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~:&lr.J cath zengin bir say1 takdim 
ediyor. Ankarada, Kahramanlar yuvast 
Harb okulunda hususi miisaade ile ya
pilan zengin fotograflarla siislii re
portajl bilhassa biiyiik bir ala.ka ile 

'- okuyacaksmlZ. 

fir - umen Orfisme eri ~ eni ~~re __ m_ler 
EkseHins Gafenko ile Hariciye M~clzs, fa~zlat ~~gz'lzasznzn 
Vekilimiz Siikrii Saracoglu diin de muzakereszne dun ba§ladz 
miizakerelerine devam ettiler 

' 

Dost Rumen Hariciye Naztn Gafcnko ve maiyeti erkant, Alatiirkiin mancvi huzurunda ... ..................................... ..... .. .......... .. .... 
Hagat sahasz 

I stila politikasmm diinyayr 
giitiirecegi tek akrbet an
cak ve ancak harbden 

ibaret olabilir. 

Basvekilimizin DOle ziyafeti 
Ankara 12 (a.a.) - Muhterem mi- bulunmujtur. Madam Gafenko ise. re

safirimiz Rumanya Hariciye Nazm Ek- fakatinde Rumen gazetecileri oldugu hal
selans Gafenko, bu sabah Hariciye Ve- de, Gazi Terbiye Enstitiisiinii ziyaret et· M iinihte almml§ taahhiidler ne- ~.i!~ .. ~~~-~~ ... ~~.r.~~~-~!~ .. ~~~ ..... ~~:~~:::~.1~;~~ .......................... [.~.:~.~~: •• ~:'::.~ .. ~~:~.~ .. ~ .. ~~~ .. 

!an Alman}.:~~~:;kik.o~~~~~~~~:~;~ Ali Cetinkayamn gazetemize beyanatl 

Ali Rana Tarhan 
Di.inkii miizakerelerde siiz alan meb'uslanmtzdan : 

Hikmet Bayur Fuad Sirmen Refik ince 

Miistakil grupa mensub meb'uslar tenkidlerde bulunarak 
baz1 hiikiimlerde eksiklik oldugunu iddia ettiler, 

maddeler iizerinde gorii~me ~ar~amba giinii yap1lacak 
• t"h t I" t I Ankara 12 (Telefonla) - Devlet 1m I an a 1ma name- memurlan ayhklarmm tevhid ve teadu!u-

sinde yeni degi~iklik 
Devam miiddetinin ii~te 
birinden fazla devama1z 
h g1 goriilen talebeler, 

a1mfta h1ralohyor 

Ankara 12 ( a.a.) - Orta o
hul s.nav talimatnamesinin 12 
nci, lise s.nav talimatnam esinin 
21 inci ve ogretmen ohullart ··
r.av talimatnamesinin 20 nci 
maddelerinin birinci flkralarr
mn afagtdaki ,ek ilde deiiJti
rildigi Maarif Vekilliginden 

ne dair olan kanunun baz1 maddelerinin 
degi1tirilmesi hakkmdaki liiyiha, buglin
kii Meclis ruznamesinin 15 inci madde,i-

ni te1kil ediyordu. Mahsus bir kanun!a 
devletten bir hak temin eden veya serma
yesinin yansmdan fazla.1 devlete aid olan 
banka ve mliesseseler memurlarmm maa1 

[Arka.s1 Sa. 9 siltun 1 del 
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Dahiliye V ekilinin imar 
plant iizerindeki tetkikat1 
Faik Oztrak: «istirnlak kanununun tadilile 
hi~bir kimsenin mahna ve tasarruf hakkma 

zarar gelecek degildir » diyor 
kalan milli Cek devletinin arlik k1lma ha
ta gelmiyecekti. 0 zamana kadar Alman· 
ya uk nazariyesine istinad ile yiiriiyordu. 
Yalmz alii ayhk bir faslla ile ve diger 
akidlere sormaga hi~ liizum goriilmeksizin 
biitiin Ceko - Slovakya Almanyaya ilhak 
edildikten sonra ortaya yeni nazariyeler 
~•kt1: T arihi saba ve bilhassa hayat saha-
51. Bu iki iddiadan birincisinin s1b bir mii
naka§aya tahammiilii olm!Jacak kadar 
basit ve ~iiriik oldugu meydandad1r. Y e
ni istila emellerinin pi§tan olan ikinci iddi
anm ise sahiblerince halii kuvvet1e ileri 

ingiltereye ISmarlanacak ._'e_b'-·~i -
0

'" .... ~:-~!!_~~~-·. 9-•iitu-" s- da ... l 

vapurlarimiz lmar program! 

siiriilmekte devam ettigi goriiliiyor. 
Nitekim Arnavudlugun ortadan kaldl-

rllmaSI da hayat sahas1 nazariyesine isti
nad ettirilmi1tir. Hayat sahas1 ne demek
tir? 

.Simdiye kadar goriilen misallerinden 
anlaslld,gma gore totaliter devietlerce ele 
ge~irilmesi miimkiin her yer on lar hesa
bma bir hayat sahas1d1r. Amma o hayat 
sahalannda zaten ba1ka milletler kendi 
milli hakimiyet ve istiklallerinin huzur ve 
emniyeti i~inde ya§aylp gidiyorlarm1~. 

• yen I 
Krup tezgahlarmda yapdan gemilerden 
«Egemenlik» digerine de «Sava~» ismi 

birine 
verildi 

T otaliter devletlere gore bunun hiikmii 
olamaz. Y almz on lara hayat sahaSI liizlm
du, baskalannm istikliilden esarete ge~
melerinin onlarm nazannda hi<;bir ehem
miyet ve k1ymeti yoktur. Ve hayat sahaSI
nm bir hududu da olmad1gma gore bunu ~ 
diinyamn biiyiik bir k15ml i.izerinde ve 
boy !elikle giderek biiti.in diinya iizerinde 
hakimiyet tesisi arzularile tefsir etmekten 

Alman tczgahlarmda yapd an ve denize indirilen gemilerimizden biri 

ba•ka ~are de kalmaz. 
Ancak bu arzular amlardan ve amlar

danberi kendi yurdlanmn huzur ve emni
yeti i~inde yasamaga alljiDI§ ve icabmda 
bu yurdlan biitiin varhklarile miidafaa

Ankara 12 (T elefonla) - Deniz - Romorkorciiliik, Halic F abrika ve 1-la
bankm ilgasile uzak ve yakm seferler hiz- vuzlan, !stinye doklan, .Silep<;ilik ve 
meti Gemi kurtarma K1lavuzluk ve [Arka.sl sa. 7 su ··m S tel 
l l lllllllt1tlllllllllllllllllltllllllltlllllllltll~lllllllllltttlllllltllllltlllllllltlltllllllllltlllllllllll1llllllllllllllltllllllllllllllltllll\l l ll l llllllllltl l •ltllltllllllllll 

Habe§ ~eteleri faaliyette 
dan sekinmiyecek milletlerin mevcudiyet T ekli 
ve baka haklarile tearuz ediyor. Hayat 
sahaSI iddiasmda 1srar etmek, istila harb
leri a~maga karar vermi1 olmak demektir. _ 
(eko - Slovakya ve Arnavudluk gibi bir
h~ kii~iik memleketin hayatlarma kasdo
lunmaSI neticesinde ta Amerikaya vann
clya kadar biitiin memleketlerde uyanml§ 

Havariatm 
dort italyan 

kumandasmdaki kuvvetler, 
aldilar 

YUNUS NA DI 
Jrkast Sa. 3 siitun 6 dal 

Tayyare piyangosu 

Haziran ke~idesi dUn netice
lendi. 45 bin lira 26178 
numarah bilete isabel etti 
Kazanan numaralarm tam vc 

zabitini • es1r 

muntazam listcsi 7 nci sahifcmizde italyanla ra l,ar§l yeniden miicadclcyc ba~hyan Ilabc~ ~c tcl erinden bir ~rup 
~--'-.....__.._ __ .._ ____ _,! ,(Ya.o111 5 inci sahifemizdedir)_ 

Be, sene i~inde 

yap1lacak yollar 
Beden terbiyesi Genel Direktii-
ru ve Vali stadyom maketini 

tedkik ettiler 

General Ccmil Taner vc Vali, 
rnakcli tetkik cdiyorlar 

Be,iktajta eski Istabhiimire binasmm 
bulundugu mahalde, yap1lacak stadycm 
binasmm maketi, diin Cumhuriyet Halk 
Partisinde Beden Terbiyesi Gene! Direk-

r ArkaSI Sa. 9 siitun 5 tel 

Dahiliye Vekili Faik Oztrak Belediyeden ayrilirkcn 

Vekil dun ak~am Ankaraya gitti 
D iin Yalovadan. §ehrimize gelen Da- muhtelif ~hir meseleleri iizerinde u be • 

hiliye Vekili F aik Oztrak, diin Belediye- yanatta bulunmu§tur: 
de kendisile gorii§en bir muharririmizc [Arkast sa. 9 siitun 5 te] 
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Sovyetlerle 
yeniden 

miizakereye 
ba§lantyor 

ingiltere Hariciye Nezareti miidiirlerinden 
Strang diin tayyare ile Moskovaya gitti 

Londra 12 (Hu
susi) - Hariciye 

azm Lord H ali
faks bugiin Sovyet 
el~isi Maiski ve 1n
gilterenin Paris BU
yiik El~isi Sir Erik 

============== Fibs ile uzun bir 

BIR IKI GONE KADAR 

YEN/ ROMANIMIZA 

BA$LIYORUZ: 

U~urumda bir 
gene k1z 

Y aztlarm & her zaman seve seve 
okudugunuz a rkada, 1m1z SERVER 

BED/' in en cazib romamd&r. 

mlilakatta bulun· 
mu§tur. Naz~r hila
hare M. Strang'• 
kabul etmi1tir. 

M. Strang, Lord 
Halifaks'tan aynl
d,ktan sonra Ba,ve
kili ziyaret etmi1 ve 
onunla da gorli§tlik
ten sonra tayyare i
le Moskova'ya ha-
reket etmi§tir. Stran~ 

Strang Var foVa' da l gelmi1tir. Y arm sa bah trenle Moskova
Var§ova 12 (a.a.) - Strang saat ya hareket edecekt1r. 

18,30 da tayyare ile L ondradan buraya [ArkaSI Sa. 7 siitun 4 tel 



z 

Tarihi roman: 52 Yazan: Kadircan Kafh 

Gene kadm, olgunla~an gogsiinii gosteren ipekli 
bir gomlek giymi~ti. S1rmah ipekten ~alvar1 i~inde 

kal~alarmm cazib c;;izgileri kivrihyodu ... 
Y eni~eriler yemekten wnra gene orta 

kapJYa donerlerdi. 0 zaman ocagm en 
biiyiik zabitlerinden olan bas~avus altta
rah san s1rma ile siislii ve oniinde yel
paze gibi parltvan sorguc bulunan ki.ila
hmt diizeltir; ktrmtzt dolamasmm ucla
nm omuzlanna atarak ilerler, dimdik 
durur; ellerini bektasiler gibi gogsiine ko
yarak korkunc denecek kadar giir bir ses
le ortahg1 inletirdi: 

- Allah Allah, illallah. Ba1 uryan, 
sine piiryan l Kthc al kan l Bu meydan
da nice ba,lar kesillir, hi~ soran olmaz l 
Eyvallah, eyvallah l Kahnmtz, kthctmtz 
dii1mana ziyan l Kullugumuz Padi§aha 
ayan l D~ler l Yediler l Kaklar l Giilbanki 
Muhammedil Nuru Nebi, keremi Ali! 
Pirimiz. hiinkanmtz, sultammtz Hac! 
Bekta§t Veli! Demine devramna hu di
yelim, huuu ! .. 

Ondan sonra bir dakika durur ve hay-
kmrdt: 

- Birincinin aga boliigi.i l 
Boli.ikten bir ses cevab verirdi: 
- Burada ... 
Beyaz kiilahh, kamtzt kaftanh, yata

ganh ve pala biytkh yeni<;erilerden birka
~~ hemen saftan ayrtltrlar, boliikleri i~in 
aynlan keseleri kaptjtrlardt. Kapanlar on
de, kapamtYanlar arkada oldugu halde 
ko§a ko§a kt§laya giderlerdi. 

Y alntz yeni<;eriler ve bezirgan1ar de
gil istanbulun esnaft, hatta saraym a"t
larile yamaklan da bu alay1 merakla bek
liyorlardt: Askerlerin saytstm ~ok yaztp 
da farkmt yemek adeti, heniiz ba,lamt§-
1!. 

Gerek halkm, gerek yeni~erilerin sabn 
tiikeniyordu. KJ~Ialardan ba§ka, hamam
larda, meyhanelerde, Atmeydanmda, ca
mi avlulannda, yer yer toplanttlar olu
yor; saraya gidip gel en vezir1erin ardm
dan yuha ~ekildigi goriiliiyordu. Sank<;t 
Pa,aya kar§t olan kin, llepsinden iistiin
dii. <;:iinkii maa§lann verilmemesine se
beb olarak kaymakam pa§anm tayin et
tigi defterdarm miskinliii;ini ileri siiriiyor-
lardt. · 

Mahfiruz boyle bir zamanda, arttk i
yi olmu§, istedigi kimselerle gorii~meye 
ba,lamt§tt. Saray imamt Mustafa Efendi 
ancak o zaman <;:abr Alinin mektubunu 
ona verebildi. Gene kadm onu okudu. 
Kanun riizgarlartnm durmadan salladigi 
yaprabtz dallara, solgun bah<;eye, Bo
gazm kopiiklii sularma birka~ dakika 
baktt. Zorla giiliirnsedi ve dii§iindii: 

- Heniiz ah,amarni§ I Alt§Irl Ben 
nastl alt1bm I ~imdi buradan gotiirmek 
isteseler gitmem. 

Ayni zamanda ba§tnt ~evirerek altm 
be1ikte mi!tl mt§tl uyuyan minimini $eh
zade Osmana baktt. Bu mada Canfeda 
kadm on a sokuldu: 

- Mustafa Efendi diyor ki, okudu
gun mektub epeyce eskidir; o ~ocuk 
mektub yazild1ktan sonra Enderundan 
ka~mt!l 

Mahfiruzun pembe yiizii agard1; kal-
lan ~attld1: 

- Ka~mt0 mt? Ne zaman? 
- Bir ay kadar olmu§ l 
Ne yapacagmt dii!iiniiyordu. Karde,i

le fazla ilgili goriinmek de istemiyordu; 
<;iinkii gene Padi1ahm ktskanchgmt, hi, 
olmazsa tiiphesini uyanduabilirdi. Fa kat 
boyle de duramazdt. 

- Kuzum Canfeda, sen benim hem 
anamsm, hem de babam ... Enderun mek
tebinden ka~anlan aramazlar rot? 

- Ararlar sultamm. Bunun ce.!ast 
<;ok biiyiiktiir. 

- Ne gibi? 
- F alakaya yattnrlar. Bazan yiiz, 

bazan iki yi.iz degnek vururlar! 
Ger~ek mi soylersin? 

- Elbet. .. 
- lki yiiz degnek ha! Zavalltctk bu-

na dayanamaz ki ... 
- Dayanamay1p da olenler oluyorl 

Bazan da dayak atmazlar. 
ln,allah on a da atmazlar I 
Fa kat bogdururlarl 
l ? I ? ... 
Dayaktan sonra bah~tvanlarm ya

nma, yahud baltactlar kogu1una verirler l 
- Sus! Y eter arttk I .. 
Birka~ dakika sustular. Mahfiruz Can

feda kadrnrn elini tuttu; yanma oturttu: 
- Kadrnctgtm, o ~ocuga actyorum; 

ba,ma boyle bir hal gelirse gi.inaht benim 
boynuma kaltr. <;:iinkii saraya ahnmasm1 
ben istedim. Koyiine gondertmi1 olay
dtm, bunlar ba1ma gelmezdi. Ne yapar
san yap, Mustafa Efendiye soyle: Ali
nin nereye gittigini, 1imdi nerede bulun
dugunu ogrensin t Akhmda kaldtgma go
re Yeni§Ohir taraflarmda «Akptnar» a
dmda bir koydendi. Oradan aratsm l 

0 ak;am $eyhlilislam Sun'ullah E
fendiye giden Mustafa Efendi Mahfiru
nm arzusunu ftst! ftstl anlattt. Ertesi sa-

bah da bir tatar Yeni§ehir kadtsm·, ya
ztlan bir mektubu alarak dortnal Dskii
dardan aynldt. 

Sekiz gi.in sonra imam Mustafa Efen
di yeni haberler getirdi. Sank<;t Pa,anm 
emri, Kayt, Mehmedin yapttklan, Ko
ca Hasamn oliimii hep ogrenilmi,ti. Mah
firuz bunlan dinlerken kalbinin vakit va
kit durdugunu hissediyor; kendinden ge~
memek i<;in adeta biitiin eneriis:ni harct
yordu. Simdi anhyordu ki diinyada en 
zor i, hislerini gizliyebilmektir. Lakin 
bun a da ah,acaktt: ah§maya mecburdu; 
<;iinkii bir hahgm suda ya§amaSl t<;tn 
naSI! galsameye ihtiyac varsa 'arayda ya
,amak i~in de his)erini gizliyebilmek ka
biliyetine sahib olmak §artb. 

Ne zamandanberi hep felaket gorii
yor: felaket haberleri abyor; Akpmarda 
o kadar sal ve bir ser~e kadar avare 
olan yiireginde kin denizleri dalgalam
yor, intikam !im§ekleri <;aktyordu. F ela
ket gordiik<;e ya§amak ve kuvvetli olmak 
ihtirasmm 1ahlandtgtm hissediyordu. Ba
zan bu hislerini hi<; olmazsa Canfedaya 
a<;mak istiyordu; lakin Turk ktz}anm 
bogduran Safiye Sultan gitmi1ti ama o
nun adeti heniiz saraydan kovulmuj de
ii;ildi. Y eni Valide Sultan da oteki kadar 
degilse de frenk oimtyan ktzlara saray
da yer vermiyor; hem en agalardan veya 
hocalardan birine <;nak <;tkanyordu. 

Yeni§ehir kadlSmm bildirdigine gore, 
M urtazamn ardmdan giden <;:aktr Ali 
onu bulamamt§ ve koyiine diinmii§tii. 
Orada evinin kiil oldugunu, babasmm 
oldiiriildiiii;iinii goriince de Kayti Meh
medin nereye gittigini iigrenmi§, onun 
ardmdan Adana ve Halebe dogru yol
lanmt§tt. 

Kayt; Mehmed mademki sadece A
liyi bulup getirmek i~in gonderilmi§ti, 
Haleb yollannda ne arayordu? Bu nok
ta iizerinde Sun'ullah Efendinin de dur
dugu, kurcaladtgt ogrenilmi,ti. Fa kat 
heniiz bir§ey anla,tlmamt§tl. Yoksa Ka
lenderoglunun eski celladt, lstanbulda 
Sank~t Pa§antn tehlikede oldugunu sez
di mi? 

Aradan bir ay ge~tigi halde «meva
cib» almamt0 olan yeni<;erilerin homur
tulan saray duvarlanm a§maya ba§la
IDI!tt. Birinci Ahmed lbir tiirlti kaymaka
mm degi§tirilmesine cesare! edemiyordu; 
o da bugi.in yarm diyerek P adi1aht pek 
ustahkh bir §ekilde qyaltyordu. 

Birinci Ahmedin Mahfiruz hasekiye 
~am eyaleti gelirlerini «pa§makltk» ver
digi giiniin ak§amtydt. Gene kadm, ol
gunla§an gogsiini.i ~ok gosteren ipekli bir 
gomlek giymi§ti. Strmah bey az ipekten 
1alvar i~inde, bacaklannm ve kal~alannm 
cazib ~izgilerini daha <;ok gosterecek §e
kilde ktvnltyor, uzun kirpikli ~~k.r gozle
rini gene Padi§ahm ye1il gozlerine saph
yarak giiller gibi giiliimsiiyordu. 

Birinci Ahmed onu kollarile sardt; 
yiiziinii, omuzlarda dalgalanan kumral 
sa~lara gomdii ve uzun uzun kokladt. 

Mahfiruz yava§<;a dogruldu, derin de
rin i~ini ~ekti. Camnm stkildtgt belli olu
yordu. Birinci Ahmed onun bu halini 
hayretle kautladt: 

Ne var giiliim, ne oldun? 
- Hi<; ... 

- Hi~ mi? .. lnanmam ... <;:obuk soy-
lei .. Yoksa Sam eyaletini az mt bul
dun? Dilersen sana Mtsm da veririm. 

- $am eyaleti benim i<;in ~ok bile ... 
Hiinkanm sag olsun, ba1ka 0ey dile
mem. Lakin asker kullann bugiinlerde 
pek ktzgm ... Ortaltk kall!IP da §U Sank
~· Pa0a denilen inadct heriften aslamma 
bir ziyan gelmese!.. Dediler ki kayma
kam pa1a ask~ kullannm mevaciblerini 
mahsus verdirmiyormu§ l «Haremi hii
mayuna vermekten para kalmtyor ki I» 
diyormu§. Kasdi aslammt yeni~erilere 
gammazlaytp da ortabgt kan§ttrmak, 
sonra ~ehzade Mustafayt tahta <;tkarmak 
olmasm?.. 

Birinci Ahmed bunlan dikkatle dinli
yordu; o da durgunla~tt. Camntn stktldt
gt hemen belli oluyordu. Mahfiruz en 
giizel giiliimseyi§ine ve en ~tldtrttct ka
dm ktvnlt§larma biiriinerek sevgilisini ku
cakladi: 

- Aslantm, giizelce hatmn iizme I 
Kaymakam olaeak kulun mu yok? Ba
balarm ve dedelerin saltanat ugruna nice 
vezirleri feda edegelmi§lerdir. Sartk~t 
dedigin de kim oluyor? Bir «hath §e
rif>> in onu kaymakam yaph; elbet bir 
«hatti 1erif» dahi ... 

Mahfiruz ellerini hafif~e vurdu ve ka
pty! riizgar gibi a~arak ri.izgar kadar ha
fif adtmlarla yakla1an bir hadtm agast
na, ii~ adtm otedeki altm tepsiyi getirme
sini i§aret etti. 

Arkas1 var] 
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~ehir ve Memleket Haberleri ) .. 
Siyasi icmal 

Ticaret Odalar1 

kongresi 

Borsalar ve Ticaret 
odalar1 i~in yeni nizam• 
mime projesi hazirlandi 

Ticaret Vekaleti, Ticaret odalan kon
gresinin eylul i~inde Ankarada toplanma
sma karar vermi§ ve bu hususta hazllhk
lara ba,lanmt§tll. Ogrendigimize gore bu 

defaki kongrede ticaret odalarile ticaret 
borsalanna verilecek §ekil iizerinde gorii
§iilecektir. Bu itibarla kongreye biiyiik bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Ticaret ve lkusad Vekaletlerinin yek -
digerinden aynlmasmdan sonra odalar ve 
borsalarm vaziyetlerinde de bazt tebed -
dii1 olmast zaruri bir 1ekil almt§br. Bun

dan evvel odalar ve borsalar i<;in yeni hi
rer nizamname projesi hazulanmt§ ve bu 
iki proie de Vekaletin tasvibine arzolun
mU§tU. 0 zaman geri kalan bu projeler 
1imdiki vaziyete gore yeni bir tadile tabi 
tutulmaktadu. 

Bilhassa yeni sanayi oda1anmn kurui
masmdan sonra ticaret odalanndaki sana
yi §ubelerinin kalkacagt ve esnaf illeri de 
mmtaka ticaret miidiirliiklerine verilecegi 

i<;in odalann biinyelerinde esash bir de
gi§iklik olacaktu. Sanayicilerin ticaret o
dalanndan aynlmasile odalann varida -
tmdan miihim bir ktsmt da azalmt§ ola -
cakttr. 

Bu meyanda, ticaret odalannm bugiin
kiinden daha faa! ve randtman vereeek 
bir hale getirilmesi gozoniinde tutulmak
tadu. 
Odalarda yaptlacak degi§iklik1ere gore 
ticaret borsalan nizarnnamesi de degi§e -
cektir. 

MOTEFERRIK 

Naf1a V ekili §ehrimizde 
Nafta Vekili General Ali Fuad, diin 

sabahki trenle Ankaradan ~ehtimize gel
mi§tir. 

