ke~Unameler 

tanrim eder. Projelerin arazide 
tatbikatuu deruhde ve taahhUd 
eder. 

BUket, nl~an sepetl ve ~elenkler 
l~ln yapllan nparialer aUr'atle ha
nrlarur. 

<;!i~ek, sebze tohumlan; tide ve 
fldanlar; sUa, meyva a~a~: ve a~a~ 
ctklan; bah~e alAI ve edevatJ ve 
ehllyetll Bahclvan!ar ~llnderlr. 

ISPARTADA 
Scbat KUtiibhanesl Yunas 

ofla LQtfi 
Cumhuriyet Gazetesinin ve butiin 
mekteb kitablart. lortasiye, gazete 

ve mecmualann tevzl verldir. 
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( --Mzisahabe 1 
~============================~ 

<;ocugumuz giizel olson! 
insanlar ya vrularma iyi 
bilmezlerse nesil hi~bir 

bakmamn yolunu 
zaman giizelle,emez ----

BUyUk Ustad 
Dr. Beslm ()mere 

Anla~an, sevi1en, evlenen 9iftler i~in 
en biiyiik temenni zannederim, giizel bir 
~ocuk sahibi olmakbr. Sadece ~ocuk de
medim, giizel ~oeuk I 

Aeaba giizel ~ocuk ne gibi ~artlara ta
bidir ~ N e yapmah ki dog an yavru giizel 
olsun I 1Ik akla gelen izdivae edenlerin 
her ikisinin de giizel olmasJdJr. Halbuki 
nice giizel ana baba vard1r ki ~ocukl.n 
ne anadan, ne babadan hi~bir 1ey alma
mJ§lardu. Sonra hi~ giizel olmJYan ~ift· 
lerin nur par~as1 gtbi evl1id1 oluyor I Bu
nun bir Allah vergisi olduguna dair halkta 
bir itikad vard1r, Bu hususta baz1 miite· 
hassJs doktorlarm §oyle bir miitaleasJ var: 

«Fikren, ahlakan, ve bedenen miikem· 
mel olan insanlarm izdivacmdan miikem
mel evlad diinyaya gelir. Nitekim hay
vanata tatbik edilen Jshfa kanunu sayesin· 
de miikemmel atlar elde ediliyor:» 

Acaba nazariyatta pek dogru olan, 
hayvanatm cinsini 1slah i~in tatbik edilen 
bu usul insanlarda ayni neticeyi vermiyor 
mu~ 

Filhakika evlad ana ile babanm mu· 
hassalasJdJr. Diinyaya gelen nevzad kis
men babadan ve k1smen de anadan bede
ni ve ruhi vaSiflara tevariis eder. Fa kat 
i1 o kadarla kalm1yor ki, bazan day1ya, 
bazan halaya, bazan da daha uzak bir 
akrabaya benzeyen ~ocuklar az ml ~ <;:ok 
defa ayni anadan babadan diinyaya ge
len diirt karde§ten i~lerinden biri ~ok gil· 
zel oldugu halde, digerleri ~irkin oluyor. 
~uraSJ muhakkaktn ki be§eriyette tevariis 
dogrudan dogruya ana ve babadao geli
yor, bazan birka~ ku§ak athyor. 

Anas1, babas1 bi~imli, miitenasib oldu
gu halde evladlan kiip gibi §i§man olan· 
lara tesadiif ediyoruz. 

Bazan ban a yana yak1la: 
- Giiriiyorsunuz ya ikimiz de gayet 

tabii te§ekkiil etmi1 bir viicude malikiz, 
bu ~ocuk neden boyle bir yag n<;;Jsma diin
dii? derler. 

Ben de kendilerine: 
- Bu istidad biiyiikbabadan, dededcn 

de gelebilir. Ara§hnn ailenizin eski bii
yiikleri arastnda boyle 1i1man varsa ~ocuk 
ona ~ekmi1tir. derim. 

Bu aile benzeyi1i lisamm1zda darb1 
meseller yaratmJ§hr. K1z halaya, oglan 
day1ya "ekerl derler. Bu hi" yabana abla
cak bir siiz degildir. Giizellik gibi ~irkin
lik de bir nesil a§JrJ atlayabilir. 

Y almz herkesin teslim etmesi la.z1m 
gelen bir hakikat vard1r ki bakJmSJz nesil
ler yavaj, yava~ tereddi eder. Avrupada 
giinden giine giizelle§en, boylan uzayan, 
hayat miiddetleri artan milletler vard1r. 

Biz bunlann mekteblerini gezerken ~o
cuklarm diizgiin ~ehreleri, miitenasib vii
cudleri, canh bab,Ian dikkatimizi eelbe· 
diyor. Mesela 1sve~te, Danimarkada, 
Finlandiyada, lngilterede sokaklarda, ga
zinolarda, tiyatrolarda tesadiif ettigim1z 
insanlarm gencleri gibi ihtiyarlannm da 
dibdiri, ~evik ve ~al;ik olduklanm giirdiik. 
Londrada kal~alan fazla biiyiik kadmla· 
ra nadiren tesadiif edilir. T rende, vapur
da, tramvayda, otobiiste kar§JnJZa tesa&if 
eden kadmlarm ekserivetle yiizleri diizgiin, 
viicudleri m\i tenasibdir. 

Acaba bu tendiiriistliigii iklim mi yapl
yor? Irk m1 esasen giizeldir? Hi~ zannet
miyorum. Muhakkak olan bir§ey varsa o 
da bu milletler giizel olmayi, Sihhatte ol
mayi, ~ok ya§amayi gaye biliyorlar. Bu 
gayenin tahakkuku i~in de cehd sarfedi
yorlar, refahm da bu i§te biiyiik rolii ol
dugunda jiiphe yoktur. Y almz uoutma
mak liizimdJr ki refah bir say mahsulii
diir. Cah§an ve Gah1mamn yolunu bilen 

Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

milletler refaha kavujur, 
hi g1da almiyan, hifmSJhhat kaidele

rine uygun bir hayat ge~irmiyen, viicudii
niio terbiyesioi ihmal eden, eahili ~ok alan 
milletlerin giizel insan yeti§tirmeleri miis
teb' addir. Belki i~lerinde nesilden nesle in
tikal edip gelen be1 on miistesna tip gii
zel vardn. Ne yaz1k ki miistesnalar umu
mi kaideyi te§kil etmiyor. 

Hasta, malul, mariz insanlann ekseriya 
~ocuklan da kanSJz, dermans1z ve hasta
hga miistaid olarak diinyaya geldiklerine 
1ahid oluyoruz. Bir sarho§un, bir sinirlinin, 
bir delinin, bir frengilinin evladmda veya 
torununda bu hastahklarm veya kusurla· 
rm fena netcelerinin tecelli ettigine §ahid 
oluyoruz. 

Yorulmak bilmiyen, ~alJ§maktan y1l· 
mayan, Tiirk neslinin giirbiizle§mesi i~in 
cok k1ymetli eserler yazan iistad1m Dr. 
Besim Orner Akalm bu y1l analara gene 
miihim armagan bah§etti: «Tiirk cocugu· 
nu nas1l yajatmah ~» 

Birinci cildin iinsoziinde profesiir lOY· 
le diyor: 

«Sosyal ve ekonomi bak1mmdan dev
lete, pek zay1f bir yavruyu koruyarak giir
biiz bir ~ocuk ve ileride dine bir babayigit 
kazand1rmak ve memleketi lay1k1 ve~hi
le temsil ve miidafaa edecek kuvvetli, da
yamkh bir gene yetijtirmek, ge<;;mi1 za
mana bagh bir ihtiyann hayahn1 uzatmak 
tan elbette daha faydah oldugunu hatn
dan <;;Ikarmamahdu. 

• . . . . 
Ana ve babamn, ecdadm hatta atala

nn maddi ve manevi saghg1 ukm Islalun· 
da bir temeldir. Bugiin Almanya, 1talya 
ve Birle~ik Amerikamn yirmi yedi hiiku
metinde deli, akilca miivazenesiz, b.oyui 
bozuk olanlan ve baz1 irsi hastahklara ug
rayanlan ziirriyetlerine nihayet verilmek 
iiz<re kimla§hnyor, iiretme kabiliyetleri
ni gideriyorlar. 

Irk;n ,;Jahmd,a ;iierikuitu; ilk, ad,JmdJr, 
ondan sonra terbiye, koruma, hJfzissJhha, 
tedavi ve sosyal hekimlik gelir. 

Diinya,nm. h:r tarafmda yalmz ne;lin 
korunmaSJna degil, yiikselmesine, giizel
le§mesine ~ok dikkat ediliyor. Her mem
leket neslin, ubn JSlahJ i•in i:ijenizm fen
nile ugra§Iyor. Islahtan maksad daha sag· 
lam, daha giizel, daha kavi, hususile da
ha zeki bir uk meydana getirmektir.» 

Ostadm her biri bir vecize mahiyetin
d; alan sozleri altm harflerle yazJlmaga 
layikhr. Bu eser, dine inanaolann evle
rinde bulunmasJ liiz1m olan bir dua kitabJ 
gibidir. Kendini fenahktan korumas1m hi
len, iyiligi, dogrulugu, giizelligi rehber e
dinen, fikrinin oldugu gibi bedeninin de ter
biyesini ihmal etmiyen, hayah seven, mii
cadeleden ka~mm1yan, hulasa kendine 

bakmay1 bilen insanlarm 1uurlu bir izdi
vac neticesinde diinyaya getirecekleri ~o
cuklarm akibeti, giizel, giirbiiz olmalan, 
biivii•k bir 1ans dahilindedir. 

Rasgele yap1lan izdivaclardan doga
cak ~ocuklar tesadiifen giizel de ol~alar, 
o giizellik muvakkattir. Devamh bir •ay 
mahsulii olan §tyler ancak payidar olabi
lir. 

N as!l itina ile yeti§tirilen atlarla, ba -
bms1Z siiriicii beygirleri arasmda miihim 
bir fark varsa, nas1l topragma, suyuna dik
kat edilen ~i<;ekler giinden giine glizelle· 
1iyor ve kendi haline bJrakilanlar mahvo
luyorsa, insanlar da diinyaya getirdikleri 
yavrularma iyi bakmaz veya bakmanm 
yolunu bilmezlerse nesil giizelle,emez, o 
zaman ~ocugumuz giizel olsun I sozleri 
kuru bir temenniden ibaret kahr. 

Selim Strrt T ARC AN 

Antalya (Rususi) - Biitiin Jtollan faaliyet halinde bulunan Antalya 
Halkevi, son l(linlerd.e spora biiyiik bir ehemmiyet vermeye ba~lam1~l1r. Bu 
ciimleden olmak iizere Halkevinin bah~esinde modern bir tenis sahas1 vii
cude getirilmi$!ir. Sporcu gender bu sahada giintin hemen her saatinde an. 
trenmanlarina devam etmektedirler. Gonderdij.\im resim, Halkevi binasm1 
cepheden ~ostermektcdir. 

Demiryollanmizda 
tarife tadilab 

Yolculuk miiddetleri 
asgari hadde indirildi 
Devlet Demiryollan idaresi, tarifeler

de miihim degi~iklikler yapazak yolcu· 
luk miiddetini haddi asgariye indirmi§tir. 

Y ap1lan degi§ikliklerin en miihimmi 
Ankara • Haydarpaja arasmdadir. An
karadan Ylldmm trenleri, her sabah 8,20 
de kalkacak ve 19, 55 te 1stanbula gele
cektir. Bu suretle bu trenler Ankara • 
Haydarpa~a mesafesini 12 saat bir ~ey· 
rekte katedecektir. Bu tren Haydarpa§a· 
dan 9 de kalk1p 21, 1 0 da Ankaraya va· 
racakhr. 

Anadolu ekspresi, Ankaradan 19,25 
te hareket edecek ve Haydarpa§aya sa
bahlan 8,50 de gelecektir. 

Muhtelit tren, Ankaradan 19.50 yeri
ne 20,20 de kalkacak ve Haydarpa§aya 
II ,SO de varacaktu. 

Anadolu ekspresi, Haydarpa§adan 19 
da kalk1p 9,10 da vas1l ohlcak ve muh
telit katar 15.45 te kalk1p 8,10 da va
racaktu. Diirdiincii katar, Ankaradan 17 
de, Haydarpa§adan 14,25 te kalkacak
tll. 

Haydarpa~adan lzmir treni 15,45 te 
kalkacak ve lzmirden de 7,30 da bare
ket edecektir. 

Haydarpa1a • Erzincan katarJ, H~y
darpajadan sal!, per§embe ve cumartesi 
giinleri 15,45 te kalkacaktJr. 

Edirneden her giin 4, 21,11 ve 8,45 
te kalkan katarlar 7,20, 7,40 ve 17,25 
te Sirkeciye gelecekler, Sirke.iden de 
8,40, 22,35 ve 22 de hareket eden ka
~arlar, 17,23, 7,35 ve 5,25 te Edirneye 
varacaklard1r. 

KOLTOR ISLER/ 
Sozlii imtihanlar bathyor 

Liselerde sozlii imtihanlara bu sabah
tan itibaren ba§lanacaktJr. Bu imtihan
lar, aym son giinii nihayet bulacaktJr. 
Si:izlii im~ihanlaroa ii~ dersten ikmale 
kalan veya me§ru bir mazeret dolay>sile 
imtihanlara giremeyip bu mazereti tas
dik edilenler, eylulde yap1lacak engel 
imtihanlarma kabul olunacaklardir. 

Orta tedrisat muallimligi 
i~in imtihanlar 

Orta tedrisatta muallim muavini ol -
mak istiyen muallimlerin say>SJ dokuz 
ytizii bulmaktad1r. Bunlann evrak1 tet
kik edilmektedir. 

Bu ay i9inde imtihana girmeleri mu • 
vaf1k goriilenlerin imtihanr yapilacaktJr. 

Eylul aYl i9inde, yard1mcr muallim • 
Jerden ortamekteb muallimi olmak isti
yenlerin imtihanlan yap1lacakttr. 

HAVA YOLLARI 
Y eni a~<dacak hatlar 

!ngiliz Kraliyet havayollan idaresi 
ile Yunan devlet havayollan !dare -
si, hiikumetimize miiracaatle, Lon • 
dradan Asya ve Afrikaya gitmekte o
lan hava hatlarmm istanbul iizerinden 
ge~mesi i'in teklifte bulunmu§lardir. 

Teklif, tetkik edilmektedir. Bu suretle 
Londra - istanbul ve Atina - istanbul 
hatlan da a~Jlacakt1r. 
Havayollarl umum miidiirii 

tehrimizde 
Devlet Havayollan umum miidtirii 

Ferruh 1ilahinba§ diin tayyare ile tefti§ 
icin §ehrimize gelmi~tir. 
Beyruta giden tayyarelerimiz 

Beyrutta a,Jlacak olan Tayyare istas· 
yonunum a91§ merasiminde haz1r bulun· 
mak iizere iki tayyaremiz Beyruta git • 
mek iizere yola 91km1§lardl.I'. 

Bu tayyarelerde ha va i.!jleri miiste§an 
Zeki Doga lie Havayollan miidtirii FE'r· 
ruh $ahinba§ ve ytiksek riitbell birka~ 
subayJmiz bulunmaktad1r. 

Tayyarelerimiz merasimden sonra 
Liibnan iizerinde u~u$lar yapacaklard1r. -···-Eski V alinin bir mektubu 

Eski Vali Muhiddin tl'stiindagdan diin 
§U mektubu ald1k: 

cSaym gazetenizin bugiinkii 10 hazl • 
ran tarihli niishasmm ikinci sahifesinin 
5 !nci siitununda cEsnaf Bankasmm tas· 
fiyesi meselesi ve eski Vali miiesseseye 
15 bin lira borelu mu ?> ba§lljp altmda 
bir yaZI ''kmi§'(Ir. Miindericatma gore, 
bu 15 bin lira borcdan 7455 lirasmm Be· 
lediyenin siit §irketi i~inden dolaYl Es· 
naf Bankasma olan borcuna aid kefa • 
letten ve miitebaki k1smm da sair bore
lardan miitevellid bulunmaktadrr. Be • 
nim, Esnaf Bankasma §ahsan 15 bin lira 
degil, 15 para borcum yoktur. Esnaf Ban
kasmdan higbir zaman ne dojp'udan 
dogruya, ne de dolayisile bir san tim bile 
bore almi§ degilim. Belediyenin borcuna 
bir formaliteden ibaret olan kefaletim • 
den dolay1 olan losmma gelince: Bun
da evvela Belediye hesabma mubalaga 
vard1r. Sonra Belediyenin borcu §ahSJ • 
rna aid bir bore gibi gosterilmemelidir 

Tasfiye memuru tarafmdan; benden 
ba§ka ikisi Belediye miidiirii olarak alb 
ki§iye kar~1 dermevan edilmi§ olan ayni 
talebin §ahs1ma aid tahakkuk etmi§ bir 
bore gibi gi:isterilmesi dogru degildir. 
Meselenin tavzihi sadedinde bu mektu· 
bumun ne§rini rica ederim.> 

I 

Fransada siyasi partiler: 4 ·~ 
Cumhuriyet~i radikal ve 
radikal sosyalist partileri 

I/, i LiM KOSESi 
l};,o!;!=-<l..OJ HTi RALAR KESi FL ER 

Radyo lambas1 
En miihim ke1iflerden biri mikrofon ise 

digeri radyo lambasJdu. Bizim radyo 
lambas1 dedigimiz kii~iicuk ampule fran· 
sJzcada (lamba) manasma, Alman ve 
Amerikan dillerinde (boru) manasma ve 

( Nakleden: Cevad Sad1k ) 
Ilk radikallerden olan Clemenceau ile 

Pelletan, La ] ustice gazetesini tesis etti
ler ve uzun zaman F rans1z siyaseb radi
kallerle «Opportunistes» ler arasmda!<.i 
miieadeleye inhisar etti. 1907 de, Nancy 
kongresinde, radikal parti, aksiyoounu 
~iiyle tarif ediyordu: 

Radikal parti hi~bir kaide tammaz, 
biitiin imtiyazlan kalrurmak ister, fakat 
vatanda1lar arasmda, nazari bile .olsa, 
birbirlerile bogazla§an sm1flar tesJsmJ 
reddeder. Parti hertiirlii 1iddet tezahii
riine muhaliftir. 

Doktrin 
Ferdinand Buisson"un radikal partiye 

dair yazdiiii kitaba cevab olarak nejret
tigi «Ferdinand Buisson'a mektub» unda 
M. Leon Bourgeois der ki: 

«Radikal parti hi~bir kaide tammaz, 
Aklm kanunlanna gore yani insanlar a· 
rasmdaki miinasebetlerde adaleti tahak· 
kuk ettirmek maksadile, cemiyeti sJyasi ve 
i,timai olarak organize ebnek. 

Radikal partinin bir metodu vard~r: 
Bu, tabiatin kendisinin metodudur. Ra • 
dikal parti bilir ki her t~bii organizm da· 
ha yiiksek bir hale dpgru inki,af etmege 
meyyaldir. Bunun icin, cemiyeti te,kil 
eden ferdlerden herbirinin manevi teka· 
miiliinden cemiyetin tedrici salah1m bek
ler; bu salah1 hizlandumak icindir ki 
halkm tahsil ve terbiyesi meselesini dev· 
letin en biiyiik ·vazifesi olarak sayar. 

Radikal parti11in bir ahlak1 ve bir fel· 
sefesi vardir: 

Suur vak1asmdan hareket eder. Radi
kal. parti, manevi ve ictimai bir vakara 
sahib olan ferde bir hak tamr ve bir va· 
zife tevcih eder: Sahsi inki1afmm jarda
nm ve hemcinslerile giri§tigi miinasebet· 
lerin kanunlar1m akh sayesinde aramak 
hakk1; aharm haklanm tammak vazifesi. 

Radikal partinin siyasi bir doktrini 
vo.rd1r: Bu, cumhuriyet doktrinidir, fa· 
kat dnnokratik cumhuriyet doktrl!Ii; ~iin
kii yaln1z demokratik cumhuriyettir ki 
hicbir s1mfa imtiyaz vermeksizin, biitiin 
vatanda,Iarm hiikumete i1tirakini temin 
eder.» 

Program 
Cumhuriyetci radikal ve radikal sos

yalist parti, F ramada cumhuriyetin ha • 
yahna ve inki,afma s1k1 SJkJya baghd1r. 
Bu parti F ranSJZ demokrasisinin bugiine 
kadar tam ifadesi olmujtur, bugiin de oy· 
ledir ve yarm da iiyle olacakhr. 

Sivasi sahada: Bu parti umumi intiha-

ba 1iddetle taraftardJr. Sahsi kuvvet ve 
niifuzun her sahada goriiniir veya gizli 
tatbikm1 reddeder. 

1dari sahada: Parti 1unlan taleb eder: 

I - Komiinlerin serbestisinin !ejmili 
ve baz1 l"hirlerde tatbik edilen • bilhassa 
Pariste • istisna rejiminin kaldmlmaSJ; 

2 - Karar salahiyetini haiz servis 
l"flerinin mes'uliyeti; 

3 - Devletin biiyiik servislerini hu • 
susi menfaatlerin miidahalesinden kurtar-
mak; · 

4 - Bu servislerin smaile1tirilmesi. 
5 - Kollektif servetl-.in i,Ietilmesi 

i<;;in devletin ve miistahsillerin i1birligi. 
Adli sahada: Daha az masrafh ve 

herkes icin miisavi, y>!dmm adalet, me
deni kanunun kollektif hukukun inki1a • 
flna uyduruJmasJ, Usu} kanunlarmm Isla· 
h1; sulh hakimlerinin ve sivil mahkemele· 
rin salahiyet derecesinin gozden geciril
mesi; tevkif suiistimallerine kar11 1ahsi 
hiirriyetin bilfiil himayesi. Harb divan
larmin kaldmlmasJ. 

Kiiltiir sahasmda: Parti, laik tedrisa-

tm kuvvetlendirilmesini taleb eder: 
I -Tahsil mecburiyetini bilfiil tahak

kuk ettirmeli. 
2 - Biitiin F ransada mekteb sandik

lan organize etmeli. 
3 - Orta tahsildeo sonra cocuklara, 

istidad ve kabiliyetlerine gore istedikleri 
mektebe girmek imkanlanni vermeli. 

4 - Mektebden sonra teknik tedrisab 
mecburi k1lmah. 

5 - Oniversitelerin aksiyon vasJtala
rim arbrmah. 

6 - Entellektiiel krediyi organize et
meli. 

7 - Tedrisat organizasyonunun yal
mz kanunla degi§tirilebilecegini karar al· 
hna almah. 

Ekonocnik •ahada: Parti, F ransanm 

milli istihsal vas1talannm inki1afmJ temin 
etmek azmindedir. 

1 - Mevcud devlet inhisarlanmn mu· 
hafazasJm, umumi menfaat icab ettirdigi 
takdirde fili inhisarlann devlet inhisan 
1ekline ink1labm, taleb eder. 

2 - F rans1z istihsalini ve vatanda,Ia
nn heyeti umumiyesini trostlere kar11 hi
maye eden bir siyaset. 