Senenin ilk bugday mahsulii 
Bu senenin ilk bugday mahsulii bugUn 

Mersinden vapurla §ehrimize gelccektir. 
ilk gelen bugday cenub vilayetlerinin 
sert cinsindendir. Niimunesi daha evvel 
gelmi§ ve Ticaret borsasmdan 4 kuru§ 
25 paradan fiat almt§br. 

Mmtaka Ticaret Miidiirliigii· 
ne baglanan miiesseseler 

Mmtaka Ticaret Miidiirliigii, dUn bi~ 
tamim ile yeni te§kilat kanunu rnucibin-
ce Ticaret Vekaletine bagh olan biitiin 
dairelerin Mmtaka Ticaret MUdiirliigiine 
baglandtklarmt ve muhaberatm Miidiri
yet vasttasile yap1lmasm1 bildirmi§lir. 

Bu rneyanda Toprak Mahsulleri Ofisine 
de tebligat yaptlmt§hr. Te§ki!§.t kanunu
nun 8 inci ve 20 nci maddelerinin bu hu
sustaki sarahatine binaen Toprak Mah
sulleri Ofisinin istanbul ~ubesinin Mm
taka Ticaret MUdiirliigUne mer but olma
Sl ]aztm gelmektedir. Halbuki di~er ta
raftan Ofisin §ahsiyeti hiikmiyeyi haiz 
bir mi.iessese olmast da ayr1ca tereddiid
ler uyandtrtnaktadtr. Diger taraftan; ye
ni te§kilat h.anununun, Ticaret Vekalc
tinin gost~rdi~i §irketlerin miirakabesi, 
sigorta i§leri, dahili ticaret i§leri, kredi 
ve miiessesat maliye muamelatt ve te§ki
latlandtrtna i~lerinin bugiinkii Mmtaka 
Ticaret Birlikleri te§kilatmda yeri yok
tur. Bu ktstm vazifelerin de mevcud kad
ro i~inde veya kadro tevsi edilerek kar
stlanacagt anlastlmaktadtr. 

Yunan V eliahdi tehrimizden 
ge~ecek 

Rumanya Krall Karolun tahta 91kma 
merasiminde bulunan dost Yunanistamn 
veliahdi Prens Pol, bugiin Rumanya va
purile saat 12 de §ehrimize gelecektir. 
Veliahdin limammtzda dart saat kadar 
tevakkuf edecek olan vaourdan 91karak 
§ehirde gezmesi ihtimal dahilindedir. 

ADLIYEDE 

Mii§teri aiisii vermi!!! 
Bahkpazannda Tahmis sokagmda Ku

rukahveci hamnda hirdavat91 Hiiseyinin 
odasma gel en J ozef, kendine mii§teri sii
sii vermis ve Hiiseyinin d1§ar1ya ~Ikma
smt ftrsat bilerek iki yiiz lirasmt asn·
mt~, ka~mt~tlr. Sultanahmed Birinci Sulh 
Ceza mahkemesinde diin yedi ay hapse 
mahkum olmu§tur. 

Bir mahki'imiyet karar1 
Bir aile bah~esinde i9tigi i~kinin para

stm vermiyen Kadri ile gazinocu Osman 
arasmda kavga ~tkmt§, Kadri hem Os
mana, hem de 9agmlan jandarmala.ra 
soviip saymtshr. i:satnbul Asliye Dordiin. 
cii Ceza mahkemesinde diln Kadrinin o
tuz iki giin hapsine, otuz iki lira para 
cezast iideme•ine karar verilmi~tir. 

Dilenciler 
Emine ve Seher isimli ild kadm, diln 

dilcndikleri iddiasile Sultanahmed Bi-
rinci Sulh Ceza mahkemesine getirilmi~
ler, hirer hafta Belediye hizmetinde bo
gaz tokluguna ~ah§tmlmalanna karar 
verilerek, serbest btrak!lmt§lardtr, 

Ekmek meselesi 

Firmcilarm karari, umu· 
mi bir alaka uyand1rd1 

istanbul fmnctlannm, imaliye iicreti 
kafi gelmemesinden dolayt bakkalla
ra ekmek vermiyeceklerini diin yazmt§
ttk. Verdigimiz bu haber, gerek Beledi
yeyi, gerekse ha1ki alakalandtrmt§ ve 
hatta tela§ uyandtrmi§tll. 

Bizzat Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kudar, verdigimiz bu haberle alakadar 
olarak Belediye ikttsad mtidiirile giirii§
mii§. biraz sonra Belediye ikhsad miidii
rii Saffet, fmncdar cemiyeti reisini 9agt
rarak izahat istemi§tir. 

Bu temaslardan sonra, Be!ediye ala
kadar makamatmdan bize §U malumat 
verilmi§tir: 

«- istanbulda ekmek narkmda ten
zilat yapmak lizere bundan bir miiddet 
evvel Belediye ekonomik i;tijare heyeti 
tarafmdan tetkikat yapbnlarak imaliye 
iicreti 193 kuru§tan 143 kuruja indiril
mi!tir. Fa kat bilahare fmnctlar tablakar 
ve b, l:hllara verdikleri onda!tk!an one 
siirerek bu miktara 13 kurU§ daha ilave 
ettirmi§ler ve \56 kuru§a 9tkartmt&lardtr. 

Fmnctlarm cumartesi giinii yaphklan 
miiracaate, bu karann isti§are heyetince 
verildigi, binaenaleyh tahriren miiracaat 
edilirse tekrar miiracaatlerinin istijare he
yetinde tetkik edilecegi cevabt verildi. 

Fmnetlar, eger bakkallara ekmek ver
mezlerse veya halka satttklan nark iize
rinden verirlerse o vakit munzam 13 ku
ruju istemeye haklan olmaz. 0 zaman 
imaliye olarak yalmz 143 kuru! kendile
rine verilir.» 

F trmctlar cemiyefi reisi anlaltyor 
Diger taraftan fmnctlar cemiyeti reisi 

Ahmed Rtza ile de goriijtiik. Cemiyet 
reisi de §UnJan soyJedi! 

«- Bakkallara ekmek verm:yecegiz, 
demiyoruz. Y almz ondahk veremiyece
giz. Bu 1erait i~inde istiyen bakkal biz
den ekmek ahr, istemiyen de almaz. 
Nitekim, bugiin de oyle oldu. Ama ida
re eden fmn varsa, bakkala ondahk da 
verebilir. Bakkallar ekseriya veresiye ek
mek sattJklan i<;in narktan da yukan sa
tarlar. Buna mii§teri de raztdtr. Bir ki
stm bakkallar da ekmegi, diger mallarm 
surumune faydah oldugundan satarlar. 
Bunlar ekmekten kan dUjUnmezler. Bu 

itibarla vaziyetin fazla degi§miyecegi ka
naatindeyiz.» 

F mnctlarm fikayeti 

Kabotaj bayram1 

hazJrhklarJ 

Barbaros ihtifalinin de 
ayni giinde yapdmas1 
i~in te~ebbiis edilecek 
Kabotaj hakkmm Tiirk kara sularm

da Tiirk bayragma inhisannm ytldonii -
mi.i olan 1 temmuzda yaptlan bayramm 
bu sene her ytldan daha fevkalade bir !e
kilde yap1lmasma Miinakalat Veka1etin
ce karar verildiginden denizciler bayramt 
progra,!'Dtnt hazulamak iizere dun saat 

!6,30 da Deniz Ticareti miidiirliigiinde 
bir toplanh yaptlmt§hr. Bu toplanhda f,_ 
tanbul mmtakast miinakala.t Liman reisi, 
Deniz kumandam, Denizbank, ~irketi 
Hayriye miimessilleri ve armatorlar ham 
bulunmu§tur. 

Diinkii toplanttda I temmuz bayramt
nm esas hatlan hazlllanmi§hr. Bu arada 
Barbaros ihtifalinin de Tiirkiin en biiyiik 
deniz bayramt olan 1 temmuzda yaptl
mast i<;in gazetemiz vas1tasile y aptian tek
lif nazan dikkate almmt§ ve bunun iize -
rinde gorii§iilmii§tiir. Fa kat komisyon bu 
hususta karar vermege kendini salahiyetli 
gormediginden yiiksek makamlarla temas 
edilerek gelecek toplantmm lstanbul Va
lisi Lutfi Kudar ve Donanma Kuman -
dam Amiral ~iikri.i Okamn i1tirakile ya
pilmasma karar vermi1tir. 

Komisyon azalan Barbaros ihtifalinin 
de 1 temmuzda ve donanmamlZln da i!
tirakile fevkalade bir 1ekilde yaptlmast
m cok mUn.-ib llormektedirler. 

EVKAFTA 

Evkaf modern bir gazino 
yaphriyor 

Vaktflar idaresi tarafmdan yaptlmast
na karar verilen biiyiik gazinonun yeri 
tayin edilmistir. Beyoglu Tozkoparanda 
in§a edilecek olan bu gazinonun plant 
Vaktflar heyeti fennyiesince hazlrlan
mt~l!r. He.r tiirlii modern tertibat itiba· 
rile !stan bulun en giizel bir gazinosu 
olacak olan yeni binanm birka' giine 
kadar kat'l ke§ifleri yaptlarak ihaleye 
konacakttr. 

MOZELERDE 
14 k1ymetli tiirbe tamir edildi 

Milzeler idaresi, jehrimizin muhtelif 
semtlerindeki, Sinana ve diger biiyUk 
TUrk mimarlanna aid, tarihl ve san'at 
ktymetini haiz eserlerden 14 tiirbeyi ye

niden esash bir smette tamir ettirmi§tir. 
Hakiki bir ktymet la§Iyan diger eserle-

Rumanyamn siyaseti 
I'E:5) umanyamn; bugiin A vrupa po
~ litakasmm stklet merkezi bulu· 

nan bir sahaya tesadiif eden 
cografi mevkiinin fevkalade nezaketi do
layisile §U mada takib ettigi siyasete son 
derecede dikkat edilrnektedir. Rumanya
nm cografi vaziyeti itibarile ehemmiyeti 
§U sebeblerden ileri gelmektedir: Evvelit 
ikttsad1 ve siyasi rejiminin hususiyeti iti -
barile kendi ba,ma ya§tyan bir alem olan 
Sovyet Rusyayt karada Lehistanla birlik
te .Avrupa k1t'asmm vasat ve garbmdan 

ayllmakta olmast; saniyen Almanyamn 
yansmdan fazlasmt sulayan, Macarista -
na hayat vermekte olan ve Yugoslavyayt 
orta Avrupa ve Karadenizle irtibatmt 
temin eden T unanm agzma hakim bulun
masile orta Avrupantn §ark anahtannt 
elinde tutmast. Lehistanla Rumanya Sov
yetlere kar§t ayni vaziyette bulundukla
rmdan on iki senedenberi 1arkta miittehid 
cephe te§kil etmek iizere askeri miittefik
tirler. 

Montreux muahedesile !stanbul ve 
<;:anakkale Bogazlan iizerindeki Lozan 
muahedesinin vazettigi beynelmilel idare 
ve kontrolu Ti.irkiye kaldmp hiikiimran
!tk hakkmt tekrar iktisab ettigi gibi Ru
manya dahi Paris muahedesile T unamn 
agzmdaki beynelmilel kontrola ve idare
ye ge<;en ay biiyiik devletlerle yaphgt an
la§ma ile nihayet vererek seksen sene -
denberi mahrum edildigi hiikiimranhk 
hakktnt kazanmilhr. 

Rumanya; Kalkasyadan sonra biiti.in 
Avrupanm ve hatta bir derece biitiin dun 
yanm en miihim petrol havzalanndan bi -
rine sahibdir. Bundan ba1ka gtdaya ve 
sanayie yarayan mevaddt yeti1tirmege ~ok 
miisaid ve zengin bir mem1eket oldugu!l
dan Okyanuslann otesinden bu gibi me
vaddt getirmege parast ve donanmast mil
said olmtyan Avrupantn biiyiik devletleri 
kendi halklannm ia1esi ve sanayilerinin 
beslenmesi i<;in Rumanyaya levkalade 
muhtacdular. 

Rumanya mevkiinin bu ehemmiyet ve 
nezaketine gore gayet uzagt goren tem -
kinh bir siyaset takib etmektedir. Alman
ya, ltalya, Ingiltere ve Fransa merkezle
rini stk stk ziyaret ederek ve bunlarm dev
let adamlarile stb temasta bulunarak de
rin tecriibe sahibi olan Hariciye NaZlrt 
Gafenko Balkan devlet adamlarile de stkt 
temast muhafaza ediyor. 

Avrupadan avdetinde Belgrada t1ra
YIP Yugoslav Hariciye N aztn Markovi~
le gorii~miiltii. Daha sonra iki memleke -
tin hududu iizerinde bulunan T unMm 
Demirkapt keGidinde iki Hariciye N azm 
bir daha miilakat etmi,lerdi. Gafenko 
Ankaradan sonra Atinayt ziyaret edecek-

lstanbul fmndan, Belediyeyc, degir
mencilerin kendilerine fena ka1iteli un 
vermesinden dolayt ekmek kalite!inin bo

zuldugunu bildirmi§lerdir. Buna mukabil 
degirmenciler de, T oprak Mahsu1leri 0-
fisinin kendilerine yalmz yumu§ak ve dii
§iik cins bugday verdigi iddiasmt ileri siir

mii§lerdir. Diin bunun i~in Belediye 1k
tJsad miidiiriiniin nezdinde bir lopla!!h 

yapilmt§ ve toplanttda degirmencilerle 
fmnctlar cemiyeti reisi bulunmu§~ur. 

rin de tamirlerine tedricen devam edile- tir. 
cektir. Rumanyamn haricl siyasetinde daima 

Diinkii i<;timada vaziyet tetkik edil
mi§ ve Toprak Mahsulleri Ofisi miidii
riiniin de i§tirakile ikinci bir i~tima yaptl

masma karar verilmi,tir. 

$EHIR l$LERI 

Bugiinkii toplanh 
Bugiin saat 17,30 da Beyo~lu Halke

vinde bir toplanl! yaptlacakttr. Tiinel

den $i~liye kadar imtidad eden cadde 
iizerindeki bina sahiblerinin de i~tirak 

edece~i bu toplanttda cadde iizerindek: 
binalann ayni renge boyanmast ve kal
dmmlarm halk tarafmdan yaptlmast i~i 
gorii~iilecektir. 

V alinin Y alovaya 
gitmesi muhtemel 

KOLTOR ISLER/ 

$ehrimizde 63 mekteb 
tamire muhtac goriildii 

Maarif MiidiirliigiinUn ~ehrimizdeki 

ilkmekteb binalannda yapttrd1~ fe:1r.i 
tetkikat neticesinde 63 mektebin esash 
bir surette tamirine liizum goriilmii~tiir. 
Tamirlerin yaz tatilinde bitirilmesi i~in 
mekteblerin diinden itibaren ihalesine 
ba§lanmt§l!r. ihaleler iki ii9 gUne kadar 
bi tirilecektir. 

llk mektebler tatil oldu 
Yaz tatili yapmak iizere, ilk mekteb

lerde diin ak~am dersler kesilmi~tir. Son 
stmf talebelerinin mezuniyet imtihanla
rma aym 15 inden itibaren ba~lanacak
ttr. 

Oniversitede dil kurslari 
tl'niversite Yabanct diller mektebi yaz 

k)lrlanna 19 haziranda ba§lanacakttr. Bu 
kurlara ders meselesi i~inde devam miid
detini dolduramad1gmdan Fakiilte imti-

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Ktrdarm hanlarma almmtyan talebelerden ba~ka 
bu ak~am Yalovaya gitmesi muhtemel- §ehrimizdeki lise talebeleri de i~tirak 

dir. edebileceklerdir. 

' 

gostermekte oldugu temkine bir misal de 
Gafenko'nun 1stanbula ltareketinden cv
vel mesleki te~ekkiiller esast iizere intihab 
edilen yeni meb 'usan meclisinde verdt~i 
izahatttr. Burada evvela Avrupada yap
l!gt seyahat ve temaslardan aldtgt son in
ttbalan anlatmt§ ve ikttsadi anla,manm 
gayrikabili inkar ehemmiyeti bulundu -
gunu da ilave etmi§tir. Buna deli! olarak 
da anla§manm uzun bir sulh zamam ve 
kar,thklt itimad esaslar iizerine akdedilmi§ 
oldugunu siiylemi§tir. 

Rumanya bir taraftan Avrupadaki her 
tiirlii hakikatleri gozoniinde bulundurmak 
ve diger taraftan da her ihtimali hesaba 
katmak suretile mutedil, temkinli, uysal 
ve itilafcu bir siyaset takib ettiginden u -
mum Avrupa devletlerinin tevecciihiinii 
kazanmt§ bulunuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

DENIZ ISLER! 

Deniz kazalarmm online 
ge~mek i~in 

Son giinlerde !stanbul ktytlarmda san
dal facialarmm 'ogaldrgmt ve bu faci
alarm cereyan ettigi sandallann i~inde 
sandalctlann bulunmad.tgmr nazan di k
kate alan Liman Riyaseti biitlin sandal
ctlara, evvel verilen ~iddetli emrc rag
men bu ~ekilde hareket edilmesinin agtr 
cezalan mucib olacagm1 tekrar bildirm;~ 
tir. 

Seyyah vapuru geldi 
Arandora Star vapuru ile diin sabah 

§ehrimize 346 seyyah gelmi~tir. Seyyah
lar diin §ehri gezmislerdir. Vapur bu ak
~am 1imamm11dan hareket edecektir. 

Yunan mekteb gemsi 
Rumanyaya gitti 

Be§ gilndenberi §ehrimizdc buluna> 
dost Yunanistanm Aris mekteb gemis1 
diin Kostenceye hareket etmi§tir. 

Niishas1 5 kurustur 

Abone c::eraiti I Tiir~ivo 
'( r lcJn 

Senelik 
Alt1 ayhk 
Oc ayhk 

1400 Kr. 
7511 • 

1stanbul Defterdarltg1 tarafmdan iPsa ettirilmekte olan Maliye Tahsil 
§Ube binalarmdan diirdiinciisiiniin temeli de diin merasimle al!lnustlr. Bu 
yeni 0ube, Fatihte Ktztasmda yaptlmaktadtr. Binamn insas1 51,000 liraye 
ihale edilmi~tir. Yukandaki resim, merasimden bir inl!bat tespit ediyor. J Bir avhlr 

400 • 
150 • 

Haric 
lcin 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
:Yokhu 



13 Haziran 1939 

··'SON HABER LER 
i 

<;ekoslovakyada vaziyet 
Fransiz gazetelerinin ne,riyatma gore, Alman 
himayesindeki <;ekler bir cehennem hayab ya,Iyor 
P~ris 12 (a.a.) - Epoque gazetesinue l himaye edilmek i~in himaye altma ~o-

Kerillis yaztyor: ;.1lm .~J~rc. -. Fakat t;ekler1 ham!lerme 
cBohemyadan gelen haberle.r blitlin kaq1 kim himaye edecktir?• 

'Vicdanlan isyan ettiriyor. Bu bedbaht Republique gazetesi de §U satJrlan 
millet, gozleri kararan kasablannm hid- yaz1yor: 
deti onlinde bulunuyor. Gestapo'nun ve c- Almanya, Alsas - Loren h•tas1m 
Alman memurlannm silahlan elinden tekrar ediyor. Alsas-Loreni nastl ta':l\1 
ahnrnl§ olan kurbanlarma kaT§! yapt1k- haline koytnamJ§Sa, t;eko-SlovakyaYJ da 
lan suiistirnalleri, adaletsizlikleri ve z~- istedi£i hale getiremiyecektir. Almanya 
lirnanc tedbirleri anlatmak ic;in sayfa- bu sur,tle blitlin tehdid altmda bulunan 
lar ki'Ji gelmez. Avrupayt altli~t eden milletlcre korku telkin ed~eek. evvelce 
Yeni bir miithi~ dram bize muzaffer bir buglin l:;eklerin maruz kaldtgl muamele
Almanyanm neler yapabilecegini gostec·- ye ug.r~mt~ alan !talyanlarm da nefr·'· 
mektedir.> •. ni kazanacak ve nihayet, blitiin reaksi-

Oeuvre gazetesinde Guerin yaz1yor: yonlar inki:;af edince, dlinyada bir kin 
cHayat! adJ verilen sahalar fethedil- uvarmm arkasmda yapyalmz kalaca!<

mesi ve haritalar ilzerinde cizgiler J<izil- hr. Bismark'm hatast, Hitler'in hatast 
mesi glizel bir~ey. Fa kat takviye ettigin- bu daima kendinin ayni kalmt§ alan, gu
den 90k za)'lf dli§ii.ren fetihler vard1r. rurundan gozli kararmJ§ bir Almanyamn 
Ne t;eklerden Alman, ne de Habe§ler- an'anevi hatas1d1r.> 
den italyan imal edilebilir. Hatta bu Almanlartn feessi.irii 
l:;eklerle Habe§lerin bir harb halinde Prag 12 (a.a.) - t;etaka ajansmm bir 
mlistevliler ii;in bazt ihtilatlara da mal tebligine gore, Nach1d'da Alman polis -
olacajll tahmin edilebilir.> Jeri tarafmdan oldlirlilen t;ek polisi ha-

Or · e gazelcsinden: disesinden dolay1 umumt vali muavini 
cHacha §ahsan Nazi nezareti altm- t;ek Ba;vekiline umumi valinin teessiir

dadtr. Kendisini ziyarete gelenle.r polis le.rini bildirmi§tir. 
ko!itrollina tabidir. Kabinesi, program! Alman hlikumeti olen t;ek pclisinin 
, --elden hamillerinin tasvibine iktiran annesine 50 bin kuron vermi§ ve Nacho
etmedik" . toplanamaz. Nutuklan ve ka- daki Alman polis mlifrezesini dagttmt~
rarlar- umumi valinin tasdikma tabidir tJr. 
ve Y'hud le.r aleyhindeki kanunda yq- Tebligde <;:ek polisinin ollimlinden 
ptld1g1 gibi, vali bn kararlart ba§tan ba- Alman polislerinin mes'ul oldugu teyid 
§a degi~tirmege sali\hiyettard1.r. t;ekler edilmektedir. 
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Tunustan 

bir italyan 

ka~an [ Beynelmilel is 
' 

casus 

~ehre ~tkm1ya muvaf· 
fak olmadan yakalandt 

Tunus 12 (a.a.) -Resto del Carlino 
gazetesinde ~ah§makta olan ltalyan ga • 
zetecisi Ciuci, 15 ikincikanun 1935 ten
beri mahpus bulundugu hapisaneden kac;
mt§ ise de T unus varo§lanndan birinde 
tekrar ele ge~irilmi§tir. 

Ciuci, rnemnu rnmtakada foto~rafiler 
almakta oldugu esnada Medeuine' de lev
kif edilmi1ti. Mumaileyh, kli1eleri bir a
gactn govdesine saklamaga lejebbiis et • 
rni1ti. 

Ciuci, avukatile gorii1iirken hapisane 
ic;indeki gidip gelmelerden miitevellid 
karga§ahktan istifade ederek ka~rnaga 
rnuvaffak olrnujtur. 

Y aptian ara§ttrmalardan sonra tekra~ 
ele ge~irilmi1 olan Ciuci, 1talyan mekteb1 
rniidiiriine aid olan Giuglie villasma iltica 
etmi§ti. 

Ogrenildigine gore, rnurn.aileyhin fi_ran 
i~in haztrhklar yaptlmt§ ve Italyaya gtde
cek bir tayyarede kendisi i~in bir yer tu· 
tulrnujlu. 

Yunan Ba§vekilinin beyanab 
Atina, 12 (a.a.) - BaFekil Metaksas, 

Amfissada soyledigi bir nutukta parla
mentoculugu kurtarmak ic;in yaptljll bli
tiin gayretlere ragmen bunun Yunanis
tanda artlk iflas etmi~ oldugunu beyan 
eylemi~ ve demi~tir ki: 

c- Beynelmilel buhrandan Yunanis· 
tan hem maddeten, hem de manen sapa 
saglam c;tkabildi ise bunun sebebi Yunan 
milletini disiplinli olarak mill! ideale 
bagh bulunmasJdtr. i~te bunun ic;indir 
ki bir daha geriye donmiyecegiz. ~irn
diki rejimin tekamlil edecegine ~liphe 
yoktur. Fakat bu tekamlil bizzat rejimin 
kendi tohumunu ta:;tyacak ve bizzat ken
di prens'p ve kaidelerinden mlilhem ola
caktJ.r. t;linkii bu rejim dinamiktir ve 
kuvveti blitiin milletin knvvetidir .• 

Bulgar Kralmin Londra 
seyahati 

Lond.ra, 12 (a.a.) - Bu yaz Bulpr 
Kralmm LondraYJ resmen ziyaret edece
gi hakkmdaki haberler Bulgar makama
tmca tekzib edilmektedir. Maamafih Bul 
gar K.rahmn, her sene oldugu gibi bu 
sene de '.usus! olarak Londraya gelmesi 
ve bu mlinasebetle ingiliz ricalile tema• 
etmesi muhtemeldir. 

Berlinde iitr cani idam edildi 
Ber]i.I,, 12 (a.a.) - Bu sabah biri ka

dJn olmak lizere idama mahkum lie; ca
nlnin ba§lar1 kE'~ilmi~tir. 

Alman k•zlar1 de mecburi 
askerlige tabi tutulacaklar 
Berlin, 12 (a.a.) - !~ NaZlr muavini 

Or. Syrup, Magdeburg'da merkezi Al
manya tasarruf sandtklan federasyonu
nun bir toplantlsmda bildirildigine go
re, pek muhtemel olarak bu sene <;Jkan
lacak bir kanunla, 25 ya§ma kadar her 
gene Alman kJzma bir sene mecbu.ri hiz. 
met mlikellefiyeti tahmil olunacaktlr. 
Halen, prensip itibarile, biHlhare bir t§ 
gormek arzusunda bulunan gene k1zlor 
i~in ru hizmet mecburiyeti vard1r. Y e
ni <;tkacak kanun, bunn umumilestirecek 
tir. Hlikumet, bu suretle i§<;i yoklugunu 
t~hfif arzusundadu. 

biirosu 

Kongreye 
murahhas 

kongresi 

46 devlet 
gonderdi 

Cenevre 12 (a. a.) - Beynelmilel i~ te§· 
kilatmm burada yaph/iJ 25 inci umumi 
toplantlSJna 46 devlet murahhaslan i~
tirak etmektedir. Bu 46 devlet, 81 hliku
met murahhasJ, 33 i§ veren ve 33 i~"i mu
rahhast taraftndan temsil edilmektedir. 
Mu.rahhas ve teknik mli§avir olarak kon
feransa cem'an 345 ki~i i~tirak etmekte
dir. Riyasete ittifakla sab1k !sviJ<re Re
isicumlmru Edmon Sultes intihab edil
mi§tir. Ruznamede ba§ltca meseleler rne
yamnda teknik ve mesleki tedrisat ve 
91rakhk, yol nakliyatmda ve kiimiir rna· 
denlerinde i§ mliddetinin tanzlmi gibi 
meseleler vardt.r. Diinyanm her tara:fm
da bliylik mlinaka§alara yol ac;m1~ alan 
40 saatlik hafta meselesi de konferans 
ruznamesine dahil bulunmakta ise de 
bunun ~imdiki siyas! ve ikhsad! §erait 
altmdc. kabili tahakkuk olmadJjll anla
~Jldtgmdan mlizakerenin tehir edilecegi 
anla~tlmaktadJr. Beynelmilel ~ blirosu 
raporunda da bu yolda oldujl~J gibi ~ bli
rosu direktiirliniin diinya iktJsad! ve i<;
tima! vaziyeti hakkmdaki raporu mliza, 
kere edilecektir. Bu rapor mlinasebetile 
her devlet murahhasmm soz alarak u
mumi meseleler hakkmda beyanatta bu
JunmasJ muhtemeldir. Beynelmilel vazi
yet dolaytsile i~ blirosunun faaliyeti sek
teye ugramamt~hr. Amerika, Brezilya 
gibi cemiyet harici kalan devletler bu
rada aza oldugu gibi cemiyetten ~1kan 
baZ1 cenubi Amerika hlikfunetleri vc 
Macaristan da bliroda aza olarak kalml~
lardJr. 

«Oliimden yilmiyan» <;:inliler 
faaliyette 

Hongkong, 12 (a.a.) - cOliimden yll
maz> te~kilatma mensub l:;in askerlerin
den bir grup, Manyang tlitiin fabrikast 
antrepolarma ate§ vermege muvaffak o!
mu§tur. Japonlar, bu antrepolart, harb 
malzemesi · deposu haline ifrag etmi§ler
di. Bu yangmla bu depoda mevcud 600 
bin liniforma. birka, milyon mermi, y[iz. 
Jerce zehirli gaz kasas1. bir~ok top, ma
kineli tiifek ve silah ve 500 denk tayyare 
yedek aksam1 mahvolmu~tur. Hasarat 20 
milyon yendir. 

lngiliz hi.ikiimdarlart Ruzvelti 
Londraya davet ettiler 

Paris 12 (a.a.) - Ce Soir gazetesi
nin N evyork muhabirinden: 

Heniiz teeyyiid etmemi0 alan haberle
re gore, !ngiltere Kral ve Kral!cesi, Ruz
velt'i, Londrayt ziyarete dave! etmi§ler
dir. 

Kanada'ya gidiyorlar 
Hydepark 12 (a.a.) - 1ngiliz Kral 

ve Krali~esini Kanada'ya gotiirecek olan 
tren, bura saatile 3 te Hydepark'tan ha
reket etmi§tir. Cumhur Reisi ve Madam 
Ruzvelt, gara kadar, misafirlerle birlik
te gelmi§ ve 1ngiliz Kral ve Krali~esini 
bir vatanda~ dostlanm lejyi ediyormu§ 
gibi merasimsiz bir tarzda selamlamt§· 
lardu. 

Kral, hareket ederken, Ruzvelt'e, ge· 
rek kendisinin ve gerek Amerikan mille
linin misafirperverliginden dolayt te§ek
kiirlerini ifade ic;in altm bir hokka hedi
ye etmi1tir. 

CUMHURlYET 

Hadise!er arasmaa 

Beyaz harb 
I'E)) u siitunda !;Ok tekrarladtm: 
lg) Avrupamn temelli hatalarm-

dan biri, Biiyiik Harbin 1918 
de tamamile bittigine inanmak oldu. 
Yirmi bir senedenberi kanb bir harb 
degil, fakat normal bir miicadeleye 
hi~ benzemiyen kanstz bir harb hali 
ya§tyoruz. Tamamile kanstz da degil: 
Zaman zaman ve yer yer bir ~ok 
milletler, Biiyiik Harbin sonundan
beri, istikli.l veya menfaat agactm 
lrurutmaga davranan tehdidlere kar§t 
hep kanlarile sulad1lar. Kii!;iiklerini 
saymtyorum, fakat ba§hcalart Tiirk
ler, Habe,ler, ltalyanlar, A~ablar, 
Yahudiler, ~inliler, Japonlar, lspan
yollar. 

Georges Duhamel, yeni ~tkan bir 
kitabmda harb sonrasmm kanstz bo
gu§masma §U adt vermi§: Beyaz 
Harb. Kitabmt heniiz gormedim. Fa
kat, bazan yeni bir tabir, bir muam
mamn anahtarmt da beraber getirmi§ 
gibi, karanhk bir meselenin sathma 
t§Jk serper; .;iinkii her yeni mefhum 
yeni bir idrake yapt§Jk dogar. ~imdi 
F rans1z muharrirlerinin agzmda <;ik
let gibi uzan1p ktsalan «Beyaz Harb» 
tabirinin deli.letile bir~oklan anlann§ 
olacaklar ki diinya kanh bir harb ha
linde degilse, ~i~ekli ve opiiciiklii bir 
sulh hal in de hi!; degildir. 

Bundan ne mi !;Jkar? Baygtn ve 
lirik su1h ~ark1smtn keyif verici zehi
rini yutmamak ve harb cephesindeki 
nobet!;i gibi, gozleri her kumldant§a 
ve lrulaklart her !;lltrdtya, ptttrd1ya 
kar§t tetikte, gergin, uyamk durmak. 

Tariho;iler soylesinler: Y alntz Bii
yiik Harb sonundan degil, Habil -
Kahil vak'asmdanberi biitiin diinya
da sulh bir beyaz harbden b~ka bir 
§ey midir? Ben kendimi bildim bileli 
insanbk, harbin ktrmtztstnt b!trak1p 
beyazma ve beyazmt buak1p kmntzJ
sma giriyor. Tabiiyat!;Jla.rtn ~ehadeti
ne liizum yok: Nefes alan her $UUr 

sahibine malumdur ki, diinya i<;re, 
uzviyet ve ruh io;re, biitiin ha:vat bir 
beyaz harbden ba~ka bir§ey degil. 

PEYAMI SAFA 

DanziP.:de 

Polonyah giimriik mii
fetti~i tevkif edildi 

Danzig, 12 (a. a.) - Riiyter: Alman or
dusunun motorlii k1taati, cdemir kJtaat. 
~enliklerinde haztr bulunmak lizere haf
ta taiili esnasmda liniformah, fakat sJ· 
Jahstz olarak Danzig'e gelmi:;lerdir. 

Bir casus yakalandt 
Vaqova, 12 (a.a.) - Danzig hlikfunet 

memurlan, Polonyah glimrlik mlifetti~i 
Litynski'yi casusluk ithamile tevkif et
mi:;lerdir. Chodacki, mlifetti§in ortadan 
kayboldugunu ogrenmi:; ve Ayan Mecl;si 
mumaileyhin tevkif edilmi~ oldnjl~Jnu te· 
yid etmi§tir. Maamafih Polonyah me
murlar Litynski'nin nerede bulundugt:· 
nu bilmemekte ve tahkkiatlarma devam 
etmektedirlcr. 

Lehistamn protestosu 
Var~ova, 12 (a.a.) - Danzig'deki Leh 

komiseri, hal en hastanede bulunan glim
riik memuru Lipinsky'nin Nazi polis me
mu.rlan tarafmdan dovlilmesi hadisesini 
Danzig Senatosu nezdinde §iddetle pro
testo eylemi~tir. 

Alman ameleye yol veriliyor 
Var§ova, 12 (a.a.) -Garb Polonya bir· 

ligi, Lodz civarmda Parbianice fabrika
lannda, bu civar fabrikatorlerin Alman 
ameleye yo! vererek yerine Pol on yah a· 
mele almalarml temin i~in hareket ede
cek ~ubeler kurmu~tur. 

Polonya giimriik miife!ti~inin 
ba~tna gelenler 

Var§ova, 12 (a.a.) - Danzig'deki Po
lonya makamatt, Polonya glimrlik mii· 
ietti:;i Lipinski'nin tevkif ve casuslukla 
tecrimi mcselcsi hakkmda tahkikat yap
mt:;hr. Tahkikat neticesinde sa bit olmu:;
tur ki, glimrlik miifetti§i iki Nazi tara· 
ftndan otomobille :;ark! Prusyaya gotli
rlilmli~ ve orada Bohcnsack koyli civa
nnda otomobilden dt~an attlarak agtr 
snrette yaralanmt§ltr. MliteakJben Dan
zig zabttasJ tevkif etmi:; ve Danzig'e go
tlirmlistlir. Danzig'deki Polonya kom:
seri Avan Meclisi nezdinde :;iddetli bir 
tesebb.Uste bulunmak i~in talimat almJ§· 
ttr. 

Yurdda yagt§ yaziyeti 
U1ak 12 (a.a.) - Bir parc;a gee; kal

makla beraber memleketimizin her ye
rine, c;ifc;inin istedigi yagmurlar yagmak
tadtr. Memleketin bazt yerle,inde vag
murlann husule getirdigi sellerdcn hasar 
olmu0sa da 0ayam ehemmiyet del\ildir. 

M. Makdonald Cenevreye 
gidiyor 

Londra, 12 (a.a.) - t;emberlayn, bu· 
giin mi.istemlekeler naz1n Mac Donald'1 
kabul etmi§tir. Mac Donald, yann, Ce
nevreye ha.reket edecek ve orada, man
.alar :lairr.i komisyonuna, Filistin i:;ini 

hal icin haztrlanmt:; bulunan ingiliz tek
lillerini tevzi eyleyeccktir. 

DUSUNCELER 
' 

Yabanci dil meselesi 
Maarif biit~esinin miizakeresi masm -

da muhterem arkada§trntz Rasih Kaplan 
yabanct dil tedrisatmm, sarfolunan za -
man ve emekle miitenasib, randtman ver
medii!;ini hakh olarak ileri surdii. T edri -
salta esaslt amilin muallim oldugunu, mu
allim iyi olursa metod ve kitabm bozuklu
gunu tslah edebilecegini soyledikten son
ra iyi muallim yeti~tirmek ic;in Vekaletin 
ba§vurdugu c;areleri izah etti. Cumhuri -
yetin bir ba§makalesinde Nadir Nadi 
miitaleaSlnt yazdt. Nihayet mesele laytk 
0 ldugu ehemmiyetle ele almarak Cumhu
riyette bunun ic;in bir de anket ac;tldt. Yir
mi bei senedenberi iistiinde yiiriidii~iim 
yabailct dil meselesin:n boyle dile gelme· 
sinden pek miitehassis oldugumu soyle -
meye liizum giirmem. 

Ben bu meselede muallimden ziyade 
metod \'e kitabm konteniam oldugu kana
atindeyim. Yirmi be0 sene evvel haftaltk 
!SHAD mecmuasmda «Maarif Nezareti 
celilesinin nazan dikkatine» diyerek «Li
san tahsili» ba§hgile yazdtgim bir maka
lede yanlt§ bir yo! tutturdugumuz ic;in 
franSIZca tedrisatmdan hemen hi~ bir se
mere elde edilemedigine i§aret ederek ne 
yolda yiiriimemiz laztm gelecegini izah 
etmi1tim. 0 zaman Maarif N azm bulu
nan $iikrii Beyle buna dair giirii§tiigiimuz 
vakit «Biz de tam sizin dediil;iniz yolda 
yiiriimekteyiz.» dedi. ~iiphesiz yiiriineme
mi§ olacak ki ii~ sene evvel, yani 15 maylS 
1936 tarihli ay!tk GONDOZ mecmua
smda muhterem Saffet Ankana ithaf etti
gim « Yabanct dil meselesi» ba§hkh bir 
yaztmda gene yaralanmt de0tim. Bugiin 
gene de1iyorum. Ciinkii belki muallimler 
degi§iyor, fakat metod ve kitab degi:;mi
yor. Programlar eski metoda gore yap!l
mt0ttr. Bu metod ve bu programlar devam 
ettikc;e tam bir rnnvaffakiyet ihtirnali yok
tur. Muallim kim olursa bir dereceye ka
dar muvaffak olur. Ciinkii serbet degil
dir. Programm esiridir. Program talebe
den frans!Zca kompozisyonlar beklemeye 
daha sekizinci smtfta ba0liyor. Astl yan
II!!tk da i0te burada ba§hyor. Ingilizce ve 
almancada ne dereceye kadar muvaffak 
olunabilir, bilmem. Fa kat yirmi sekiz sene 
bu i1in ic;inde yogrulmu1 bir muallirn tecrii 
be ve salahiyetile iddia ederim ki haftada 
birkac; saat franstzca dersile bu gaye elde 
edilemez. Hatta Galatasaray lisesi gibi 
tiirk~edcn ziyade franstzca okunan bir 
mektebde bile -muayyen formiillere tabi 
olan ticaret mektublan ve aynca bir staj 
istiyen Hariciye Vekaleti muhabereleri 
miistesna olmak iizere- bir gencin telif ve 
terciime tarikile, yani franstzca bir kitab 
telif etmek, yahud tiirkc;e bir maka\eyi 
franSlzcaya c;evirmek suretile hayatmda 
bir kazanc temin edecegini fazla ummak 
dogru olmaz. Bu derecesini biz lisan mu
allimlerimizden beklemesek yeri vardtr. 
0 halde lise ve ortamekteb talebesini bu 
hedefe dogru sevketmek bo1una yere akm
ttya kiirek ~ekmektir. Bu mekteblerde ya
banct dil i~in sarfolunan zarnanlarm ve 
emeklerin beklenilen randtmam vermeme
sinin ba§ltca sebebi i0te budur. 

Halbuki sebeb de sebebsiz degil. Sebe
bin de sebebi var: Tiirkiyede franstzcamn 
ve F ranstz kiiltiiriiniin yerle1mesinde kuv
vetli bir ami! alan Galatasaray sultanisi 
a~tldtgt vakit ~ogu F ransadan getirilen 
muallimler kendi memleketlerinde kendi 
ana dillerini ogrendikleri gibi Tiirklere, 
Tiirk c;ocuklanna iigretmek istemi<ler ve 
azcok muvaffak da olmuslardtr. Tiirkc;e 
konu<mak yasak oldul!u .icin kulak dol-

Rumanya milli taktml 
ltalyanlara yenildi 

Biikre~ 12 (a.a.) - 45,000 kioilik 
bir seyirci muvacehesinde ltalyan futbol 
tak1m1 stftra kar0t bir saYJ ile Rumanya 
taktmmt maglub etmi0tir. 

Col, birinci haftaymda yaptlmto ve 
beraberligi ternin ic;in Romanyahlann sar
fetmi0 olduklan biitiin gayretler bo0a git
miotir. 

Paris- Biikre§ hava yolu atr1ld1 
Biikre0 12 (a.a.) - Air France kum

panyasmm ilk tayyaresi bu sabah saat 
8,45 te yeni Arad - Budape0te - Munich
Strasburg giizergaht iizerinden Parise 
~areket etmi0tir. T ayyare saat 16,15 te 
Parise varacakttr. 

Amerikada he§ mevkuf hapis
hane miidiiriinii kactrddar 
Buena vista «Colorado» 12 (a. a.) -

Buenavista tslahhanesi mevkuflanndan 
be0 ki0i, miiessesenin direktoriinii kaldmp 
gotiirmU0lerdir. Bu e0has, direktorii IS -

lahhaneye 4 kilometre mesafede buak • 
mt!lar ve Colorado'ya gitmi!lerdir. Di • 
rektor, verdigi izahatta miiesseseyi ziyaret 
ettirdigi esnada bu be0 ki0inin ftrsattan is
tifade ederek kendisini btc;akla tehdid et· 
mi0 olduklanm soylemi0tir. Direktoriinii 
tehlikede goren gardiyan, anahtarlanm 
ve rovelverini mahpuslara vermek mecbu
riyetinde kalmtjltr. 

Yazan: ALl KA.MI AKYVZ 

gunlugile ~ocuk ana dilini iigrendigi gibi 
direkt bir usulle franstzcayt da anltyor ve 
yava0 yava~ konu1maya da ba1hyordu. 
On dan sonra veya her:;eyden evvel Fran
stz c;ocuklanna oldugu gibi o~un da yan· 
!t§SIZ dikte yazmast ve bunun ic;in de gra
meri, biitiin istisnalarma vannctya kadar 
ivi bilmesi laztmdt. Hedef §uydu: T alebe 
franstzcayt okuyacak, anhyacak, anladt
gtm siiyliyecek ve meramtm yaz1 ile de 
anlatabilecekti. Ciinkii yabanct bir dili 
hakkile bilmek demek bu demektir. Dai
ma franstzca konu0ulan bir muhit ic;inde 
haftada on sekiz, yirmi saat franstzca 
okunmak suretile bu gayenin temini miim
kun olmu.lur. Ne c;are ki oradan ve pa
paz mekteblerinden bu ~ekilde franSIZca
yt ogrenip yetijenler Turk mekteblerine 
lisan muallimi olduklan vakit tiirk~e ko
nujulan bir muhit i~inde haftada ii~ be1 
saat franstzca okumakla bu gayenin temin 
olunamtyacaihm dii§iinmediler. Konu~ • 
mak, anlamak, vazmak.. Bu ii~ hedeften 
birini yani en bela!tst olan iiciinciisiinii fe
da etmek laztmdt; edemediler. Oyle og
renmi§, oyle altsmtslardt. Dikteyi dogru 
yazamtyan bir ~;ocugun ioe yaramtyacagt
m ve ona franstzcayt iigrenmi~ nazarile 
baktlamtyacagmt zannediyorlardt. Hal • 
buki aSII i~e yaramtvan o dikte idi. Oku
dugunu anlamtyan bir <;ocugun, anlama
digt ciimleleri dogru yazmasm1 istiyorlar
dt. Lisamn bir gaye dei\il. bir vastta o1du
gunu unutuyorlar ve kuru gramer kaide
lerile kuru bir diktenin talebeyi hangi ve
rimli gayeye ula0tnacagtm dii.iinmiiyor
lardt ve hala bu metoda bagh olanlar bu
nu dii1iinmiiyorlar. 

Fa kat herkes biliyor ve soyliiyor: Orta 
tahsilde yabanct dil iigrenmekten mak
sad, yiiksek tahsilde meslege aid eserleri 
tetebbii edebilmeyi temiodir. Bu gaye
yi temin ic;in gidilecek yo] §Udur: Ele
manter bir gramerle biitiin kuvveti lektiire 
vermek. Mana verdirmek 0artile yiizlerce 
ve miimkiin olursa tahsil miiddetince bin
lerce sahife okutup <;ocugu zengin bir ha
mule ile mektebden <;tkarmak. Bir halde 
ki ~ocuk ondan sonra hangi kitabt eline 
altrSa, rniistesnalar bir tarafa, i1in ic;inden 
<;tkabilsin. 

$iiphesiz direkt usulile bu gayeye eri!
mek terciime usulile eri.mekten bin kere 
haytrhdtr. Metod direkt ile <;ocuklar ko
nu§maya alt§tl!lltr. Onlar konu1tuk~a he
vesleri artar, daha kolay ve daha c;abuk 
ogrenirler. Fa kat hedef yalmz bu olursa 
lektiir <;ok agtr gider. ~iinkii bu metodda 
ana lisam araya hi~ girmiyecektir. Once 
ogrenilmesi laztm gelen kelimeler dogru
dan dogruya e§ya ve hareketlerle muva • 
cehe olunarak ogretilecek daha sonra lek
tiirde bilinmiyen kelimeler bilinenlerin 
yardtmile anlattlacaktn. Bu dersler c;ok 
canh ve istifadeli olurlar. Fa kat iki mah
zuru vardtr: Biri demin dedigim gibi 
derslerin agn ilerilemesi, vakit darhgt; 
biri de rnuallimi -;ok yormastdtr. Benim 
§imdiye kadar tatbik ettigim usul ikisi or· 
tastdtr. A!dJgtm randunandan memnu • 
num. Talebem de memnun kalmtjlardtr. 
Okur, mana verir, ge~erim. Ertesi ders 
okutur, mana verdirir, fakat ge<;mem. 
Metin iizerine sua! sorar, cevablanm ah
nm. Bu da i§in direkt taraft olur. 0 hal
de ast! gaye <;ok okumakhr. Melin iizeri
ne miikaleme yardunct bir usul mahiyetin
de ka!tr. Dikteden. dikte grarnerinden, 
redabiyon ve kompozisyondan vazge<; -
meli. Ba•ka tiirlii bu is viiriimez. 

Ali Kami AKYVZ 

Mare,ahn tefti,Ieri 
Sehrimizde bulunan Biiyiik Erkam 

harbiye Reisi Mare1al Fevzi Cakmak, 
diin beraberinde bazt generaller oldugu 
halde, Selimiyeye gitmi1. askeri birlikle
rimizi tefti& etmi0tir. _,_.._,,..._ 

Hitler, Viyanadan ayr1ld1 
Viyana 12 (a.a.) - Hitler, pazar 

giiniinii, Viyana' da ge~irmi1tir. Hitler, 
sabahleyin nasyonal sosyalistlerin mahalli 
1efi Joseph Burckel ve Statthalter Arthur 
Seiss 1nquart ile gorii§mii§tiir. 

Ogle vakti Fuhrer tarafmdan Richard 
Strauss'm 75 inci ytldiiniimii miinasebe
tile bir ogle ziyafeti verilmi1tir. Bu ziya
fetten sonra Hitler, Hofburg imparator
luk saraymt ziyaret etmi1tir. Bu 'arayda 
kendisinin ileride Viyana'ya geldigi za
man ikamet etmesi i~in tadi!at yaptlmak
tadtr. 

Hitler, ak1am Bnrg- Theater'e git
mi§tir. 

Sayliyeye gitfi 
Viyana 12 (a.a.) - Hitler, bn sa

bah, Berchtesgaden yakmmda Obersabg
berg' qe kain yazhk ikametgahma gitmi1· 
tir. 

Yugos]a,- parlamentoau atrildl 
Belgrad, 12 (a.a.) - Parlamento, ic;tl

ma devresine bu sabah Kral Naibinin 
bir nutkile ba~lamJ§tJr. 