~ ingilizcede ( •upap) manasma gel en kdi

C!emenceau 

meler kullamhr. Bunlarm en dogrusu su
pap manas1na gelen Yalve'dir. <;iinkii 
lamba bir tenvir vas1tasma verilen bir 
isimdir. Halbuki radyo lambas1 bu i1 i~in 
kullamlrnaz, radyo lambasJ cidden bir 
nevi supap veya muslukhll. Su borulan· 
na tak1lan ve (Valf muslugu) denilen 
muslugun vazifesi takJldigl noktada su • 
yun siir'atini degi§tirmekten ibarettir. Bu· 
DWl gibi radyo lambasJ da ampul i~indeki 
elektron ak.mbsmm siir' atini ve karakte -
ristigini degi1tirir. Bu lambanm tarihi pek 
enteresandtr. 

Elektrik lambasJm icad eden rne1hur 
muhteri Edison bir giin bir telefon ku • 
lakhgmm bir ucunu bir elektrik ampulii
niin dJ§JDa ve diger ucunu da yere dokun· 
durmu1; kulakhkta bir takliD tJkJrdilar 
duymu~. Biiyiik bir ihtira kafasm1 ta§Iyan 
Edison' dan herkesin garib goreeegi bu 
nevi teeriibeler her zaman beklenebilirdi, 
Edison'un izah edemedigi bu hadiselere 
fizikte (Edison hadisesi) denir. Bu hii· 
dise lngilterenin yeti§tirdigi biiyiik elek
trik iistadlanndan Fleming'in dikkat na
zanm celbetmi§. Edison' dan daha sag1r 
olan, bugiin seksen ya§JDl ikmal ettigi 

3 - Demokrasinin ekonomik statiisii- halde gene ilim meseleleri iizerinde ug -
nii, istihsalin biitiin ,ubelerinde, rniistah- ra!Jlla·ktan vazg~rnerni~ bulunan Fle
sillerin ve miistehliklerin, ferdlerm ve ming bir elektrik. ampuliiniin i~ine, fitilin 
devletin, ziraatin ve sanayiin birbirlerile kar§tsJna bir plil.k koymu§. Bu pliigJ bir 
daha s1k1 i~tirakile hamlamak. bataryanm miispet kutbuna bagladJgl za· 

Tiearet sahasmda: Giimriik tarifeleri· man aralan a~1k olan fitil ile plak arasm· 

nin meclis tarafmdan gozden ge~irilmesi 
ve yeniden tespiti; ticaret odalanna aza 
intihab1 usuliiniin demokratik kaidelere 
giire ISla hi; ticari miilkiyetin hi! fiil him a-
yesJ. 

Ziraat sahasmda: Ziraat: 

a) llmin ve teknigin biitiin imkanlanm 
kullanabilmesi i~in muhtae oldugu mad· 
delerin; 

b) Tabii ve sun'i giibrelerin ve elek
trik eneriisinin; itletilmesine ve imaline 
i1tirak etmelidir. 

Kredinin, sigortalann ve zirai koope· 
ratiflerin inki1af1; ziraat odalarmm sala
hiyetinin geni,letilmesi; 

Miistemleke sahasmda: Yerli halkla 

i1birligi yap1larak miistemlekelerin k1y • 
metlendirilmesi. 

Sosyal sahada: 

I - Radikal parti gittik,e sosyal bir 
parti olmak istiyor. E vvelce siyasi prog
rammJ tahakkuk ettirdigi samimiyeti sos
yal programm1 tabak)<uk ettirmek ister • 
ken de gosterecektir. Parti, tahsi miilki
yet prensipine bagh oldugunu .,Jkca soy
ler, fakat miilkiyet hakk1mn me§ruiyetini 
haleldar eden suiistimallere kar11 isyan 
eder. 

2 - Parti, it kanunlannm inki1afma 
~·h§Ir. 

3 - Sekiz saal kanununun muhafaza· 
s1 fikrindedir. 

4 - Kollektif i1 akidlerinin genitle· 
tilmesine taraftard1r. 

5 - Mesleki sendikalar ve kooperatif 
i~tirakler yolile arneleye maddi ve mane· 
vi istiklal temin ebnek, onu iotihsal vaSJ
talannm miilkiyetine dogru giitiirmek, 
te~ebbiislerin idaresine ve karma ittirak 
ettirmek ister. 

6 - ktimai sigortalara taraftard1r. 
7 - ktimai afetlerle miicadele; a me· 

le evlerinin IslahJ; aileler icin ucuz evler 
temini. 

8 - Kadmm kahlanm tedrieen geniJ· 
letmek. 

9 - Parti, dogum meselesinin ehem· 
miyetini kuvvetle hissetmektedir. Anneli· 
~e hiirmetten ve ~ocuk a1kmdan miilhem 
kanunlarm aile yiikiinii hafifletmesini ve 
ana ve babaya cocuklanm terbiye vazife
lerini ifada yard1m etme>ini ister. 

Mali sahada: Parti, mutlak mali sa

mimiyet ve biit~enin kat'i muvazenesini is
ter. 

2 - lstikraz, milli istihsal vasJtalann:n 
inki*afma tahsis edilmelidir. 

3 ~ Parti, kollekti! servetlerin i1le -
tilmesine devletin de i~tirakini ister. 

4 - Yerginin varidat iizerinden alm
maSJ, vergi kacaklarmm ,iddetle cezalan
dmlmasi. 

Harici siva,et ve milli miidafaa: Ra-

dikal parti son derece vatanperver ve 
kat'i olarak sulha baghd1r. 

Vatanm, dahili miicadelelerin iistiinde 
oldui(unu, hicbir partiye aid olmadJgiDJ, 
onu istismar ebnek istiyenlerio miidafaa 
ettikleri davanm kendisine ihanet etmi* 
olacaklarJm ac1kca siiyler. Parti, Fransa· 
ya diinyada ki niifuzunu ve kredisini, ha
kiki cehresile, iade etmegi elzem adde • 
der. Dahilde demokratik siyaseti Fransa-

•] Bundan evve1ki yaz1lar 3.1 maylS1 3 ve 
9 haz!ran tarihler!nde ~Iknu~tu. 

da cereyanm g~tigini, fakat plagl batar· 
yanm menfi kutbuna bagladJgl zaman ce
reyanm g~medigini gormii§. 0 sualarda 
Londra Oniversitesi Pender elektrik pro
fesiirii olan Fleming ayni zamanda Mar
koni telsiz telgraf fabrikasile temasta 
bulunuyor ve telsiz ahct cihazlannm de· 
dektorleri iizerinde ~h!Iyordu. 

Markoni fabrikasmm yapt1g1 ahc1 ci
hazlarda kullamlan mikna!Js dedektorler 
diger dedektorlere nazaran hassas olmak· 
la beraber baz1 mahzurlan da vard1. Bir 
cihetteki cereyan1 ge~rip mukabil cihet
teki cereyan1 ge~irmiyen bu plakh ( veya 
anodlu) ampule, iki elektrodlu olmasm
dan dolay1, diode ismi verildi ve telsiz ci
hazlannda miikemmel bir dedektor ola
rak kullamlrnaga ba§laru. 

lhtiralar tarihinde telsiz ve radyo kadar, 
ilim adamlarmm fazla hm1m tahrik eden 
ve bu kadar k1sa zamanda bu kadar bii
yiik mikyasta inki1af eden hi~bir ke~if 
yoktur. Bu vadide bir~ok ilim adamlan 
~ah§Jyordu. Amerikah fizik~ilerden Lee 
De F ores! Fleming'in bulmu§ oldugu 
diode'un i~ine aood ile fitil arasma bir 
par~ daha soktu. Iskaraya benzedigin • 
den dolay1 buna Grid ismi verildi. Gri, 
menfisi arza bagh olap bir bataryamn 
rniispet kutbuna baglamrsa fitilden anoda 
dogru olan elektron akmhSJ ~iddetleniyor, 
bilakis miispet arza ve menfi griye bagla
nirsa elektron akmtJSJ zay1f dii!iiyor. Bu 
griyi bir elektrik raks devresine ( atet 
devresine) baglarsak o.mpul ic;indeki eltk· 
tronlar raks devresindeki elektronlarm 
raksma uygun hareket ediyorlar. hte size 
miihim bir ketif. Radyonun eoaSJ olan bu 
lambaya ( daha doiirusu val fa} ii<;; elek
trodlu oldugu i<;;in Triode ismi verildi. 
Y akm zamana gelinciye kadar radyo 
devrelerinde hep bunlo.n kullanJrdtk. 
Sonra Pentode, Aekstode... gibi diirt, 
beJ, alb, yedi, sekiz elektrodlu lambalar 
icad edildi. Fa kat ne de olsa bun! ann en 
miihimmi Triode'dur. Bu lamba iiyle bir 
cihazdir ki radyodan maada binbir ille 
kullamhr. 

Prof. Salih MURAD . .......................................................... . 
ADLIYEDE 

Mahkfun olan kadm 
Ankara caddesinde Musluk sokajpn • 

da 22 numarada oturan Muzaffer admda 
gene bir koomla ayni evde kirac1 Em ine 
arasmda ge.;en bir hakaret davasma diin 
ii~iincii sulh ceza mahkemesinde bak1l -
m1~hr. Su,Ju Eminenin iig gun haps lr.e 
ve bir lira para cezasl odemes ne ka· ar 
verilmi§lir. 

Kumarbazlar 
Fatihte, Atpazannda bir viranede ku

mar oymyan Cavid, Mehmed, Hayri. Ce
vad ve L\ltfi isimlerinde be~ arkada~ 
sue; iizerinde yakalanarak ii~iincii Slllh 
ceza mahkemesine verilmi~lerdir. Sug· 
lularm diin duru~malan yapllmi§, hepsi 
de iki§er lira para cezasma mahk\lm e
dilmislerdir. 

mn haricdeki itibanmn ~artlandn. 
Beynelmilel tesaniide ve milletlerin hu

kukuna dayanan sulhun ancak geni,lem;l 
ve kuvvetlenmi* milletler cemiyetile ta • 
hakkuk edecegine kanidir. 

Ordunun, bahriyenin, tayyareciligio ve 
sanayiin SJkJ ;,birligini ister. Parti, Av • 
rupa sulhunun ancak devamb bir ekono· 
mik kalkmma ve tesaniidle kaim olacagt 
fikrindedir.» 
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il2 Hazlran 1939 

Fenerbah~enin 31 inci ylldOnUmU kutlulandl 

Fenerbahce sporculan bayrah sahaya ~lkarJyorlar 

3 I senelik ~refli bir spor tarihine ma-jlarak ko~a ko~a. sahanm ortasma ta1mdt 
lik alan F en...bah~e l<uliibii diin bu par· ve sahamn ortasmdaki direge <;ekildi. 
lak mazisin• yara11r bir tekilde ytldonii· Bundan sonra atletizm miisabakalarma 
miinii biiyiik ve iftihara deger bir tal<1m ba,landJ. 
spor harel<etlerile kutluladt. Atletizm mii•abaka11 

Otuz kii•ur sene evvel birka<; miite~Ch· F enerbah<;e • Kurtulu1 atletleri ara • 
bisin elile kurulmu1 alan bu ocak, bin tiir~ smdaki bu miisabakalarda IU neticeler a
lii mii1kiilat ve iptidailik i<;inde toprak- lmdt: 
lanmtzc4 hertiirlii zorluklan yenen bir a· I 00 - Atincos (Kurtulu,) I I .5, Ci-
zimle ugra1a, didine, spor varhiitnt bu • had ( F enerbah~e). 
giinkii olgun 1ekline sokmut bulunmaSl 800 - R1za Maksud (F enerbah~e) 
takdire, ve tebrike laytkttr. 2.02, Yladmir (Kurtulu,). 

Ii:msaline ender tesadiif edilen bu bii- 400 - Fiiruzan (Fenerbah~e) 55. I, 
yiik spor bayramtm haztrlarnt§ olan Fe- Ali (Galatasaray). 
nerbah<;e kuliibii idarecilerini, bu i1i mu· I 500 - Rtza Maksud (F enerbah -
vaffakiyetle ba,aran miisabaka komitesi· ~e) 4. 19, Mafidis (Kurtulud. 
ni ve bu miisabakalara i1tirak etmek §ere· 200 - Fiiruzan (Fenerbah<;e) 24.4, 
fini kazanan sporculan bur ada can dan Cihad (F enerbah~e). 
tebrik etmegi bir vazife biliriz. 4 X I 00 - F enerbah<;e - 46.5, 

F enerbah<;e stadt, bu bayram miinase· Kurtulu1 - 48. 
betile diin on be1 bine yakm seyirci ile lki kuliib arastndaki miisabakalar ne
dolmu,, igne ahlacak yer kalmaml~h. ticesinde F enerbah<;e 39, Kurtulu1 2 I pu· 
Diin 8900 lira haS!Iat olmu,tur. van kazanm 11hr. 

Y apdan meraaim G 1 t F b h t 
P d .1• d'ld'"' .. a a asaray · ener a ~e e-

rogram a 1 an e 1 Jgt uzere mera- k ''dl . 
sime tam ii~te ba,!andt. Galatasaray ku· au erJ kar§I kar§Iya 
liibiiniin armasmt ta§tyan biiyiik bir <;e· Bundan sonra Galatasaray ve F ener· 
lengi ta!JYan Fenerbah.;elileri Fenerin ve bah<;e tekaiidleri, halkm alkt,lan arasm· 
Siileyrnaniyenin gonderdigi <;i<;ekler takib da sahaya <;Ikt1lar. Gencliklerinde herbi
etti. F enerbah~e miiessisleri, birinci fut • risi Tiirk futbolunun hirer ytld1zt olan 

Fenerbah~e kultibti erkant ve 

hoi taktmt ve idare heyetinin yap!tgt ge· 
~id resmi dakikalarca allu,!andt. Sehir 
bandosu lstiklal mar1tn1 calarken, direge 
bayrak ~ekildi. lngiliz mar11 da ayni sii· 
kutla dinlenildi. Stadm muhtelif yerleri 
Tiirk ve lngiliz bayraklarile siislenmi1ti. 

Ebedi $ele tazim 
Bayrak merasiminden sonra Ebedi 

$ef Atatiirkiin aziz hattrasma hiirrneten 
ii~ dakika ayakta duruldu. 

Kuliib namma •oylenen nutulr 
F enerbahce kuliibii miiessislerinden 

Hiisnii Ural a1ai!tdaki nutku soyledi: 
«- Bugiin inktlabm enerjisile en mii· 

tekamil safhasma ula1an ve Tiirk yaptcl· 
ltk kudretinin giizel bir ifadesi bulunan 
F enerbah<;e spor kuliibiiniin 3 I inci tesis 
ytlmt kutlulamak sevincile bahtiyanz. 

Bu cevheri kabiliyetler lnoniinde Tiirk 
milletinin makus talihini yenen degi1mez 
Sefimizin kudretli elinde en degerli eser· 
ler yaratacagma asia 1iiphemiz yoktur. 
Gelecek sene 32 nci y1ldoniimiimiizde 
huzurunuza daha varltkh ~lkacaiitmtzt 
miijdeler, hepinizi kuliibiim namma ~iik
ranla selamlanm.» 

Bayrak mera•imi 
Bu nutku miiteaktb F enerbah~enin 

renklerinden yaptlan biiyiik bir bayrak 
futbolcular tarafmdan udarmdan tutu • 

futbolcular merasim 

me1hur futbolculann sahaya ctkt,lan es· 
ki Galatasaray • F ener ma<;lanm hattrla· 
hyordu. 

San • kiTmtzl ve san • laciverdin emek· 
li sporculan eski giinlerin ne1' esi ve ar· 
kada,ltgt i~inde ve hakem Altmordulu 
Abdullahm idaresinde oyuna ba,ladtlar. 

Zeki, F ener taklmlDl, on sene evvelki 
gibi siiriikliiyor, Galatasaray kalesini 
bombardtman ediyor. 

Muslih hoca, f1rsat gozliiyor. Necib 
hoca, ofsaydken bile fiTsatlan ka~!Tma.a, 
Sadinin kara giille gibi kaleye inecegi bel
li oluyor. 

Yahi, 1iddetli bir tska ge~ti. Bereket 
Aptal Mehmed F ener forvetlerinin hep· 
sini taradt ve yedi. Nedim, sag zaviye • 
den attlan bir 1iitii, fedakarane bir pion· 
ion yaparak ve topu kornere atmak sure
tile kurtardt ve stadt, bu sporcunun hi~ de 
yabanc1 olmadtib bir alktl inletti. 

Ma<; stflT stftra devam ederken hake • 
min, oyunun bittigini haber veren diidiigii 
ottiigii zaman F enerli Suad, Ragtb ve 
Orner, topa ayak siirmege mecbur alma· 
dan sahayt terkettikleri i~in yiizleri giilii
yordu. 

Galatasaraylt Mithat ise, htzml ala • 
maml!, hakemin son diidiigiinden sonra 
F ener kalesine ii~ go) atarak rahatlaml!, 

Galatasaray • Fener tekatidleri bir arada 

ingiliz amatorleri, Fenerbah~e talummt ve halkt selamhyorlar takmunm antrenorti, elinde taknntn maskptu, aahaya 

avinin uzaklardan gonderdigi paSt alan 1 kabul etmiyecegi bir tarzdtr, ondan sonra sahay1 terkedebilmi!tir. Ga
latasaray Fen ere hattra olarak giizel bir 
1ild verrni0tir. 

G iiniin miihim miiaabakast 
Biitiin miisabakalar bitmi1 ve lngiliz

lerle F enerbah<;e araSlndaki ma<;m ba§· 
lama haztrhklan esnaSlnda taktmlann sa· 
haya <;tkmak iizere olduklan haberi ho
parlorlerle halka ilan edildi. 

Elinde biiyiik bir <;elenk bulunan Ia· 
bm kaptam ba,ta, diger oyuncular ar· 
kada lngilizler •<i1aya alk111ar arasmda 
<;tkarak sahantn kenannda bir hat iizeri
ne dizildiler. 

lngiliz taktml beyaz kapakh laciverd 
<;orab, laciverd pantalon, gogiislerinde 
kuliibiin armasmt ta§tyan beyaz gomlek 
giymi~lerdi. Kuliibiin koyundan maskotu 
antrenorlerinin kucagmda gene ugur ola· 
rak sahaya ~1kanldt. • 

T aktmtn haztrladJgt giizel <;elenk ln
gilizler tarafmdan Atatiirk biistiine ko· 
nurken, oyuncular haztrol vaziyetinde 
resmi selamt yapttlar ve bilahare bora 
diye baR!rarak halkt selamladtlar. 

Hakem Kemal Halimin diidiigile Fe· 
nerbah~e tak1m1 pa sahaya geldi. Tak1m· 
Jar birbtlerine takdim edildiler ve birbir· 
lerini selamladtlar. F enerbah.;e misafir 
taktma giizel bir bayrak hediye etti. 

Kemal Halimin hakemligi, $azi ve 
Adnamn yan hakemligile tak1mlar IU 

1ekilde yer a!d,!ar: 
lngiliz taktmt Mulley (taktm kapta· 

m) - Firth, Hicks • Richardson, Hoca· 
day, Brown • Gerrans, Kelleher, Head, 
Anderson, Griffths. 

F enerbah<;e: Cihad • Y a1ar, Lebib • 
Ali R1za, Esad, Re~ad - N aci, Saban, 
Melih, Rebii, Fikret. 

lngiliz futbol karakterini gosterecegi
ni, fakat oyun kudret ve kabiliyetlerini 
bilmedigimizi diin yazdtgtmlz lngiliz ta
ktmt, lngilterede amator bir taktmtn ya· 
pabilecegi oyunu gostermi1, ve bizim i.;in 
diinkii ma~ta muvaffak olmu~tur diye· 
biliriz. 

Bir mevsim i~inde 42 lik ma~t. 88 
kuliibiin i1tirak ettigi Kral kupast ve ni· 
hayet Noel yortulan ve y1lba§t ma<;lan 

raparak laakal altm•l• yakm rna~ yapan 
ngiliz profesyonelleri gibi bir oyun ~~

karmastna imkan olm1yan Wanderers ta· 
k1m1 hi<; 1iiphe yok ki halk iizerinde iyi 
bir tesir hiTakmtlhr. 

Paslanmn uzunlugu, topu yerden kal· 
dJTmadan oynamalan, kafa ile topa ha· 
kimiyetleri, hi<; topu tutmadan ayakla
rmdan ~tkan,lan ve gozle goriiliir 1ekil
de W sistemini tatbik edi1leri ve bilhas
sa hastm oyunculan marke etmeleri ta· 
k1mm belliba,lt meziyetleridir. 

Pek tabiidir ki, profesyonel tak•onlar 
bu tarz oyunu, amatorlere nazaran daha 
korkunc bir 10kilde tatbik etmek imka • 
mna maliktir. 

Merkez muavinleri iki miidafi arasm· 
da oynadtgt i~in miidafaa hatlan nispeten 
rahat oynamt!tlT. Biitiin oyun esnasmda 
nazan dikk<ti celbeden en miihim oyun· 
cu sag muavin Brown olmujtur. Kaleyi 
her yerde miidafaa ettigi gibi, icab ettigi 
zaman haSlm kalesine miikemmel 1iit 

atan bu oyuncu taktmm yan kuvvetidir. 
Hiicum h.at!tnt biiyiik bir kolayhkla i!

leten merkez muhacimin yamnda en 
tehlikeli bir oyuncu olarak oymyan sol 
i<;, hiicum hattmda civa gibi her tarafta 
goriinmektedir. T ak1mm heyeti umumi
yesi iyi ve anla,mtl bir 1ekilde <;alt!mak
tadlT. Gelen yabanct tak1mlar arasmda 
lngilizler kadar hilesiz, giiriiltiisiiz oym· 

yan bir tak1ma tesadiif edilmemi§tir. 
Oyun naarl oldu? 

F enerin sagdan yaphg1 hiicum, tacla 
bitti. lngilizler, hemen soldan hiicuma 
g~c;tiler. R1~ii derhal bir favul yaptt. 
Kuvvetli bir 1iit Cihadm elinde kald1. Fe· 
nerin mukabil aktntnt Saban bozdu. Ka
leci bunu kolayhkla defetti. 

Ilk dakikalarda lngilizlerin bir hiicu
mu ofsayd oldu. lngilizler hakimiyeti a
hr gibi oldular. Uzun pasla Fener kalesi
ne kadar inen fngilizlerin sol i<;i kuvvetli 
bir §ut <;ekti, Cihad, havaya st<;rtyarak 
nefis bir kurtartl yaptt. 

F enerbah~e. !ngilizler gibi hesablt ve 
diizgiin oynamaga gayret ediyor. Rebii 
ve Fikretin ince oyunu arastna kart§an 
Melih, ortaltgt da kart§tJrdtgt i~in, Fe· 
nerin hiicumlan hemen hemen 1ahsi ol
maga mahkum. Nitekim kenarda unu • 
tulan Fikret, aldtgt topu siire siire lngi· 
liz oyunculanm kiVIrmaga ba,Iadl, mu
vaffak da olmuyor degil, lngilizler, ken· 
dilerini toparlaymcaya kadar Fikret hi~ 
belli etmeden tiitiinii <;ekti, top d11an 
gitti. 

merkez muhacim onuncu dakikada ko§e· Siz, bizim oyunumuzdan memnun of· 
den ve yerden bir §iitle ilk golii yaph. duysamz, tak1m namma bahtiyanm.» 
Orner c;tktt, Basri girdi, F enerbah<;e, o Ma~m hakemi Kemal Halim diyor kit 
siir'at karjtsmda miitemadiyen taktmmt «- lngilizlerin guzel oynamalan, Fe
degi§tiriyor, ve ancak bu suretle mukabe- nerin de ayni tam kabul etmi1 olma!ll 
!eye <;alt§tyordu. i1imi c;ok kolayla,hrdt, F utbolu, futbol 

lngilizler, F enerin oyununu iyice kav- i~in oymyan takrmlann ma<;lartnt idare 
ramaga ba,Iadlgt i~in daha giizel marke etmenin <;ok kolay oldugunu gordiim ve 
ediyorlar. Ftrsat bulduk<;a hiicum hattma anlad1m. 
kart~an sag muavin miithi1 bir §iit ~ekti, Ben ma~m temiz oynanmasindan dola· 
bermutad bunu da Cihad ytldmm gibi yt memnunum.» 
yere yatarak kurtardt. lngiliz sag a~tlbnm ~i§li, Siileymaniye: 2 .l, Spor, 
s1k1 bir §utile Re,ad, sakatlandt, lngtliz Beyogluapor: 0 oyunculan tarafmdan tedavi edilen Re0ad 
bir miiddet ~1k 1, Angelidis gene girdi. 
Rahat rahat hiicum yapan lngilizler, Fe
nerio a<;tk oyunundan istifade ederek go! 
fusatt arayorlard1. Merkez muhacimin u
fak bir siirii1ten sol i<;e verdigi topa Kel
leher yeti§ti. 