3 

Hayat sahas1 
[Ba§maT<aleden devam 1 

olan tstlrab ve hassasiyet vaziyetin bu fe
caatini olanca c;tplakltgile ortaya koymu~
tur. Hayat sahaS! iddialanna kar§l bugiin 
yalntz 1ngiltere ve Fransa degil, ~imali 
Amerika Birle1ik Cumhuriyetleri dahi o
lanca kuvvetlerile harb kudretlerini arttr· 
maga koyulmu§ bulunuyorlar. 

Ceko • Slovakyanm ugradtgt aktbet ii
zerine 1imali Amerika 8irle1ik Devletleri 
Biiyiik Cumhuriyetinin Reisi M. Ruzvdt 
Alman ve 1talyan hiikumet reislerine hi
rer mesaj gondererek biitiin ihtilafh nokta
lan halledecek bir konferans akdini teklif 
etmi,ti. Bu teklif totaliter devletlerce red 
ile mukabele gormii1tiir. Demek ki hayat 
sahaSI tabirinin albnda sadece 0u veya bu 
ihtilaf degil, belki de geli§igiizel istila 
emelleri sak!t bulunuyor. 

Totaliterlerin iddia ettikleri hayat sa
hast nerede ba1lar, nerede nihayet bulur? 
Simdiye kadar bunun at;tkc;a ifade olun
dugunu hie; gormedik. Bu halile hayat 
sahast ucubucagt gelmez §ekilde, herhalde 
eskisine rahmet okutacak yeni bir diinya 
harbinin i1areti diye ahnmak lazlJD gelir. 

T otaliter memleketlerio matbua!t bu 
memleketlerin daha c;ok zor1an biiyiik de
mokrasi devletlerile oldugunu soyliiyor• 
lar. Fa kat hakikatte kiic;iik memleketlere 
saldmyorlar. Anla§tlan oolar kii~iik mem
leketlerin milli rnevcudiyetlerine hatime 
~ekerken biiyiik devletlerin hie; ses c;tkar
mamalanm istiyorlar. 1yi amma demok
rasi devletleri kii~iik memleketlerden son
ra Sl!ODtn kendilerine gelecegini pek iyi 
biliyorlar ve onun ic;in de 1imdiki diinya 
nizammm geli§igiizel bozulu§una razt o
lamtyorlar. 

Hakikatte diinyada hayat sahast yok 
degildir. Hem bu sahayt iki §ekilde tasav
vur etmek rniimkiindiir: Biri her milletin 
kendi milli malikiinesi olan kendi yurdu, 
digeri biitiin diinya. Herkes kendi hayat 
sahast olan kepdi yurdunda c;ah§arak bii
tiin diinya ile miinasebetlerinden de istifa
de etmek suretile yajtyacakttr. Umumi 
Harb sonu hayatmm ikttsadiyah biitiin 
diinya memleketleri i~in azc;ok tshrab 
membat olmaktan hali kalmarntjltr ve hali 
kalmamaktadn. Bunun t5laht c;aresi ise be
§eriyetin miitebaki servetile medeniyetini 
YJktp yakacak yeni bir harb deiijl, belki 
milletler ara,mda temin olunacak anla~
madtr, ve anla§malardtr. 

Almanyamn eski kolonileri alakadar
larile ciddi surette konu~ulabilecegi gibi 
iptidai maddelerin daha biiyiik bir ada
letle tevzii meselesi dahi kezalik ciddiyet
le rniizakere ve hallolunabilir. Cok olgun
la§rnt§ olan bu fikirlerin hal sahalan harb 
sahneleri degil, biitiin milletlerin meseleler 
halletmek samimi azmile etraflannda top· 
lanacaklan rnasalardtr. 

Bizce biitiin zorluk milletler arasmda 
ikttsadi rniinasebetlerin, ticari muamelrie
rin ugradtgt rnii§kiilattadtr. Tehlike ihti
mallerine kar§t her rnernleket silahlanma
ya c;ok para harcarnakta, ktyrnetl.rini 
kaybeden paralardan ve Iicari rnuvazene 
zaruretlerinden dolayt miibadele i1leri bin
bir zorluk ic;inde yiiziip gitmektedir. Hie; 
bir hususi hayat sahaSI bu mii1kiilah orta
dan kaldtrmt! olamaz. Yalmz hayat sa
haS! iddialanmn meydan verecegi harbler 
sonunda yeniden yeniye kurban verilecek 
milyonlarca insanla mahvolacak milyar
larca servetlerin harabeleri kahr. 

Y alntz birka~ memleket i~in de gil, yer
yiiziinde milli vatan sahibi biitiin milletler 
i~in saglam hayat sahast, yanh1 hareket
lerle bozu1an diinya hayat ve ikttsadiyah
nm tslahmdadtr. 

Biitiin diinyada ktymeti sabit bir para 
veya paralar yaraltlamaz mt? Silahlan
maga sarfolunan rnilyarlann yans1 bu i~i 
diizeltmege yeterdi. Bu i1le rnuvazi ola
rak milletlerarast rniibadelelerinin mii§kii
lalt da ortadan kaldmlmca o zaman yal
ntz filan ve filan yerin degil, biitiin diin· 
yanm biitiin diinya milletlerine en geni§ 
mikyash bir hayat sa haS! te§kil ettigi gorii
lebilir. 

Meseleyi halletmek ic;in bazi reiimler 
danayt kuyrugundan c;ekmek ve arabayt 
tersine yiiriitmek istiyorlar. Muhali farze· 
derek onlarm istila politikalan muvaffak 
bile olsa hayat sahasi gene elde edilmi§ 
olmaz. 

1stila politikasinin gotiirecegi tek aki
bet ancak ve ancak harbden ibaret olabi
lir. Bunda ise biiyiik kii~iik her millet 
kendi varhgile haklarim miidafaa ic;in ne 
fedakarhk laztmsa yapacaktJT. Varhkla
rmi ve haklarini miidafaa kin bir araya 
gelen rnil!etlerin te~kil ettikleri cephe ise 
ya lniz maddi kudretin de gil. en yiiksek 
manevi ktymetlerin 8§tlmaz kalelerini te§
kil cder. 

Mil!et1erarasi huliukunu inkar edenle
re kar§i insanhgm vicdanmdaki hiikmiin 
kudretini tebariiz ettiririz. Hakkm dahi 
kuvvet1e miidafaa edilecegi malumdur. 
Fa kat miinhasiran kor kuvvetle ileri !!Otii
riilmek istenilecek haksizltlhn devamh o
larak dayanabilecegi J..:,J.,;, , • .,...] vn\ctur. 

YUNUS NADI -----Bir Slovak tayyarecisi katrti 
Var§OVa 12 (a.a.) - Bir Slovak tay

yareci, bir tayyare ile kao;rru• ve Ka • 
towice'de karayJ inmi1tir, 



~ ~~~~= Hastanzn ba~ucunda 
~======================== Per lde Celli J 

Y atagmm ba1ucunda bu gece gene I memnun olmadiglml, deiii1mek, gene ev· 
~ok aiilad1m. Eiiilip s1k s1k yuzune bait~· lenmeden evvelki hale donmek, istedigimi 
yordum. Gozlerinin altl ~ukurla!rnl!, ve sana soylemek istiyordum. Fa kat bunu ne 
yanaklannda ku~uk san benekler haSI! zaman yapmaya kalksam gizli bir kuv· 
olmuflu. Burnundan agzma dogru inen vet dilimi tutuyor, vucudum titremeye 
~izgi, kahn ve adeta siyah goriiniiyordu. ba1hyor ve susuyordum. 
Dudaklann hararetten !ijllli!, yer yer, Sana gelince, hayahm1zdan daima 
susuz bir toprak gibi ~atlamlfb. Eger ha· memnuniyetle bahsediyordun. Belki de 
kikati soylemek laz1m gelirse, senden iii· vazifeni yaphgml du1unerek kendi ken· 
rendim. Fa kat gene de aglad1m, ~ok ag· dine bOy Ieee teselli buluyordun. Halbu· 
lad1m. Ate1in fazlayd1 ve doktor biraz ki ben Sikild•iiJm, parmagmdaki halkanm 
evve] pek iimidsiz ~y]er soyJemi1ti. eJini yakmaya baj]ad!giDI gayet jyj his· 

Y atagm ba1ucunda bir mum yamyor, sediyordum. 
bu mum oda}'l pek az aydmlatJyordu. Birbirimizden du,uncelerimizi buyuk 
Senin yast1ga gomiilu olan ba1ma bu bir dikkatle saklad•iiuruz muhakkaktl. 
mum san, olgiin hatta korkunc bir aydm- Konu1mak bizi korkutuyordu. Konujur· 
hk verebilmekteydi. Y atagm odanm ka- sak ortaya du,undiiklerimizden ~ok daha 
ranhgma kan§ml!h sanki .. Diyebilirim ki, ba1ka manada muthi1 hakikatler ~1kacakh 
orada mevcud olan yastlktaki ba1m, om· sanki ... Halbuki sana soylemek istedikle· 
zunun bir parcas1, karyoladan sarkan rimden bir kelimesl agztmdan ~Ikllgl da
solgun elindi ve bu elde kahn bir alhn kikada birdenbire havada bir elektrik ce· 
halka uiiursuz pmlt!larla yamyordu. reyan1 olacak ve bu kelimenin bir y!ld1· 

Bu halkada kendi ismimin kaz1h ve nm gibi ortam1za du1ecegini zanneder • 
senin kocam oldugunu du1iindum. Bu ka· dim. 
ranhk odada senden ancak birka~ par • Uykuda olan bir insam uyandnmak· 
~a}'! gorebilmek, seni kaybetmek iizere tan korkan bir halim vard1. Halbuki uy· 
oldugumu bana daha kuvvetle hissettiri· kuda olan insan kabus i~inde k1vramyor· 
yordu. Daha 1imdiden yokluga kar:§mll du ve uyandnsam rahat nefes alacag1 
gibiydik. muhakkakt1. F aka! bende bunu yapacak 

Ni~n aglayordum ~ Gozlerimden in en ira de nerede., 
ya1lar emin ol yiiregimde haSI} olan bii· Riyakarhkta zannediyorum ki bize hi~ 
yiik bir kederden ileri gelmiyorlardi. Bu kimse rakib ~IkamiyacaktJr. Senelerce da
gozya,lannm sebebini tahlilden acizim. ima bir damm altmda ayni maskeyi mu· 
Belki sana acJYorum. Evet merhamet, hafaza ve ayni 1efkat, dostluk, hatta sev· 
mf bir merhamet.. Hastahgm, i~imde ki ile hareket edebilmemiz 1ayam hayret· 
tortulanm•l· dibe ~okmu1 olan 1efkati tir. 
parmakla dokunulmu1 gibi bulandnmli· Fa kat zavalh dostum arhk sen maske· 
b. Gencdin, hayata kart• daima hm duy· ni yiizunden atmlf, mucadeleyi terketmi1 
mu1. oliimden ~ok korkmu1tun. Sana a· bulunuyorsun. Hastabk iradeni elinden 
Cl}'ordum. Seni sevmemem ac1mama mani ald1, yathgmdanberi her gece uykuda 
deiiildir lei.. benden nefret ettiiiini soy]iiyorsun. 

Yiiziim kmjllladan, hi~bir JSI!rab duy· Sana luzmiyorum, lcinlenmiyorum, hat· 
madan yalmz i~imde fazla rahatm edici ta herjeye ragmen oliimiinii istemiyorum. 
bir sulcun ve bojlukla sessiz sessiz aghyor· ltiraf ederim ki, bu sana actd!g!mdan zi· 
dum. yade jU his ten ileri geliyor : Vazifem ol-

Bir arahk gozyatliuum sildim, iki eli- m1yan bir1eyi yapmak istemiyorum. Ciin
mi oturduiium iskemlenin arkahgma ge· kii senin matemini tutmaSI laztm gelen, 
~irdim. Ba1Im1 tahtaya dayadtm ve goz· daha dogrusu buna lay1k olan insan ben 
lerimi yava.Ka kapachm. !1te o zaman degilim. 
birdenbire ~ok uzaklara, maziye dogru Benden nefret ettigini, lcurtulmak ve 

· akttm. Gozlerimin oniinde bir y1gm siyah bunun i~in uzalclara, ~k uzaldara ka~
bulut sanki perde perde a~IId!, mak istedigini aletler i~inde klvranarak 

Bir zamanlar sen ve ben sevi1mi1tik kendini oradan oraya atarak soyledigin 
degi] mi? Bir zamanlar sen ve ben ay· aktamlar, dolr.torun korka korka yan1ma 
dmhk bah~elerde dola!rnii, giine1in altm· yaklatJYor. Biitiin bunlara ehemmiyet 
da olgunlatan meyvalan, ba1lan biikulen vermcmek li.zun geldigini, bu hezeyan· 
ale§ JcnmiZISI, so]gun beyaz ~j~kJeri top- Jartn krizden iJeri ge]digini soy]uyor, beni 
lam!§, sonra onlar kollanmizda, vucud- teselliye ~h§Iyor. Ben giiliiyorum ve goz· 
lerimiz yorgun ve aletli, gozkapaklan • ya1lan giiliimseyen dudaklartmm kena • 
mizl hafif indirerek birbirimize bakm11 ve nnda toplanarak soiiuk soguk gogsume 
dudaldanm1zda hafif bir tebessum beli • dokiiliiyor. 
rerek, ellerimizdeki meyvalan, ~i~kleri, Karar verdim. l nsani vazifemi sonuna 
yerlere al!p kucaklatmitbk. E vet bir za· kadar yapacag1m. Seni yalmz b1raka • 
manlar seninle, ben sevi!ffii1tik.. mam. Her ne olursa olsun senin kann bu· 

Biitun mutad olan !OYler aram1zda lunuyorum. Yerim yatagmm batucu ol· 
tekrar edilmitti. Birbirimizi heyecanla mahd1r. Eger iyi olursan • ah bilsen iyi 
yollarda beklemi1tik. Aram1zda k!Skanc· olmam nekadar istiyorum • seninle biitiin 
Ilk vak'alan ge~itti. Bu yiizden kavga· bunlan konutacag!Z. Aynlmamlz pek ko· 
lar etmi1, danlm11, soora baniffil!llk. Ni- lay olacak. Ben tekrar o Sicak, aydmhk 
hayet ~ocuk~a sebeblerle aglad•iiun•z. ve bah~lere donmek istiyorum. Orada beni 
sevindigimiz giinler olmujtu. Bir gun sen bir ba1kaSI bekliyor gibi i~imde garib bir 
gozlerio sevinc i~inde parlayarak ko1 • his var. Bu ba,kasi kim olu1sa olsun yii· 
mu,, «batka turlu olamazdiJ> demittin ve ziinde butun ruhunun parladigtni, gozle
parmaii•ma altm bir halka takmi§hn. Evet rinde kalbinin dile geldigini ve onunla 
batka tiirlii olamazd1. 0 zaman ben de birbirimizin kollannda yalmz maddi zev· 
boyle du,unmiittiim. kin keskin ra~sile deiiil, fakat ruhlan • 

!zdinc bizi birlettirmilti. F akat bu te· m!Zl birlettiren harikulade bir zevkle tit· 
lakkiye bagh bir1ey . . . Ben bunun aksini riyecegimizi gormek miimkun olacakttr. 
iddia ediyorum. 1zdiva~ bizi birle1tirme· Ben arhk ona yakla!trken utancla gozle· 
di, aytrd!. Sebebini kat'i 10kilde tayin rimi ortmeyecegim, senelerin verdii!i ol· 
edernemekle beraber zannediyorum ki, o gunluk ve <;ektigim derin pismaniiklardan 
vakte kadar birbirimizi iyi tammamJ§Ilk. sonra onda arad1klanmm olup olmadigi· 
Halbuki i~ine girdigimiz mahrem hava na dikkatle bakacag1m. Her1eyden evvel 
i~inde, giinetin huzmesi altmda kalmca birbirimizi iyi tammam1z laz1m geldij!ini 
derhal daha vaz1h bir ~kilde goriinen bir biliyorum. F akat buna liizum da kalm1· 
}'lgm toz par~s1 gibi kusurlartm!Z biiyu· yacakllr. <;:iinku dedii!im gibi yuzunde 
dii, goze batacak, ho1a gitmiyecek bir ruhunun parlad•iimt, gozlerinde kalbinin 
hal aldt. Ben senin me~hul taraflanm dile geldigini gormek mumlr.un olan bir 
ke1fetrni1 oldum. Fa kat sonradan kiYmet insand1r o .. 
bi~tiiii bir ta!In degerinde aldanan bir Biz seninle harici manzaralar:m1zm 
kuyumcunun inkisarma ugrad1m, cazibesine kapJ!arak birletmi§tik. Birbiri-

Belki, belki degil muhakkak, sen de mize duydugumuz 1ey, yalmz derin bir 
ayni hal i~indeydin. Bunda da su~un ge· hayranhktan ibaretti. Halbuki biz ona 
ne ikimizde olmaSJ miimkiin ... Yekdiiie· ~ocuklar gibi a1k i'mini vermi1tik degi] 
rimizden .;ok daha buyuk 1eyler iimid et- mi? Nekadar yanh1 bir tahmin!.. 
mi1. beklemistik. Netice IU ki birbirimizi Evet ben tekrar hem de kabil oldugu 
tamd1k ve begenmedik.. kadar siir'atle gene o Slcak, avdmbk bah· 

lzdivacimizm iizerinden aylar ge~ti, ~elere ko1mak istiyorum. Dostum iyi ol. 
haLl birbirimize kar11 ayni itina ve dik • Seninle konutacaibz ... 
kati gosteriyorduk. Bunlar bir tak1m iti· Peride Celal 
yadlar haline gelmi1ti ki, biz, arhk on· 
Ian bozmaya korkuyorduk. 

Evlendikten dort be1 ay sonra bir sa· 
bah hi<; unutmam, sen aynamn oniinde 
tna1 oluyordun. Hatta bir yanagm1 hafif 
kanatmi!IID ve ben karyolada dogrularak 
bir iki mu!fik Ia£ mmldanm•1tim. 

1tte o mada kendimi tekrar yataga 
bualmlr.en: 

- Ne tuhaf diye, dii1undum, onu ar· 
hk sevmiyorum! 

Bunu ilk defa kendi kendime itiraf et· 
meye cesare! etmis oluyordum. 0 gun
den sonra i~ime y1lan gibi garib bir Sl· 
kmll ~oreklendi. Seni sevmemek, buna 
ra~men yanmda yasamaya tahammiil et· 
mek bana azab veriyordu. Af(lamak ve 
hayallmdan, hatta kendi kendimden 

Zavalh amele 
~ofiir Saffetin idaresindeki kamyon, 

i~inde iki amele olduku halde, diin sabah 
Ramiden To~ulara gelirken k&r§!Sma 
ani olarak bir adam ~Ikml§l!r. 

$ofiir bu tehlikeyi atlatmak i~in ani 
surette fren yapml§, §iddetli sarsmh ne
ticesinde kamyonda bulunan amele Ha
san, yo! iizerine dii§mii§tiir. Ba§l ta§la
ra ~arpan zavalh amele olmii§tiir. Ha
dise haklnnda tahkikata ba§lanrm§hr. ....... 

l skemle yiiziinden ..• 
Evvelki giin Bebek bah~esinde iskem· 

le yiiziinden iki ki§i arasmda kavga ~Ik· 
mJ§br. Neticede kavgae~lardan Kej!orrl: 
ba§mdan, Garbis de dudagmdan yaralan
ml§tlr, 

CUM HURl YET 

Erzurumda bulu· 

Edirnede fenni mandtralar 
Edirne 8 (Hususi) - S1hhat ve ikbsad 

Vekaletlerimizin verdigi t;p ve talimata 
uygun fenn! mand1ralar bu sene en iyi 
§artlar altmda ~al!~makta ve s1k s1k 
kontrol edilmektedir. 

Yap1lmakta olan nefis peynirler buz -
hanelere sevkedilmektedir. 

r . 
K1rahk apartman 
istanbul, Tiirbe, Belediye kar

$lsmda 19 numarah Sinanaga 
dairclerindc her tiir!U konforlu 
6 numarah daire kirahkbr. Kapt. 
c1ya iimracaat. 

SENENtN EN MUAZZAM ESERt 

NEV-YORK 
SERG i S i 

Biikrc~te 3 giin otel ve yemek 
Roterdamda 1 giin otcl ve yemek 

NEVYORKTA 14 giin ikamet 
Pariste 3 giin otcl ve yemek 

Atlantigin en giizel vapurlarmda 
yemekli ve yatakh kamaralar; 

biitiin masraflar dahil 

390 lira 
Aynca : Ceb parast temin edilmi$tir, 

Kaytdlar 15 haziranda kapamyor, 

N A T T A 
Galatasaray, Telefon : 44914 

AK$EHIRDE 
Kanaat Pazan 

Cumhurlyet Gazetesinln ve biitiin 
mekteb kitablan, k:trtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzl yerldlr. 

* Londradaki Madam Tusaud'nun 
me~hur «Mumyalar miizesi» nde Nor
ma Shearer ve Spencer Tracy'nin hey
kelleri !ngiltere Krah VI nc1 George ve 
Amerika Birle1ik D evletleri Cumhur Re· 
isi Roosewelt'in heykellerinin yanma kon· 
mu11ur. * « Y arm tevkif olunacagtm» korde· 
lasmm son sahneleri de ~evrilmi~tir. Ba1· 
rolleri Ferdinand Marian, Kathe D orsch, 
Herma Relin, Paul K linger, Will Dohm, 
Gisela Uhlen oynami1lardn. * Y akmda Berlinde yeni bir filim 
~evrilmege ba~lanacakhr: «Paramla ne 
yapay1m ?» Fritz Kirchoff filmi id .. e 

edecektir. Simdiye kadar, miihim roller 
i~in Walter Steinbeck, Erich P onto, 
Else von Mollondorf ve Hans R ichter 
tayin edilmi~tir. 

* Me1hur Viyanah komik Hans 
Moser, «Pis adam» filminin bajroliinii 
deruhde etmi~tir. 

T amnm1~ Alman reiisor Hans Deppe, 
filmi idare edecektir. 

Hans Moser'e ]osefine Dora, Herma 
Rei in, Fritz Kampers, Ernst Waldow, 
Hans Holt, Else von Mollondorf, Leo 
Peukert, ve Anton Pointer partonerlik 
edeceklerdir. * Almanya hududunda, Tilsit'in ci· 
varlarmda Veit Harlan «Tilsit seyahat~> 
filminin a~1khava sahnelerini ~evirmekte· 
dir. * Victor de Kowa tarafmdan sahne· 
ye konulan «Terzi Wibbel» filminin en 
muhim sahneleri ~evrilip bitmi1tir. Y a • 
kmda Victor de Kowa, filmin dekupa • 
jile me~gul olacakl!r. 

15 Hazlran per,embe akfam• 

1m TURA~alk~!I~!~osunda 
~Wj Na~id Ozcan Gecesi 
Ertugrul Sadl Tek, Halide Pi,kln, 
Okuyucu Sabrlye Toksiiz Aysel 

HA YRET EFENDi 
Vodvil 3 perde 

Varyete, dUeto, solo, tafslllt el 
Telefo n : 22127 

IIAmnda 

CiFTESARAYLAR SiNEMA ve BAHCESiNDE 
Bu ak§am Bayan M U A L LA 

Kemani SADi ve arkada§lan 
Caj!"aloj!"lu eski Diiyunu Umumiye yeni Erkek Lisesi yaninda 

kap1s1 Cumhuriyet matbaaSI karJISmdad~r. 
Slneme Beyen ve ~ocuklere 5 kurutlur. 

-- --
13 Hazlran 1939 

·RADVO 

J;'arl.s (Eiffel kules!) : Wagner, La • 
loss ve Glazuno!'un eserlerl. 
Doyclandzender: Orkestra lle Brah-
ms ve Schumann•m eserlerl 
Droltwlch: Handel, Evano ve Smcta
na'ntn eserlerl. 

24.05 Prag: Qek mus!l<Ls!. 

Oda muaikileri 

16,30 Hamburg: Schubert'ln eserler!. 
17,05 Miinlh: Brahms'm e.serlerl. 
20,45 Beromtin.ster: Schumann'ln eaerlerl. 
22,30 Prag: Beethoven'ln 6Serlert. 
23,25 Doyclandzender: MuhteU! parcalar. 
23,35 Saarbriicken: Mozart devrl muslkl.s!. 
Soliatlerin konaerleri 

MUll. no: Plyano kon.sert. 
Prag: Bach'm sona.tlarL 
Konigsberg: §an kon.serl (soprano!. 
Vlyana: LJ.szt'ln ispanyol rapsod.Lsl. 

ERTUC.RUL SAD! TEK 
$ehzadeba§t TURAN 
tiyatrosunda bu gece 
Her yer 20, paradi 10, 

localar 100 
s. o.s. 

3 perde 
Okuyucu Aysel 

CEMAL SAH1R 
$ehrimizin en merkez 
yerinde Sirkeci Vezir 
bah~esinde itinal! ha
zJrhklarla birka~ gilne 
kadar halk temsilleri· 
ne ba§hyor. 

LALE • 
DID 

Biiyiik pragramt 
Biiyiik Valsin dahl rejisiirii JU • 
LIEN Duvtv1ER'in hazjrladljp. ... 
Ate~li VtviANE ROMANCE ve 
kudretli JEAN GABi:-J'in canlan-

dirdigl biiyiik hayat filmi 

SON ~AN8 
ve 

Diinya bahriyesini mateme sokan 
Amerika ve !n_giliz Denizaltlarl· 
nm feci kazasmm biitiin tefer
riiabm yasatan 

DENiZAL TI D. i. 
( Frans1zca yeni kopyas1 ) 

Bu film pek ~ok mii~terilerimizin 
arzu ve 1srar1 iizerine bilhassa 
_getirtilmi~tir. 
Oniimiizdeki Persembeden itibaren 

A 

L A L E sinemasmda ........................................................ 
Bugiin: 
1 ) i ngiliz • Fenerbah~e 
2 ) SEVDA KAJI.IPI 
3 ) CEHENNEM YOLU 
4) METRO JURNAL 
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ilim ve Cemiyet 

Siyasi hadiselere tesir 
eden amiller 

Yazan: Prol. SALIH MURAD 

Bu yazirn1za (Bagehot) nun bundan I tiyaclan kar11hyordu, yeni ke§ifler ise 
tam 70 sene evvel int11ar etrni1 alan (llim yeni ihtiyaclar, yeni i1~ilik, yeni endlistri 
Ye Siyaset) adh eserinden §U saurian ik- ve ticaret meydana getirdi. Ge~en asrm 
tibasla bathyahm: «I lim ve san' a!Jn bir ilrni ve bilgisi her cihette ameli hayatm 
§U~si yoktur ki bundan elli sene evvelki ilerisine gitrni1tir.» 
§eklini muhafaza etrni1 olsun. Demiryol- Filhakika lngilterenin yiikselmesi ve 
Ian ve telgraflar gibi yeni yeni ihtiralar siyasette muvaffakiyet gostennesi esba • 
etrafimiZI sarm11, bunlan gormemek i~in bm1 ararken on dokuzuncu amda ilme is
kor olmak laz1m; bir takliD yeni fikirler tin ad ede 11 endiistrinin lngilterede inki~af 
ortada dola§makta ve tesir etmekteyse de etmi1 olmasm1 unutmamah. 1800 sene • 
biz onlan goremiyoruz.» sinde niifusu I 0 000 000 alan lngiltere· 

Aradan ge~en §U 70 sene i~inde M nin 1900 de nuiusu;u 40,000.000 a ~~
gibi ihtiralar ve ke1iflerin meydana geld1- karan, halkma refah ve saadet veren ba1· 
gini bir dii1iiniiniiz. T ayyare, telli ve t~l- hca amil ilim prensiplerine istinad eden 
siz telefon, radyo, sesli sinema, teleVJZ· iyi bir endiistri sistemidir. 
~on, nokto~z~on gibi .herke~in ~ildii!i ke- llimle siyaset arasmdaki miinase~ti en 
11fler veya 1htualar, bilrnediklenne naza· iyi ifade edenlerden biri eski lngiliz Ba1· 
ran pek az kahr. vekillerinden Balfur' dur. Bu asnn bat • 

Am 'k B' 1 'k Cumhuriyetinde en a lr e§I . lannda Londra milli fizik laboratuannm 
1810 Ia 1910 seneleri arasmda venlen t 1 1 a tar ken Balfur demi1tir ki 
'h . L d d' b' 'I ld • h 1 erne a§IDI 
1 hra oerah a e I lr m1 yo~ .o . ugu a • «Siyaset ilim haline girmi1 olsayd1, saa-
de 1910 Ia 1935 arasmdak1 1hhra beratJ d t' 00 1 00 00 1 rdu>' F •. lhak•'ka siyaset . . d B . . 'k b' e m o ~usu o u ,, 
a dedi bu m1lyon ur. u ISiatJsh. . •.ze b' ·1· de" 'ldir ve ilim olamaz. Ciinkii 
f . kk' 00 , • • 00 • t b I u 1 1m g• 
~nnm !era 1 sur ahm gostermeSJ 1 1 an e hedefi bir cemiyetin refah ve saadetinden 

dJkkate ~ayandir. ibaret olan siyasetin esaslan din esaslan 
Merz m (On dokuzuncu amda Av- 'b' ookiiye gelmez lki gramhk veya ii~ 

r~pa tefekkiir .tarihi) adh 
00 

dart ~ildlik ~:~~n:'etrelik saadot. diye bir§ey ;1itilmi1 
k1tab1 okunmaga ve tercumeye c1dden 
deger bir eserdir. Merz bu eserinde diyor 
ki: «Avrupa fikirleri lngiltereye sirayet 
ettikten sonradll ki lngilterede ilim keli
mesi hikrneti tabiiye veya felsefe kelirne
lerinin yerini almi§hr. llrnin on dokuzuncu 
amda miihirn mevki almasmm ba1hca se
~bi bu amda ilmi recherche'in pek ka· 
li§Ik hiidiselere, giinliik hayatlmiZI aliika
dar eden gizli kuvvetlerle §artlara yak
lalffiaSidll. On alh, on yedi ve on sekizin
ci asulardaki biiyiik ihtiralar hususi ilmi 
bilgiye liizum kalmaksiZin yap1hyordu. 
Bu ihtiralan meydana getirenlerden ~ogu 
ilim adam• degildi bile. Bu ihtiralar ilme 
biiyiik rnikyasta tesir ve bilginin artrnaSJ· 
na hizrnet etmi1lerse de, hususi tetkik ne
ticesi olarak degil, belki ya tesadiif eseri 
olarak veya devrin ameli ihtiyaclanni 
kar§Ilamak iizere meydana gelmi1lerdi. 
F akat on dokuzuncu asuda kimya ve 
elektrik vadilerindeki ilmi ara1hrmalar 
tabiatin iptidai kuvvetlerinin karJ§lk se -
bekesini ~ozmii1 ve miktarlan evvelce 
takdir edilerniyen miihim kuvvetleri idare 
ve kuvvetimiz altma sokmaga hizmet et• 
mi1tir. Eski devirlerde biiyiik ihtiralar 
ameli hayat, endiistri ve ticaretin en ileri 
gitmi1 oldugu met)lleketlerde meydana 
gelmi§li. Fa kat ge~en asrm ikinci msfmda 
fizik ve kimya vadisinde yap1lan ke1ifler 
tamamile laboratuar mahsuliidiir. Bir te
sadiif eseri degil ~lki miikemmel bir he
sab neticesidir. E vvelki ihtiralar ameli ih-

mi? 
Fa kat buna mukabil siyaseti ilimden 

tarnamile ay1rmak imkiinSizdn. Bizde il· 
min siyasetten aynlmasml istiyenler i~itili· 
yor. llimle siyaset birbirine girmit ve bir 
halita te§kil etmi~ midir ki, bunlann bir
birinden aynlmaSI mevzuu bahsolsun. 
Yukanda soyledii!im gibi bu iki mefhum 
zaten bir halita te~kil edemez. Herhangi 
iki mefhumun birbirile aliikadar olmaSJ 
i~in bunlann rnutlaka birbirine pek yakm 
olmast icab etmez. Birbirine yakm mii
nase~ti bir bak11ta goriinmeyen bir taktm 
~eyler vardn ki bunlar birbirini pek ya· 
kmdan aliikadar eder. Mesela viicudla 
ruh bir dualitedir. Birinin ol~iisii dii!eri
ne tatbik edilemez. F akat ikisi arasmda 
yakm aliika vardn. C:iinkii insan bir mo
tor degildir, insam yalmz bir elektro~imik 
teamiiliin bir neticesi olarak ya~ayan, his
seden, kendi kendini idare eden bir rna· 
kine gibi farzedenler daima aldanmi§lar· 
d~r. 

llmi siyasetten ayadetrnek yani 11mi 
mevzualan, hareketleri ve ke~ifleri kale 
almJYarak siyaset yapmak istiyenler ce
miyeti ii~ am degil belki elli ii~ am geri 
gotiirmek istiyenlerdir. Ciinkii, Biyo
metri ilim 1u~sini yaratan Karl Pear • 
son' un dedigi gibi: 

«- Eski devirlerde milletlerin ba11Ica 
enerii rnembat adali kuvvetiydi; bugiin 
bu i1i makineler goriiror.» 

• 1mar faaliyetine 

Yeni yapdmakta olan Belediye binast 

Ala1ehir (Hususi} - lstildal Har· ruf Sanbz kaphcalannm da noksanlan 
binde kiil y1gmJ haline gelen be!ediyemiz Belediyemiz tarafmdan ikmal kiimmiJ, 
1imdi icarla bir binada ~ah!•yordu. Bu 1imdi kaphca tertemiz, cazib vaziyetile 
defa memleketin en mutena bir yerinde tenezziih trenlerinin gelmesini bekliyor. 
modern bir bina yaptnmakta ve 1ehrin -···-
biiyiik bir ihtiyacm1 tatmin etmeg~ ~ah1- Sinemadan eve giderken .. 
maktadn. ln1aahn ikmali kuvvei karibe- Yedikulede oturan Ligor, sinemad~n 

~1karak tren yolundan evine giderken 
ye gelmi1tir. ayag1 kayrm~, seddcn yuvaxlanarak ba-

Bina, hitam bulunca Belediyemizin ~mdan yaralanm•~hr. Ligor, Cerrahpa~a 
biitiin kollan ayni ~ah altmda toplana· hastanesine kaldmlarak tedavi albna a
cak ve ~alljma, bittabi daha iyi bir 1eklc hnm1~hr. 
kavujacaktn. Belediyemiz, yeni biit~esi
le yollan muntazam kaldmmlara sahib 
·dmaya ~ailltrken Belediyeler Bankasm· 
dan yap1lan istikrazla da asri mezbaha 

ve mezarhgm viicude gelmesine hasn 
mesai etmektedir. Ebedi $efimiz Ata
tiirkiin heykeli rekzedilecek olan Cumhu
riyet meydam da plan esaslan i~inde e
sash bir 1ekilde tanzim k•lmacaktn. Seh
·in di~er umumi islerinde biit"e nispeti 
iizerinde yard•m yap1lacak ve Alasehrin 
1iinden 11iine ehemmiyet kazanan giize!
igine titi7. bir itina gosterilecektir. Ye,il
ik!:re, ~i,eklere gomiilen $ehrimizin rna-

Beygir ~iftesile yaraland1 
1stinyede <;:ay1r sokagmda oturan balt

~ivan Hasanm 14 ya~mdaki oglu !slam, 
~ift siirerken beygirin ~ifte atmas1 neti
cesinde midesinden yaralanm1~hr. Vak
ayi miiteak•b !slam hastaneye yatml
mt~br. ---Anahtarla yaralad1 

Karl:koyiindc oturan Yusuf Kenan ile 
~akir klZI Hatice, aralarmda ~1kan bir 
meselcden dolay1 kavga ~tmi~lerd'r. 

Kenan, anahtarla Haticeyi baimdan ya
ralam.-hr. 

iktlsadi hareketler 

Diinya bugday rekoltesi 

Diinya bugday rekoltesinin bu sene ne 
vaziyette olaca~ iizerinde bir~ok tah
minler yiiriitiiliiy()l'. Ktt'alann vaziyet
lerine gore, iklim balommdan dogan is
tihsal mevsimi far klan, bu hususta kat'i 
bir tahmin yiiriitiilmesine imkan vermi
yorsa da mahsuliin vaziyetini k1~ kiiltiir 
1eklinden 8§8~1 yukan anlaya bilmek ka
bil oluyor. Roma Beynelmilel Ziraat 
Enstitiisiiniin raporlan bu hususta bize 
olduk~a etrafh fikir vermektedir. 

Bu!lday miistahsili Avrupa memleket
lerinin ekserisinde Ia§ kiiltiir vaziyeti 
miisaid ge~memi~tir. Bilhassa Fransa, 
Alman, Polonya, Bel~ika ve Holandada 
yag,1m kafi gelmemesi, toprag,n kurak 
kalrnast gibi sebeblerle baz1 sahalarda 
ikinci defa zeriyat yap1lmasma liizum 
has1l olmu~tur. 

Balkanlarda, vaziyet, daha miisaid gO
riiliiyor. Romanya ve Macaristand;l, Bul
garistan ve Rumanyada hi~ de!lilse ge
~en seneki miktara yakm bir mahsul elde 
edilebilecektir. Maamafih Yugoslavyada 
rutubetsizlik dolaytsile bir dii~iikliik ol
mast melhuzdur. 

italyanm §imdiye kadar olan mahsul 
vaziyeti, umumiyetle miisaid ge~mi~tir. 
Biiyiik miistahsil memleketlerden Sov
yet Rusya rekoltesinin vasatm iistiinde 
olm•ycaall• tahmin olunuyor. !statistik 
hususunda hassas olan Amerika, bu!lday 
rekoltesinin g~en seneye naza.ran yiiz
de 20 noksan, fakat g~en be~ sene va
satisine nazaran yiizde on fazla oldugu
nu bildiriyor. Kanadada mahsuliin inki
§Sfi normal §ekilde olmamt~trr. Asyada 
Hindistanm mahsulii, kurakhktan miite
essir olmu§!Ur. Japonyanm vaziyeti nor
maldir. ~imali Afrika ve M1s1rda mah
suliin ne§Vii nemas1 g~en seneye f\.aza
ran daha miisaid ge~mi§tir. Fas ve Tu
nustaki feyizli yagmurlar iyi tesir yap
ml§hr. Memleketimizde bu senenin bug
day rekoltesi, ge~en scneye nazaran 
beiki yiizde 15 nispetinde noksan ola
cakhr. Yalmz bundan evvelki yagmur
lar bazi mmtakalarda mahsuliin vazi
yetini Meta degi~tirmi~ ve tehli~el~ n~
ticenin tebeddiiliinde biiyiik brr amtl 
olmu§tur. 

GOriiliiyor ki, dlinya bugday rekoltesi, 
bu sene pek iyi degildir. Ba§ltca miis· 
tahsil memleke,tler hava §eraitinin mii
said gitmemesinden dolay1 g~en sene
den daha dii§iik bir rekolte elde edecek
lerdir. 

F. G. 

ihmal su~lular1 

o~ memurun muhake
mesine diin ba,Iandi 
Eski Si§li nahiye miidiirii, §imdiki Si

nekli nahiye miidlirii Ali Rtza ile Si1li 
komiser mua vini N azmi ve tahkikat me· 
muru Zihninin ihmal gostermekten, Selii
nik Valisi Hasan Pa§a k1z1 Makbulenin 
de hakikate muhalif ~yanda bulunrnak· 
tan muhakemelerine dun ikinci cezada 
ba§lanmt!hr. Makbulenin kendisine bag
lanan maa§ yoklamaSJna aid bir beyanna· 
mede, bu muamelenin bir safhasmda ku· 
duz tedavisi miiessesesi memurlanndan 
oldugunu saklamak suretile hakikate mu· 
halif beyanda bulundugu; digerlerinin de 
beyannamede yaztlanm hakiki vaziyete 
uymadiglnl usulii dairesinde tahkikle tes· 
bit etmedikleri, ooylece ihmal gosterdik
leri davan1n mevzuudur. 

Muhakemede Makbule, memurlan i8-
fal etmek akhndan bile ge{;medigini, bir 
i1e girdigini yazmak laz•m geldigini bil
mediginden, o ciheti meskiit ge~tigini soy
lemi1tir. Digerleri de usulii dairesinde 
tahkikle tesbit muamelesi yapild,gmi, la
kin yap.Ian tahkikatta ali.kadarlardan 
hep Makbulenin kendisine para getirir bir 
i1 sahibi olmadigl 1eklinde cevablar aim • 
masmm, i1i bu neticeye vardnd1gm1 soy • 
liyerek «ihmalimiz yoktur» demi§lerdir. 

Makbulenin vekili, miivekkilesinin ~a
hlhgl takdirde de baglanmJ§ bulunan ma· 
a11 alabilecegi hakkmda Muhasebat Di
\'aOIOin karan bulundugu kaydile, «bag· 
lanan ma&jl almaga kuduz tedavisi mii· 
essesesindeki i1ten ahnan iicret mi.ni de
gildi.» miidafaasm1 ileri siirmii§, bu hu· 
smta 1stanbul asliye be1inci hukuk mah • 
kemesinde a~tlan dava dosyasmda Mu
hasebat Diva01nm karar sureti mevcud ol
dugundan bahsile, bu cihetten tahkikat 
istemi1tir. Vekilin istedigi bu tahkikat ya· 
p1lacaktn. ------

Ovey ~ocugunu fmnda 
yakacakml§ 

Manisa, (Hususi) - Karaoglanlt kO
yilnden Mehmed Budakm ikinci kanst 
Aksekih Fesli ~erife nammda bir kad•n, 
kocasmm miiteveffa ilk kansmdan ye
tim kalan ~ocugu be~ ya§'nda Hasam, li
nna ahp diri diri yakmak istemek su~u 
ile Adliyeye vcrilmi~tir. /jvey ana, otc
denberi yavruya zuliim ediyar, kendisini 
hemen her giin do~iiyormu~. Son gun, 
hmc1nt alamtyarak zavalhYJ, evin dibin
deki f1nna atmak istemi~, ~ocukcag1z 

feryada ba§laymca kom§ula.r yeti§mi§ ve 
Hasam gii~liikle kurtarmJ§lardJr. 

SAGLIK NOTLARI 

Musikinin bilhassa kulunc ~ekenler i~in miispet 
tesiri muhakkakbr, inekler iizerinde yap1lan bir 

tecriibe ,ayani dikkat neticeler vermi,tir 

I 

Y erli Malhr Sergisi 

Bu sene ser~ide miistak· 
bel istanbuUn maketleri 

de te'~ edilecek 
II inci Yerli ..'laHar sergisi komitesi 

bugiin Milli St~ayi Birliginde bn top • 
lanb daha yapcak ve sergiye aid son 
hamhklan tet~k edecektir. 

II inci Yrli Mallar sergisinde mem· 
leketimizde ik defa yeni bir bulu§ ortaya 
konulmaktaur. Valimiz Liitfi Kndar Is· 
tanbulun bJ biiyiik sergisinde Belediye • 
nin de bir paviyonu bulunmasmt ve bu • 
rada lstalbullulan ~ok yakmdan alaka • 
dar ede:egine 1iiphe ohmyan miistakbel 
lstanbui.Jn Prost planma gore hazulanan 
maket):rinin te§hirmi rniinasib gormii§tiir. 
Bu fllviyon «Yannki istanbul» isrnini 
t&§ty•cakhr, 

Naarif Vekaleti Ankarada a~uan son 
Nt~riyat sergisinin oldugu gibi Galata•a· 
ra' lisesine nakline ve I I inci Y erli Mal· 

Ia' sergisinin dev,mi miiddetince halka 
Musiki tesirile baz1 hasta!.klar iyi o-, tal anna geldikleri zaman otomobil tofor· ~·k tutulmasma karar vermi§tir. Vekiilet 

lur. Musikinin ~ocuklarla biiyiikler iizc- Jeri kontrol reflekslerini kaybediveriyor • Yaym Direktorii F aik Re1id ~hrimizdc 
rindeki tesirini otedenberi biliriz. Ama lar, bunun neticesi olarak ~arpt§malar, bu miihii'Q mesele ile me§gul olrnaktadir. 
neden, nenni ile ~bek IDJ§ll IDl!ll uyu • ~ukurlara yuvarlanrnalar, agaclara ~arp- Giizel San'atlar Birligi ressam ve hey• 
yor; ned en yorgun asker boru sesini du- malar oluyor. Ara§tmhrsa oralarda za • keltratlan da bu seneki sergilerini II inci 
yar duymaz dinde1iyor, dimdik kesili rarlan radyasyon demetlerinin bulundt- Yerli MaHar sergisinin devam1 miiddetin· 
yor? Bilmiyoruz. gu anla1Ihyor. Yeraltmdaki sulardan, ce Galatasaray lisesinde a~acaklard1r. 

Bunu hayvanlarda denemelidir. y, · madenlerden, toprak tabakalan aralann
lanlar baZJ seslere kar11 pek duygulu g;j- daki yanklardan sa~1lan radyasyonlar ... 
riiniiyorlar. Onlar JShk ~alarak kertenke· 0 seametli yerlerde biten otlarla ~i~ekler 
leleri duvar koguklanndan ~·karabilirler. de hasta ve c1hz oluyor. Bir~ok k&Ialara 
Oriirnceklerle fareler de giizel sese tut • sebeb olan ve s1hhate dokunan bu yerleri 
kundur. Bunlann bu halinden istifade o- tayin etrnek ve onlarla savatmak i~in bir 
lunalijlir. Bunlardaki musiki dii1kiinlii • kongrenin kurulmaSI bekleniyor. 
giiniin mn bilinmese pratik bir usulle bu Giine~ dogrudan dogruya kanser yap· 
zararh hayvanlan bir araya tophyarek m1yor; dolayiSile tesir ediyor, kansere yer 
kiime halinde tepelemek miimkiin olabi- haznhyor. Giine1e tutulan yerlerde (ko
lir. lestrol) denilen madde arllyor. Viicudii· 

Caban kava! ~alar, siiriisiinii eglendi· miiziin yayahiii bu madde c;ok giine§lerse 
rir; deveci ko1ma okur, herhalde kendi•i- bozuluyor, ve deriyi kanserle1tiriyor. 
ni ne1'elendirmekten ziyade develeri sii- Hangi uzvumuzla ihtiyarlamaga ba,h-
riiklemek i~in... yoruz? - Karacigerimizle. Karacigeri-

F r4nsada bir ordu veterineri bir~ok m1ze kan oturdugu zaman hayat yiikiiyle 
hasta beygirleri musiki ile iyi etmi1tir. belimizin biikiilmege ba,IadJgiDI anlanz. 
Musikinin bilhassa kulunc; ~ekenler iize- Boyle hastalar, yemekleri azaltrnah, ~iy 
rinde tesiri ~oktur. Meldi batlar ba~la • ye1illik rejimine yatmah, biraz da hare· 
maz barsak sanc1lan kesilir. Buruntular ket etmelidir. 
durur. Haz1m diizelir. Y emi§, ye1illik miinzevi olarak ya11 • 

Savajta kumbara patlamasile sarSJla • yanlann hayahnl tazeler. Arna geli§igiizel 
rak iirkekle1en beygirler isteksiz yiiriirler, tatbik .olunmamak §artile ... !I kin yemi1· 
yemeden i~eden kesilirler fakat bu bey- Jerden ba,Iamah: Armud, elma, iiziim. 
girler, birka.~; akordeon seansmdan sonra T abii bit miktarda .. Sonra birka~ hafta 
eski hallerini bulurlar. i<inde, her yemekte bir sebze denemeli. 

lnekler iizerinde yap1lan denemeler de Havu~ ve engtnarla ba,lamalt. Havucu 
merak uyandnacak bir mahiyettedir. yerken rendelemeli. Enginarm giibekle • 
Radyo dalgalanna tutulan inekler hem rini ince dilim dilim kesmeli. Biraz zey • 
rahat~a sag•hrlar, hem bol siit verirler I. tinyag1 dokerek yemeli ... 