Sol i<;in 32 nci dakikada ~ektigi stkt bir 
1iitii kar,Ilamak i<;in Cihad kendini yere 
att1 ise de top daha evvel i<;eri girerek 
fngilizlere ikinci saytyl kazandtrml§ oldu. 

Maglub vaziyetten kurtulmak imkam 
kalmaymca, F enerbah<;e iimidsizlige du • 
jen bir haleti ruhiye i~inde oynamaga ba§
ladl. 

Hesabh ve bilerek c;ah§malanm hi<; 
bo1mayan lngili1ler tektiik yapttklart o • 

Bed en T erbiyesi kupast ma<;lanna diin 
sabah T aksim stadmda devam edilmittir. 
!stanbulspor, Beyogluspor ve Siileymani
ye, Si1li muhtelitlerini kar§Ila!tlran bu mii· 
sabaka olduk~a sert olmu§tur. Her iki 
devrede de hirer go] yapan Siileymaniye, 
Si1li muhteliti 2-0 ma<;t kazanmtlhr. 

Vefa • Barutgiicii berabere 
kald1 

Baktrkoy sahasmda yapuan Yefa 
Barutgiicii mac;t 1-1 berabere bitmi1tir. 

G. Saray, Dogansporu 
4 • 0 yendi 

lzmir II (Telefonla) Galatasa• 

lngiliz taktmt W sistemi i<;inde yay gi· 
bi a~1hp kapanan bir oyunla hakimiyeti 
b~rakm1yor. Sol ic;in uzaktan bir 1iitiinii 
Cihad meharetle yakaladt. Cihada faz
la i~ dii1ecegi oyunun gidi,inden belli o
\uyor. 

lngilizlerin uzun paslan bazan yerini ~~ 
bulmamakla beraber sag muavinden sol 
a~1ga kadar gidiyor. S1k1 bir hiicum ya • 
pan lngilizler bir korner kazand1lar. 
Netice altnamadt. Fenerin soldan yaph-
gt bir hiicumda top Melihe ge<;ti. T opu 
siiren Melihin iizerine kaleci ~lkt! yaptt, 
kale bo§, fakat Melih topu biiyiik bir 
sogukkanhhkla d1~an atarak muhakkak 
bir sayt kac;trdt. fngilizler, rahat, sakin 
bir oyunla kolayhkla F ener kalesi ic;ine 
kadar iniveriyorlar. 

Sol i~ Kelleher, sahalanmtzda ender 
goriiliir bir oyuncu, her tarafta o, her 
§iilii o ~ekiyor, her kafayt o ahyor, Ci
hadl her dakika ya yere, ya havaya stc;· 
rahyor. lsabetli, isabetsiz <;ekilen 1iitler 
kaleyi bulursa Cihadm harikulade feda
karhgt mukabilinde kurtuluyor, d11an gi
derse, biitiin miidafaa nefes ahyor. 

30 uncu dakikada Fikret ~1kh, Basri 
girdi, biraz sonra gene Fikret girdi. 

37 nci dakikada Esad <;lklt, Angelidis 
girdi. F enerbah<;e taktrmm ~ok degi§lirme 
ge ba§ladt, bu daha ziyade !ngiliz taktmt 
hiicumlannm tehlikeli bir 1ekil almasm • 
dan idi. Nefes, siir'at, kafa vuruslart gibi 
biiyiik bir avantaja malik olan lngi\izler 
hakim oynadJklart devreyi stftr Slftra bi • 
tirdiler. 

lkinci devre 
F enerbah<;e $abantn yerine Boncuk 

Bahriyi alarak sahaya ~1kh. Angelidisin 
yerine de Esad oynuyordu. lngilizler bu 
devrede daha canlt bir §ekilde oyuna ba§· 
ladtlar. Biru yorgun dii1en F ener hiicum 
hattm1 daha rahat bir 1ekilde marke eden 
fngiliz takrm1 oyundaki hakimiyeti d~ha 
kolay temin ettiler. F enerin soldan yaplt· 
gt bir hiicumu lngilizler kornerle kestiler 
ve bu tehlike boyle atlaymca hiicuma gec;
tiler. 

lngilizlerin biitiin hiicumu sol tarafta 
toplandlgl i~in sol i<;e her ftrsatta paslar 
vermek suretile o taraftan tehlikeli olma
ga ba,ladiiar. Sol i~in uzun bir siirii1ii ne
ticesinde ~ektigi 1iitii Cihad kurtard:. Ci
had, ba,hba§tna bir miidafaa gibi oynu • 
yor, hem de muvaffak oluyordu. Sag mu· 

Galatasaray tekatidleri kaleeisi bir 
kurtan$ yaptyor 

yun i<;inde fazla sayt imkam bulamadan 
oyun 2-0 galibiyetlerile bitti. 

Kalile reiai kapttyJ Alaway 
ne diyor? 

Miisabakadan sonra misafir taktm:n 
kafile reisi, taktm kaptant ve mac;m hake
mile konu§tuk. Bu miisabaka hakkmda 
soylediklerini yaztyoruz. • 

Misafir taktmm kafile reisi diyor ki: 
«- Oyun heyeti umumiyesi itibanle 

giizel olmu~tur. F enerbahc;e taktmt iimid 
ettigimiz gibi giizel oynarnt!ltr. Kalecinizi 
~ok begenmege mecburuz. Tak1mm sol 
taraf1 iyi ve kuvvetlidir. F enerbah~e temiz 
bir oyun oynad1gt i~in takdire laytkbr. 
Havamn steak olu§u oyunculanmtza fena 
tesir yapml~hr.» 

T aktm kaptant Erik diyor ki: 
«- Evvela Slcaktan ,ikayet etmege 

mecburuz. T aktmmtz cidden giizel oyna· 
ml§IIT. Aralarmda dikkate deger oyuncu
lar vardtr. Kaleci oldugum ic;in en ~ok na
zart dikkatimi celbeden kaleciniz olmu§
tur. fki tarafm da giizel ve temiz oynad!
gmt ve bundan dolayt ma~m giizel oldu
gunu soyliyebilirim. Hakemden memnu • 
nuz. Oyunu icab ettigi kadar temiz idare 
etmi1tir. 

F utbolculanmz topu ayaklannda ~ok 
tutuvorlar. Sahsi ovnamalart, futbolun 

Fenerbahce birinci talumt kaleeisi 
ingilizlerin bir akiDIDt durduruyor 

ray, bugiin ikinci ma<;t Dogansporla yap
It ve 4 • 0 ga\ib geldi. Hakem; Oc;oktan 
Mustafaydt. 

Galatasaray lakum: Osman • F aruk, 
Adnan • Mehmed, Rtza, Musa • Mu • 
rad, Boduri, Cemil, Salahaddin, Bedii. 

Galatasaray birinci devrede Murad ve 
Salahaddinin ayagile 2 go! c;1kardt. Dev· 
reyi 2 • 0 bitirdi. 

lkinci devrede lzmirliler, iki fmat ka
~trd!lar. 26 nc1 dakikada Dogampor mii· 
dafii F ethi, kendi kalesine Galatasaray 
hesabma ii<;iincii golii aUt. 33 iincii daki· 
kada da Boduri 4 iincii golii attt. Bu su· 
retle Galatasaray ikinci oyunu 4 • 0 ka· 
zandt. T akm, yann lstanbula hareket 
ediyor. 

Demirspor Rumanyada 3 • 0 
yenildi 

Biikre§ 1 I ( a.a.) - Rumanyada Ru· 
manya Demiryollan •por kuliibile Tiir· 
kiye Demiryollan idaresinin spar kuliibii 
olan Ankara Demirspor kuliibii arasmda 
burada biiyiik bir kalabahk oniinde bir 
rna<; yaptlmtjhr. 

Birinci haftaym golsiiz ge<;mi§, ikinci 
haftaymda Rumen taktmt arka arkaya iic; 

<;tkararak ma~1 3 • 0 kazanmlshr. 

Milli kiime ma~Iarmda puvan vaziyeti 
Taktm Ma~ Galib Berabere Mal!hlb At!tgt Yedigi Puvan 

A. Glicli 13 8 1 4 31 19 30 
Demirspor 11 8 1 2 31 14 28 
G. Saray 11 8 3 31 21 26 
Fener 11 6 1 4 26 18 24 
Besikt~ 10 5 1 4 24 13 21 
Vefa 12 3 2 7 28 32 20 
Doganspor 12 3 1 8 12 37 19 
Atesspor 11 1 1 9 8 31 14 

Fenerbahcenin spor bayrammda yaptlan atlctizm ma~mdan bir gortinti$ 
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IZMIR MEKTUBLAR/: 

izmirliler, istanbuldaki 
sergiyi ho§ gormiiyorlar 

~ehrimizdeki Y erli Mallar sergisinin, a~Ib~I izmir 
Fuar1 zamamna tesadiif ettirilmesi, izmirde 

bir ~ok miinaka~alara yol a~b 

Para~iit kulesinden Ktilttirpark ve ormanhga dogru bir bak1~ 

lzmir (Hususi) - $ehrin ileri gelen- yiik bir miizedir. Vekalet, Ha§erat Ens
lerile matbuatmda akisler yapan bir mev- titiisii miidiirii Nihad !yribozu, bu mii
zu miinaka1a edilmektedir. Bu, 1stanbu- zeyi, biitiin Tiirkiye ziraatini temsil eden 
lun, Galatasarayda a~acag1 yerli mallur bir 1ekilde ve fuara kadar hamlamaga 
sergisidir. lleri siiriilen kanaat 1u merkez- yetmijtir. 
dedir: Bunlar arasmda biiyiik~e bir meydan 

«Bu sergi, dogrudan dogruya lzmir kalmakta ve bu meydanm dibinde, inki
fuanm h~rpalamak, lstanbuldaki muhtelif lab miizesi kurulmaktad1r. Bu miizeuin 
miiesseselerin !zmir fuanna i1tirakleri im- mimarisi <;ok enteresan, cephesi <;ok oriji
kamm kaldnmak ve azaltmak gibi bir naldir. lntaall da yakmda bitecek ve bu
maksad ta§tmaktadlr. Hiisnii niyetle dii- raya, meydandan goriilebilecek 1ekilde 
!iiniip, boyle bir maksad olmadigim kabul Milli $efin bir biistii, meydana da bir in
etsek bile, a<;1h1 ve imtidad edi1 tarihinin k1lab abidesi dikilecektir. !nkilab miizesi
lzmir fuan zamanlanna isabel ettirilme- nin arkas1 da, boydan boya, yeni ve bii
si, otomatik 1ekilde bu neticeyi vermekte- yiik lzmir miizesine hamlanmi§hr. Bu
dir. giin, Basmahane civannda bulunan lzmir 

!zmir fuan, yalmz memleket degil, bey miizesi, tasnifte gosterilen biitiin dikkate 
nelmilel ol~iide ve ayni zamanda bugiin- ragmen, Egede ge<;en tarihi ve muhte§ein 
kii Tiirkiye kalkmmasmm Ege sahillerin- devirlerin buraya toplanan eserlerini isti
de biiyiik bir ifade ve timsali say1lan bir ab elmemekte ve miize evsafmdan mah
eserdir. Hiikumetin gosterdigi miizaheret rum bulunmaktad1r. Ancak, bu miizenin 
de, bu esere verdigi k1ymet ve ehemmi- in~ah oniimiizdeki sene ba§layacakllr. 
Yeti tebariiz ettirir. Binaenaleyh, 1zmir Meydamn karjisma isabel eden miista
fuarmm, 1stanbul tarahndan mukabil bir til 1ekilde havuzun ilerisinde, bir kanape 
sergi ile - hem de ayni tarihlerde hamla- vardn. Milli $ef !nonii, Ba!Vekaletleri 
nan bir sergi ile - zaytf!atilmamasi, bilakis zamamnda lzmir F uanm ziyaret ettikleri 
milli bir miiessese olarak kuvvetlendiril- zaman ilk defa burada istirahat etmi§ler
mesi lazimdi. Halbuki, tamamen bunun dir. F uar komitesi, bu kanapeye §Ik bir 
aksine 1ahid oluyoruz. Esasen, nedense, levha asarak o hadiseyi tespit edecektir. 
latanbul sanayi miiesseselerinin fuara it- «Diinkii, btlgiinkii, yarmki !zmir» pa
tirak 1ekilleri ~ok hafif ve alakalan da viyonu da bu civarda kurulacak ve bu su
gayet azd1r. Nitekim, bu vaziyeti hiiku- retle hakikaten zengin bir miize sitesi ku
met bile hissetmi§tir. ;iimdi ise, !stanbul rulacakllr. Buluj, ~ok miikemmel ve ori
sergisini bir vesile ittihaz ederek, esasen jinal olmu§tur, 
Tiirk fabrika ve sanayiini temsil etmekten Atiispor, tenis, Avcilar kuliibiinii de ih
~ok uzak olan i1tirak derecelerini, biisbii- tiva etmek iizere all! poligonu, havac1hk 
tiin azaltacaklardn. Biz bu teessiirii, 1z- kuliibii ve daha ileride futbolii de ihtiva et 
mir degil, memleket ve beynelmilel olan mek iizere muhtelif 1ubeler iizerinde ku
bir Tiirkiye fuan hesabma gosteriyoruz. rulmaktadn. Atl1spor hamhg1 bitmi§, Kiil
Halbuki, !stanbul Ege ile <;ok alakah bir tiir park dahilinde menajlara bile ba,Ian
!ehirdir. Biitiin ithalattmiZI oradan yap!- mi!!Jr. Tenis kortlan da hamlanmaktadu. 
yoruz. Kendi limamm1zdan yapbgtmiZ ih- All! poligonu, dogrudan dogruya lnhi
racatm bedelleri, istihlak ve ithalat e1ya- sarlar Vekiileti tarafmdan yapbnlmi§br. 
s1 getirtilmek suretile, gene fazladan faz- Dahili tertiba!I, biifesi, avc1lar miizesi, a
laya !stanbula gidiyor. Eger lzmir fuan, II§ salonu gayet giizel ve geni1tir. D11 tara
bu 1ehre bir kazanc buakiyorsa, biz iyice fma kameriyeler de kurulmujlur. Bu haf
biliriz ki, bu kazanc da done dola,a, hem ta i<;inde, halka a<;Ilacaktn. Zengin ve 
de k1sa bir zaman i~inde !stanbul piya- <;e1idli bir silah koleksiyonu, miiteharrik 
sasma aktyor. Menfaat baklmmdan da hedefler tamamen getirtilmi§tir. 
!stanbula kar§I faidesi olan bu fuar, ni- Havacthk kuliibiiniin para§iil<;iiliik §U
<;in !stanbulun hakiki sempati ve alakasi- besi, muntazaman faaliyet halindedir. Her 
na mazhar olmuyor; anlamJYoruz. Em in giin, k1z, erkek bir~ok gender, para§iitle 
olahm ki, bu fuar, Tiirkiyenin herhangi atlama tecriibeleri yapmaktadular. 
bir 1ehrinde k~rulamaz. Kurulsa bile bu F utbol sahasi, gelecek sene hazulanma
kadar cazib, bu kadar zengin olamaz. ga ba,layacak, ayni zamanda, atletizm 
<;:iinkii onu sinesine alan kiiltiirel, mede- pistini, du1 yerlerini, soyunma giyinme o
ni, i<;timai, terbiyevi mahiyette biiyiik bir dalanm ihtiva edecek ve bir miiddet son
Kiiltiirpark da mevzuubahstir. Bu fuar, ra, biiyiik kar§Ilatmalar burada yap1lar 
ayni zamanda, bugiinkii turizm davami- calr.tn. 
za miivazi ve onu alakaland!rbilecek bir 
vesiledir. Yeni turistik yollar sayesinde, 
fuara gelecek alan ziyaret<;iler ve miies
sese sahibleri, ayni zamanda Egenin en 
miistesna tabiat par~alanm ve bu toprak
larda yatan tarihi §aheserleri, Bergama, 
Efes harabelerini de goreceklerdir. Y ani 
lzmir beynelmilel fuan tek cepheli bir e
ser degil, <;ok tarafh ve her t~raf1 ayn 
bir k1ymet ve hedef ta§Iyan bir te§ekkiil
diir. Bu itibarladn ki, !stanbulun aliika
mhgma ve hareketine kar11 <;ok miitees-
£iriz.» 

Filhakika, Kiiltiir park, diger biiyiik ~e
hirlerimiz i~in de temenni edilen, giizellik 
ve faydas1 <;ok geni~ bir eserdir. Kiiltiir 
parkm ormanhklanndan, giil bah<;elerin
den, parklanndan bahsetmi§tim. 

Bu yerin, muhtelif ve geni~ eglence je
killerinden sarfmazar, IU ii<; esasm1 da u
nulmamak gerektir: 

Mi.izeler, sitesi, spar sitesi, umumi si
te. 

Miizeler sitesi, dogrudan dogruya dev
letin eseridir. ve evvela, saghk miizesinin 
kurulmasile ba1lami§IIr. Ba,vekil ve ve
killerimizin bile alaka ile seyrettikleri bu 
eserin, deniz cihetinde ikinci olarak ziraat 
miizesine b.,Janmi§ ve o da bitmi§tir. 0 
da, ayni miikemmeliyette, <;ok ~1k ve bii-

All§ poligonunun arka k1smmda, biiyiik 
ve zengin bir ser vardir. Burada, memle
k.tin en giizel, en nadide <;i<;ekleri yetil
tirilmektedir. Diinyanm her yerinden ge
tirilen tohum ve fidanlarla da ser'in muh
teviyal! arttmlmi§IIr. Boydanboya salon
larda, binlerce saks1, her <;e§id tohum ve 
<;i<;ekle doludur. Aynca, binanm on kis
mmdan da istifade edilmektedir. Bele
diye, bu sayede hem Kiiltiir Park! <;i<;ek
lendirmekte, hem de sal!~ yaparak epeyce 
varidat temin etmektedir. 

Bugiin Kiiltiir Parkta bir sinema var
d~r. Komite, tiyatro ihtiyacim dii§iinmii§ 
ve 2500 ki1ilik anfi ~eklinde biiyiik bir a
<;Ikhava tiyatrosu io§asma ba§lanm!§l!r. 0 
da fuara kadar hamlanm1~ olacakl!r. Ti
yatronun <;Iki§ yerinde geni1 bir asfalt cad
de ba,lamaktadir. 

Bu sene, fuann kavu§aca~ eserlerden 
biri de, cephesi 82 metre tutan ve ii<; bii
yiik kJSim iizerine hamlanan sergi •ara
yidir. Saraym orta kallnda gazino ve Ia
kania, iist k1smmda fuann resmi te§ek
kiilleri bulunacakllr. T aksimal! 300 stand 
iizerine yapilmi§lir. Ecnebi memleketler
den fuara i§tirak etmek isteyip de miimes
sil gondermek imkamm bulam1yan mii
esseselerin eserleri, 30 paviyonluk bir cep
hede, bizzat Belediye tarahndan te§hir e-

CUl\IHURIYET 

TUrkku,unun 

memleket turnesi 
[Bo.~taro./1 1 Inc! sahtted<l 

Filo, dogruca Eski1ehire gelmi1, Tiirk
kuju mensublan, yemeklerini Eski§ehirde 
havacilanmiz arasmda yemi§lerdir. 

E ski1ehirin ha vac1hga a11k halk1, Tiirk
ku,u filosunu tezahiiratla kar,IIami§hr. 

Fila, havanm Bilecik iizerinde yag1~h 
ve fahnah olmasmdan dolay1 hareketini 
bir miiddet tehir ederek hava raporlanm 
beklemi§tir. Raporlar ahnd1ktan sonra 
tam saat 12,25 te Eski§ehirden hareket 
eden Tiirkku§u filosu, sert bir havada ol
duk<;a fena 1artlar i<;inde yap1lan bir se
yahatten sonra saat 14,10 da Y e1ilkoye 
gelmi§tir. 

Fila, Y e§ilkoyde miifreze kumandam 
Halis, tegmen Biirhan, Devlet Havayol
lan Umum mUdiirii F erruh $ahinba§, 
lstanbul Hava Kurumu ba1kan1 R1za, 
Tiirkku§u ba1kam Sami, matbuat mii
messilleri, askeri ve sivil tayyareciler, 
Tiirk Hava Kurumu ve Tiirkku§u men
sublan ve binlerce balk tarafmdan hara
retle kar§llanmijllr. 

Fila, yere indikten sonra samimi bir 
kar§Ila§ma olmu§, tayyareciler hava miif
rezesince hawlanan biifede aglrlanm:§
lardlr. 

Tiirkku1u filosu, bugiin 7 de Ed:rne
ye hareket edecek ve Edirneden sonra se
ne 1ehrimiz iizerinden Bursa, lzmir, A
dana, Merzifon, Kayseriyi ziyaret ede -
rek Ankaraya donecektir. Seyahat bir 
haftada ikmal edilecektir. 

Tiirkku1unun bu turnesi, her sene ol
dugu gibi, Ku1 pilotlanmn miimaresele -
rini artnmak ve halkta havac1hk sevgisi 
yaratmak i<;in yap1lmaktadu. Bu arada 
Ku1 mensublan indikleri 1ehirlerde kon -
feranslar da vereceklerdir. 

Tiirkku,unun gencliie hitabt 
Diin filonun gelmesinden biraz sonra 

ii'< tayyarelik bir Tiirkku1u filosu, §ehrin 
iizerinde u<;arak genclige §U beyannameyi 
atmi§Ilr: 

«Liseliler ve lise mezunlan I Tiirkku
§Una ko1un I T ayyare subay1 ve Ku! og
retmeni oulnuz. Yurd semalannm mli-:1~
faasi i<;in sizleri gozliiyoruz. Hepinize 
kahramanlann kahraman1 olmak yolu a -
,.IImtjllr. Hava Kurumu ve Tiirkkulu 
ba,kanlanna miiracaatle §eraiti ogrenebi
lirsiniz.» 

latanbuldan aonra takib 
edilecek yol 

Ankara II (a.a.) - Tiirkku1u filo
su, bu turne esnasmda lstanbuldan sonra 
Edirne, Bursa, fzmir, <;:ivril, Konya, A
dana, Kayseri, Merzifona ugr1yacak ' ve 
takriben dart bin kilometrelik bir u<;u! 
yapacakhr. ----Ayaaofya mozaikleri 

Ayasofya mozaiklerinin meydana >I -
kariimast i~in ~ah§an Amerikah miite -
hasSIS Withmoore §ehrimize gelmi§, ~a· 
h§malanna ba§lamJ§hr. Miitehass1s, bu 
sene biiyiik cMeryem ve oglu> mozaikini 
meydana ~1karabilecegini iimid etmek -
tedir. -···-lranla hiiki'imetimiz araa1nda 

miizakereler 
Suriyeden verilen haberlere gore, 

!ran hiikilmeti biitiin transit muamela
tmm tskenderun iizerinden yapiimasi 
i~ in hiikilmetimizle miizakere halinde -
dir. Karde§ 1rana tskenderun korfezinde 
bir serbest mmtaka verilmesi iizerinde 
miizakereler cereyan etmektedir. 

Yeni Diyarbak1r- !r an hath bunu ko
lay•lkla temin etmi§ olacakhr . Bu suret
le iran, Akdenize en k1sa yoldan §imen
diferle baglanmi! bulunacakhr. 

Biiyiik diigiin miinasebett!e Tahrana 
gitmij olan heyetimiz erkanmdan ball
Jan bu hususta temasta bulunmu1lardir. 
l;>imdi bu tema,Jara Ankaradaki !ran ve 
Tahrandaki Turk sefaretleri vasitasile 
devam olundugu anla§Ilmaktadir. Hata
ytn ana vatana iltihakmt miiteakib, me
selenin kat'i~·et kesbedecegine muhak
kak nazarile bak1hyor. -···-T oprak Mahsulleri Ofisi 

kadrosu haz1rland1 
Toprak Mahsulleri Of:si umum mii

diirliigii ne Ofis idare meclisi reisi ve es
ki !stan bul Valisi Ra§id tayin edilmi§lir. 

Ofsin biit9e ve kadrosu hazirlanrni§· 
hr. Yeni §ekil eylillden itibaren tatbik 
olunacak\Ir. Heyeti tefti§iye kaldmlzm~, 
muraklbhklar ihdas olunmu~tur. -···-Sarho§ kadmlar 

Zab1ta, evvelki gece a1m derecede 
sarho§ clan iki kadmt yakalarni§hr. 
Bunlardan biri Leman ismindedir. Le -
man.l sarho§luk tesirile, evinin merd '
venini 91karken dii§rnii~. agtr surette ya
ralanrni§ttr. Di .~er sarho§ kadm Stanik 
isminde biridir. Stanik, yemberlila§ta 
nara atarken yakalanmi~Itr. 

dilecektir. Almanya, saraym i<; k1smmda 
kendisine geni1 bir k1s1m ayntmi§IIr. Mev
cud eski gazino, gelecek sene yikilacak
l!r. Saray, Ankara sergi sarayma nispetle 
ii,. misli biiyiik olacakllr. 

Goriiliiyor ki, fuar ve Kiiltiir park, ~ok 
geni1 esaslar dahilinde tamamlanmakta
da. Bir iki sene sonra, burada, biitiln 
memleketin alaka ve iftihanm toplayan 
bir eser yiikselmi1 olacakllr. 

l.ehistan1n verdigi I Cumhuriyei'in anketi: 3 I 
cevab L.----------------------------~ 

[BIL§taraf• 1 lncl sahlfedel 
lannm adedini arl!racai!J ve serbest tehir 
makamatu);ll hath hareketinden en ge
nii mikyasta icab eden neticeler istihrac 
edecegi ve bunun da ikhsadi sahada 
Danzip; ic;in biiyiik zararlar tevEd ede
cegi bildirilmektedir. 

Mekteblerde genclere 
lisani nasii ogretelim ? 

Alman ga:z:eteleri, Leh cevabtnr 
na11l telair ediyorlar? 

Bir mufetti~ ve bir doktor anlat1yor 
biiyiik .. gore, 

Berlin 11 (a.a.) - Alman matbu
a!J Sadaki tarafmdan verilen cevab1, 
«Danzig' e kar11 bir Leh tehdidi» mahi
yetinde telakki etmektedir. 

Asim Kiiltiire 
~ehirlerde hususi 

Galatasaray 
lis an 

gibi liseleri 

yapdacak i,, 
kollejleri a~mak, 

~ogaltmakhr 
Gazeteler, Polonyanm yeni nota.! hak

kmda Alman !stihbarat Biirosu tarafm
dan ne§redilen tebligi iktisab etmektedir
ler. Tebligde, Polonya tarafmdan tevdi 
edilen yeni notamn, Polonyanm Danzig
te hadiselere meydan vermemek degil, 
bilakis her ~areye ba§vurarak bunlara se
bebiyet vermeye c;ah§llgmt gostermekte 
oldugu iddia edilmektedir. 

L okal Anzerljger gazetesi Danzig'teki 
mii,ellah Leh giimriik memurlannm ik
llsadi birer cams oldu~unu yazmaktadn. 

Danzig haklnnda tavaaaut 
yaprlmamtf 

Berlin 11 (a.a .) - Alman mehafili, 
Danzig hakkmda Almanya ile Polonya 
arasmda tavassut yapJimi! veya yapJI
makta bulunmu~ olduguna dair ~1kan ha
berleri bir kere daha bugiin tekzib etmek
tedir. 

Alman aile:z:yaatnda Polonya 
aleyhine yaprlan niimayi~ 

Oppeln 11 (a.a.) - Alman silezya
smdaki Ratibur 1ehri, diin Polonyahlar 
aleyhinde yap1lan birtaktm harekata sah
ne olmujlur. Hitler Jugend erkiinmdan 
elli ki1iden ve Gestapo ajanlanndan bir 
grup, «Polonya yurdu» binas1m istila et
mi!tir. Bu bina, Almanyadaki Polonya
hlar birliginin mahalli binas1d1r. Binaya 
giren grup bu hareketlerini muhik goster
mek i~in Berlinden almi! olduklanm soy
ledilkeri bir telgrafi gostermi§lerdir. Bu 
telgraf binanm «Hitler Jugend» lehine 
musadere edilmesini amir bulunmakta
dn. Mutaarnzlar bu tebliga!J yapl!ktan 
sonra Polonya federasyonunun evrakm1 
musadere etmi1lerdir. Polonya armala
nn1 ayak altma ahp ezmi1lerdir. Pilsuds
ki'nin portresini yirtmi!lardir. 

«Polonya yurdu» nun i1gali miinase
betile diin ak1am Polonyahlar aleyhinde. 
muazzam bir niimayi§ yapiimijhr. Polon
ya yurdu 35 senedenberi bu mmtakadaki 
Polonyahlann kiiltiir hayatlannin merke

zi idi. 
Tahrikiimi:z: bir nutuk 

Mekteblerimizde genclere lisam nasi! 
ogretelim: 

lzmir Kultiir mecmuas1 sahibi ve 
Maarif miifetti§lerinden As1m Kiiltiir, 
anketimize verdigi cevabda diyor ki: 

«- Bir ink!lab, hayata aid yeni bir 
gorii1e, yeni bir kiiltiire, bir kelime ile 
yeni bir telakkiye sahib olmaktan ba1ka 
bir§eY degildir. !nblabimiz Tiirk mille
linin yiiziinii §arktan garba cevirdi. Her 
millet gibi, biz de, biitiin insanhgm mah 
alan garb kultiiriinden g1da alarak kuv -
vetlenmege karar vermi1 bulunuyoruz. 
F akat bundan istifadeye kalkllglmiz za
man iki giic;liikle karM hr11Ya kahyoruz: 

1 - Bugiin garbm kuvvetini te§kii 
eden eserlerden pek az1 dilimize ~evril -
mi1tir. 

2 - Onlardan istifade etrnek icin bir 
garb dilini bilmege ihtiyac vard1r. 

Lisan tedrisahna aid dii§iindiiklerim 
1udur: Bunun i,.in alan i1in menfi cihe
tini sayahm, ondan sonra da miispet ta
raflanni ele alahm: 

Liselerimizde, ogretmen okullanmtz -
da yinni y1ldanberi bilhassa bir ecnebi 
dilin ogretilmesine ehemmiyet verilmek -
tedir. Bu hususta biitiin tecriibeler yapii
ml§llr. F akat liseyi ikmal eden bir tale
benin okudugu lisana aid bir kitab1 oku
yup anlay1p ondan istifade etmesi netice
si elde edilememi§tir. Bununla hic;bir 1ey 
ogrenilmemi§tir, demek istemiyorum, fa
kat gaye temin edilmemi§tir. Bu §undan 
ileri gelmektedir: 

l - Bizim dilimizle, ecnebi bir dil 
arasmda ciimle le§ekkiilii bak1mmdan bii
yiik bir fark vardn. Birbirine Z!ddir. 

2 - Dilimizde yabanc1 bir dilin og
renilmesini kolayla§bracak, tabir caizse, 
kelime sermayesi de yoktur. 

Danzig 1 I (a.a.) - Dogu Prusya -
smdan a~keri spor §Onliklerine i1tirak i<;in hr. 
buraya gelmi1 olan 6000 muhafiz kitaalt Sonra muallimin 1ahsiyeti, metodu bii
mensubu, Danzig muhaf1z kitaatile bir - yiik rol oynamaktadtr. Muallim ve meto
likte Alman muhahz kitaal! kurmay reisi du haric olmak iizere, biz, diger iic jart
Luzein oniinde gec;id yapmi,lard~r. Ge - tan mahrum bulunuyoruz. Bu ise lisan 
~idde F oresten ile Senato reisi Grei•er de ogrenmeiii tasavvur edilebildii!i kadar 
ham bulunmujlardu. giide!tirmelr.tedir. Bilhassa sosyal muhi-

3 - Bir dilin ogrenmesinde ve oiire
nilmeainde belliba1h rolu i~timai muhit 
oynamaktad~r. Lisan ogrenmekte yaln1z 
goz ve agzm dejii], kulaiim da, hir ihti
yaCI takdir etmenin bu husu•ta devamh 
tahriklerin tesiri altmda bulunmak 1art-

F oresten, bir nutuk soyliyerek ezciimle tin tesiri o kadar barizdir ki, ben daha 
demi§tir ki: pek yakm bir zamanda bir olr.ulda be, 

«- Danzip;liler, Fuhrer c;ocuklanmn, y1l franMzca dersi goren bir cocukla de
Danzig miicadelesinde yeni bir kuvvet, digim dil muhitinde yeti§On bir ~ocugun 
yeni bir ce.aret i~in geldiklerini gormekle dildeki kabiliyetlerini tetkik ettigim vakit 
daima bahtiyardular. Danzig i<;indeki ikincisinin birincisinden daha kuvvetli ol-
400 bin Almamn anayurda donmek iste- dugunu gordiim. 
di~inden ve bu temenninin bir giin tnhak- Bunun i~in yaptlacak I"Y elit yeti1ecek 
kuk edeceginden hi<;bir zaman §iiphe et - ve yeti§tirilecek olanlar icin muayyen bii-
memi•tir.» yiik §Ohirlerde hususi lisan kollejleri ac-

Hiicum krt'aar kumandanr mak, daha dogrusu bugiinkii Galatasaray 
Berline dondii gibi liselerimizi <;ogaltmaktu. Bunun cit-

Danzig 11 (a.a.) _ Sarki Prusvada- 110da Oniversitemizde a<;IIacak lisan kur
ki na1.i k1t' alan kumandam Lutze ak1am larile liseden muayyen bir bilgi ile ge
iizeri Berline hareket etmi,tir. len genclere orada lisanlanm kuvvetlen

dirmek imk8nm1 vermektedir. Orta okul
~ayani dikkat bir miiracaatl 

Maruf bir bayan, zabttaya §&yani dik
kat bir miiracaatte bulunmu§tur. 

lara franmca ogretmeni yeti,tirmek icin 
Maarif Vekilliginin bu y1l yapl!g1 tee -
riibe, bu bak1mdan giizel neticeler ver -
mi1tir. Bugiinkii dil tedri•attndan daha 
iyi neticeler elde edilmesi hususuna ge -
Iince, bu, ogretmen ve metod i,idir. Ve
kiilet bunu da ele alm11 bulunmaktada. 

Sonra unutmamahYJZ ki, bir lisan oii
renmek bir gaye degil, bir vas1tadn. As1l 
gaye garb eserlerinden istifadedir. Her
kesin bir dil ogrenmesine imkiin yoktur. 

Asun Kiiltiir 

Bu <;ok gii<;tiir, c;ok zaman kaybedilmesi• 
ni icab etmektedir. Buna meydan verme• 
mek icin garbm ihtiyaclmiza cevab vere• 
cek her sahadaki eserlerini dilimize ~e
virmektir. Bir~ok biiyiik adamlar, ya • 
bane! bir dil bilmedikleri halde kendi dil· 
lerinden diinya fikir ne,riya!Jm takib nr· 
sahm bulmu§lardir. Misal olarak, bu as
no en biiyiik edib ve miitefekkiri alan 
Maksim Gorki'yi zikredebilirim. Bu su· 
retle bir yabancJ dil ogrenmek fmatma 

kavu,amiyanlann da garbdan ayni de • 
recede istifadeleri temin edilmi1 olur.» 

Dr. Kaz1m lsmaile gore: 

Operator doktor Kaz1m 1smail de §Un
lan soylemektedir: 

«- Simdiki halde modern ilmi tahsil 
i~in genclerimize garbm biiyiik dillerin
den birini ogretmek zaruridir. Bana gore 
iiniversite tahsilini yapan gender bu dili, 
Onivmitede dei!il, daha evvel oi!renmi, 
olmahdirlar ki, o dilden bir ilmi takib 
imkanmi bulabilsinler. Esasen dilin en 
iyi ve kolay ogrenilebilecegi ~ag, orta 
tahsil caiitd!r. 

Yiiksek tahsil i~in bir tek dilin kabul 
edilmesinin kiilliyen aleyhlndeyim. Bu, 
terakkiye manidir. Bilakis iic biiyiik ilim 
dilini, iic ayn lisede ogrenebiliriz. Bunun 
icin, orta tahsilin mebdeinden lisenin so
nuna kadar, baz1 ders saatlerinden istifa
de etmek suretile, dil tedrisahni arhrmak 
ve yabaoCI di) ogrenmeyi dersane iceri
sine sJkllhrmiyarak imkamn biitiin mii • 
saadesi nispetinde, o mektebde o yaban
CI dilin havasmi yaratmak ve <;ocuga onu 
bir ders gibi deiiil, o dille dii1iinmeyi tel· 
kin ve ihdas etmek suretile ogretebiliriz. 

Sonra, Oniversiteye mahrec olacak li
selerde klasik tahsil bittikten sonra, araya 
bir zaman koyarak o miiddeti mf yaban
CI dili kuvvetlendirmege hasrettikten ~on· 
ra c;ocuRu yiiksek tahsile verebiliriz. Bu 
fikrin programa taai!O.k edecek olan te
ferruatma girmiyorum. Ancak kitab, kii· 
tiibhane ve bilhassa boca meselesinin bi
rinci planda ehemmiyetleri oldugunu 
unulrnamak lazimdir. 

Ben miicerred bir 1ekilde yabanc1 dil 
ogrenmeye mukabil, bu nevi irfanm gol· 
gede kalmasma da raz1 degilim. Yani ya· 
banc1 dil bilgisi ba,kalanmn zaranna ola· 
rak elde edilmemelidir. 

Esasen ideal olan 1ey, her suretle kuv· 
vetli milli kiitiibhaneye ve hertiirlii irfan 
hazinelerine sahib olarak yabanc1 dili 
munzam bir bilgi mahiyetine indirmektir. 
Ama yukanda da dedigim gibi, bugiin 
i~in bundan bahsedecek halde degiliz.» 

Bu bayanm iddiasma nazaran, iki giin 
evvel bir pa§amn oglu clan kocas1, Ar
navudkoyiindeki evinden kendisini gez
mege gondermi§ ve kendisi basta oldu
gunu ileri siirerek evde kalmt§hr. tki 
saat kadar di§anda kald1ktan sonra evi· 
ne donen bayan, evini bombo§ bulmu§
tur. Biitiin ara~hrmalarma ragmen ko
casmt ve hizmet~ isini bulamaymca ko
casmm gene hizmet~i ktzla birlikte e§ -
yay1 da toplaytp ka~hklanm anlami§hr. 

Bunun iizerine kadmcag1z, zab1taya 
miiracaatle, kocasmm ve hizmet~isinin 
•IY• ile birlikte bulunmasmt istem '§tir. 
Bayan, kocastnm bu hareketinden dela
Y• davac1 olmadigtnt, yalmz e§yamn ken
disine iadesini ve hizmet~inin de Cum
huriyet Miidde:umumiligine tevdiini is
temcktedir. 

Yunanh talebeler ferefine verilen ~y ' 

...... 
Satm alacag1 evi balkondan 

tetkik ederken ... 
Bak1rkoyiinde oturan kazanci Remz:, 

Zeytinlik mahallesindc yeni satm ala
cagi evi balkondan tetkik ederken mu
vazenesini kaybedip a§agi dii1rnii§, muh
telif yerlerinden agtr yaralandigmdan 
hastaneye kaldmlmt!tlr. -···-Bacaklarl yand1 

Be§ikta§la :;>enlikdede mahallesinde 
oturan Kezban Yiiksel, eteklerini ben
zinle yikadJktan sonra kurutmak iste -
mi§, bu s1rada kuma1 ate§ alarak elbise 
yanmaya ba§lami§hr. K1zm bacaklar1 
yanmlli. gii~liikle kurtarllm~br. 

• Yunanh deniz talebelerinin dtinkii ~tezintilerinden bir inhba 
Dart giindenberi §ehrimizde bulunan lunmu§lardtr. Bu ~aya Tiirk denizcilerile 

dost Yunanistanm Ar1s mekteb gemisi - askeri ve sivil erkan da davet olunmu~
nin subay ve miirettebah, diin §ehirde tur. Yunan mekteb gemisi bugiin lima· 
serbest olarak gezintiler yapmi§lardir. 
Misafirler ogleden sonra 16 da Yunan mm1zdan Kostenceye hareket edecek ve 
konsoloshanesi tarafmdan Tarabyada, donii§le limanumzdan transit olarak ge
Tokathyan otelinde verilen ~ayda bu • ~ecektir. 
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Hasan gazoz ozii 
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~kerli, limonlu ve meyvah olup HASAN meyva ozilniln evsafma maliktir. 
$ampanya gibi lezzetli olup midto rahats1zhklarma §ifahdu, Hayabn kayna8'Idtr 

Dikkat ve istifade !le okuma~a cidden 
laYik bir mektub: 

4 •I 
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Soldan salta: 
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• .I cAylarca i§tahs1zhk ve bu yiizden ar
tan yorgunluktan sonra artlk yataga 
dii§meme pek az bir §•Y kalmt§tl. Goz
lerim s1k s1k karanyor, arastra ba§ ag
nlan, htzh yiiriidiik<;e <;arpmtllar, se
bebsiz nefes darhg1 ve bkanma ile ha
yatlm zehir ve zindan oluyordu . 

Doktorum DESCH!ENS :;lURUBU 
tavsiye etti. Bu tedaviye dikkatle devam 
ettim. <;ok k1sa qir zamanda §ikayetl~
rinden seer kalmad1. :;limdi sakin, miis
terih ve viicudce topluyum. Rengim 
herkesin begendigi bir revnak ald1. 

H i<; miibala~asJz, hayat ve saadetimi, 
doktorumun tavsiye etti~ DESCHiENS 
:;lURUBU'na borcluyum.> 

1 - Kudretl k!fl gelen (Jkl kellmeJ. 2 -
Alizlle l~lne ~ekenek, genl§. 3 - Blr ~e~ld 
mektebler (cemlJ, blr hayvan. 4 - Ters ~e
vlrln bayajp olur, mUrekkeb blr emir, no
ta. ~ - Bolluk. 6 - Avrupada blr nehlr, 
bando. 7 - Din lnkilll.b1 yapmlf olan tarl
hl ,ahslyetlerden, memurlann m~m1 ta
yln eden esas. 8 - Tors ~vlrlrsenlz blr !§a
ret slfatt olur, Avrupada blr nehlr, blr 
emir. 9 - tizerlnde klr 1zler1 bulunan blr 
elbtse par~a.u (!kt keltmeJ. 10 - Ters ~e
vlrirsenlz kom§udan evvel gellr, kadm, da
narun bajtl.l'tJ.Sl. 11 - BurUJjturucu blr mad
de, partlt•. 

Yukarldan a.plitya: 
1 - Qanakkale ctvanndakl blr v!IAyetln 

halkmdan. 2 - Blr lfln olacajtt zannma 
kapilan (lkl kellmeJ. 3 - .eecaat, uzuvla
rlllUZdan. 4 - VUcudden ~1kan!ardan blr!
nln l9lnde bulunur, yetl§oerek. ~ - Elbtse 
par~a.larmdan, aktoriin vazt!esl. 6 - Btr
§OYI yapmaktakl all§kanlllim tersl, lhtUA.f. 
7 - Nem11, elbtsede bulunur. 8 - ikamet
gll.h, otedenberl. 9 - Duvardakl tertlbat, 
biiyiik delioek. 10 - Kale, dlllnde rek~ket 
olan. 11 - Eskl Ol~Ulerden, hevesk!r. 
Evvelkl bulmaeanm halledllml.e ,ekll 

l~TIHASIZLIK • HAZIMSIZLIK· 
~i~KiNUK • BUlANTI • GAZ • 
SANCI- MiDE BOZUKLUGU • 
Oil • BARSAK ATALETI • 
iNKIBAZ • SIKINTI· SiNiR 

Filhakika DESCHiENS :;lURUBU ka
mn cevheri olan HEMOGLOB!NE'i ih
tiva ettigi i<;in gerek kam ve gerekse vii
cudiin tekmi! nesiclerini besler, tazeler, 
yeniler ve en luymetli hayati unsurlarla 
zenginle§tirir. 

Sizin de muhtac oldugunuz bu degil 
mi? 

DESCH!ENS :;lURUBU her eczanede 
mutlaka bulunur. 

Sat1hk Kargir ev 
Cagaloglunda Arifipa§a sokagmda 10 

numarah kargir 4 oda, banyo, terkos, 
havagazi, elektri{!i bulunan ev satt11ktJr. 
l<;indekilere miiracaat. 

ve oiitUn mlde ve barsak rahats•z-lluarJna k&rf~l 
•• •• 
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Dr. M. Osman Saka 

GogUs ve dahllt hastahklar 
MUtehass•s• 

kullammz. 
Mlde !Gin her yemekten sonra 1 • 2 tath k&$Jjp .vamn hardak su l~inde ve 
mUshil l~ln her sabah veya geee yatarken a~ karruna 1 • 2 ~orba k&§Ij!:J 
yanm bardak su i~inde kopiirterek l~melidir. HASAN MEYV A Ozt) 
Avrupa ve bilhassa ingiliz meyva tuzlanndan daha yiiksek oldugu kllt'i
yetle sabittir. Buna rngmen Avrupa meyva ozlerinden be~ misli daha ueuzour. 
HASAN MEYV A Ozu yaln•z bir tllrlll olup ~kersizdir ve ~ok kiiptirilr 

Istanbul Beledlyesi ka"''JSlnda Sinao 
Alta dalrelerl Telefon: 23565 

Sahhk arsa 

30 iki 
misli 50 Dort 

misli 80 kr. Cagaloglu Tevhid matbaaSJ arkasm • 
dakl sokakta kii§eba§l, bir arsa sal!hktrr. 
Biti§iktekl eve miiracaat. 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Gene) Sekreterliginden : 
Cumhuriyet Halk Partisi Gene! Sekreterlik Biirosu iGin; miisabaka ile 

4 ) miisevvid sekreter alma.cakttr. 
Miisabakaya dahil olmak i~in taliblerin : 
1 - Tiirk tabiiyetinde olmas1 • Niifus kagtdl) 
2 - Slhhatte bulunmast ( S1hhat raporu) 
3 - Askerlik hizmetlni !fa etml• olmast ( Askerl terhls veslkasJ) 
4 - Ali tahsili bulunmas1 ( Yiiksek tahsil diplomas! ) 
5 - Evvelce bulunduj!u hizmetlere aid ( beraati, zimmet ve hiisnii 

hizmet) mazbatalanm ibraz etmesi. 
6 - f!a•ka yerde herhangi bir me~gale ve vazifesinin bulunmamasJ 

~artbr. 
Yukartda yaZll1 vas1flart haiz bulunanlar arasmda 26 haziran 939 pazar. 

tesi giinii saat ( 10) da Parti Merkezinde yaptlacak imtihan neticesini ka
zananlar ayhlt ( 200 ) lira iicretle tavzif olunacaklard1r. 