Otedenberi soylerler: Musiki ahliikt Kuremizdeki maddel~. 92 tane basit 
tathla1tmr. Bir kere 1unu iyice bilmeli, cisimden yap•lm•1ht. Bunlarm I numara· 
plaklarm ~Ikardigl, radyolarm sa~hg1 ha- ]I,. idrojen , 92 numarahSJ iiranyiimdiir. 
valann ~ogu insam sinirlendirir, yahud 6 numarah cisim de karbondur. Arzm ve 
uyu1turur. Musikinin s1hhat iizerindeki insanlann yaratdm11 o!duklan bu 92 ele· 
tesiri hakkmda kat'i kararlar verebilmek man, atomlardan yapilmi!Itr. 
i~in daha ~ok ara11trmalar yapmak Ia • Bir halon dolusu oksiiende bircok ok
ztmdn. Musiki sinir kurumuna, teneffii • sijen atomu vardn. Hepsi birbirine ben
se, kamn damarlarda dola1masma, salya zer. 
ve mide ifrazlanna ve daha ba1ka uzuv- Bu atomlann hacmi kii~iiktiir. 85 mil
lara nas1l tesir ediyor? Y eni yeni incele- von atomu ahn1z, u~uca diziniz, bir ger· 
meier yapmah, bir trampet tesirile 1ahla- danhgm incileri gibi ... Bir milimetre be
nan enerjinin mnm anlamahdtr. yunda yeri doldurabiliroiniz. Bir atom 

Hava dei!i!tirmenin hastalar iizerinde- idrojen viicudiimiizde kaybolur. 
ki giizel tesirini hepimi1 biliriz. Baz• yer- Bizim mistik tairlerin bazan oyle gO
lerde kotii tesirli radyasyonlar var. Bu riisleri vard~r ki l•larSJniz. BakJmZ ne de
radyasyonlar yeraltmdaki akar veya dur- mi' bunlardan biri: 

Arif ol bir zerrtdt 1/U% bin mehl tabant gor, 
gun sulardan, maden tabakalanndan, ve Katret nactz tctnde ciinbii~u umman" oak. 

ieolojik tabiatleri ba1ka ba1ka olan top- Dr. Rua~;uklu Hakkr 
rak tabakalan arasmdaki yanklarla etra· 
fa yay1hyor. Suikaadci Matuska bir 

Radyasyonlann demetleri c;ok biiylik ihtirada bulunmu§ 
olabilir ve yeryiiziinde geni1 bir sahay1 Budape1te 12 (a.a.) - Almanyada 
kaplar. Bazan bu saha pek kii~iik de o- kiiin Gutebon, Avusturyada kiiin Saint· 
labilir. Pelden ve Budape1te - Viyana hath iize-

Bu mum radyasyonlardan kurtulmak rinde bulunan Biatorbagi' da yap1lan ve 
i~in iic; care var: Tehlikeli mmtakay1 b.- 1931 senesinde 33 ki,inin oliimiine sebe
rakmak; radyasyon kaynagml korletmek; biyet verrni1 olan 1imendifer suikasdl.•ri
radyasyonlan tesirsiz hale koymak.. nin amili olup miiebbed hapse mahkum 

MiitehasSIS hekimlerin «kiZII yollar» Sylvestre Matu•ka, timendifer kazala•1 • 
dedikleri caddeler var, nekadar dikkat mn oniine ge~ecek bir ihtiram ihtira be· 
edilse oralarda bir~ok kazalar oluyor ve raatleri ofisine tes~ili ruhsat1m elde et • 
sebebi bilinemiyor. Bu yollann baz1 nok- mi1tir. 

Habef ~eteleri tekrar 
miicadeleye ba,Iadl 

Londra 12 (Hususi) - Habe!istan• 
dan alman ha~rlere gore, Habel ~etele• 
ri 1talyanlara kar§l her tarafta 1iddetli 
miicadeleye batlami§Iard.r. Haziran bi
dayetindenberi bilhassa garbi ve timalt 
Habe1istando. muhtelif mmtakalarda 
ltalyanlaro. kar§J miiselliih taarruzlar ya• 
pdm•1 ve ltalyanlara ag1r zayiat verdiril· 
mi§tir. 

Ogaden mmtakasmda faaliyette bulu
nan ~etelere Milletler Cerniyeti nezdin • 
deki eski Habe§ elc;isi Tekle Havariat'm 
kumanda etrnekte oldugu ha~r verilmek· 
tedir. 

Habet ~etelerinin yeniden faaliyete 
ba§laJIWl iizerine memleket dahilinde ti· 
cari hayat tamamen durmu1tur. Bir~ok 
yabanc1lar civar memleketlere iltica et -
mektedirler. 

ltalyanlar Ja teyid ediyorlar 
Roma 12 (a.a.) - Ogrenildigine go• 

re 28 rnay1sta Habetistando. Gadjam mtn· 
takasmda bir c;eteye kar11 askeri hareket 
icra edilmi,tir. 

Bu c;ete, dart ftalyan zabitini esir et • 
mi,ti. Bir miifreze, c;etenin tahassun etmit 
oldugu Belesaya gitrnittir. Bir~ok tayy&· 
reler, miifrezeden evvel hareket etmi1ler 
ve Habe,Iilere mitralyoz ate1i a~m•1lar • 
dn. 

ltalyanlar, 4 esiri kurtarmaga muvaf • 
fak olmullardJt. ---·--lngiliz · Japon miinaaebab 

gerginletti 
1--ondra 12 (a.a.) - Japonlann Ti

enc;in'deki imtiyazh lngiliz mmtakasmt 

tecrid etmek ve orada hayah tahammiil 
edilmez bir hale getirmek tetebbiisiinde 
olduklanna dair alan haberler, Londra· 
da hiikumet mehafilinde ciddi endileler 
tevlid etmi1 degildir. 

Hiikiimete yaktn olan mehafil. Japan· 
!ann Sanghay'da ewelce yapm11 olduk• 
ian bu kabil tetebbiislerin tamamile a· 
kamete ugram11 oldugunu haurlatmakta· 
dnlar. 

Bundan ba1ka bu mehafil, tngilterenin 
J aponyaya kar11 giri1ecegi harekiit i~in 
elinde bulunan vesaitin mezkiir imtiyazh 
mmtakaya tevecciih edecek her tiirlii teh· 
didin oniine g~mege kafi olduguna iJaret 
etmektedirler. --·· -Arnavudluk Krahnm hash 

k1z karde§i 
Eski Arnavud Kralmm hasta olan k1z 

ka.rde~ine icab eden teda\.; yap•lmt,, 
kendisine Avrupaya seyahat edebilecei;i· 
ne dair hastanece miisaade verilmi§tir. ---

lzmirde yakalanan 
esrar ka~ak~1lar1 

!zmir, (Hususi) - ~ehrimiz zabJtasJ, 
esrax ka~akc1hgt yapan bir §ebekeyi ya
kalamJ~ ve 7 kilo esrar da e!de etmi~t1r. 
Daha bi.r ay evvel mahkumiyetini doldu
rup ~tkan Bursah Mehmed oglu <;:a'<•r 
Mustafamn gene kac;ak~Ihk yaphg, ha
ber allnmJ~, sivil bir memur, kendisine 
esrar satm ahciSJ siisiinii vererek onun'a 
temasa gelmi~. beraberce Seyd'kov;ie, • 
ayni i§le ugra§an Emin nam1nda birinill 
bah,esine gitmi~lerdir. Diger memurlar 
da bah~eyi ~evirm~lerdir. Emin, c;:aklf 
Mustafay1 goriince hi~ >iiphelenmeden 
bu yedi kilo esran meydana ~·karm•~. 
tam bu sJrada diger memurlar hareke
te ge~ince, ka,mak ve esrarJ da kacuma« 
istemi~. bah~edeki az1h bir kopegi polis-

Sergiden bir kose 

K•ymetlf ressamlarirnJzdan ~eref Akdik, Taksimdeki resim ve 
galerisind.e yalmz kendi eserler;nden miire1-' •b bir sergi acm~<hr. 

lerin iizerine saldirtnl§tlf. Neticede ya
heykel kalanmJ~hr. "?lmz, c;:aktr Mu•tafa kac;

'Tlaaa JT'll'"., ~~ .,,. n1m1!c::tur. 



8 

Duvou~uzMu? 
Dalzp ~zkamyanlar 

Birka~ gun fast-
'• ile, iki denizalll •C:=::!''~f~·e~
: aciasr oldu. fkinci-
i, tahtelbahir tari- • --::::.. 

~inde, henuz tesadiif ~· -~ 
edilmiyen bir aza-
:nette. · • • • 

Denizin dibine inip 
uyun yiiziine tekrar ~tkamuan ilk kur

ban, Doktor Petit isminde oir F ranstz
dJT. 1834 senesinde, dort rrttre uzun
lukta bir tahtelbahir yaptmp ~ine gire
rek, 2000 kililik bir seyirci .a!abahgt 
kar mnda denize dalan bu adan, hava
mhktan bogulup olmii1tii. F aka tekne
me birjey o!madt. 

Ondan .. onra, Guillaume Bauor is
minde bir Alman, 1851 senesinde. ya
nma iki tayfa alarak, keza kendi mal 
ettigi bir tahtelbahirle, Kiel a~tklamda 
dalm1 11. Fa kat, tekne sacdan mamu!,]
dugu i~in, suyun tazyikma tamahhiil ,_ 
dememi§, o;okiintii yapml§, gemiye str 
lar hiicum etmi§ti. 

Bauer, be1 saat ugra§hktan sonra, yii· 
ze yiize suyun yiiziine ~·kmaya muvaf
fak oldu. Bu sahada, ilk tahlisiye ame
liyesi budur. Tekneyi 1887 de yiizdiir
diiler. 0 zamandanberi Kiel bahriye 
mektebinin avlusunda tejhir ediliyor. 

Bir zamanlar, uc;mak gibi, dalmak da 
insanlann zihnini yoran bir mesele idi. 
Ona muvaffak oldular. ~imdi, dald.k
tan sonra ~Ikmak bir mesele. Elbet onu 
da halle muvaffak olacaklar, 

T ehlikeli alz~veri~ 
Birka~ sene evvel, 

Matujka isminde bir 
Macann, trenleri yo! 
dan ~Ikardigi , ber
hava ettigi suc;ile ya
kalamp idama mah
kiim oldugunu ha
hrlamniz. 

Matu§kayi, gay
rimes'ul deli sayJI

digmdan m1, beynelmilel birtak1m giic;
liiklerden mi, has1h §imdi pek hahrla
madigim bir sebebden otiirii idam ede
memijlerdi. Hapse girdi; Azrailin aklma 
~elinciye kadar orada oturmaya mah
kiim. 

Fa kat merkum orad a para kazanm a· 
ya baslamJ§. Evvela, hallrahnl yaz1p bir 
Amerikah nasire salml§. Bu na1ir de kim 
biliyor musunuz? Me§hur Hearst. Ten
cere ile kapagm, bir 'yuvarlam§ta birbiri
ni bulujuna enfes bir misal. 

Sonra, Matuska birtak1m §eyler icad 
etmij, bunlann ihtira berat1n1 satmi§. Bu 
meyanda, bir lsv~ ,irketine de. kendi 
marifeti nev'inden tren kazalarmln onli
ne gec;meye mahsus bir aletin ihtira be
rahm satmij. 

Tehlikeli bir aii§Veri§. Matujka'da bu 
iblis ruhu varken, icad ettigini, mutlaka 
onu bozacak neviden diger bir ihtirala 
beraber yumurtlay1p, berah alan fabrika-
y1 yiyim yeri yapar. 

Adanada turfandacthk 

CU1tfHURIYET 

-+-~=---~~------"!'"" ....... ~~~~ ingiliz muharririne 
_ S porcular ne i$ yaparlar ? . 

gore ma~1n tenkidi 

9oban Mehmed 
Milli giire~ tak1mmm bu k1ymetli uzvu, i~ Ban· 

kasmm emtia ambarmda tadad memurudur 

.-
C::oban !Uehmed ;~ ba~1nda 

M emlcketimizin muhte/if spor •ahasm- mara yaks takacak, fstanbulda ka~ ki1i 
da yeti~tirdigi elemanlar, spor >ercevesi- bulunur ~ 
nin haricinde ne i1 giiriirler ve hayatlanm 
nasd kazamrlar? Bu, muhakkak ki, bir
cok okuyuculartn meraktnl >•ken bir mev
zudur. Elyevm, /aal olan, milli takmlla
rrmtzda bulunan sporcularrn hayatlarrm 
lespil ederek, kendilerile konu§Gl'ak, bu 
siitunlarda ne1relmeye karar verdik. Bu
giin, ilk olarak, mi/li giire1 tak1mtmtzm 
en krymetli uzuvlarmdan biri olan <;:o
ban M ehmedin hayatrm yazryoruz. 

927 senesiydi ... 0 zaman 3 uncii ko
lordu kumandam olan merhum General 
Ali Hikmet, Bahkesirde yagh gure1 ya· 
pan gene bir pehlivanm istidad1 ve eziei 
kuvvetini gorerek, bunun istikbalde iyi 
bir ag1r s1klet giire1~isi olabilecegini tah
min etmi1 ve kendisini fstanbula tavsiye 
etmi1ti. 

Bugun 1stanbula geleli a1ag1 yukan 
12 sene oluyor... Bu miiddet zarfmda 
bir~ok galibiyetler kazanan ve giire1i hio;
bir maddi menfaat dii1iinmiyerek yapan, 

Bu roportaj sensmt yapmaya karar 
verdigim zaman hatmma ilk gelen1erden 
biri de tabii <;:oban Mehmed oldy, Bu 
suretle onu spor hayahnda tamdlglm gi
bi, vazife ba1mda da tammak fmabnr 
bulmu§tum. 

Ona, giire1~i Saimle beraber, Bah~e
kaplda tesadiif ettim. Bir tuhafiyeci diik
kammn vitrinindeki rengarenk kravatlara 
baklyorlard!. 

Beni goriinee, <::oban, iri vueudile tam 
bir tezad te§kil eden ufactk elim uzata
rak: 

- Merhaba ... dedi. Ve gozlerini vit
rinden ay!Tmlyarak: 

- Ne giizel kravatlar ... Fakat en u
cuzu ii~ lira. 

Ben: 
- Elbette bir Avrupa seyahati daha 

<;tkar ... Cici cici kravatlan oradan ahrsm, 

daima temiz ve di.iri.ist bir amatOr olarak _ Seni ~Oyle, i inin ha§tnda gOrme'k. 
kalan bu pehlivan Caban Mehmeddi. istiyordum. 

dedim ve iliive ettim: 

C,::oban Mehmed, bu on iki sene ic;inde Caban Mehmed, her zamanki gibi c;a-
o kadar me~hur olmu1 ve o kadar tanrn- buk ve yayvan konu§arak cevab verdi: 
mi§IIr ki, onu 7 ya§mdan 70 ya§tna ka- - Peki karde1im ... Benim yerim rna· 
dar kime sorarsamz tamr ve sever. 0- ]urn. Ne zaman istersen gel. 
nun i~in herhangi bir yerden gonderile- O nu, bir sabah, h Bankasmrn Sirke
cek mektubun iizerine adres yerine yal- cideki emtia ambannda buldum. Ambar
mz <<Caban Mehmede» diye yal!imasl dan arabalara yiiklenen yiizlerce ~uva
Hfidir. Bu mektub, onu Sirkeeideki l1 lm ~lkljma nezaret ediyordu. Ekmegini 
Bankasmm emtia ambarmda bulur. ancak c;ah§hgt miiesseseden temin eden bu 

Coban Mehmed, memlekette 0 kadar amator ruhlu pehlivanm, i1ine tam bir 
benimsenmi1tir ki, her yerde az c;ok o· ciddiyetle merbut oldugu ilk nazarda gO
nun ismile kar~IIa,mak kabildir. Mese- ze ~arplyordu. 
Ia, bir ba,kasmm kuvvetinden bahsdilir- Ambarm i~indeki buro vazifesini goren 
ken «Cohan Mehmed gibi bir adam» ve- ufak odada kar11 kar11Ya oturduk. Ben: 
ya kuvvete dayanan bir i1i bajarabilmek 
i~in «hunu yapmak ic;in <;:oban Mehmed - Goriiyorum ki fazla me§gulsun; 

Seymour Cole, Tiirk 
futboliinii begeniyor 

lngiliz amaliir takimile §Chrimize 
gelen Londralt gazclecilcrdcn F. 
Seymour Cole, Fenerbah~e ile ln· 
giliz takimt arrumda yapdan mac 
hakkrnda gazelcmiz i~in bir yaz1 
yazmt§ltr, J ngiliz mdekdawmzm 
bu degerli yaziSini mcmnuniyet!e 
ge~irirken, kcndisine de goslerdiili 
alcikadan dolayt le§ckkiir edcriz. 

Bir ma~t tenkid etmek ~ok gii~tiir. 
Dun oynanan iki tak1m arasmdaki ma~m 
birinei devresinin, amator futbolunun en 
iyi 1ekillerine uygun oldugunu kabul et
mek icab eder. Oyun ~ok seri bir 1ekilde 
cereyan etmi1tir. Netieenin son dakika,
ya kadar degi§ebilmek ihtimali, seyirci
lere bu ma~1 heyeeanla takib ettirmistir. 

Oyunda, ilk on dakikamn, F enerbah
~enin bize nispeten faik bir taklm halin
de oldugunu gosterdigi kanaatindeyim. 
Fa kat 1unu da ilave etmeli ki, fngiliz 
tak1m1 1imdiye kadar hi~bir zam~n Turk 
oyuncularile kar!lla§mt§ degildir. Oyun
eulanmlz, F enerbahc;enin ve bilhassa sol 
a~tklanmn tehlikeli akmlanm durdurmak 
~aresini bulmak ic;in epey mu§kiilat ~ek
mi,lerdir. Bu mii§kiilat, oyun ilerledik~e 
ba,lamt! ve fngiliz tak1m1 da bu zor za· 
manda kabi!iyetini iyi bir jekilde goster· 
mege ba,laml§llr. Tiirk mudafilerinin ve 
kalecilerinin miikemmel oyunu fngiliz 
taktmmm daha fazla go! atamamasmda 
bilhassa ami! olmu§tur. Fenerbah~enin 
go] yapamamaktaki tahihsizliklerini de 
itiraf etmek lazlmd!r. 

Fenerbah~e tak1m1 go! f1rsat1 bulmakta 
~ok becerikli idi. T opu has1m kalesine in
dirmekte ~ok sur' at gosteriyordu. Fa kat 
baZI sendelemeler, ufak tefek kaymalar 
p:ol ~1kmasma son anlarda mani oluyor
du. 

Hakeme gelinee; oyunu ~ok hakim 
bir tarzda idare etmi§tir. Maamafih Fe
nerbah~e i~in baz1 anlarda biraz aleyh· 
lerine olaeak kararlar vermi§tir. 

F enerbah~e kuliibii tarafmdan yap1lan 
ihzarat, bizim iizerimizde ~ok iyi tesir 
birakml§lir. 

Turkiyeye tesaduf eden ellinci Iurne
miz. §imdiye kadar yapm11 oldugumuz 
seyahatlerin en ho,lanndan biri olmu§tur. 
Bu temas sayesinde yeni dostluklar tesis 
etmi§ olmak ve Tiirkiyeye yakmda gene 
avdet edilmek kanaatini has1l ettik. Bu 
dostluk, ma~1 kazanm11 olmaktan ~ok 
daha biiyuk ve bymetlidir. 

F. Seymour Cole 
Ma~<m umumi tenkidi 

1ngilizlerle yaptlan mac;1 idare ve sey
reden hakemler bir toplanh yaparak rna
~'" umumi tenkidini yapaeaklardiT. 

!stanbul F utbol ajanhg1 bu mac;1 seyir 
ic;in te§kilata bagh hakemlerimizin otuzu
nu ma(a dave! etmi1ti. 

Avrupa serbeat guret 
olmah» dediklerini ~ok defa i!itmi,,iniz- i1ine mani olmak istemem. Seninle bsa
dir. Gazetelerde bile giire§e aid yalliar· ca konujuruz. Bu arada senin, i1 ba1m· 

da bir de resmini alahm, dedim. • da ekseriya Caban Mehmedin ersmine t ampJyonasl 
tesadiif edilir. Butiin bunlar, muhakkak Mehmed, ambardan c;Jkan o;uvallardan Avrupa serbest giire1 miisabakasi hi-

hi 1. gozlerini aytrmadan, eevab verdi: · ·l'kl · · · 1 d F ] d ki, 0 giiler yuzlii miitevaz1 pe ivana urjl nnc1 1 en te1nmevve ortas1n a in an i-
olan tevecciihiimiiziin bir neticesidir. Peki ... Sor bakahm? yada yap1laeaktu. Serbest giire) milli ta-

Coban Mehmedin diiriist bir amator Cah§mayJ sever misin ~ klmlmiz bu miisabakalara i1tirak ede-
ve iyi bir giire§(i olmas1, halkm kendisi- Tabit... Bir insan ~ah1mazsa a~ cektir. 
ne kar11 gosterdigi sevginin ba,hca sebe- kahr . Suleymaniye kulubunun 
hi olmakla beraber, bilhassa herkesle iyi Ya giire1i? 29 uncu ytldi:inumu 
ge~inmesi, saf ve temiz kalbi, halk iize· Sevmesem yapar mty1m ~ Giire§, Siileymaniye terbiyei bedeniye kulii-
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Hasan gazoz ozu 
~ekerli, limonlu ve meyvah olup HASAN meyva oziiniln ev1ahna maliktir. 
~ampanya gibi lezzetli olup mide rahabtzltklarma Jifahdtr. 

i~TAHSIZLIK-HAZIM
SIZLIK - ~~~KINLIK • 
BULANTI - GAZ - SAN
CI - MIDE BOZUKLU • 
GU - DIL • BARSAK A 
TALETI - INKIBAZ - Sl
KINTI - SINIR ve bUtUn 
mlde ve baksak ra-
hatslzhklarma kar•• 

HASAN 
MEYVA ozO 

kullammz. 

• 

l\1ide i~in her yemekten sonra 1 • 2 lath kR$IIJ .ranm bardak so i(inda '\'ll 
miishil itin her sabah veya gece yatarken at karruna 1 • 2 torha ka$IP 
yanm bardak su lcinde kopUrterek ltmelidir. HASAN MEYVA ()zO 
Avrupa ve bilbassa lngiliz meyva tuzlanndan daha yiiluek oldujiu kat'i· 
yetle sabittir. Buna raj\'men Avrupa meyva ozlerinden be~ mlsli daha ucuzdur. 
HASAN MEYVA OzO yalntz bir tUrlll olup $ekersizdlr ve ~ok kopOrllr 

lki Dart 30 50 80 kr. misli misli 

Laboratuvar Y apbrdacak 
Turk Hava Kurumu Genel 

Merkez Batkanbgindan : 
1. - Etimesudda Tiir10u~u alamnda • yaptmlaeak Hava Miiste~arh~ 

Teerube ve Muayene Kom1syonuna aid Jaboratuvar binas1 in~aah kapah 
zarf usulile eksittmiye ~tkar1lmt~hr. 

2 - Bu in~aatm muhammen bedeli ( 81,450 ) lira ( 70) kuru~tur. 
3 - !stekli!erin bu i~e aid ~artname, ke~if vesaireye aid. evralo TUrk 

Hava Kurumu Gene! Merkezinden ( 4) lira ( 20 ) kuru~ mukabilinde 
alabilirler. 

4 - Eksiltme 26/6/939 pazartes! l(iinii saat 16 da Tiirk Hava Kurumu 
Gene! Merkezinde toplanacak Komisyon trirafmdan yap1laeakl!r. 

5 - Eksiltmive girebilmek i~in isteklilerin teklif mektublarile birlikte 
a§ag1da yaz!lt teminat ve vesaiki ayni giin saat 15 e kadar Komisyon Reis
lijtine tevdi etmi~ olmalan lBzlmdlr. 

6 - Muvakkat teminat miktan ( 5,322) lira {53) kuru~tur. 
7 - Eksiltmive girmek istivenler 2490 numarah kanundaki $arllan 

haiz olduktan ba~ka en az ( 60,000 ) lirahk miimasil bir bina in~aatm1 mu. 
vuffakiyetle ba~ardtklar1na dair vesika ibraz etmeleri lazlmdll'. { 4221) 

OLiMPOS 
G A Z 0 Z UN U tercih ediniz. 