Bu imtihana avni ~eralti haiz Parti Gene! Sekreterlik Biirosu Sekreter
leri c'.e i~tirak edebilecektir. 

Taliblerin 24 haziran 939 cumartesi giinii saat 13 e kadar Parti Gene! 
Sekreterlik Biirosu Ba~sekreter!i;tine vesikalart ve iiG lut'a fotografla birlikte 
miiracaatleri liizumu ilan olunur. • 2198 • ( 4088) 

Beyoglu Valaflar Direktorliigii ilanlar1 I -
Semti 

Si~li 

KiRALIK EMLAK 
Mahallesi 

Me$l'utiyet 

• 
G. Hasappa~a 

Sokak 
Ebek•z 

• 
• 

No. 
26/28 

• 
• 

C ! n s i 
Apt. 1 inci daire 

• 3 iincii • 
• 8 inci • 

Arsa 

Orman Koruma Genel Komutanhgmdan : 
Orman Koruma Gene! Komutanh/limn !stanbul Zeytinburnundaki ta

limgahl !htiyacJ iGin a~ag1da cins ve miktar1 yazth ( 8) kalem ya• sebze 
hizalarmda ~osterilen giin ve saatlerde Ankarada Yeni§ehirde Yiiksel cad
d.esinde Orman Koruma Gene! K. binasmdaki Satmalma Komisyonu tara
fmdan pazarhkla satm almacaktu. !steklilerin pazarhk p;iiniinde Komis-
yonda bulunmalart. • 2180 • ( 4038 ) 

Cinsi Miktar1 !hale giinii Saati 
Semizotu 1080 ) 
Kabak 12960 ) 
Pathcan 15120 ) 

Domates 4744 ) 

Barbunye fasulye 
Av!l.E!kadtn 
Barny a 
Patates 

10800 
6480 
2160 

20000 

) 
) 
) 

Maarif Vekilliginden: 

15 haziran 939 
Per~embe 

15 hazir an 939 
Persembe 

16 haziran 939 
Cum a 

11,00 

14.00 

11,00 

Maarif Vekilligince 2259 say1h kanun hiikiimlerine gore yazdmlma
dtklan iGin hususi tabiler tarafmdan bastrrtlmakta olan okul ders kitablan 
iGin tenz'latlt .giimriik tarifesine tabi tutularak memlekete ithal edilmek 
iizere filif(l'amh kag1d miisaac'.esi verilmesi ve bu kitablarm sab~ fiatlarmm 
da bu esasa gore yeniden tespiti kararla:;m1~ttr. 

Bu kitablan basa!'l!arm 20 haziran 939 tarihine kadar Maarif Vekilligine 
miiracaat ederek hang! SJmflarm kimler tarafmdan yaztlan hangi kitab
larmt ne nevi k<~gtd iizerine ne miktarda basbracaklartnJ ve bunun i~ln ne 
kadar kag1da ihtiyaclan bulundugunu ve bu kai!•d• ne vas1ta ile hangi 
tarihte getirteceklerini bir beyanname ile bildirmeleri rica <ilunur. 

• 2161'. ( 4012) 

Deniz F abrikalar1 Umum Miidiirliigiinden : 

Miitehass1s kimyagerler tarafm
dan senelerdenberi tetkik ve teteb
bu edilen ve biitiin diinyada tesir 
ve faydast miihim olan yeni bir 

KE~iFTiR 
Piiskiirtmiye liizum yok. 
Yakmak liizumu hissetmez. 
HiGbir zahmeti yok. 
Yalmz odamzm veya elb!se dola. 

bm1zm herhangi bir ko§esine astl· 
mas1 kafidir. 

Sizin ba~ka bir me~p;alenlz ol
madan ASEPTA tableti vazifesini 
kendi goriir. 

~~2 Hazlran 1939 

Kiirkleri, elbiseleri, ~ama~rrlan, 
hahl.ar1, vesaireyi tahrib eden Gtt
VELER! kiikiinden yok eder. 

Yemek salonuna, yatak od.asma, 
banyo odasma, mutfaga, aptesane
lere koyacak olursan1z, 

SiNEK - SiVRiSiNEK 
ve biitiin ha~arah uzakla~hrd!l!J 

gibi fena kokulan da lzale eder. 
Sari hastahklar mtkroblarrm 

la§Jyan ha§arattan korunmak !Gin 
EV!NlZE, APARTIMANINIZIN 
!~4Je bir veya birka~: A S E P T A 
tablet! asmak k~fidir. 

Eczanelerde ve biiyiik bakkaliye magazalarmda satl.hr. 
Sark tspen~iyari Laboratuan. istanbul 

Tiirk 

Bir Hangar Y aptJriiacak 
Hava Kurumu 

Genel Merkez 
1 - Etimes'udda Tiirkku§u alanmda yaptmlacak Hava Miiste~arh)!1 

Tecl'iibe ve Muayene Komisyonuna aid bir hangara talib Glkmad1gmdan 
ke§finde ~adilat yaptlarak tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye GJkartlml§hr. 

2 - Bu in~aatm •muhammen bedel! • 91,183 • lira c 42 • kuru~tur. 
3 - lstekliler bu i~e aid ~artname, ke~if vesair_!!ye aid evrakt Tiirk 

Hava Kurumu Genel Merkezinden • 4 • lira c 60 • kuru~ mukabilinde ala-
bilirler. . 

4 - Ekslltme 26/6/939 pazartesl giinii saat 16 da Tiirk Hava Kurumu 
Gene! merkezinde toplanacak Komlsyon tarafmd.an yaptlacaktrr. 

5 - Eksiltmive girebilmek !Gin lsteklilerln teklif mektublari!e blr!ikte 
a~al{1da yazt11 temlnat ve vesaikl ayn! giin saat 15 e kadar Kornlsyon Reis. 
ligine tevdi etmi~ olmalan lB.ztmdtr. 

6 - Muvakkat teminat miktan • 5809 • lira • 17 • kuru~tur. 
7 - Eksiltmlye girmek istiyenler 2490 numarah kanundaki ~artlan haiz 

olduktan ba~ka en az • 60,000 • lirahk miimasll bir is! muvaffakiyetle ba~ar
dJk!arma dair vesika ibraz etmeler! l~zlmdlr. ( 4162 r 

Anadoluyu terannUm aden Ilk ,ur kltab1 

Yazan : Eskl Hayat mecmuasmm deAarll ••lrlarlnden 
M. FARUK 00RTUNCA 

0~ yilz sahifeye yak10 bir cild i\'inde Vatan, Memleket, lnkilab duygulan 
berrak, temiz fiirler halinde birikmi,tir. Bu kitab matbaac1hk Alemlnin 
Avrupa kitablan tarzmda baallmt~, ipek ile cidlenmi, nefis bir eseridir. 

50 kuru,. Tevzl yerl lnkllab Kltabevl • latanbul 

Orman Koruma Genel 

Komutanhg1ndan: 
1 - Orman Koruma Gene! Komutanhj!mm !stanbulda Talimgah erat 

ihtiyact !~in iki y.iiz elli bin kilo ekmekle elli be:; bin kilo sJi(Jreti kapah 
zarf eksiltmesile ihalesi 27 haziran 939 sah giinii ekmegin saat 11 de, etin 
saat 14 te Ankarada Yeni~ehirde Orman Koruma Gene! Komutanhg1 bi. 
nasmda Satmalma Komisyonunda yaptlaukbr. 

2 - Ekmegin muhammen bedP-li 23850 ve etin 17600 lirad1r. 
3 - Ekmegin muvakkat teminatJ 1788 lira 75 kuru~, etin 1420 lirad1r, 
4 - $artnameleri hergiin paras1z olarak lstanbul ve Ankara Komis-

yonlarmda goriilebilir. lsteklilerin muvakkat teminat ve kanuni vesikalarile 
birlikte !hale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermelerl Uil.n 
olunur. ( 4152) 

Harb Okulu Komutanhgmdan : 
Bu sene haricden Harp Okulu"a girme;te lstekli bulunanlar f~!n ylrml 

dort ya~ma heniiz girmi~ olanlarla ttniversite ve dil(er yiiksek okullardan 
• 

Kasunpa~a 
Beyog!u 
Galata 

Sehidmuhtar 
Yenicami 

KayJklskeles! 
Tar!aba~1 
Fermeneciler M. 
Alipa~a hap. 

44 
4 

Ev Fabrikalanm•z s•hhiye kadrosuna 165 lira iicretli bir doktorla 98 lira iic- tahsilde iken Harl;> okuluna girmek istiyen talebelerin bulunduklan smJf 
Oda -Yuka?td.a yaz1h emlftk 31/5/940 giinii sonuna kadar kiraya verllmek 

iizere aGik arthrmJya konmu~tur. 
isteklilerin 19/6/939 giinii saat 14 

Semti Mahalles! 
Beyo~lu Hiiseyinaga 

te miiracaatler!. 
Sokak No. 
sogiid 19 

( 4061 ) 
Cinsi 
Ev 

YukarlCl.a yazt11 eml&k 31/5/939 giinii sonuna kadar kiraya verilmesi 
5/6/939 giiniinden itibaren bir ay miiddet!e pazarhga b~raktlmi§III'. lstekli
lerin hergiin miiracaatleri. ( 4060 ) 

- 22-
- Hay1r, hay1r, kat'iyyen ... 
Gaspar, bir lahza sustu. Sonra, mah

zun bir tavula: 
- Bir artist, bir ytld1z tammak iste

mi,tim... Y az1k I diye mmldand1. 
- Gaspar, beni iipmeden gidemez

sin. lmkam yok buakmam I 
Gaspar. kendine uzanan Kolet'in al

ntna ba1tan savma bir buse kondurdu. 
Kapl}'l a~tt. Ad1mm1 e1ikten d1§an alar
ken, aktris tekrar seslendi: 

- Giile giile, cicim; gez, hava al, 
~abuk gel. Kap1y1 kapatttktan sonra, §U 

kag1d1 kapmm tokmagma asmay1 unut
ma. Gelen giden rahats1z etmesin. 

Kag1d dedigi 1ey, iri bir mukavva ta
bela idi. Ozerinde «Kap1y1 ~ahp, rahat
s•z etmeyiniz» ibaresi yaZ1hyd1. Gaspar, 

bunu okuyunca glillimsedi. 
Diik <;tk1p gittikten sonra, gene kadm, 

vakit kaybetmeden dahili telefona ko§!U. 
Tath ve tela1h bir sesle, seslendi: 

- Allo l Ban a lutfen 213 numarah 
oday1 veriniz 1 

IX 
Diik cenablarm1 

aldahyorlar 
Gaspar, aktrisin dairesinden c;Ikttktan 

sonra, Ritz otelinin biiyiik merdivenin
den a§ag• inecegi yerde, sahanhkta bir 
miiddet durdu. Ortahk Isstzdt. Merdive
nin iistba§mdan altba§ma kadar, yalmz 
servis lambalarmm zaytf l§lklan yamyor
du. 

Gaspar tereddiid ediyordu. Her daki-

retli bir eczac1 ahnacagmdan isteklilerin sahib olduklarJ vesikalarla birlikte imtihan neticesini beklemeden Askerlik ~ubelerindeki talimata gore evsaf1 
Golciikte bulunan Deniz Fabrikalan Umurn Miidiirlii~line rniiracaatleri. (4011) haiz olanlarm Harb Okuluna almacaklar1 ilan olunur. ( 4127) 

~------------------------------------~ Gayib kopek 
Sert tiiylii Foxterrier, beyaz, iki ku • 

lag1 kahve xenginde, bir goziine perde 
inmi§, 4 haziranda Bogazi<;inde kaybol
du. Bulana ve haber verene miikafat ve
rilecektir. 

Satvet Lutfi Tozan, Emirgan 

kast, hatta her saniyesi son derece k•y
metli clan zamamm nasil kullanacagm1 
bir tiirlii kararla§t!tam1yordu. Muayyen 
olan vade, o en son ve me1'um vade, 
dev adtmlarile yakla§makta idi. Buna 
kat'iyyen §iiphe yoktu. 0 halde, ugrun
da ag1rhgmca para diikerek, adeta satm 
a!.rcasma kendine baglad1gt Kolet'i apar
bmanmda yalmzba1ma buak.p sokaklar
da siirtmek budala!.k degil miydi? 0-
nunla gecyirecegi macerayt, manaSiz bir 
dargm!.k, bir somurtkanhk, daha dogru
su liizumsuz bir izzeti nefis meselesinden 
dola}'l boyle yanda buak1p k1ymetli da
kikalanndan istifade etmemek, budala
hktan fazla bir1ey, bir nevi delilik ola
cakh. 

Geri dondii; aheste adimlarla tekrar 
kapmm online geldi. Elini tokmaga uzat
t•. F aka!, bu basil hareket bile, onun bii
ttin takatini birden kesen, tahammlilfer
sa bir gayret, bir yorgunluk gibi geldi. 
Derin bir bezginlik, sonsuz bir tiksinti. 
biitiin ruhunu kapladt. Kap1y1 a<;lp Ko
let'in odasma girmek icyin bir arzu duy
maz olmu,tu. 

Sahan!.gm yan tarafmdaki camekanh 
balkan kaptsma dogru yiiriidii. Bu bal
kan, aktrisin odasile merdivenba§t arasm
da bir kiiprii gibiydi. Oradan gec;ince, 

ONKAR SUYU tortu yapmaz, Bozulmaz, durdukc;a tathla~u. 
ONKA.R GAZOZU E_n modern tesisata maliktir. Ayni zaman~a 
ONKAR SODASI ~~~eler 80 derecede kaynar FI~_D!K Su yUile 

}'lkanmaktadir. Her yerde Hukar suyunu, 
ONKAR Gazozunu, HONKAR sodasm• 1srarla lsteylnlz ve l(:lnlz. 

Kolet'in oda kaptsml a~1p i~eri ginnek 
miimkiindii. Esasen, §iiyle uzai11p bak
mak, odanm ic;i~i giirmeye Hfi geliyor
du. 

Gaspar, camh kap1y1 a<;ll; balkona 
~1ktt. Ak1amdanberi kapah odalarda, ak
tris localannda biriken agu hava ile bu
nalm•' ba1•· serin, i~ a~1c1 rlizgarm te
masile biraz canland1. 

Bir sigara ya.kh. Uyuyan koskoca §eh
rin kar§Jsmda hulyaya daldt. 

Y1ldtz, gokyiiziinde, tehdid dolu pml
t.Iar sa~tyordu. Semada, bu c;ok aydrn
hk y1ld•zm c;iy l§l~!ndan ba§ka hic;bir fev
kaladelik yoktu. Oteki y1ld•zlar, her za
manki yerlerinde, ayni soluk aydmhkla
nm serpiyorlar; giikiin koyu kadife rengi 
ayni yumu§ak siyahhgl muhafaza edi
yordu. Sehir, bu sayiSIZ l§lklarm altmda, 
her zamanki miisterih uykusuna dalm•~
h. Hic;bir tarafta, diinyanm tabii gidi§i
ne aykm bir manzara goriilmiiyord.u. 

Gaspar, tepesinde, muayyen vadeli bir 
Demokles kthcl deh§etile sallanan fela
ketten bihaber, ml§ll m1~1l uyuyan 1ehri, 
geni§ bir bakl§la kucaklad1. Bu ucsuz bu
cakSiz mamurenin, i"indeki can!. ve can
SIZ biitiin varl•klarla beraber, iki giin son
ra yokluga kan§acagml, biitiin §U mede
niyetin yerinde, iki giin sonra, belki sa-

dece bir Ia~ y1gm1 kalacagm1; bu yoklu
ga, kendisinin de bir hi" halinde i1tirak 
edecegini, ac1 act dii§iindii. 

lki giin sonra, diinyanm bir ucundan 
girip iiteki ucundan -=•kacak alan haceri
semavi, giikyiiziinde, kiitii niyetlerle par
hyan hain bir giiz gibi bakarken, Gaspar, 
mahrumiyetler i~inde gec;en hayahnm IU 
son ii" giiniinden birinin de heba oldu
gunu deh,etle goriiyordu. Su dakikada, 
Ritz otelinin liiks bir odasmda, avuc do
lusu para mukabilinde elde ettigi giizel 
aktrisin yanmda bulunacakken, manaSiz 
bir gurur yiiziinden, balkonda sigara i~e
rek pis pis dii§iinmeye koyulmu§tu. Gar
drobdaki robdo1ambrlann sayiSl, onlann 
ceblerinde unutulmu~ gozliikler; Kolet'in, 
i~ine tiksinti veren halleri, iiniinde uzun 
veya kiSa herhengi bir miiddet omiir bu
lunan insanlan alakadar edebilecek nok
talardt. Kendisi gibi, topu topu iki giin
liik iimrii kalml§ bir zavallmm, bu hi~
ten teferriiata k1ymet vererek, her daki
kaSl paha bi~ilmez bir deger ta§lyan sa
atlerini bo1a ge~irmesi giiliinc bir§eydi. 

Biten sigaraSim attt. Kafi derecede ha
va alml§h. Tekrar apart1mana diinmeye, 
aktrisin yamna gitmeye karar verdi. 

Tam o esnada, Kolet'in dairesin
den gelen hafif bir giiriiltii, Gaspar'm at-

maya hamland1g1 ad1m1 durdurdu. Ba
~tm ~evirdi, baktt. Bulundugu yerden, sa
lonun i~i tabak gibi giiriiliiyordu. 

Giiriiltii salondan gelmi§ti. Gaspar, 
beden terbiyesi muallil)'li Gregor'un, m
hnda pijamas1 ve robdii1ambn oldugu 
halde, ayaklannm ucuna basarak, ulon• 
dan aktrisin odasma dogru yiiriidiigiinii 
giirdii. 

Gregor, karanhk odada, el yordamile 
ilerliyordu. lki iicy adtm atttktan sonra, 
bir iskemleye ~arptp yere yuvarland1. 

Gaspar, onun koyu bir kiifiir savurdugu
nu i1itti ve elini masaya dayay1p yerinden 
kalkmaya davrandlgtm giirdii. Fa kat, dii§

tiigii yerden masanm iistiinii giiremedi
gi ic;in, elini mayonez dolu bir tabaga 
daldJrrnl§, ikinci bir kiifiir daha savur
mu§!U. 

Bu sefer, parmaklan yelpaze gibi a
c;•k elini silmek icyin bir pe~ete ara§hr
di, buldu, cyekti. Fa kat bu cyektigi i•Y sof
ra iirtiisii idi. 

Miithi1 bir 1angtrtl oldu. Sofra iirtiisii, 
listiindeki tabak, cyanakla beraber, oldu
gu gibi yere serilmi§, saglam hi~ bir§eY 
kalmamak §aTtile, cama ve porselene 
miiteallik ne varsa tuzla buz olmu§tu. 

[Arkast varl 
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Gafenko Ankarada 
Dost Rumen Hariciye Naz1r1 biiyiik 

merasimle karsilandi 
' 

[Ba~taratt 1 tncl sahifede I 
sl vagonla Ankaraya gelmi,ler ve istas
yonda Hariciye Vekili ~iikrii Saracoglu 
ve e§i, Ankara Vali ve Belediye Reisi 
Nevzad Tandogan, Hariciye Vekaleti 
Umumi katibi Numan Menemencioglu, 
Ankara mevki komutam General Kemal 
Gok~e. Hariciye Vekaleti protokol dai
resi reisi Sevket Kec;eci, Hariciye birinci 
daire reis vekili Sedad Zeki Ors, Anka
ra Emniyet Direktorii Sinasi, merkez 
komutam Albay Demir Ali tara fmdan 
kars1lanm1slard1r. 

iki dost Hariciye Vekilleri ve rafika
larmm karslla§malan ~ok samimi olmus 
ve iki tal'l'f refakat ve maiyetl:rindeki 
zevat1 birbirlerine takdim eylemislerdlf. 

Sayan Saracoglu ile Madam Stoyko 
tarafmdan Madam Gafenkoya muhte
§em bir buket verilmistir. 

Muhterem misafirlerimize, Rumen ve 
Tiirk milli renklerile siislenmi§ bulunan 
gar peronunda yer alml§ bulunan bir ih
tiram kit' aS! resmi selami ifa eylemi§ 
ve m1Z1ka Rumen ve Tiirk milli marj
lanm c;alm11hr. 

Gafenko, yanmda Hariciye Vekili.miz 
Siikrii Saracoglu oldugu halde ihtiram 
k1t' aSim teftis etmis ve istasyonun i~ini 
dolduran kalabahk bir halk samimi te
zahiiratla dost misafirimizi selamlaml§

hr. 
Misafirlerimiz istasyondan, ikametle

rine hususi daireler tahsis edilmi1 bulunan 
Ankara Palas oteline gelmek iizere oto
mobillere bindikleri zaman, istasyon mey
danmda birikmis alan halk da ayni te
zahiiratta bulunmustur. 

1Ik otomobilde Gafenko ile Hariciye 
Vekilimiz, ikinci otomobilde de Madam 
Gafenko ile B ayan Saracoglu ve diger 
otomobillerde Rumen Hariciye Vekili
nin refakatinde bulunan ve istikbale isti
rak eden zevat yer almis bulunuyorlard1. 

Bastanbaja Rumen ve Turk bayrak
larile siislenmis bulunan istasyon cadde
sinden ge<;erek Ankara Palasa gelinciye 
kadar yol iizerinde yer yer toplanm15 bu
lunan halk, Rumen Hariciye Nazmm ve 
esini alk1slam1s ve misafirlerimiz bu •.•
mimi dostluk ~avaSI ic;inde otele gelmij-

lerdir. 
Diin akfamki ziyafet 

Ankara 11 ( a.a.) - Hariciye Vekili 
Siikrii Saracoglu ve refikaSI, bu aksam 
Ankara Pa!.<ta dost v<: miittefik Ruman-

anln muhte••m Hariciye N azm ekselans 
~afenko v• refikas1 5erefine bir ziyafet 
vermistir. Bu ziyafette baz1 Vekiller, 
Hariciye ve Rumanya biiyiik el~~ligi er
kam, Balkan devletleri diplomahg! ~az~r 
bulunmustur. Bu ziyafeti ~ok samiml bl! 
hava ic;inde ge~ vakte kadar devan:' ~den 
parlak bir kabul resmi takib eylemistlr. 

Siikrii Saracoglunun nutku 
z'i;·af.etin sonunda Hariciye Vekili 

Siikrii Saracoglu, a1ag1daki nutku irad 

etmi1tir: 
«- Aziz dostum Nam, 
Ekselansmlla Ankaraya has geldiniz 

demekle ve sizi bu birkac; giin i~inde SJkl 
ve dostane bir temas halinde aram1zda 
bulundurmaktan duydugumuz sevincimi -
zi bildirmekle biitiin Tiirk milletinin hissi
yahna terciimen aldugumdan eminim. 

Cumhuriyet hiikilmeti adma ve sah -
san kendi ad1ma, ekselansmiZln §ahsmda 
dost ve miittefik memleketin muh•erem 
miimessilini selamlamakla hassaten mem
nun bulunuvorum. 

Balkan Antantmm taraf1m1zdan iize
rin• k"ruldugu ,.;;lam temeli tt'kil eden 
sulh idealine, Atina vesikalarmm imza
smdanberi ge~en seneler zarfmda diiriist 
ve sad1k bir surette hizmet edilm1\tir. 
Mes'ud isbirligimizi, ayn ayn hepimizin 
siyasetlerimizin istiklalini bir ittihad nokt:.-
51 haline getirerek te~kilatland1rmaya m.u: 
vaffak olduk. Bu ittihad noktaSI, hanc1 
miinasebetlerinin sevk ve idaresinde Bal
kan devletlerinin mii§terek direktifini te§

kil evlemi§tir. 
Sulh icin viicude getirilen, sulh icinde 

inki •af eden ve sulh getiren B• 1bn An -
ta"IJ en miikemmel bir sulh aleti vazi -
fesini gormii§tiir ve hadiselerin tea kubu 
her ne olursa olsun en miikemmel bir su\h 
al••i kalacakt1r. 

Tiirkiye ile Rumanyay1 birbirine bag
hvan rab1ta!arm bu tarzda telakkisi, 
Balkan devletlerinden herbiri i~in en ha
kiki ifadesini, harici siyasetin muvaffaki
yeti i~in en esash unsuru te§ki! eden kuv
ve•li bir dahili tejkilatta bulmaktadll. 

Bay Nazll, iste bu unsuru, Rumanya, 
bii•iin milletin kendi biiyiik hiikiimdan et· 
rafmda birle~mesinde bulmaya muvaf
fak olmu§tur. Biikre~ten hareketinizin a
rifesinde, milll organizasyonun kat'i bir 
merhalesinin kiiladmda bulundunuz ve 
yeni Rumanya parlamentosu oniinde 
kuvvetli, miittehid ve kendisine dii§en va
zifeleri miidrik bir memleketin harici si
yasetini mes'ud ciimlelerle izah eyledi
ni7. 

Bay Nam; 
Soo bir azimle Avrupamn en :kan· 

~1k bir k1t'asm1 teskin etmi~ alan Bal. 
kan devletleri, kanh hadiselerin karl
~Ikhk ve kabus devrelcrinin acJsmt bir 
~oklarmdan daha iyi hissetmektedir. 
Bu devletler, tehlikelere biiyiik bir 
ccsaretlc kar~1 koymayJ bildiklerinden 
dolaytdu ki gcrek kcndilcri, gcrek bii
tiin diinya icin sulha azimkar bir su· 
rctte baf:h bulunmaktadu. 

Diinya yiiziinde hiikiim siiren emni • 
yetsizlik ortasmda, bizler, be§ sene ev
ve! bizi tophyan ayni idealin etrafmda 
bir!e§mi§ bu!unuyoruz. Bu birlik, biitiin 
Avrupa i>in miihim bir sulh unsurudur 
ve bundan boyle de milletlerimizin ve 
bizler gibi ayni mukaddes davaya ba!ih 
bulunan herkesin en biiyiik nej'ine ola
rak miihim bir sulh unsuru kalacakttr. 

Aziz dostum, 
Biiyiik dast ve miittefik memleketin 

Hariciye N azmmn Ankarayi ziyareti, 
Romanyamn harici siyasetinin §efligi va
zifesile Balkan antanh konseyinin bu se· 
neki reisligini ~ahSimzda birlestirdiginiz 
bir zamanda vukua gelmektedir. 

Bu iki yiiksek vaSJfla, sozlerimde, kalb
den gelen samimi bir dostluP;un hiirmetkar 
ifadesini bulmaniZI rica ederim. 

Kadehimi, Maieste Kral lkinci Ca
rol'un SJhhatine, dost ve miittefik Ru • 
manyanm 1an ve refahma, kaldmyor vc, 
aziz nazmm, sizin ve Ankarada bulun
maSI ziyaretinizin bizde bl!aktJgi minnet
tarhgi arttl!an Sayan Gafenko'nun >~h
hatinize i~iyorurn. 

Balkan Antantma ve Tiirkiye ile Ru
manyayl birbirine baghyan biiyiik dost
luga i~iyorum.» 

Misafir naztnn cevabt 
Muhterem misafirimiz, bu nutka aja

gldaki sozlerle mukabele eylemi§tir: 
«- Bay Vekil, 
Sozleriniz beni derin s'urette miitehas

sis etti. Bu s<izleriniz, asil ve hararetli ke
limelerle, ittifaklmllm temelini teskil eden 
ve bu ittifaki kuvvetli ve canh bir bag 
haline getiren his, hertiirlii imtiham mu
vaffakiyetie gec;irmi§ sad1k bir dostlugu 
ifade eylemektedir. 

Bu dostluk, milletlerimizi ayrumaz 
bir tarzda birbirine baglamaktadlr. 
Bu dostluk, hiikfunetlerimizi birbirine 
rapteylemekledir. Gene bu dastluk, 
Bay NaZir, ikimizi birbirine yak1a~tu
mt~ ve aram1zda enmiyetli ve muhab
betli isbirligi miinasebetleri viicude ge
tirmistir. 

Tiirkiyenin ve Rumanyanm birlikte 
ifa edecekleri vazifenin dogru bir tarzda 
anlayl§lnl bu dostluk hissine medyunuz. 
Kader, gerek sizlere ve gerek bizlere, 
milli inkisahmll ~er~evesi i~inde, biiyiik 
avrupai ehemmiyeti haiz birbirine mii1a
bih vazifeler vermi§tir. Sizler, biiyiik bir 
inkiiabcmm idaresi altmda muhtesem bir 
milli kalkmma hareketile yepyeni bir va
ziyete giren bir devlet otoritesile Bogaz
lann emniyetine nezaret ediyarsunuz. 
Bizler de, hakim ve cesur bir Krahn in
kllabkar hareketile yepyeni bir vaziyete 
giren enerjileri gittik~e daha miihim bir 
hale gelen bir vazifenin ermine vererek 
a§agl T unanm hiirriyetine nezaret ediyo
ruz. Bu birbirine benziyen ve birbirine 
bu derece SJkl surette bagh bulunan va
zifeler, bizleri, enternasyonal tesaniid va
zifelerimizin hakiki k1ymetlerile anlama
ga sevki amirdir. Umumi mahiyette men
faatleri miidafaa ediyoruz. Bu vazifele
rimizi, biitiin devletlerle en iyi miinase • 
betler idamesine gayret ederek, anlasma, 
uzlasma ve bitarafhk dahilinde yapmaga 
azmevlemis bulunuyoruz. 

Fakat biz, gerck bizim i~in, gerck 
digerleri i~in bu derece faydah alan 
vazifemizi, ancak arazimizin ernniye
tini ve milli istikliilimize hiirmeti mii
tcyakkJz bir surctte temin etmekle ifa 
edchiliriz. Bizim kin herscyden daha 
ziyade aziz olan bu miilkler, esasen, 
coiirafi vaziyetimiz dolay1sile de yiik
sck' entcrnasyonal bir menfaat irae et
mektedir. 

Bay Vekil, 

Komsu milletler arasmda bir sulh, bir
lik ve kardes isbirligine alet alan, hi~ 
kimseye kar51 miiteveccih bulunm1yan ve 
hi~bir Balkan milletini haricde tuhmyan 
Balkan Antantmm sulha ve Avrupa mu
vazenesine liizumlu oldugunu miidrik bu
lunuyoruz. !ste bundan dolay1du ki, ni
yetlerini ve sulhperver idealini bu derece 
sarih ciimlelerle tebariiz ettirdii(iniz bu 
antantm faydahhgm1 ve ehemmiyetini 
Elen ve Yugoslav dostlanm1zla diiriist 
ittihad halinde, her tiirlii seraitte, teyide 
ve ispata karar vermisizdir. 

Aziz dastum Bay Vekil, 

Sozierimi bitirmeden evvel, gerek refi
kamm ve gerek sahsan benim, TU:kive 
Cumhuriyeti merkezinde bulunmaktan ne 
dercce memnun oldugumuzu ve Sayan 
Saraco~lu, size ve biitiin Tiirk hiikumeti 
tarafmdan bize karsi gosterilen hiisnil 
kabulden ne derece miitehassis bulundu
gumuzu size bildirmek isterim. Sizlere, 
hepinize, derin surette medyunu 1iikramz. 

Her adtmda Kemal A tatiirkiin hailra
~~ giiriilen, feyiz ve kuovetler dolu bu §e• 
hirde, Biiyiik Bll§artcmm hal1rcw iinii,nde 

CUMHURIYET 

ADANA MEKTUBLAR/, 

Adana gar1 esasl1 bir 
surette tamir edildi 

~ehrin kurtulu' miicadelesinde biiyiik rol oyn1yan 
istasyon, ,imdi yepyeni bir haldedir 

' 

Adana ganndan bir gorilniis 
Adana (Hususi) - 6tedenberi ehem-~ ve keyfiyet balumlanndan ve hele eka

miyetli bir mevkii clan Adana gan, son nomik bir mevzu olu§lan dolaytsile ~ak 
ylllar i>inde yap1lan ilave ve tadillerle iistiin bir derecededir. Valua evvelce Ball 
cidden miikemmel bir hale girmi§ bulu- dad demiryolunun g~ti~i mmtakamn 
nuyor. Gi§eler, bekleme salonlan, me - ~evresi feci bir §ekilde tahrib edilmi§ 
sajeri ve ba~aj k1Simlan ba§tan b~a ve hiikfunetimizin ormanlan korumak 
yenilenm~ ve geni§letilmi~tir. istasyon maksadile giri~tigi tedbirler tatbik edl
binasmm hemen §arkma tesadiif eden linciye kadar da yer yer yangmlar ve 
k1sma, temiz ve ferah bir biife ve kazino fena kat'iyatla bu tiikenmez serve! kay· 
yapllrtlmi~, peronlar tanzim edilmi§. na~Imiz olduk~a hrrpalanm•§sa da, ta
gelip ge~ici yolculara kalayhk olsun di- biatin giir ve giimrah kudreti sayesinde 
ye buraya bir de biivet ilave edilmi§tir. biitiin bu gedikler az zaman i~inde dol
Bunlardan ba§ka istasyonun §ehre ba - mak istidad1m gostermektedir. Binaen -
kan cephesindeki gen~ meydan beton- aleyh Taros ormanlannt bugiin i~in Tiir
la tanzim ve elektriklerle ten vir edilerek kiyemizin en kesif ve en verimli bir 
nakil vas1ta!anmn cinslerine gore ki • mill! servet mevzuu olarak ele almakta 
Simlara aynlmi§, palmiyelerle siislen - hata yoktur. Ancak esefle soyliyebiliriz 
mi§tir. ki, bu hududsuz kaynaktan mill! ekono-

Ancak, biitiin bu iyi §eyler yap1hrken, mimiz, §imdiye kadar hi~ de !ay!l<ile is
Adananm miicadele tarihi bakimmdan tifade etmek imkamm bulamam1~ ve 
canlt birer vesikaSI alan bazt izler yok giizelim ormanlar §Unun bunun elinde 
edilm~tir ki, bundan ~ok ezi duyduk. ade:a hedredilmi§tir. . .. 

Filhakika Adana garmm, Adananm B!lhassa Pas ormanlanm 1§letme I§I, 
kurtulu§ miicadelesinde unutulmaz mev- bu meyanda ba§hba§ma bir yilan hikii
kii olmu~tu. Gar, daha ~imalde, baglar yesi. halini alm1§1lr. Halbuki Toro~lar -
i~indeki dii§man siper ve tel iirgiilerini dak1 ormanlann rasyanel ~ekilde I§le -
besliyen yaman bir istinad noktas1 rolii tilmesi takdirinde MISir, Filistin ve Su
oynuyordu. Milli kuvvetlerimiz, giiniin riye gibi. iitedenberi bu mmtak~lardan 
birinde Kurttepe mevkii ilerisine yer - kereste 1 thai eden memleketlenn ke -
le§tiril~n iki aded 10,5 luk abiisle Ada - reste isteklerini, biitiin rakiblerimi~_e t~
nay1 bambard1mana ba§lad1g1 vakil en fevvuk etmek suretile ve en musa1d 
ba§ta gelen hedef, Adana gan ve tamir- §artla~~a ~ar§;~am;~·. y~rdu.muza ~hem~ 
hanesi olmu§IU. Bu itibarla da gara bir ~~ky~t 1 kmslpe e t ohvlkZk ekmrned b~Y1 . erne 
ka' mermi dii~mii§ ve biiyiik tahribata 1m am 0 ayca a a u e I Jr. . 

b b' t mi•ti "'ehir kurtulduktan Sonra, Toroslardan ~•kip Akdemze 
se e Iye ver ' · " d"k"l C h S h B d G"k 
sanra, yillarca canh birer tarih hahraSl 0 Mu en eyt aAn,k ey .ab?' . ."hr. an, ok-
gibi itina ile muhafaza edilen bu delik su , anavga • su gJ. 1 mu Im 1rma -
de§iklerden bugiin hemen hi>bir iz kal- Jar, arm~ mrntakalann~a hazirlanacak 

t ·r maksadile hepsi de a]e1 ve kerestelerm kolayca demze kadar nak -mami§, am1 , . . . t • ·· 'd bul k 
beton Sivalarla kapattlml§hr. Bu anlat- hm temrn e mege musal . . unur en, 

t 
• · 1 d b .. 1 b ' · · Toroslann bu, servete tahVt!t kolay kay-Igim 12 er en ugun ya mz mnc1 pe- • • . ·r d 1 k 

b d . · d k 1 k naklarmdan hala JSh a e ey ememe , ronun gar mer 1vemn en ~~ l 1r en . b' 1 "d ld b 1 k k 1 k · her halde affedilmez 1r hata say1 sa ge-sag a, so a u unan ve or u u vaz1~ . 
fesini goren demir borulardaki obiis rekMtrr. . 

1 
.. .. k' C h 

. .. emnumyet e goruyoruz 1, urn u-
tahribah goze ~arpmi§tir. 1 h"k" t' · b ]• · · .. ·· ·· .. .. . . r yet u ume Imiz u .. z1mey1 gozonu· 

Gonul arzu ederdi k1, Adana ganm bu- ne alarak Toroslardaki ormanlan evve-
giinkii c~z~b hale .'?kan fa~! §efl~r, yu - lemirde fenni §ekilde tespite ve bunlar
kanda h1kaye eth~rmiz tanh ves•kalan• dan en iyi §ekilde nasi! istifade edilebi
m boyle .. y?k edece.kleri yerde, onl~n, !ece~ini tayine karar vererek miitehas
yarma butun hususJyetler~le devretsm- Sis elemanlarma bu mmtakayt etiid et • 
ler ve Adana miicadelesinin hususiy~ - tirmeg· e ba•lami< bulunuyar. 
t . · bil · 1 · · d b I bugun ' ' 1~1 . m1yen er t~m e u~ 8:' Bugiine kadar bu maksadla meyda • 
brrer Ibret ve §ehamet IZlen diye ya§al- na getirilmi§ hakiki ve rakamlara miis-
smlar... tenid ma1funat olmad1~ i~in biraz da 

Toros ormanlarr tespit ediliyor gotiirii pazarhk ve uluorta miitalealara 
Cografya kitablarmda Tiirkiye orman- mevzu alan Taros ormanlarmm reel ka

lanndan bahsedilirken cmemleketimizin biliyetleri ancak bu tespit ve tayin i§ • 
annan kesafeti itibarile en miihim mm· lerinden sonra tahakkuk edebilecektir. 
takast TaroslardJr> diye yaz!ltr. Bu itibarlad1r ki, hiikfunetimizin bu 

Filhakika Toros ormanlar~, ~imali A- iyi karar ve te§ebbiisiinii §iikranla kar • 
nadolu ormanlarma nazaran kemiyet §Ilamaktan kendimizi alam1yoruz. 

hiirmetle igilirim. - --~ riciye Nazm Gafenko ve e1i bugiln saat 
Ve onun Biiyiik Eserinin liyakatli ve 17 ye dogru Hipodroma gelmi1ler ve 

asil devamctsma kar§l derin hiirmet hissi- orada hazu bulunmakta olen Ba1vekil 
yaltmt ifade ederek, kadehimi, Ekselans Doktor Refik Saydam, Hariciye Veki
Tiirkiye Reisicumhurunun s1hhatine, li ;liikrii Saracoglu, Ziraat Vekili Muh
memlekelimin sadtk dostu Tiirkiyenin §On lis Erkmen ile birlikte at yan§lanm la
ve refahma, ve aziz dostum Bay Vekil, kib eylemislerdir. 
sizin ve muhlerem refikamz Bayan Sa· Gafenko ve e1inin Hipodroma geli§i, 
racoglunun sthhatinize kaldtnyorum. burada bulunmakta alan kalaball bir 

Balkan Antanllna i~iyorum.» halk tarafmdan siirekii alkl§larla kar§I-

Ziyaretler lanmi§hr. 
Ankara 1 I (a.a.) _ Bu sabah 5eh- Gafenko'nun relakatindeki zevat 

rimize gelmi§ alan muhterem misafiri- Anka:a 11 (a.a.) - Bugiin §ehr.i~i
miz Rumanya Hariciye N aZ!n Gafen- ze gelm11 bulunan Rumanya Hanc1ye 
ko, ogleden evvel Hariciye Vekili Sii~- Nazm Gafenko'nun refakatind~. bulu~
rii Saracoglu, Ba1vekil Doktor Ref1k makta alan Rumen matbuat mumesSil
Saydam, Biiyiik Millet Meclisi Reisi leri junlardu: 
Abdiilhalik Renday1 ziyaret etmil ve bu Rumen Matbuat Umum miidiirii 
ziyaretler iade edilmijtir. Madam Ga- Dragu, Rumen ajanSI miidiirii Th. So
fenko da Sayan Saracoglunu ziyaret et- lacalo, Rumanya Hariciye Nazmnm mii
mil ve bu ziyaret iade edilmi1tir. Mos- revvici efkan alan «Tinpul» gazetesinin 
yo ve Madam Gafenko ogle yemegini ba1muharriri M. Grigasescu, «Ruman
Rumanya Biiyiik El~iliginde hususi o- ya» gazetesinin siyasi muharriri Jacquer 
larak yemi,Ierdir. Paleologo, «Curentul» gazetesinin siyasi 

Atatiirkiin kabrine ~elenkler muharriri Romulus Dianu, «Seara» ga-
konuldu zetesi muharriri Damasehin. 

Ankara 11 (a.a.) - Rumanya Ha- Belgrad gazetelerinin nefriyalt 
riciye Nazm Gafenko, bugiin saat 16 da Belgrad 11 (a.a.) - Samuprava ga-
maiyetleri erkam ve Rumanyanm An- zetesi, harici siyaset hakkmda ne§rettigi 
kara Biiyiik Elc;isi Stoyka ile Rumen bir makalede Romanya Hariciye Nazm 
matbuat miimessilleri oldugu halde Et- Gafenko'nun Ankara seyahatinin ehem
nografya miizesine giderek Ebedi ;lef miyetini tebariiz ettirmekte ve bu seyaha
Atatiirkiin muvakkat kabrine bir c;elenk tin hedefi Balkanlarda sulhu takviye et
koymustur. Bu tazim ziyareti esnasmda mek oldugunu kaydeylemektedir. 
Ankara Emniyet Direktorii ~inasi ve bir Gazete, Romanya 1le Tiirkiyenin bey
polis ihtiram miifrezesi de ham bulun- neimilel bir te§riki mesai viicude getirmek 
mu§tur. hususundaki samimi arzulanm her vesile 

At yanflarmda ile ispat etmis olduklanm ilave eylemek -
~kara II (a.a.). - Rumanya Ha- ted; 

• 
Tayyare 

Piyangosu 

17836 numaral1 bilete 
15,000 lira isabet etti 

Bu ke,idenin en biiyiik ikramiyesi olan k1rk be~ 
bin lira diin ~Ikmad1, geri kalan numaralarm 

olunacak bugiin ~ekilmesine 
Tayyare piyangosunun haziran keji • 

desi, diin Beyo~lunda Asri sinemada ~e
kilmege ba§lamljtl.r. Bu ke§idenin en 
biiyiik ikramiyesi alan 45 bin lira diin 
''kmam1jhr. Geri kalan numaralar bu
giin ~ekilecektir. Diin ikramiye kaza • 
nanlar s1ra tertibile asa~Jdadtr: 

15 bin lira kazanan 
17836 

3 bin lira kazananlar 
508 14841 

Bin lira kazananlar 
2254 23994 38149 
500 lira kazananlar 

112 851 2545 4531 4897 6489 
7578 11838 18830 19156 23089 32045 

32199 33978 35279 36075 37095 

200 lira kazananlar 
1521 2352 3940 4766 4888 5317 
5373 6842 8994 9265 13439 15276 

17729 18525 19921 20514 21276 23459 
24788 27492 28086 28287 28427 30558 
30837 32899 34820 35850 37384 38038 

100 lira kazananlar 
283 1354 1668 1841 3664 4008 

5449 6406 9367 9532 9687 10526 
10865 11495 11528 12246 12941 13639 
13732 13960 14197 14427 14934 16290 
17512 17542 17598 17689 20225 23408 
23435 24025 24848 25323 25857 27048 
28703 29547 29842 30341 30753 32978 
33935 33938 34744 35007 35323 35909 
36936 36951 39341 

50 lira kazananlar 
104 368 379 477 624 828 
936 968 1050 1131 1758 1866 

1984 2191 2368 2462 2853 2877 
2900 3080 3235 3530 3935 3960 
4390 4525 4909 4980 5505 5658 
5738 5929 5981 6416 6550 6671 
6925 7034 7154 7410 7418 7419 
7531 7597 8019 8118 8155 8255 
8298 8311 8624 8676 8955 9013 
9083 9199 9727 10035 10525 11033 

11225 12067 12188 12428 12509 12688 
12801 12902 12915 13427 13754 13781 
13783 14168 14536 14628 14760 14840 
14886 15132 15767 15831 16005 16179 
16226 16250 16344 16582 16696 16912 
17247 17262 17736 17756 17802 18141 
18346 19918 20338 20365 20418 20564 
20585 20799 20837 20954 21001 21581 
21690 21747 21873 21980 22034 22901 
22918 22919 23044 23149 23173 23491 
23789 24029 24129 24204 24255 24644 
24704 24824 24948 25191 25355 25416 
25505 25627 26106 26353 26653 26930 
27529 27825 27890 28082 28250 28290 

Ceyhanda telefon 
servisi ba,Iadi 

Ceyhan (Hususi) - KasabamlZln zi
rai Iicari ve hatta smai bakundan ehem· 
mi~eti giinden gilne artmaktadU'. Bir 
ka, yt!danberi hararetle devam eden 
me§kllr belediye faa!iyeti, §ehrimizin 
~ehresini deg~tirdi. Fakat bu derece 
terakki istidadt giisteren bir yerde bu
giine kadar heniiz dahili telefon tesisah 
yap!lamamlj bulunuyordu. Alakadar • 
!arm miiracaatleri iizerine nihayet P.T.T. 
Umum miidiirliigiiniin kasabam1zda da 
100 abonelik bir santral kurulmasma 
ve tesisatm az zamanda tamamlanmaSl
na karar verdig'i haber almml§ ve bu ha
ber kasabam1zda alaka ve sevincle kar
§llanmi§hr. 