Harareti keser • S1hhati korur. 
Meyva usan ve ~ekerle mamuldiir. 

~~~ELERE EL DEYMEDEN 
Asrt ve s1hhl ,ekllde doldurulur. 

iktisad V ekaletinden : 
Smai Miiessese 

Sahiblerinin 
Maden Ocaklari 

Dikkatine 
ve 
Nazan 

Adana {Hususi) - Tabiatin muhi
timtze bah~ettigi miisaade ve iistiinliigii, 
halktmtz ist.smardan geri durmuyor. 
Sebze ve mcyvaelll&:tn giin g~tikc;e in
ki§aft ve ikbsadi bir mahiyet ali§t, t;:u
kurovahlann uyamkllgma giizel bir mi
sal telakki edllebilir. Gosterilen gayret 
ve tath•k edilen fenni usuller sayesinde 
turfanda sebze ve meyva yetijtirme i§i 
son yJllarda bir kat daha ileri gotiiriil
rnii§tiir. Yurdumuzun diger bir ktstm 
yerleri heniiz karlarla kaph bulundugu 
§U stralarda, r;:ukurova; kay!styl, kiraz1, 
domatesi, biberi, patheam ve hatta alaea 
iiziimii b•le pazara c;tkarml§ bulunuyor. 

Turfandahktan c;tklp fiatlan ueuzh • 
yan sebze ve meyvala< her giin vagon 
vagon, ba j ta Ankara ve istanbul olmak 
iizere yurdun diger taraflanna sevkedil
mektedir. Bilhassa demiryollanmmn 
giisterd' i kolayhk bu i~te biiyiik fayda
!ar temin ediyor. Ezciimle Devlet De -
miryollan idaresi sebze ve meyvalarm 
butiin tazeliklerile milstehlik pazarlara 
u·a~tmlmast maksadile 15 hazirandan 
It Jaren diger trenlerden maada her gi.in 
gynca bir mar and·z treni daha tahrik 
et>rel:e ve boylelikle bugiin toplanan 
seh •rlerin ertesi giin An karaya varabil
rr ;ne 1<arar vermis bulunuyor. 

rinde c;ok miisaid bir tesir yapml§ ve bu busbiitiin ba1ka 1eydir. Giire1 yaphg1m biiniin 29 uncu yJ!doniimii eyluliin ilk 
tesir giin ge~tiko;e kok!e,mi§tir. giinler viicudiimde bir agubk hissederim. haftas1, biiyiik merasimle yap1laeakllr. 

<;:oban Mehmedi ne zaman gorsem on Fakat ben, amato"ru"m. Her•eyden evvel S ] · d d ] L ]d 1 3457 I k h"k" 1 · .. .. d l'k ! · t'l .. , ii eymamye ota m a yap1 aca~ y1 onii- - say1 1 anun u um erme !(ore gun e 1 ~~~ vasa 1 eri yuz veya 
sene evvelini hatiTlanm: Bir arkada1la ekmegimi kazanmak mecburiyetindeyim... mii ic;in 1ehrimizin buyiik taklmlanndan daha fazla alan smai miiessese ve maden ocaj!t sahibleri' miiessesele-

Bir artist kadm yuziinden 
cinayet 1<1kb 

Knzan (Hususi) - Burada b'r tiyatro 
akt :i viiztinden ~ar§tda miihim bir ha
d 'se o du, d6rt kisi varaland1, bir kiji de 
olo:!u. Had P hakkmda ahnan ma!Ctrnata 
giire bu ilan birka~ giin evvel bir ak
tns bazt del kanhlar tarafmdan Aslan!t 
k'l) ne rotiiriilmii~. orada egleni!irken, 
rakihler tt.iremis ve jandarmamn miidPa 
Jes le bu o!enti dagtlt!mt~ ve k1z hiikit
mete te I-n ed,Jmis. Keyifleri bozulan
larla, bu ke; fi bo•anlar arasmda evvelki 
gii'l •o.r·1da b r kahvede agtz dalasmast 
ba§:la!!n , az sonra mi.inakasa b1caqa it1· 
tikal etmi ve neticede Orner, MehmPd 
\'e Riistem Da"h karde§lerle Ahmed De
niz yaralanmi~. Hiisnii admda bir gene 
de olmii~tiir. 

1stiklal caddesinden gec;iyorduk... Kl ar§l Bunun i~in vazifeme azami bir dikkat ve biri davet edilecektir. Ge~en •ene oldugu rinde mesleki kurslar a~J!acakbr. 
taraftan kahn enseli ve geni1 omuz u ii~ ,·ntJ'zamla merbut bulunmam ieab eder. b' M b k 2 - Birinci maddede yaz1h evsa£1 haiz bulunan sma! miiessese ve matl.en 
k. · ]' d B ] d asker elbiseli gi 1 at uat ta lmt da, Siileymaniye te- oca~1 Eahiblerinin 3457 sayth kanunun iatbikine dair olup 15/5/939 

111 ge 1yor u. un ar an - Ba11.a yerde rah•tm m1? k dl '] · b k "' 
<;: b M h dd. Y" .. k K • ' au en e aym giin ir mac; yapaea hr. tarih ve 4208 say1h Resml Gazetede ne~redilen nizamnamenin 13 iineii 

olan 0 an e me 1· uzu !Zarmlj, -- Evvelce, fnhJ'sarlarln c,·baiJ' fabrl'- y ld h kl 
I 1 oniimu miisabakalanm tertib ede- maddesine gore az1rhyaca an miifredat prol(ramlarm! 15/7/939 

tela1h tela§h, yamndakilere bir§eY er an- kasmda o;ah11yordum. Bir miiddettenberi cek komite yakmda faaliyete ba§hyaeak- tarihine kadar ikhsad Vekaleti Sanayi Umum Miidiirlii)!iine gonder-
!atJyordu. de burada bulunuyorum. meleri ilan olunur. • 2268 • ( 4196) 

r b d ~tJ~r·~------------------~~~~- .,. .......................................................... ~ Arkadajlm, .,.o ana sor u: - Ecnebi temaslarda 1imdiye kadar - • 
- N e haber Mehmed ~ ne netieeler aldm ~ 
Koca <;:oban, kelimeleri agz1nda bir - Dort defa, Balkan agm1klet §am· 

ekspres siir'atile yuvarhyarak yamla ya- piyonlugunu kazand1m. Bir defa da ha
klla anlatt1: tah yaptJg1m bir giire§ neticesi, Balkan 

e bi~im Beyoglu bu... Biitiin ikincisi oldum. Ge~en sene Estonyada 
diikkanlan altiist ettim ... Bir tek gomlek yap1lan Avrupa 1ampiyonasmda da Av-

b I d rupa ag" Jrslklet iiriinciisii oldum. u ama 1m... , 
- Arkada11m hayretle: Hatmmda kald1gma gore, Avrupa gii-

d 
re§ aleminde iyi bir isim hiTakan <::oban 

- Na"l olur... Koca Beyoglun a 
Mehmedi, Balkan giire1lerinde bir defa 

gomlek bulunmaz olur mu? N as !I gom
kazaen yenen Romanyah giire§<;l mem· 

lek istiyorsun sen? 
leketine dondiigii zaman «Ben Cobam 

Coban Mehmedin arkada11 giilerek yendim» diyerek derhal profesyonelligini 
cevab verdi: ilan etmi§. 

- Tabi1, Beyoglunda ~e1id c;e1id - Kac; kere Turkiye agtmklet birin-
gomlek var ... Fa kat Mehmedin boynuna cisi oldun? 
gore, 50 numara gomlek yok! l<marlar- - 937 denberi bu unvam muhafaza 
samz, iki giinde veririz diyorlar... Hal- ediyorum. Bundan ba1ka ecnebilerle yap
buki ona yann laz1m. hglmlz milli, temsil1 ve hususi miisabaka-

<::oban Mehmed, teLi1 etmekte hakhy- larda da miiteaddid galibiyetler kaJ;an
dt. Fa kat, gomlek~iler de ne yapsm. Boy- d1m. 
le asian gibi bir pehlivamn gelip de ken- j - Bu seneki Avrupa §ampiyonasmda 
dilerinden 50 numara yakal1 gomlek is- talih sana giilmedi, degil mi? 
tiyecegini nas!l bilsinler? Hem, 50 nu- K oca <::oban iiziilmii§tii. Bu sualime, 

istemiye istemiye eevab verdi: 
- E vet ... dedi. Ge~en sene ad eta id

manh olmad!glm halde, Avrupa ii~uneii
sii olmu§tum. Halbuki bu sene iyi c;ah1· 
lim ve ~ok iimidim vard1. Fa kat bu se
neki Avrupa jampiyonasmda hem talih
sizdim, hem de baz1 hastahklara maruz 
kald1m. 

- Ka~ ya§mdasm ve daha ka~ sene 
giire§ebilirsin? 

- 34 ya§mday1m. Giire§e kar11 bu 
sevgi bende varken, ihtiyarladtgiml hisse
dinciye kadar gure§i bnakmak niyetinde 
degilim. 

Koca Cohan, sabJrs1zlanmaya ba§la
ml§ll. Goziinii, arabalara yiiklenen ~uval
lardan aynam1yordu. Art1k onu i§inden 
fazla ahkoymak istemedim ve ~uvallarla 
ba,ba§a buakarak ambardan aynld1m. 

Miikemmel bir giire§~i oldugu kadar 
vazife sever bir memur alan Mehmed, 
benden kurtulur kurtulmaz, azami bir 
dikkatle tekrar i1ine ba,lamljh. 

Sedad Taylan 

TUZLA iCMELERi 
15 Haziran Per~embe giinii a~thyor. 

Kiitahya Lisesi Direktorliigiinden: 
1 - Kapah zar£ usulile eksiltmiye konulan i~ : Kiitahya Lisesi binasmd.a 

viieude l(etirileeek { 11666 ) lila { 75 ) kuru~ ke§if bedelli kalorifer 
tesisatt i~inden ibarettir. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlardll': 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenn! ~artname 
D - Naf1a i~leri ~eraiti umumiyesi ( Naf1a aairesinde mevcuddur.) 
E - Ke~if huliisast eetveli. 
!stekliler bu ~artname ve evrakl Naf1a Miidilrlii)!iinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29/5/939 pazartesi giinilnden ltibaren ( 21 ) l(iin miiddetle 
miinakasaya ~1kanlm1~ olup 19 haziran 1939 pazartesi Riinii ( saat 15 ) 
te Kiitahya Lisesi Miidiirlii/tii binasmc.a kapah zarf usulile vap!laeak
br. Zarflar saat {14) ten itibaren verilmei(e ba~lamp bir saat zarfmda 
verilmi~ bulunaeakbr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin { 875) lirahk teminatlanm teklif 
mektublarile birlikte ibraz etmeleri ~artbr. 

5 - istekliler miinakasa giinii ehliyeti fenniye vesikalanm da teklif mektub-
larile beraber ibraz edeeeklerdir. { 3857 ) 



13 Haziran 1939 CUMHURIYET ' 
•• 

DUNYA 
Sovyetlerle •• muza· 

kerelere yeniden 

basland1 
' 

[B~tarrL!t 1 Inc! sahffedel 

Strang genif bir talimatnameyi 
hiimil bulunuyor 

Tayyare 
Piyangosu 

26178 numaral1 bilete 
45.000 lira isabet etti 

12 bin liraYJ da 20689, 10 bin lirayt da 27103 
ve 36360 numarab biletler kazandt 

Londra 12 (a.a.) - Siyasi fngiliz 
mehafilinde beyan olunduguna gore Tayyare piyangosunun haziran ayma 
Strang, Balhk meselesinin sureti tesviyesi mahsus ke§idesine diin de Beyoglu As

ri Sinemada devam olunarak biitiin nu
hakkmda Moskova'ya geni1 talimalla 

16227 
17323 
17799 
18307 

16407 
17442 
17828 
18384 maralar ~ekilmi§tir. Bu ke§idenin en 

gitmektedir. Bu suretle Strang Moskova biiyiik ikramiyesi alan kirk be§ bin lira 19518 19531 
hiikumetinin miitalealan mucibince baz1 26178 numaraya >lkml§tlr. Aynca biri 200R9 20140 
noktalan orada kendiliginden halledebi- yirmi bin, digeri de on bin lirahk iki 22116 22122 
lecektir. Ayni mehafil bu hafta i~inde miikafat vard1r. On bin lirahk miikafa- 23237 23326 
kat'i bir netice almacagl umidindedir. h 36360 numara kazanml§hl'. Yirmi bin 24127 24363 

Siyasi gorii~meler lirahk miikidat da en son >eki!en kJrk 25940 26956 
numara arasmda taksim edilmistir. Bun- 27404 27716 

Londra 12 (a.a.) - Bugiin Strang'm Jar da be§er yiiz lira alacaklard!r. Diin- 30126 31208 
Moskova'ya harektinden evvel Ba,veka- kii ke§idede ikramiye ve miikafat kaza- 31060 32236 
let dairesinde ve Hariciye Nezaretinde nan biitiin numaralar s1ra tertibile a§a· 33907 34046 
goru§meler yap!lmi§Ilr. gtdadtr. 34873 34952 

insanlari diyar diyar siiriindiirmek bakimindan 
20 nci as1r evvelki as1rlara nispetle daha zalimdir 

••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••u•••••••••••• 

Strang, sefir Seeds'in Sovyel maka- 45 bin lira kazanan 35788 35996 
matile yapacag1 miizakerelerde mumai- 26178 37048 37059 
]eyhe yard1mda bulunmak iizere Mos- 37896 28227 

16501 16799 
17630 17646 
18119 18163 
18996 19077 
19892 19928 
20426 20343 
22621 22892 
23446 23468 
24427 25088 
26020 27037 
28830 29390 
31269 31563 
32844 32846 
34159 34223 
35133 35201 
36592 36624 
37116 37515 
38778 39381 

16889 
17764 
18174 
19109 
19939 
21538 
22908 
23621 
25388 
27071 
29413 
31642 
32967 
34305 
35206 
36787 
37612 
39429 

17023 
17759 
18297 
19260 
19972 
21688 
23086 
23849 
25909 
27208 
29923 
31942 
33815 
34356 
35684 
36971 
37701 
39538 

T arih, yerylizunde biiylik muhaceret
ler kaydetmi1tir. Muhtelif devirlerde, 
muhtelif sebeblerle vukua gelen bu mu
haceretlerin kesif bir devri vard1r ki ana, 
eski tabirile, bizde «Muhacereti akvam» 
devri derler. insanlann bu devirlerde, 
biiyuk kiitleler halinde muhaceret ettikle
ri malumdur. Fakat, acaba bu kiitlelerin 

«biiyiik» denilen kesafetleri neydi ~ Ta
rih bize buna dair kat'i malumat veremi
yor. Nispeten uzun bir zarnan i~inde vu
kua gelen bu muhaceretlerde parc;a parGa 
hareket eden kiitlelerin biiyiik bir kesafet 
sahibi oldugu iddia edilemez; ~iinku o za
manlarm nufus kesafetile bu zamanlarm 
nufus kesafetleri arasmda hi~bir miina
sebet yoktur. 

Goruluyor ki, arz uzerinde rahat~a 
ya0amak i~in hesab1 me~hul senelerden
beri, butiin gayretlerini herhangi bir top
rak sath1 uzerine konup orada yer!e,mek
ten ba0ka bir1ey dii1unmemi1 alan insan
lar, bir taraftan buyiik medeniyet mer
kezleri kurup, muazzam mamureler vii
cude getirmeil:e ~aheuken, diger taraftan 
da, zaman zaman bu muhaceret harekct
leri hiebir vakit durmamJ§I!r. Evet, insan 
kiitleleri, arz iizerinde nekadar yerle§ -
mi§lerse o kadar da muhacir olmu§larl 
Ostiinde her ferdin en ~ok yuz sene ya
§ayabildigi §U toprak, daima, hicret ha· 
Iinde bulunan kafilelerin ayaklan altm -
da ~igneniyor! 

Yirminci asrm da kendisine mahsus 
bir «muhaceret» i var. Bu muhaceret, 
1imdi, giinden giine daha vaz1h, daha ke
sif bir mahiyet ahyor. Sebebleri muhte
lif, fakat, netice bakunmdan hep insan· 
Ian, ya1ama derdile hicret halinde tu
tan bu yeni hareket, yirminci asnn ipli
dalannda, nufus kesafetleri fazla ve ye
ni tabirile, «hayat sahalan» dar alan in
sanlar arasmda kendisini gosterdi. 

On dokuzuncu asrm sonlanna dogru 
ba§lam1e alan bu hareket yirminci am • 
dan itibaren ~ok sur'atlendi; eskisi gibi 
kutle halinde degi], ekseriya miinferiden, 
bireok ahvalde aile halinde, pek nadiren 
buyuk kolonlar 1eklinde ba§layan bir 
muhaceretle evvela ingilizler, ku<;uk a· 
dalarmdan harekete bajlad!lar. Bunlar, 
daha geni1 bir toprak ihtiyacile muhacir 
alan insanlard1. Kanada'ya, Y eni Ze -
landa'ya, Avustralya'ya dogru giden bu 
muhacirleri Alman ve ltalyan hareketle
ri takib etti. Bu, sJTf ikt1sadi bir muha
ceret, sulh ieinde yap1lan bir hareketti. 
Avrupanm fazla niifusu, on dokuzuncu 
asnn temin etligi hernevi nakil kolayhk
lanndan istifade ederek, geni1 toprak 
veya i1 sahalanna dogru gidiyorlard1. 

Bu hareketi, harb muhacereti takib et
ti. Cihan Harbi esnasmda muhtelif se -
bebler, sonra da yeni hududlar, insaniall 
yeniden muhaceretlere sevketti: Esaret 
muharecetleri, k1thklardan miiteveilid 
muhaceretler, hududlann dei!i&melerin • 
den dogan muhaceretler ... 914 senesine 
kadar insanlar, yalmz daha fazla refi.h 
aramak, daha fazla i!. toprak ve faaliyet 
sahas1 bulmak uzere kendi arzularile hie
ret ederlerken 914 ten sonra i&ler degi&
ti. lnsanlar, istemeksizin, mecbur olarak 
kendi kendisini emreden zaruretlerin pe
,ine taktlarak hicrete ba0larntj oldular. 

Harb esnasmdaki muhaceretlerden 
sonra yeni bir muhaceret sebebi peyda 
oldu: Siyasi kanaatler nelicesinde insan
lan memleket degi§tirmege sevkeden bir 
zaruret. 

Evvela boheviklik: Rusya, ba§tanba&a 
muhacir oldu. Bu muhaceretin bir k1sm1 
harice ka~mak suretile, diger muhim bir 
k1smt da dahilde vilayet, &ehir, koy, i, ... 
ve ilah dei!i1tirmek tarzmda yaptldi. In
sanlar, sade toprak ustiinde ve mernle -
ketler arasmda muhacerete mecbur ol -
makla kalmadJlar. Belki de, kendi va -
tanlan i~inde bile muhacir oldular. 

Bunun arkasmdan Almanyada ve !tal
yada muhaceretler bajladl: Once ispar
takizm ve komiinizmin uyandadtih ha -
reketler, sonra da fasizmin ve nasyonal 
sosyalizmin sebeb oldugu hicretler. Kut-

le halinde yap1lan bu muhaceretler, gun
den giine biiyudu, genii nispetler ald1. 
Bugun, Avrupamn muhtelif memleltetle
rine dagilm11 yiizbinlerce Rus, Alman, 
ltalyan vardJT. Bunlara Yahudilerin hic
retlerini de ilave edecek olursak Avru -
pada memleketlerinde ya§ayan insanlann, 
yalmz harbden sonra, suf siyasi sebebler
den dolayi muhacerete ugram11 alan nii
fusunun iki milyonluk bir kutle te§kil et
tigini goruruz I 

"'"'"' 
!nsanl,k, medeniyet sahasinda ilerle • 

dik~e. guya daha mes'ud olacakmli· .. 
Bu, gittik~e daha bariz bir §ekilde, bir 
masal mahiyetini ahyor. Eski tarih devir
lerinin kendisine mahsus fenahklanna 
mukabil, en yeni tarih devrinin, yani !U 
yirminci asrm da kendisine mahsus zu -
lumleri var. Milyonlarca insam vatanm 
bJTakan bu zaruri muhaceretler eski de
virlerde pek ender goriildiigu halde yir
minci amda bu hareket gittik~e geni1 bir 
nispet ahyor. 

Hatta, i1in daha ac1kh bir taraf1 var
du ki bunu ancak yirminci amda gor • 
diik: Almanyadan, Avusturyadan, C:e
ko-Slovakyadan, Macaristan ve Ru -
manyadan hicrete mecbur alan Y ahudi
ler, bugun yeryiiziinde iltica edebilecek 
bir toprak par~as1 bulamlyorlar. Mesela, 
§U dakikada lstanbulda, bir ay, iki ay 
i~in ikamet miisaadesi alabilmi1 bir hayli 
Yahudi vardn. Bunlar, ald1klan miisaa
de miiddeti bitinciye kadar kendilerine 
gidecek ba1ka bir memleket bulmaya 
mecburdurlar. BulamadJk!an takdirde, 
belki, bir tak1m mazeretleri hesab ederek 
Turk hiikumeti bunlara yeniden biraz 
miisaade verecek, belki de bu musaadeyi 
esirgeyecektir. Turkiye de, Yahudi me
selesinde bitara·f alan her memleket gioi 
«Dunyanm Yahudilerini kurtarmak gibi 
bir insanhk vazifesini kimse iizerine al • 
mazsa bunu yapacak bir ben mi kal -
dtm ~» diye dii1unmekte hakhdu. Nite -
kim her memleket boyle du0uniiyor. 

Musanm M1sm terketmege mecbur ol
dugu gundenberi hi~bir zaman Y ahudi 
milleti bu kadar kesif bir muhaceret ha
reketi i~ine du§memi1ti. Hi<;bir zaman 
Yahudiler, herhangi bir memleketten ko
gulduklan zaman, bu defaki gibi, gide
cek bir yer bulmakta aciz kalmamt§lar
dJ. Halbuki, bugun, yuzbinlerce Y ahudi 
vardu ki yalmz bir§ey biliyor: Bulun -
dugu memlekette, faraza, iki giin daha 
oturabilecegini ... lki giin sonra nereye 
gidecek? Bu vaziyette bulunup da bu 
suale, kendi kendisine bir cevab vermek
ten aciz alan Yahudinin miktan, IU da
kikada yuzbinlerce nufustan miirekkeb 
bir kutle halindedir I Y ahudilerin allah!, 
onlara bir memleketin kap!SID! kapad1g1 
zaman, hie olmazsa bir digerinin kaplsmi 
ac;arken, bugiin butun diinyanm kap!lan
m onlara kar11 kapam1e bulunuyor. De
mek, yirminci am, hie degilse Y ahudiler 
i~in, daha zalim bir as1r oldu I 

'f. Iloilo 

Ali {:etinkayanm 
gazetemize beyanab 

(B~taraft 1 tncl sahtfede] 

Van golii i§letmesinin Devlet Denizyol
lan hletme Umum Mudiirliigune de-.re
dildigi malumdur. 

lstanbul, r.mir, T rabzon lim an i§let
melerile palamar §amandJTalan, fenerler, 
deniz i1aretleri, radyoparlar ve sair tah
]isiye istasyonlarmdan ibaret kiYJ emniyet 
hizmetleri ve iskeleler kanunla Devlet 
Limanlan i§Ietme Umum Miidiirliigune 
baglanmi§tlr. Bu hizmetleri gorecek le>
kilatm yeni kadrosu Miinakale Vekii.le
tince sur' a tie haZJTlanmi§hr. Miinakale 
Vekaletinin merkezdeki yeni deniz tej
kilatJ i~in mulga Denizbankm bulundu~u 
bina kii~uk oldugundan miisaid bir yer 
aranmaktad1r. Yeni te§kilata, mulga De
niz Muste§arbg1ndan intikal etmi1 olanlar 
halen ikttsad Vekaleti binasmda ~ah1 -
maktadJT!ar. Bu suretle lkllsad Vekii.leti 
binasmda Ziraat ve Ticaret Vekaletle
rinden maada &imdilik Miinkale V eka
letine aid bir servis de bulunmaktadu. 

Diger taraftan yeni bir munakale Ve
kiileti binas1 in§aSl da du§iiniilmektcdir. 
hletme umum mudiirliigii halinde idare 
edilecek alan yeni deniz te0kilan kurul
duktan sonra Miinakale Vekili Ali Ce
Linkayanm bu muesseselerle kadrolanm 
bir kere de yerlerinde tetkik ve tefti§ ede
cegi anla!Ihyor. 

Miinakale Vekaleti ,.hirler aras1 tele
fon 1ebekesinin tasfiyesi yo\unda yeni 