Ucran kalenin aeyahati 
Va§ington 11 (a.a.) - «U~an kale» 

saat 14,14 te Bolling'den havalanml§hr. 
!~inde Sarabia'mn cesedi vardll. Cesede 
Sarabia'mn karde1i alan Meksika deniz 
ata§esile Ruzvelt'ten Cardenas's bir me
sail hamil bulunan harbiye miistesan re· 
fakat etmektedirler. 

Tayyare, Meksikaya. Sayan. Sarabia
YI hamil bul.)!nan tayyareden bllka~ da
kika once varml§lll. 

Bir katil aucrlusu beraet etti 
Bursa 7 (Hususl) - inegoliin Muzal 

koyiinden Mustafa, 935 senesinde bir 
gece metrsei Hanifeyi yanrna alarak 
Hoylat kaphcalanna giderken yolda bir 
pusuya diijiiriilmii§ ve m~hul bir §ah1s 
tarafmdan k1skanchk yiiziinden ~ifte ile 
oldiiriilmii§tii. 0 zamandanberi buluna -
m1yan katil, g~enlerde yakalanrni§ ve 
Ag1rcezada muhakeme edilmi~tir. Fakat 
muhakemede dinlenen §ahid Ahmedle 
Halilin birer sab1kah olduk.lan ve bun
lann §ehadetlerinin birbirini tutma • 
mas1, aynca §imdiye kadar vak'ayl bU
dikleri halde bunu haber vermeden 
saklami§ bulunmalan gibi sebebler mah
kemece son defa yakalanan Hiiseyin oj!'
lu Ali <;;akma~m masumiyetine hiikmet-

tirmi§ ve kararda bu noktalar zikredi -
lerek Alinin beraet etti~i bild i ri!mi~tir. 

Ali, sevinc i~inde mahkeme salonunu 
terketmistir. 

devam 
28463 28502 28796 28738 28884 29389 
29449 29599 29600 29674 30301 30474 
30985 31036 31831 32108 32182 32312 
32449 32513 32543 32571 32608 32718 
32772 33201 33572 33696 33958 34262 
34380 34605 34782 34844 35576 35780 
36231 36299 36686 37053 37113 37322 
37747 37890 38012 38169 38233 38391 
38314 38380 38531 38588 38675 38693 
38758 38896 38921 38998 39279 39586 
39723 39972 

30 lira kazananlar 
168 516 778 820 907 955 
991 1039 1399 1460 1621 1674 

1852 1943 2577 2162 2241 2391 
2634 2964 3131 3323 3421 3585 
3640 3683 3723 3761 3789 3843 
3856 3951 3983 4319 4400 4530 
4677 4678 4892 4947 5025 5276 
5294 5550 5556 5598 5939 6034 
6419 6460 6583 6690 6711 6905 
6919 6940 7118 7275 7656 7692 
7707 7944 8370 8460 8509 8683 
8990 9110 9439 9464 9557 9608 
9714 9721 9861 9932 9933 9937 

10676 10821 10899 11071 11091 11168 
11407 11517 11587 11608 11934 12277 
12520 12934 12954 13167 13384 13447 
13477 13592 13952 13954 14153 14389 
14396 14409 14462 14935 15456 15493 
15543 15809 15810 15827 15936 16022 
16155 16286 16326 16429 16721 16842 
16878 16985 17020 17116 17219 17348 
17704 17786 17849 18182 18339 18363 
18486 18854 18859 19028 19092 19171 
19353 19486 19846 20055 20064 20080 
20128 20245 20530 20946 21029 21068 
21084 21170 21242 21430 21928 21944 
22029 22141 22280 22328 22628 22629 
22641 22932 23132 23390 23418 23475 
23483 23494 23510 23618 23685 23677 
23693 23843 23852 24074 24161 24177 
24305 24354 24424 24705 24771 24784 
25458 25712 25898 26072 26242 26744 
27085 27113 27387 27426 27604 27717 
27855 28023 28070 28125 28330 28353 
28635 28661 28832 28866 28904 28988 
29125 29227 29243 29382 29394 29503 
29831 29944 30012 30093 30540 30722 
31307 31654 31723 31928 31931 32134 
32310 32321 32373 32405 32614 32858 
32878 32911 32921 33059 33196 33407 
33513 33664 33788 33804 33830 33887 
34122 34243 34320 34382 34616 34740 
34771 34779 35226 35468 35602 35717 
35731 35819 35822 36262 36346 36529 
36663 36710 36918 36944 37107 37128 
37142 37374 37505 37512 38034 38037 
38088 38153 38267 38472 38620 38710 
38729 38792 38827 38886 39174 39786 
39958 

Pragda Alman ve ~ek 
polisleri arasmda kavga 

[Ba§taraf• 1 Inc! sahlfedt) 

bir tebligine g(ire diin gece Alman ve 
<;ek polisleri araSinda kavga ~1km1§ ve 
bir <;ek polisi olmii1tilr. Miicrimler tev• 
kif edilmi~tir. 

Y eni tedbir altnmtyor 
Prag 1 I (a.a.) - Resmen bildirildi· 

gine gore Kladnov'da bir Alman jandar• 
masmm oldiiriilmesi iizerine hiikiimet~e 
alman tedbirlerin miiessir oldugu goriil· 
diigiinden, Alman hamisi diin aksam a· 
hnmast mukarrer alan yeni tedbirlerden 
vazgecmistir. 

Ba1vekil General Clias nam Frank'i 
ziyaret ederek h&dise dolaytsile derin te• 
essiirlerini bildirmi1 ve katillerin tevkifi 
i~in hicbir noktanm ihmal edilmiyecei(ine 
dair teminat vermi§tir. 

Prag 11 (a.a.) - D. N. B. ajansi 
ne§rettigi bir tebligde Alman umumi va• 
lisinin Kladnov hadisesi etrafmda yap1lan 
tahkikat neticesinde 10 hazirand~n sonra 
ahnmaSI mukarrer tedbirleri 1imdilik tat· 
bikten vazge~1 oldugunu bildirmekte • 
dir. 

Bir hrrstz arantyor 
Prag 11 (a.a.) - Ceteka ajansmm 

bildirildigine gore Kladnov jandarma ku
mandanhgi Alman iandarmas1 Wilhelm 
Kniessel'in katilinin bulunmaSI icin tah· 
kikah genidetmi1tir. Simdi Josef Cecak 
isminde bir hllSizdan 1iiphe edilmektedir. 
Cecak, h1rS1zhk, cebren evlere girmek ve 
firar etmek ciirilmierinden maznundur. 
· Ceteka tarafmdan ne1redilen bir teb· 

ligde huslZin e1Hli tarif edilmekte ve 
1oyle denilmektedir: 

«Cecak, ciir'etli ve tehlikeli bir hlrsiz
du. Daima otomatik bir tabanca ile i~ 
goriir ve tabancasm1 tereddiid elmeden 
kullamr. Tevkif edilecegi zaman miite • 
yakk1z bulunulmaSI lazimd1r. 

Josef Cecak'm tevkif edilerek keyfiye· 
tin Kladnov jandarma dairesine bildiril· 
mesi rica olunur.» 

Cek Bafllekilinin teeuiirleri 
Prag 11 (a.a.) - Cek Ba~vekili Eli· 

as, umumi vali muavini Frank', ziyareO 
ederek Kladnov hadisesi dolay!Sile tees 
siirlerini bildinni1tir. 
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ZORLU OK9E LASTiKLERi 
En son teknikle viicude getirilmi~tir. 

Emsalinin fevkindedir. 

TEMiZDiR • ~IKTIR • GARANTiDiR. 
Aksini ispat edene 

1000 LiRA VERiLiR 
Her ok~e satan magazadan 1Srarla isteyiniz. 

Antalya Orman {:evirge Miidiirliigiinden : 
1 - Antalyanm Alanya kazasma bagh Siigud Devlet Ormanmdan bir 

sene miid.detle satlhga ~1kar!lan 1408 metre mikab gayrimamul ~am aga
cma verilen bedel haddi laylk giiriilmedigind.en yirmi giin miiddetle ve kapah 
zarf usulile tekrar arttirmiYa konulmu~tur. 

2 - Satu; 21/&/939 tarihine musadif ~ar$amba gunu saat 16 da Antalya 
Orman idaresinde yap!lacakhr . 

3 - Muhammen bedel ~amm beher gayrimamul metre mikab1 490 ku
ru$tur. 

4 - Muvnkkat teminat % 7,5 hesabile 517 lira 44 kuru$tur. 
5 - Teklif mektublan 21/6/939 giinii saat 15 e kadar behemehal An

talya Orman Miidurliij!iinde mute$ekkil Komisyon Reisligine verilmelidir. 
6 - 1;lartname ve mukavelenameyi giirmek istiyenlerin Ankarad.a Or. 

man Umum Miidiirliigiine ve Antalya Orman Cevirge Miidiirliigiine miira-
caatleri. ( 4020 ) 

I inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : -, 

I - 1;lartname ve niimunesi mucibince 75000 aded 45 kol t tabanca 
fi~egi a~Ik eksiltme usulile satm ahnacaktlr. 

II - Muhammen bedeli sif 3435, muvakkat teminatl 257.63 lirad1r. 
IIl - Eksiltme 19/VI/939 pazartesi gunii saat 10.30 da Kabata~ta Le

vazim ve Mubayaat ~besindeki Ahm Komisyonunda yap!lacak h r. 
IV - Sartname ve niimuneler hergUn sOzii ge~en §Ubeden paraSI:z;; 

ahnabilir 
V - 1stek1ilerin eksiltme icin tayin edilen giinde % 7,5 giivenme 

paralarile mezklir Komisyona gelmeleri. ( 3738 ) -1$in nev'i 

Gerze Bakunevi in~aah 
Giimii$hacikiiy Bak1mevi 
in$aati 

Ke$if bedeli 
Lira K. 
78.815,49 
81 .157.83 

"'r 7,5 teminatl 
Lira K. 
5911,16 
6086,83 

Eksiltme 
Sekli Saati 

Kapah zarf 10 
• • 11,30 

I - Sartname, plim ve ke~ifnameleri mucibince yukanda yaz11I Gerze 
ve Giimii~hac1kiiy Bak1mevlerinin in~aati kapali zarf usulile eksiltmiye 
konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hizalarmc'a 
giisterilmi~tir. 

III - Eksiltme 27 /Vl/939 sah giinii Kabala$ta Levaz1m ve Mubayaat 
1;>ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakbr. 

IV - Kesif ve ~artnameler hergiin siizii gecen ~ubeden ( 394 ve 405 ) 
kuru$ mukabilinde ahnabilir. 

V - isteklilerin yiiksek miihendis veya mimar olmalan olmad1klan 
takdirde ayni evsaf1 haiz bir miitehass:,s1 in~aatm sonuna kadar daimi olarak 
i~ ba~mda bulunduracaklarmi noterlikten musaddak bir taahhiic!. ka!(Idile 
temin etmeleri ve ( 70,000) lirahk bu gibi in~aati muvaffakiyetle yapm1~ 
olduklarma aid vesika vermeleri !8.zimdir. Miinakasaya i$tirak edecekler 
yukar1da yaz1h vesaikin 8 giin evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigu 
tnsaat ~ubesine ibr~z etmeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika 
almalan lazund1r. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu ve be$inci maddede yaZih kanuni ve
saikle % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
ed.ecek. olan kapah zarf!ar eksiltme giinii ihale saatlerinden hirer saat ev
veline kadar yukar1da ad1 ge~en Komi&yon :ea~kanhgma makbuz muka. 
bilinde vermeleri lazundir. ( 4033 ) 

Miinakalat Vekaleti 
istanbul Elektrik i~Ieri Umum Miidiirliigiinden: 

.. 
Ma!zementn ad1 

Fiber, prespan, mi
kanit san miicerrid 
serid. band 
Muhtelif demirden 
mamul malzeme 
Muhtelif pirincden 
mamul malzeme 
Cl1uklu demir 
• barr~ faconne • 

Eksil tme ~iin 
ve saati 

26/6/939 Pazartesi 
giinii saat 15 te 

29/6/939 Persembe 
giinii saat 15 te 
30/6/939 Cuma 
giinii saat 15 te 
6/7/939 Persembe 
giinii saat 15 te 

Eksiltme 
$ekli 

Ac1k 
eksiltme 

• 
Kapah 

zarf 
Ac1k 

eksiltme 
'CiF. 

Tahmin 
edilen 
bedel 

Lira K. 
3120.10 

2721.10 

5369,50 

4537,00 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 
234,01 

204,09 

402,72 

340,28 

1 - Yukanda isim ve muhammen 1>->c'l'lleri vaz1h 4 kalem malzeme, 
hi1.alormda giisterilen JZiin ve saatlerde. idarenin Tiinel basmda Metro han 
binP<mm fi inci katmda toplanan Komisvonda eksiltmeleri yapilacaktir. 

2 - Her eksiltmiye istirak icin. o eksiltmive aid muvakkat teminatm 
idareve te1·dii ve kanunun kendilerinden istedigi bell(elerin ibraz1. 

3 - Bu eksiltmelere aid .;artname ve mukavele projeleri idarenin Le. 
vaZim Miirltirliii'i.inc'P parasiZ olarak dagiblmaktadir. 

4 - Kaoah zarf usulile vaPilacak eksiltmive istirak edecek taliblerin 
teklif mektublanm sartMmesindeki t•rifat dairesinde haz1rhyarak eksiltme 
saatindel' bir saat evveline kadar. Komisyon Katibligine vermis olma
•n 1'\mr.dJr. ( 4110) 

ara~ el 
diker 

• • 
1~1 ve 
erkek 

makine kalfasile makine 

ve kadm terzi aramyor 
ile 

1 - Tophanede 2 No.li dikim evi icin sara~ el i$i ve makine kalfas1 
ve avnca makme ile elbise diker erkek ve kadm terzi almacaktir. 

2 - Yas ve askerlik nazan dikkate ahnmiyacakhr. 
3 - Ucret haftahk verilmek uzere taliblerin hiisniihal ve tifo a$1 ka-

Id.iarile b~rlikte hemen Dikimevi Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 4009 ) 

Daktilo aramyor 
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VEBOLIO. lsvic;rede Vebbolite A. G. nm 

KiREC TASFiYE CiHAZLARI 
ve .~-

H us usi 
8 A N Y 0 f":=;;;:;:'l 
APA RA H 

( ' 

~ I 

SIHHAT 

GUZELLiK 
IASARRUF 

"' -

• - -· SOPHELI SULARI TASFIYE EDEN CIHAZLAR • 
Seyahat l~in ve banyoya tatblk edllen 

VEBOLiD 
( C . B. MODELLERN ) 

12 liraya piyasaya arzetmb~tir. Be$ sene garanti 
Tiirkiye ~ark1karib sahibi imtiyaz1: VEBOLiD Ltd. $. 

MERKEZI : Istanbul, Galata, BiliQr sokak No. 7 •9, Posta kutusu 1094, 
Tel. 44507 

~UBELERI Ankara, Bankalar caddesi No. 22, Posta kutusu 45, Tel: 26el. 
: izmir, Mimar Kemaleddin cad. No. 15, Posta kutusu 72, Tel: 2365. 

Telgraf adr esi : Her yerde " VEBOLID, 
SaaHa so,ooo lltreye kadar tasflye k udretlnde clhaz ve teslsat. 

Taksitle sah~ yap1hr. Daima stok ve yedekleri mevcuttur. 
T aklidlerinden sakm1mz. 

Almanca muhaberata vaklf bayan 
daktilo aramyor. istanbul Yenipostane 
arkas1 Baker han USTi$ ~irketine mii -
racaat. 11 ................................................ 1 .................................... ... 

Ankara Vilayetin den: 

Senelik muham- Teminat 
men bedeli miktan 

1250 187,50 

1250 187,50 

Belediyesi ilanlar1 

Kiraya verilecek mahal 

Karaagac mezbahasi cumle kap!Sl kar
$1Smda 60 numarah barsakhane. 

Karaagacdaki 58 numarah barsakhane 
ile ciimle kap1s1 kar&Ismda iki arahk 

Kira 
miidc'.eti 

) 2 
) 

) 2 
) 

36 2,70 Arnavudkiiy Lutfiye mahallesi Balac1 ) 
sokak 18/29 No.h ev. ) 

1 

Yukanda bulunduklan mevkilerlc senelik kira bedelleri ve miiddetleri 
ve teminat m1ktarlan giisterilen emlak aGik artl!rma suretile kiraya veri
lecektir. Sartnameler Zab1t ve Muamelat Mudiirliigunde giiriilebilir. Talib
lerin yevmi ihale clan 27/6/939 sah giiniinde teminat makbuz veya mektub
larile saat 14,30 da Daimi Enciimende haz1r bulunmalan. ( 4145) 

Em ak ve ytam Bankas1ndan : 
Esas No. YERi Senelik kiras1 

T. L. 
519 Giiksu, Giiksu caddesi 1, 3, 8 110,

No.h arazi. 
Ac!.rcs ve tafsilah yukanda yaz!l1 gayrimenkul bir sene 

a~1k artl!rma ile kiraya verilecektir. 
!hale 16/6/939 tarihine musadif cuma giinii saat ondad1r. 
isteklilerin yukanda yaz1h depozito ile birlikte Bankam1z 

vi sine 

Depozito 
T. L. 
17,-

miiddetle ve 

Karacabey Merinos Y etistirme 
' 

~iftligi Miidiirliigiinden : 
C i N S 1 

Safknn Merinos yapag1 
Yanmkan Merinos yapag1 
Kivircik koyun yapagt 
Bacak, karm alb kirli yapaih 
ME·rinos kuzu ve ko~ yiinii 

Kilo 

17.396 
9.111 
4.068 
1.355 
3.052 

Kilo muhamrnen fiah 
Kuru$ 

120 
110 

65 
30 

100 

Ciftlik koyun ve kuzularmdan istihsal edilen yukanda cms1, miktan 
ve muhammen fiatlan yaz11I yiin ve yapag!lar kapah zarf usulile artt~r
miya konmu&tur. 

ihale 27 haziran 939 tarihinc musadif sal! giinii saat on be~te Ciftlik 
Merkezindt> .Miidiriyet odasmda toplanacak Ciftlik Komisyonunca yapi
lacaktir. 

Muvakkat teminat miktan • 2775 • lirad~r. 

istiyenler &artnamesini; tatil giinlerinden maac'a her~iin Ciftlik Mu
hasebesinde ve Bursa Merinos Miifetti~liginde; yiin ve yapag!lar da Ciftlik 
ambam:da giirebilirler. 

istekJilerin ihale giiniinde 2490 say!l1 kanun hukiimleri dahilinde ihale 
sa1;tinden bir saat evvel teminatlarmi ve teklif mektublarmi Komisyona 
tevdi etmelcri. ( 4064 ) 

Naf1a V ekaletinden: 
27/6/939 sah giinii sa at 11 de eksiltmesi yapilacagi ilan edilen 50 ton 

115000 aded galvanize tirfon bilahere basil olan ihtiyac dol~y1sile a;ttir!lara~ 
280000 adcd vc takribi 122 ton iizerinden Mersine sif teslim sartlle ecneb1 
mah iGin 17080 lira rnuhammen bedelle, kapah zarf usulile yeniden ek
siltmiye konulmu$tur. 

Yerli mali i~in de teklifte bulunulabilir. 
Eksiltme 7/7/939 cuma giinii saat 11 de Ankarada Nafta Vekaleti bina

smda Malzeme Miidiirliigu Odasmd.a toplanan Malzeme Eksiltme Komisyo. 
nunca yap!lacakhr. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferriiah bedelsiz olarak Malzeme Miidiirlii· 
giinden almabilir. 

Muvakkat teminat miktan 1281 lirad1r. 
isteklilerin teklif mektubJarmi muvakkat teminat ve &artnamesind• 

yaz1h vesaikle birlikte ayni giin saat 10 a kadar mezkUr Komisyona mllkbu: 
mukabilinde vermeleri Hizimdir. • 1864 • ( 3463) 

AGARAN 
SAc; LARA TURK TiCARET BANKASI A.~. 

Sa~ boyalan sa~lann tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yikan
makla ~Ikmaz, daima sabit ka
hr. Kumral ve siyah renkli s1hht 

sa~ boyalandir. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANES! 

BEYOGLU- iSTANBUL 

Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat

lerin ~ok zarif yeni modellerl geJmi~tir. 
Fiatlan 44 ila 68 !iradir. 

Ayda 3 Lira T aksitle 
Sirkecide Liman ham s1rasmda Yel

kenci han No. 8, saat 9 - 14 te miiracaat. 

Saltfb vo Bapnultarr1.11: Yuna• Narli 

umuml nefTI!Ian ll!are e<fen Yaz~ t,zm 
Mildara: H ihmet Munif Vlgen 

Her muameleleri • nevi 

Merkezi: ANKARA 

$UBELER 

Adapazar Bursa lzmit 

Safranbolu 

Tekirdag 

Barbn Eski~ehir 

Bolu Istanbul 

Dahilde ve haricde muhabirleri vard1r. 

T elgraf adresi : 

Umum Miidiirliik: TiiRKBANK - ~ubeler: TiCARET 

Bankam1zm istanbul ,ubesinde tesis edllen 

<<GECE KASASI» 
c;ok mUsaid ,artlarla saym mu,terilerimizin emrine amade bulundu· 

rulmaktad~r. izahat ahnmak Uzere gi~elerimize mUracaat olunmas1. 
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MAZON MEYVA TUZU 1

' SAPiKSIN 
Hazamsazhk, !fi!lkinlik, bulanta, gaz, 
sanca, mide bozuklugu, barsak ataleti iNKIBAZ :a;·~·:~~;~~a; MiDE Sa(; c!likUime ve kepeklen -

meslnln linUne ge(;el'. 

DEPOSU: 
ek!li l ik ve yanmalaranda ve biitiin MiDE, BARSAK bozukluklaranda kullananaz. 
HOROZ markasana dikkat. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutam1yan mumasil mustahzarlardan daha 
cabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. Yalmz toptan satl~ yeri: Mazon ve Boton ecza deposu. Yenipostane arkasl No. 31 l.tanbul 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;emberlit~ Peykhane sokak No. 4 ................. 

Vapurlartn haftahk hareket tarifesi : 
12 Hazlrandan 19 Hazlrana kadar muhtellf hatlarda 
kalkacak vapurlarm lslmlerl, kalk•• gUn ve saat

lerl ve kalkacaklar• r1hbmlar 
Karadcniz hathna 

Barhn hathna 

fzmit hathna 

Mudanya hathna 

Band1rrna hathna 

Karabiga hathna 

fmroz hathna 
Ayvahk hattma 

hmir Slir'at hafhna -
\Iersin hathna 

Sah 12 de (Aksu), Per~embe 12 de (Tan), Pazar 
16 da (Karadeniz). Galata R•ht1mmdan. 
Sail 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Mersin), 
Sirkeci R1h!Jmmdan. 
Sah, Per~cmbe ve Pazar 9,30 da (Uj!ur). Top.. 
hane R•hhmm&n. 
Pazartesi 13 te ve diger giinler 8,45 te (Trak) 
sistemi vapurlardan biri. Cumartesi aynca 13,30 
da ve Pazar aynca 20 de (Sus). Galata RlhtJ
mmdan. 
Pazartesi. Car~amba ve Cuma 8.15 te (Sus), ay
rJca Car~amba 20 de ( Mersin ), Cumartesi 20 
de (Antalya ) . 
Sah ve Cum a 19 da (Seyyar). Tophane Rihh
mmdan. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tqohane R1hbmmdan. 
Car~ a mba 15 te (Saadct). Cumartesi 15 te (Bar
tm). Sirkeci R1htumndan. 
Pazar 11 de ( Ege ). Galata R1htimmdan. 
Sah 10 da (Konya). Cum a 10 & (Dumlupmar). 
Sirkeci R•hllmmdan. 

Not: Vapur seferleri hakkmda her tilrlil maiO mat a~ajpda telefon nu-
maralan yaz!h acentalarJrnlzdan ogrenilir. 
Karakov acentahg1 Karakiiy, Kiipriiba~J 
Galata acentahg1 Galata, Deniz Ticareti 

Miid. binas1 altmda 
Sirkeci acentah,i!I Sirkeci, Yolcu salonu -

Tel: 42362 

Tel: 4013~ 
Tel: 22740 

tstanbulda Yahko~kii sokagm& Eminoniinde Topkap1 tramvaylarmm 
durdugu yerde kiiin Bankam1z emliikinden Ayniye hanmda ayn ayn 
kiraya vcrilmekte olan depolardan 6 numaramn kira miiddeti 14 hazi
randa 1 ve 2 numarahlarm da 30 haziranda tamam olacakllr. Bunlarm 
hepsini veyahud her hangi birini kiralamak istiyenlerin 12 haziran 1939 
pazartesi giinii saat 14 te her birisi i~in 500 lira ilk teminat ak~esile 
B~nkammn Binalar Servisine miiracaatleri. ( 4109) 

S1hhat ve 
Muavenet Vekaletinden : 

1 - Halk saglJk propagandas1 i~in numuneleri VekA1ette mevcud • 10 • 
cins rcnkli afi$in bcherinden onar bin aded olmak iizere cem'an c 100,000 • 
adcdinin ~ astmlmas1 kapah zarf usulile eksi!tmiye konulmu~tur. 

2 - P.u i~ icin tahmin Pdilen fiat • 7,500 • lirad1r. 
3 - !hale S1hhat ve i~timai Muavenet VekAletinde te$ekkiil eden 

hususi komisvon marifetile ve 28/6/939 ~ar$amba giinii saat • 15. te ya-
p•lacaktJr · 

4 - Teminah muvakkate mik!art • 562 • lira c 50 • kuru$tur. TeminatJ 
muvakkat~ 11akden veya tahvil olarak komisyonca ahnmtyacagm&n bunun 
daha evvel vezneye yatmlrni$ o!mas1 ve makbuzun zarfa konulmas1 JazJmdrr. 

5 - $artnameler bedelsiz olarak Ankarada S!hhat ve l~timat Mua
ven~t Vekaleti SaJthk P ropagandaSJ ve T1bb! lstatistik Umum Miidiirlii~nde 
ve Istanbulda S1hhat ve !~timai Muavenet Miidiirliigunde goriilebilir. 

6 - Zarflar 28/6/939 l(iinii saat • 14 • e Komlsyona verilml~ olmahd1r. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilmiyeceJti gibi kanunun tarifi 
dairesinde hazrrlanmam1~ ve miibiirlenmerni$ olan zarflar da kabul ed.ilmez. 

Miihim i Ian 
Miinakalat Vekaleti istanbul 

Deniz Ticaret Miidiirliigii 

Denizcilere ilan 
istanbul Elektrik !~Jeri Umum Miidiirliiguniin Eminonii ile Karakoy 

arasmda, Galata kopriisiiniin Halic cihetine ve dubalar zincirlerinin al
tma konmu$ olan denlzalh kablosunun tamir edi!mek iizere kaldmlaca~J 
aliikadarlara bildirilir. 

12 haziran 1939 da ba~hyacak ve 15 giin siirecek olan tamlr 1$i i<;in 
kullamlacak dubada arsmlusal i~aretler gece ve giindiiz bulunacaktir. Bu 
yerde!'l ge<;ecek gemilerin d.ubanm yakmmdan geo;memeleri denizcilere 
ilan olunur. ( 4151 ) 

Si.imer Bank Umum Miidiirliigiinden : 
1.) Tlirkiye demir ve ~lik fabrikalan idarc, kantin, hiboratuar, 

garaj, kame• binalan in$aah vahidi fiat esasile ve kapah zarf usulile ek
siltmivc konmu~tur. 

2.) l~bu in~aatm muhammen ke~if bedcli 270,993,53 lirad1r. 
3. ) Eksiltme evrakl 25 lira mukabilinde Siimer Bank Muamelat $U

besindcn ahnabilir. 
4. ) Eksiltme 20/6/939 sah giinii saat 16 da Ankarada Siimer Bank 

Umumi Mlidiirliik binasmda yapJ!acaktJr. 
5. ) 1stekliler teklif evrak1 meyamna ~imdive kadar yapm1~ olduklarJ 

bu kabil oslerlc bunlarm bedellerine ve hangi bankalarla muamelede bu
lundvklarma dalr vesikalarmt kovacaklardir. 

6 ) Muvakkat teminat miktan 14.600.- lirad1r. 
7. ) Teklfi mektubhrm1 havi zarflar kapah olarak ihalc giinii saat 

15 c kadar Ankarada Siimer Bank Muhaberat ~11hesine teslim edllecektir. 
Posta ilc gonderilen tekliflerin nihayet ihalc saatinden bir saat evve

le kadar r,clmi~ ve zarflann kanuni ~ekilde kapatJlmi~ olmas1 hiz1mdar 
8. ) Miiessese bu in~aatJ taliblerdcn dJlediJtine vermek veyahud mii-

hii kiimsiiz savmakta tam amen serbesttir. • 2195 • ( 4086 

Karacabey Panay1r1 
Karacabey Belediyesinden : 

Karacabeyin her cins hayvanat ve e~yayi ticariye panayirmm 15 
haziran 939 per~embe giiniind.en itibaren dort giin devam etmek iizere 
a~•lacai!• ve halkm her tiirlii esbab1 istirahati temin edilecegi ilan 
olunur. ( 3997 ) 

Orting_ 
Rad~olaPt 

UCUZLADI 

Tiirkive Biiyiik Millet Meclisi 
in~aat Komisyonundan: 

1 - Ankarada Yeni$ehirde Dcvlet mahallesinde yeni yap!lacak alan 
Biiylik Millet Meclisi binasmm 30 may1s 1939 tarihinde mukarrer olan ihalc 
giiniiQde verilen teklif komisyonca liiy1k hadde goriilmemi$ oldugundan 
eksiltmenin yenid.en yap1lmas• takarriir etmi~tlr. 

2 - !!:ale 26 haziran 1939 pazartesi giinii saat on be~te kapah zarf 
usulile Biiyiik Millet Meclisi ln~aat Komisyonu odasmda yapJlacaktJr. 

3 - !steklilerin evvelce gazetelerle 14, 20 ve 27 nisan 1939, 4, 11, 19 
may1s 1939 tarihlerinde iliin edilen ~artlara gore hareket etmeleri liizimdir. 

4 - 19 haziran 1939 pazartesi giinii iigleye kadar mali ve fenni eh
liyet vcsikalanm !n~aat Komisyonuna bir arzuhalle tevdi ederek eksiltmiye 
girebilmek !~in liiz1m olan vesaiki almalan ~arttJr. • 2093 • ( 3893 ) 

Devlet DemiryollarJ i$1etme U. Miidiirliigiinden: I 
Yolcu katarlarmda izdiham• onlemek ve vo!culugun daha miisald ~artlar 

altmda yapilmasml temin etmek maksadile 15/6/939 tarihinden itibaren 
Ankara - Haydarpasa - Ankara arasmda i~liyen 1 ve 2 No.h Andolu ekspres 
katarlarile 3 ve 4 No.h siir'at katar1armdaki birinci ve ikinci smrl araba
larda mevcud yer adedi nispetlnde bilet sahlmas• mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci smlf yer i~in 
25 kuru~ ve beher ikinci sm1f yer i~in 20 Kr. tediye etmek sartile : 

A - Ankara - ll:aydarpa~a arasmda ve mutekaoilen hergi.in seyriisefer 
eden 1 ve 2 No.I! Anadolu siir'at katan. 

B - Pazar, sah, <;arsamba ve cuma giinleri Ankaradan hareket eden 
3 No.I! siir'at katan; 

C - Pnzar, sah, per~embe ve cumartesi giinleri Haydarpa$adan hare
kef eden 4 No.h siir'at katan; 
i~ln Ankara ve Haydarpa~a mebde garlarile Polalh, Eski$ehir, Karakoy, 
Bilecik, Arlflye ve !zmit mutavass1d istasyonlardan yer kuponu temin ede
ceklerd.ir. 

Ycr kuponlartntn sahs maballeri ve zamanlan 
1 - Ankara gan; 
A - 3 No.h katar i~in katarm hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 

No.h Anadolu katan i~in, katarm hareket cdecegi giiniin saat 8 inden 
itibaren; 

2 - Haydarpa~a gar1; 

Deutsche Lufthansa 
Junk el's Ju 52 tlplnden 3 motol'lu bUyUk tayyal'e lie 

Pazar gunleri mustesna olmak Uzere seyrusefer tarifesi: 
lstanbuldan hal'eket 7 ,55 
Sofyaya muvasalat 10 ,4 5 
Belgl'ada , 11,40 
Budape1iJieye , 13,3 5 
Vlyanaya , 14 ,45 
Bel'llne , 17 ,10 

Gldl' • DtlnUliJ bllet Ucl'etl aynl zamanda tedlye edllecek 
olul'sa, dlinu, blletl Ucl'etlnden 

Yiizde 20 tenzilat yap1hr. 
Bu hava hatbn1n, Amsterdam, Alina, Briiksel, Biikr~, Kopenbag, 
Londra, Milino, Malmo, Paris, Roma, Venedik, Ziirih gibi biiyiik Av
rupa §ehirleri ile dp irtibab olup ayni giinde bu ~ebirlere var1hr. 

lzahat ve maJOmat almak Uzel'e ve kayld muamelesl l(;ln, 
tayyare blletl umuml sat•• ac.entas1 

" Hans Walter Feustel , 
Istanbul- Galata R1ht1m caddesl No. 45 adreslne mUracaat 

olunmahdll'. (Telefon : 41 178, Te lgl'af: Hansaflug) 

Naf1a 
Betonarme Koprii 

Vekaletinden : 
in~aab 

1 - Amasya Vilayeti dahilinde Amasya - Samsun yolu iizerindeki ah
~ab Ye$il rrrr.ak kopriisiiniin betonarme olarak yeniden in~aah • 38,500 • lira 
ke~if bedeli iizerinden kapab zarf usulilc cksiltmiye ~Ikanlm1~trr. 

2 - Eksiltme, 22/6/939 tarihine musadif per~embe giinii ogledcn evvel 
saat • 11 • de Naf1a Vekiiletinde $osc ve Kopriiler Reisligi odasmda yapJ
lacakhr. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri d.iger evrak • 193 • kuru~ 
mukabilinde ad1 ge~en Reislikten ahnabilir. 

4 - istcklilerin, eksiltme tarihinden en az sekiz giin evvel yaz1 ile 
Naf1a Vekaletine miiracaat ederek bu gibi in~aah yapabileceklerine dair eh
liyet vcsikas• a!malan liizimdtr. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin dordiincii maddcde bahsedilen vesika ile 
939 senesine aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ve • 2888 • lirahk muvakkat temi
natlarm• havi olarak 2490 sayil1 kanunun tarifab &iresinde haZ!rhyacaklan 
kapah zarflar.un ikinci madedo yazJ11 vakitten bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisvon Reisligine vermeleri muktezidir. ·2097• (3892) 

TUZLA iCMELERi 
15 Haziran Per~embe giinii a~1hyor. 

Adanada A~tlacak Artezyen Kuyusuna 
Aid Eksiltme ilaru 

Dahiliye Vekaleti nden : 
A - 4 No.I! siir'at katan lie 2 No.h Anadolu siir'at katar1 i~in hare- Adanada tahtclzemin su arashrmalan i<;in artezyen sondaj kuvusu "' 

ket saatinden 24 saat evvel; mas• ve mezkiir kuyuya icab ed.en tulumbalarm verilmesi i$i 2490 sayili 
3 - Polath istasyonu; kanun hiikiimleri dairesinde knpab zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 
Bu katarlarm Ankara ve Eski~ehirden hareketlerinden sonra; !~in kesif bedeli 29620 lirad•r. Muvakkat teminat 2221,50 liradrr. 
4 - Eskl~ehir gan; !hale 28 haziran 1939 tarihine rashyan cuma giinii saat 11 de Adana 
Polath ve Karakoyden hareketlerinden sonra; Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yap!lacakhr. 
5 - Karakoy istasyonu; Miinakasaya i~tirak edeceklerin buna muadil sondaj isi yaptlklarma dair 
Eski~ehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; Naf1a Vekiilct·, vesikasm1 teklif zarflarile bcraber vermeleri liizimd•r. 
6 - Bilecik lstasyonu; $artnamcler biliibedel Ankara& Bclcdiyeler !mar Heyeti Fen $efli-
Eski~ehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; ginden ve Adnna Bcledivesindcn almabilir. . 
7 - Arlfiye istasyonu; Bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyelt 
Bilecik ve izmitten hareketlerinden sonra; Fen $efligine ve Adana Belediyesinc miiracaatleri ve kapah tcklif zarflam~m 
8 - izmit istasyonu; muayyen giinde saat 10 a kadar Adana Bclcdivesinc verilmi$ veya posta Jle 
Hay&rpnsa ve Arifiyeden hareketlerindcn sonl;jl; bu saate kadar gonderilmis olmas1 laz1mdtr. Postada vaki olacak gecikmeler 
Yer kuponlan satacaklar, kabul edilrr.ez. • 2144 • ( 39R3) 
Mutavasstt istasyonlar kendi cmirlerindc kalacak serbest yer nispetinde 

1 yer kuponu satilabilecektir. .. 
Yolcularm ald1klan yer kuponlanm gid.ecekleri mahallere ve konduk

torler tarafmdan toplanmc1ya kadar muhafaza etmeleri liiz•mdrr. 
1 ve 2 No.h Anadolu siir'at katarlarmdaki biitiin birinci ve ikinci 

s1mf yerlerin evvelden kapatJlmasi zaruridir. Yer kuponu almam1~ olan 
yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No.h katarlarda yer kuponu alam1yan yolcular bu katarlard.a bu
lunan scrbest arabaya binebilirler, yer kuponu almakslZln No.h yerleri 
!$gal eden yolcular lsgal ettlklerl yerleri terketmiye mecburdurlar. 

Bu mc~zu hakkmda Ankara ve Haydarpa~a garlanmn !stihbarat Bii
rolarmda daha mufassal maliimat almabilir. 

Umumi 1stirahatin 1 ve herkes~e matliip intizamm tcmini iGin say1n hal
k1m1zm istasyon ve katar memurlarmm tavsiyelerine uymalanm ve tahsis 
edilip kuponlan verilen yerlerden ba$ka yerlere oturmamalanm ve her 
hangi bir ho~nudsuzluk vukuunda, dileklerini istasyon ve katar. memurl.an 
yanmda bulunan ~ikiiyet defterlerine yazmalanm ehemmivetle nca edenm. 

Umuml 1\liidiir. ( 4023 ) -D~vlct D~miryollan Havdarpa~a !~Jetmesi i~in ( 150.000) aded adi kerpi~ 
tuglasJ aG•k eksiltme ile satm almacak!Jr. .. . 

Bin ac.l.edinin muhammen bedeli on dort lira vc tutar1 iki bin yuz l•rad1r 
Tvglalar !Tavdarpasa _ Ankara mt!J iizerindeki istasyonlardan birinde 

vagon dahilinde teslim edilecektir. 
Eksiltme 16/6/939 tarihindeki cuma giinii saat on birde Haydarpa~ada 

!~letmc binasmda vaPJlacak!Jr. 
Kanuni evsaf• haiz isteklilerin eksiltme saatindC<t evvel muvakkat 

teminatlarim veznemize yabrmalan ve cksiltme saatinde Komisyona mii
racaat etmeleri l&z•mdir. 

$artnamc ve mukavele projeleri paras1z olarak Yo! Ba~miifetti$1iginden 
ahmr. ( 3815 ) -15/6/939 tarihinden itibaren Tuzla !,me trenleri l~lemiye bashyacakbr. 

Huvdarpa$a - !~me miinasebahm 18/23, 20/25, 22/27. 26/~1. 28/33, 
32/37. 36/41 ve 19 numarah katarlar temin edeccl\i gibi 7, 9, 10. 13. 14 
numarah ana hat katarlan da bu durakta hirer daki)<:a duracakhr. Fazla 
tafsiliit !~m istasyonlara miiracaat edilmesi rica olunur. ( 4177) 

T oprak Mahsulleri Ofisi istanbul ~ubesinden : 
ldaremizde asaihda cinsleri gosterilen takaslar sabl!khr. Sah~ $artlanm 

ogrenmek ve muktezi maliimah alabilmek iizere taliblerin 15/6/939 tarihine 
kadar ~ubcmize miiracaatleri. 

Hindi Cinl Takas• 
!ngiliz Takas1 1 

Takribcn 
• 

£. 8200.-/ 
£, 1000.-/- (4032) 

ETiBANK 
Genel 

iKi tn;~Y ~N•zc•rl;KTi~0
1

•r·~ii~;C~~TIR 
tsteklilcrill Ankarada Genel Sekrcterligc, tstanbulda Galata Voyvod~ 
caddesindc Giiven hanmdaki Etibank istanbul Biirosuna miiracaatler• 
iliin olunur. 

Ordu Halkevinin 2 nci 
in~aab YapbrJlacak 

Ordu C. H. P. Ba~kanhgmdan : 

Kisim 

1 - 2000n lira kesif bedelli Ordu Halkcvinin ikinci k!Slm insaa!J vahidi fiat 
csas iizerint'.en eksiltmive konulmustur. 

2 - ihale 29/6/939 per~embe giinii saat 15 te Parti kuragmda ilyonkurulca 
yaPJlacaktJr. 

3 - Eksiltme kapah zarf usulile yapJ!acakhr. 
4 - Bu isc aid evrak1 kesfiye ve projeler Parti kalcminde goriilebilir. 
5 - Eksiltmive girebilmek kin isteklilerin 1875 lirabk muvakkat teminat 

vermeleri ve ihale l(iiniinden nihavet sekiz qiin evveline kadar Vilfl
vct makamma miiracaatle alacaklarJ ehlivet vesikasile 939 yilma aid 
Ticarct Odas1 vesikas1m ibraz etm~leri liiZimdir. 

6 - Teklif mektublanmn ikinci maddede vaz1h saatten bir saat evvcline 
kadar makbuz mukabilinde 1Iviinkurul Ba~kanhbna verilmesi liizimdir. 
Posta ile gonderilecek mektubl~nn nihavet Sqat 15 e kadar gelmi~ 
olmalan aksi takdird.e postada olan gccikmeler kabul edilmiyecektir. 

( 3985 ) 

Edirne Valiliginde n: 
Edirne vilayeti iGin Emil maro 4 bis cift parcah kalbur makinesinc'.en 

8 adcd mubayaa cdilecektir. Talib olanlarm kars•hkh eksiltmive istirak 
etmek iizere 26 haziran 939 pazartesi giinii Edirne Valilij(J.ne miiracaatlerl 
iliin olunur. ( 3931 ) 

I 
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E 
MOTOSiKLETLERi 

iktJsadi, rand•manh ve fazla kullani~h 
bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSiKLETiNi 
Tercihen 

isteyiniz. 

SAGLAMLIGI, ~IKLIGI, HAFIFLiGl ve bilhassa UCUZLUGU 
ile PlY ASAMIZDA biiyiik ragbet kazanan 

A U E R 
1939 model B iS i K LET ve hafif 

MOTOSiKLETLERi 
En mU,kUipeaend blnlclyl 

bile memnun eder. 

Hakiki 
BAUER 
MamuiAttnJ yaln1z, 

Tiirkiye Umumi 
Vekili: 

Istanbul, Beyoglu 
lstlkiAI caddesl 

No. 30·34 

AR~iMiDiS MUESSESESi T. A.$. de 
bulabilirsinlz. Telefon : 44750/ 9 

--- =-=--=--- --_- - - _--- - -

Bi 

Ia a 

EOienceli 

tenezzuhlerinizi 

en vuksek marka 

ve kaliteden 

Me$hur BiANK i 

bisikletlerile vap1n1z 

I 
SiKLETLERi 

SAGLA!Vo- HAFiF- Z A RiF 

G A I. A T A - I-IEZ AA E N C A OOESI N o. 84 

PASTiL KATRAN HAKKI tiksUrUkleri ktikUnden 
keser tecrUbelidlr. 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

F abrikalar• T.A. $irketinden : 
Yeni tesisatla faaliyete ge~en A· 

dana fabrikam1zm silindirli 75 ve 
90 santim B. (Tip 2 ~ ifci) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip· 
likleri imaHiti piyasaya arzedil -
mil;tir. Sipari~ler bir hafta icinde 
gonderilir. 

Siparil; i<;in Adana fabrikanuza 
veya Ankara Atatiirk biilvan And 
apartrman No. 4 daireye miiracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: Ge~id - Ankara. 

Sa~ Bak1m1 

Kepekler! ve sac dokiilmesinl te
davi eden tesiri miicerreb bir ll11c· 
dll'. 

Zonguldak Valiliginden 
Zonguldak ViHiyeti i~ind.e Beycuma - <;aycuma yolunda yapJlacak •70000• 

lira ke§if bedelli §Ose in~aatJ i~i kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
Eksiltmesi 15/6/939 glinii saat 11 de Zonguldak Vilayet Daimt Enciime

ninde yapllacaktir. 
Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak Zonguldak Nana 

Miidiirliigiinde ve Daim! Enciimen kaleminde goriilebilir. 
Muvakkat teminat 5250 lirad1r. Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale 

gliniinden sekiz glin evvel Zonguldak Vilayetine miiracaat ederek Vilayet 
makammdan almlll!~ miiteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmd.an bu 
y1! icinde almml§ vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektub
lanm yukandaki giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet 
Daimi Enciimen vermeleri Ha.n olunur. ( 3873 ) 

COCUKL IZI 

Miinevver 
• 

Biitiin AnnelerfOSF A TIN'i Bilirler . 

F 0 F 
• s A T I N • • 

Fosfath, Vitaminli bir g1dadn. 

0 F 
• 

F s A T I N • • 
Cocuklann, 3 ayhktan itibaren tagadd ilerini kar$IIar. 

F 
• 

F 0 s A T I N • • 
En kuvvetli ~ocuk ~das1d1r. 

• 
F 0 s F A T I N • • 

Renksiz yanaklan pembele$tirlr. 

F 0 s F A 
• 

T I N: 
FOSFATlN: Fransadan 

Canh, kanh, kuvvetli yavrular yeti$tirir. 

gelir, taklidlerinden saktnnuz. 

FOSFATiN FALYER Markasile isteyiniz. 