tedbirler de alm!§l!r. istanbul - Ankara 
arasmdaki trenlerde mevki numarab bi
letlerin tatbikma perjembeden itibaren 
ba§lanacakllr. 

Munakale Vekili Ali Cetinkaya muh
telif meseleler hakkmdaki suallerime ce
vaben IU beyanatta bulundu: 

«- Krup tezgahlarmda yaptlmakta 
alan gemilerden denize indirilenlerden bi
rine «Egemenlik» digerine «Sava1» ismi
ni verdik. lngiltereye sipari§i mevzuu bah
solan gemilere gelince bunlar i~in fenni 
§artnameye istinad edilerek ve miinakasa 
kanununun umumi hiikiimleri nazan dik
kate ahnarak muamele yap1lmadtg1 go • 
riildii. Tipleri hakkmda tetkiklerden son
ra devlet mevzual!na uygun olarak yeni
den miinakasaya konulmas1 yo]unda icab 
eden hawbklara ba~lanml§llr. !ngiltereye 
on bir gemi sipari& edilecektir. 

istanbul ile Ankara arasmdaki telefon 
hattma bugiinlerde yeniden dort devre 
daha ilave edilecektir. Bu devreler i<;in 
tesisat iki taraftan da ilerletilmi§ ve ara
da be1 on kilometre kalml§hr ki. bugUn
lerde o k1s1m da biterek birbirlerine bag
lanacaktu. 

Posta Umum miidiirlligii binas1 1ehir 
pasta merkezinin arkasmdaki arsada in
§a edilmektedir. Munakale Vekaleti hi
nasi i~in Milli Miidafaa Vekaleti binast 
yamndaki sahay1 dli§iiniiyoruz. Tahsisat 
i~in maliye ile temasta bulunmaktayiz.» 

Y ahudi miiltecilere kar§i 
tedbir almdt 

Evet, yirminci am. Bundan evvelki 
amlara rri;petle bu baktmdan daha za
limdir; sa de Y ahudiler i~in degil, biitun 
siyasi hareketler i~in de bu dusturu kul- Quito (Ekuator) 12 {a. a.) - Huku
lanabiliriz. Mesela, islam Peygamberi, met, Havanaya kabul edilmemi§ alan ve 
yeni olarak ortaya atllgl bir akide yli _ simdi Ekuator sahillerinde bulunan 96 
zlinden hicrete mecbur olarak Mekke _ Alman ve <;:ek mlilteci yahudisinin mem
den Medineye hicret ettigi zaman, arka- leket i~lerine girmemeleri i~in §iddetli ted
smdan onu takibe mecbur kalanlann sa- birler almljllr. 
y1s1 yuzu ge~miyordu. Bugun, sade Al-l """""""""~---...,.,..,,..,,_,__,__,..,~--"'-"' 
manyadan hicrete mecbur kalm1§ demok- I devirde hicret etmi1 alan insanlann kls
rat veya sosyal demokrat unsurlann mik- i men avdet ettiklerini de hesaba almak, 
tan yuzbini ge~mi1tir! Bol§evik olmad1k- bu kucuk memlekette 200,000 insandan 
Ian i~in Rusyadan hicret etmi§ bulunan- miirekkeb bir nufus kiitlesinin yirmi sene 
I ann miktan da iic yuz bin nufustur! icinde nas1l bir muhaceret sergiize1ti ta -

Bir misal daha: <;:eko-Slovakya ku - Dlffil! oldugunu tasavvur edebiliriz! 
ruldugu tarihtenberi bu kiicuk nufuslu hte, yirminci asrm insanlara getirdii!i 
memlekette - yalmz yedi milyon niifus- refah budur. Y almz, muhaceret baktmm
lu C:ek memleketinde - buyuk nufus kut- dan bu asrm biiyuk nlifus sakinlerine ~ek
leleri buyiik hicret devirleri tamm11tlr. tirmi1 oldugu me,akketler, onun hakkm
Bene! devrinde, 80,000 Alman, Macar da, insanhk baktmmdan, glizel 1eyler 
ve Slovak bu memleketi terke mecbur ol- soylemegi imkans1z hale getirir. Mede
mu§ ve ge~en senenin sonbahanndauberi niyet ilerliyor; dogru. Fa kat hie juphe
de gene bu memleketlen 150,000 insan, siz, insanhk bugun, dun den daha az gad
siyasi sebeblerden dolayJ, hicret za - dar dei';ildirl 
ruretinde kalrn!§l!r, Ara yerde, evvelki H. BILECEN 

kovaya gitmektedir. 12 bin lira kazanan 39617 39773 

Bugiin Londray1 terkeden Strang, Lord 20689 30 lira kazananlar 
Halifaks ve halihaZJTda Londrada bulun- 10 bin lira kazanan 66 69 82 129 137 
makta olan sefir Phips ile gorii•mek u"•e- 710 407 430 671 816 819 , " 2 3 36360 «miikafat» 884 1049 1 
re evvela Hariciye Nezaretine gitmi§tir. 

103 1
8
7 

1389 
1000 I• k 1532 1639 1694 1759 1877 

Ph ips, F ransa hiikumetinin noktai naza- Jra azanan 2733 2843 2984 2996 3271 
nm bildirmi§tir. Bundan sonra Maiski, 36916 3555 3666 3748 4110 4148 
Lord Hailfaks'1 ziyaret etmi§tir. 500 lira kazananlar 4277 4280 4445 4490 4594 

Bir miiddet sonra Maiski, beraberin- 423 1168 1174 1551 1983 3347 4708 5017 5019 5188 5216 
de Phips oldugu halde Ba§vekalet daire- 4213 7125 10428 10668 10811 11R08 5330 5346 5463 5612 5793 
sinde <,;:emberlayn'le goru§mlijliir. 11567 12022 16636 17519 18372 19199 6027 6048 6254 6715 6438 

Ba
1
vekil, ayni zamanda yann lava 21318 21620 22427 22590 23401 23601 6736 6978 6981 7033 7169 

yolile Cenevreye gidecek ve oradan Mil- 24488 24799 25026 26948 27011 27047 87240044 87355065 78~8177 8778~10 87996292 
28009 28160 28632 28778 28917 29254 v v 

letler Ceminli mandalar daimi komis- 29370 30546 30745 31337 31593 32052 9440 9564 9570 9640 9890 
yonunda fngilterenin Filistin hakkmdaki 34273 3S022 35608 37855 37981 39517 10219 10441 10673 10732 10880 
tekliflerini bildirecek alan Malcoln Mac- 11005 11028 11052 11272 11374 

200 lira kazananlar donald ile de gorii§mii§tur. 11721 11944 12103 12202 12376 
2816 5949 83'0 9335 12774 13394 12604 1 6 13 Lord Halifaks'rn beyanatt " 27 0 059 13420 13939 

13566 14770 15060 15515 16039 20670 14270 14272 14731 14778 15157 
Londra 12 (Hususi)- Hariciye Na- 21247 21287 23268 24243 24482 26212 15642 15649 15653 15693 15779 

zm Lord Halifaks, Lordlar Kamarasmm 29550 30535 31993 32009 33629 35995 16006 16713 16979 17157 17161 
bugunku celsesinde beynelmilel vaziyet 37174 37274 37551 38312 38856 39923 17179 17303 17387 17559 17644 
hakkmda beyanatta bulunarak ezciimle 100 lira kazananlar 17981 18198 18348 18380 18386 
demi§tir ki: 

54 395 2694 2705 2792 3643 
18582 18614 18862 19259 19622 

«- Bilhassa iki miihim noktayt te- 3813 4106 4112 4758 5170 5292 19699 19750 19769 19944 20070 
baruz ettirmek istiyorum: 6826 6959 7644 7755 20320 20373 20379 20510 20658 

8088 8738 21064 21150 21153 21288 21315 
I. Cebir istimal edenler, bundan son- 9646 10753 12773 14158 14998 15075 

19559 19648 20378 21658 21728 22331 22354 22382 
ra ayni silahla, yani kuvvetli mukabele 18251 20458 21004 22591 22650 22689 22824 22985 
goreceklerdir. Bu hususta lngiliz milleti, 23178 23455 23638 24474 24699 25445 23159 23207 23400 23447 23508 
halen 1914 ten daha fazla miittehid bu- 25627 27447 30119 32633 33467 34214 23584 23643 23826 23870 24164 
lunmaktadlr. 

34595 34865 35428 35961 36187 36458 24"33 2 4 36775 .,. 4412 2 462 24591 24655 
2. fngiliz hiikiimeti, alakadarlar ce- 24893 24993 25014 25048 25155 

50 lira kazananlar bir ve kuvvet istimalinden sarhnazar et- 25329 25471 25681 25757 25845 
tikleri takdirde, mevcud meseleleri ada-

1
4
54
99
1 

583 676 1060 1272 1392 26135 26345 26422 26464 26794 
1690 1948 2165 2639 3569 26968 26997 27310 27824 27930 

let ~er~evesi dahilinde ve miizakere yo- 3821 4124 4195 4229 4256 4313 28110 28170 28270 28747 28934 
lile halletmek uzere, biitun niifuzunu kul- 4386 4425 4434 4689 4721 4731 29070 29253 29295 29331 29373 
lanmaya amadedidr.» 5010 5490 5529 6117 6381 6414 29968 30035 30128 30804 31012 

Lord Halifaks, Danzig meselesine te- 6487 6789 7219 7289 7690 7773 31106 31119 31163 31176 312.31 
mas ederek demi~tir ki: 7794 7805 7850 7888 7967 8129 31859 32026 32131 32265 32353 

«- ingiltere tarahndan Lehistana ve-
10

8
2
9
0
6
9
2 8966 9114 9159 9441 9606 32494 32655 32758 32852 32903 

337 
8H 

1419 
2707 
3331 
4170 
4663 
5316 
5814 
6471 
7311 
8102 
9048 

10048 
10946 
11549 
12583 
14082 
15345 
15825 
17176 
17974 
18497 
19681 
20306 
21023 
21401 
22492 
23000 
23535 
24189 
24692 
25173 
25956 
26928 
28042 
2.9032 
29959 
31087 
31698 
32396 
32949 
33744 
34478 
35673 
36515 
37444 

10492 10549 10749 10858 10926 33079 33109 33173 33311 33667 
rilen garanti son derece sarihtir. Danzig 11138 11212 11234 11352 11383 11484 33745 33906 34009 34085 34169 
meselesi hakkmdaki Alman - Leh ihtila- 11905 11958 12056 12092 12289 12451 34498 34555 34598 35609 34691 
fmm muslihane bir 1ekilde hallini arzu 12703 12922 13027 13091 13899 14278 35831 35902 35993 36177 36409 
ve temenni ediyoruz. F akat §ayed Le- 14444 14602 14672 14711 14879 150~4 36584 36830 37065 37285 37380 
histan1n istiklalini tehdid edecek mahiyet- 15250 15939 15847 15921 15978 16042 37485 39882 39894 39999 
te herhangi bir cebir te~~bbusu yap1lacak (.-----:T=::--k;-;-k-....;7,;.....::..:.:.:~..::;:.::~.:..::7-==-=:::::..:...:::::.:.: ____ _ 
olursa, bu te1ebbus lngilterenin de derhal _ Ur u~u filosu bugUn akrobasi ucu~u yapacak 
i§tirak edecegi bir harbe sebebiyet vere
cektir.» 

Lord Halifaks, neticede, mevcud ihti
laflann halli i<;in beynelmilel bir konfe
rans akdi ihtimalini mevzuubahs etmi1tir. 

(;emberlayn'in beyanatt 
Londra 12 (Hususi) - Ba~vekil 

<;emberlayn, beynelmilel ihtilaflarm hal
li i~in bir konferans akdi ihtimalleri hak
kmda sorulan bir suale cevaben a§agida
ki cevabt vermi1tir: 

«- lngiltere otedenberi, biitun ihti
laflarm muzakere yolile halline taraftar
d!r. Ancak herhangi yeni bir konferans 
akdi i~in, alakadar devletler daha evvel 
konferans mukarreratma riayet edecckle
rine dair teminat vermelidirler.» 
Balttk devletle:ri bitaral kalacaklar 

Kaunas 12 (a.a.) - Litvanya Ba1 - Ankara 12 (A.A.) - !stanbulda bulunan Tiirkku~u filosu yaru1, 
vekilinin miimessili Bizauskas, Balllk dev- Ye~ilkiiyde akrobasi ve silo u~u~lan yapacakhr. istanbul hallu bu giisteri· 
letleri kongresinde bu devletlerin harb !erda bulun.~mya davet e.dilmi~tir. U~u~lar~ iigleden sonra saat 14 te ba~Ja. 

nacakhr. Turkkw;unun ~!md1ye kadar yet1~hrd1gi eski ve yeni biitiin pilot-
vukuu halinde tam bir bitarafhk muhafa- !an bu u~U§lar esnasmda meydanlar& haz1r bulunacaklardiT. Fila ~ar•amba 
za etmek arzusunda olduklanm ve istik- sabah1 Yalova yolile Bursaya ge~ecektir. Car§amba giinii iigleden sonr; saat 
lallerine kar~1 yaptlacak her tejebbusiin 14 te Bursada da Bursalliar i~in u~u§lar yap1lacakhr. Meydanlarm ~amurlu 
silah kuvvetile tardedilecegini beyan et - olma;mdan dolayi Tiirkku~u filosu Edirneyi ziyaret edemiyecektir. 

mi~Lir. c Halkevinin tertib 
Ulusal Ekonomi ve Arttirma 

kurumu kongresi 
Ankara, 12 (a.a.) - Ulusal Ekonomi ve 

Arttmna Kurumunun be§inci kong.resi 
12 haziran 1939 pazartesi giinii saat 10 
da Ankara Sergievinde Kurumun gene! 
!"'lerkezinde toplanml§br. Kongre ba§kan 
llgma se<;ilen Ballkesir meb'usu General 
Kazur Ozalp'in riyasetinde ruznameye 
gore gec;ilmeden evvel Ebedi ::?efimiz 
Atatiirkiin hatJrasim tazizen bir dakika 
ayakta durulmu§ ve 1937 • 38 yulan >•
h§ma ve hesab raporlan okunarak ta•· 
dik ve 1940 - 41 biit>eleri kabul edilml§
tir. Cemiyetler kanununa gtire, tadil e
dilen cemiyetin nizamname projesi mii
z.~ke•e edilmi§ ve ufak baz1 tadilatla ka
bul et:ilmi§tir. Cemiyet yeni nizamnam •
sine ald1g1 bir maddei mahsusa ile cCum
huriyet Halk Partisi prensiplerh ni ta
~.akkuk ettirmeyi llir gaye olarak kabul 
etmi§ti.r. 

.. 
Miikafat kazanan klz atletler 

!zmir (Hususi) - Bu hafta Alsancak sahasmda hi~bir maQ olmad1g1 
i~in Halkevi spor komitesi, pazar J<iiniinii kU~iik mikyasta bir bayramla dol
durmu§tur. Miisabakalara, erkek, k1z, atletler i&tirak etmi~ler, alakah mii· 
sabakalar olmu~ ve kazananlara muhtelii tablol,p.r verilmi~tir. 
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Soldan sda: 
1 - Dtinyarun en btiyill< nehlrlerlnden, 

durup dlnlenme. 2 - §ekerden yap111r, blr 
cln3 bez. 3 - Iylyl kottiyii farkeden kuv -
vet, agacm kollarl, e3kl blr mabud. 4 -
c;;ogun akslnln tersl, endl!jeye dti!jen. 5 -
Hayatllll bUglye hasreden ln3an (!kl kell
me). 6 - Havada akls yapan IJOY, toplu -
luklardan, par~•· 7 - Blr defa daha tek
rar edln adam ylylcl olur, ters ~virln ~ok
milf olur. 8 - c;;ocuklar1n yemeglnln yarua, 
bag14lama, buru~turucu blr madde. 9 - 91-
leden ~1kan, memlekete gltme. 10 - Tlt
remeler, .sa~1 rahatsll'j. 11 - Ters ~evirin 

mefhum manasma gel!r, dalrevl gez.lnme, 
ters ~virln blr hayvan olur. 

Yukarl<lan "''•Alya: 
1 - Eskl MlsJ.r Flravunlar~ndan, Fram1z 

lhtlllllnde rol oymyan ~ahslyetlerden. 2 -
Muharrlr Clkl kel!mel . 3 - Ist~rab, blr pey
gamber, ters ~evlrln baz1 ha3tallklara mini 
blr amel!ye olur. 4 - Esly~t. Yas. 5 - Blr 
••Yl, ters ~evlrln blr hayvan olur, lstlkba\1 
lte~lf tarz.larmdan blr!. 6 - <;altlrma vasl
talarmdan, vaZlh. 7 - Moda clvarmda blr 
semt, ters 9evlr!n vilcuddekl §l§klnllk olur. 
6 - Kuzu glbl bag~rmak. 9 - c;;lnlenln ku
ru.u, alfabeden lkl hart yanyana, zlya. 10 -
Ceml edat1, muhtar vllbet. 11 - Kadmm 
en mukaddes vazlfesl, biiytik bl9Qklardan. 
Evvelld bulmacanm balledilml~ 1ekll 
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(_ __ Y_E_Nl_E_S_ER_L_E_R _ __.) 
Amerikaya ka~mlan Tiirk klZl 
Iskender F. Sertell!nln bu romamnm bl

rlnc! tab'! 3000 nilsha olarak bastmlmlf ve 
lkl ay gibl az blr zamanda tek blr nilsha 
kalmaml.llll. GOrtilen ragbet iizer!ne in
kllab kitabevl lklncl tab'ml bast1rm1' ve 
plya.saya ~1karm~tJ.r. Flail 25 kur~tur. 

Hayabmm erkegi 
Va-NOnun, gtizel ushib!le d!l!m!ze nak

lett!~l bir as\c ve macera romaDldll. Ink1llb 
kl tabevl ne,rlyalld~r. Flat! 25 kuru~tur. 

:r ASFlYE HALlNDE 

Istanbul 
TUrk Emlak ,rrketl 

<;APAMARKA 
HUBUBAT UNLARI 

SIHHAT 
VE 

K UVVET 
kaynagidir. 

Orman Koruma Gene I Komutanbgmdan : 
Orman Koruma Genet Komutanhj!mm istanbul Zeytinburnundaki ta

limgahi ihtiyac1 iGin a~aj!1da cins ve miktan yazi11 ( 8 ) kalem ya~ sebze 
hizalarmda ~osterilen ~lin ve saatlerde Ankarada Yeni~ehirde Yliksel cad
d.esinde Orman Koruma Genet K. binasmdaki Satmalma Komisyonu tara
fmdan pazarhkla satm almacakhr. isteklilerin pazarhk giiniinde Komis-
yonda bu!unmalar1. c 2180 • ( 4038) 

Cinsi Miktan lhale .l(iinii Saati 
Semizotu 1080 ) 
Kabak 12960 ) 
Pathcan 15120 ) 

Domates 4744 ) 

Barbunye fasulye 
Ay~ekadm 
Bamya 
Palates 

10800 
6480 
2160 

20000 

) 
) 
) 

15 haziran 939 
Per~embe 

1~ haziran 939 
Per~embe 

16 h aziran 939 
Cum a 

11,00 

14.00 

11,00 

s MER BANK 
Istanbul ~ubesi Miidiirliigiinden: 

TUrklye Demir ve t;ellk fabrlkalar• mUsseseslnde 
lstlhdam edilmek Uzere 

Erkek veya kadm 4 daktilo 
ahnaca~ndan iktidarlarma gore 80 lira ilA 1 ()() lira Ucret ve 

10 lira tazminat verilecektir. 
Tallblarln fubeya acale mUracaatlart llln olunur. 

M. M. V. Sa. AI. Ko. Rs. den: 

' 13 Haziran '1939 

Bu ke!;idede dahi 2 buyuk ikramiye 

NA$iD Gi$ESiNiN 
Sathg. biletlere isabet etmi~tir. 

•o:::.r:d:!•ete 12,000 Lirahk biiyiik ikramiyeyi 
Tozkoporan Karakln apartJmanmda Bayan ELENIYE 

27toa Na. bllete 10 000 L• 1 k b'' ''k "k • • lsabet eden , Ira I uyu I ramiyeyi de 
KadtkHyUnde Vlfne sokajitnda Bayan PAKIZEYE kazond•rd•IJ• glbl 

Daima gene 
Daima giizel 

ingiliz Kanzuk eczanesi 
miistahzaratmdan 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 ~aheseri, biitlin diinyanm en mli
kemmel giizellik miistahzarland1r. 6te
denberi memleketimiz kibar a!eminin 

takdirine mazhar olmu~tur. 

Krem Balsamin Kanzuk 

Kadm glizelli~inin s!hrini terkibinde sak 
hyan en cidd! ve ~ayan1 itimad marka
d~r. Gene ve ihtiyar biitiin kadm1ar l~ln 
zarurl bir !htiyacdir. Cildin letafet ve 

taravetini arttmr. Yagh, yags1z ve 
ac1badem cinsleri vard1r. 

Ekair Balaamin Kanzuk 

Ci!din daimi yumu~akh~m temin eder. 
Yiizdeki ~il ve lekeleri ahr. Sivilceleri 
tamamen izale eder. Tra~tan sonra cilde 

Iatif bir serinlik verir 
ingiliz KANZUK eczanesl 

Beyoglu istanbul 

~ogunu da ikramiye amorti vermek suretile sevindirmi~tir. 

T ekirdag iskan M iidiirliigiinden : 
1 - Corlu kazas1 dahllinde Edirne - istanbul asfalt yolunun ( 124) llncil 

kilometresi civarmda yalmz kerestesi hlikClmet tarafmdan verilmek iizere 
200 go~men evi in&a ettirilecektir. Ke~if bedeli 63,024 lirad1r. 

2 - ~artname ve planlar vesair evrak 315 kuru~ bedel mukab!linde 
Tekirdag Iskan Miidiirliij!iinden almabilir. 

3 - Eksiltme 27/6/939 sal! .l(iinu saat 14 e Tekirdag iskan Miidiirlil· 
~iinee miite&ekkil Komisyon marifetile yapllacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1Iacaktll'. 
5 - Muvakkat teminat miktan ( 4401 ) lirad1r. 
6 - Teklif mektublan yukanda yazl11 eksiltme saatlnde}l bir saat 

evvelsine kadar Komisyon Ba~kanhgma tevdi olunacaktll'. 
Talib olanlarm ehliyet vesikalaruu hamilen miiracaatlerL ( 4185 ) 

istanbul 
Kapah 

Daimi 
Eksiltme ilam 

Enciimeninden: 
26/6/939 tarih pazartesi giinli saat on be&te istanbul Belediye Daimt 

Enciimeni odasmda ( 10149 ) lira ( 75 ) kurus kesif bedelli Taksim bah~e
sinde havuz, makine ve elektrik dairesi, insaah kapah zarf usulile ekslltmiye 
konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, baymd1rhk i~leri genet, husust ve fennt ljjlrtna
meleri, proje, ke~if hulasasile buna miiteferri dij!er evrak elli bir kuru~ 
mukabilinde F. t. M. lligiince verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 761 ) lira ( 23) kuru~tur. 
isteklilerin teklif mektublan ve bu i&e benzer i~ yapbgma d.air idare

lerindcn alml& oldui(u vesikalara istinaden istanbul Belediyesl Fen !~Jeri 
Mlidlirliij!linden eksiltme tarihinden 8 ~lin evve1 dilek~e ile ahnm1~ ehli
yet ve 1939 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikalan ve muvakkat teminat mak
buZll veya mektubile beraber usulti dairesinde ihzar edecekleri teklif mek
tublanm havi kapah zarflanm 26/6/939 pazartesi giinii saat 14 e kadar 
Daim! Enciimene vermeleri lazlffid!l. ( 4051 ) 

Her ak~am Harbiyede 

BEL V U bah~esinde 
Alaturka ktsmmda: M1str yddtzlart ve rakkaselerl 

Kiki - Hayriye ve F ethiye 
Her ak,am seanslarma devam edlyorlar 

Telefon: 43711 

izmir iskan Miid iirliigiinden: 
Urla kazas1 merkezinde keresteleri 1skan idaresince verilmek vesalr 

malzeme ve i~Gilii!i miiteahhide aid olmak uzere 100 aded kargir go~men 
evinin in~as1 kapah zarf usulile miinakasaya konulmu~tur. 

1 - Beber evin muhammen ke&if bedeli 476 lira 30 kuruJ olmak uzere 
cem'an 47630 lirad1r. 

2 - ihalesi 3 temmuz 939 pazartesi glinli saat 11 de !zmir !skan Mil
diirliil(iinde miite~ekkil Komisyon huzurunda icra edilecektir. 

istonbuldaki Asked Hesab ve Muamele :Memuru okuluna yed.ek subay. Mudanya sulh hukuk mahkemesin -
lardan talebe kabuliine ba§lanm1~tlr, Girmek istiyenl~rin Askerlik ~ube- den: 

3 - Ke1if bedeli mecmuunun % 7,5 tan tutan olan 3572 lira 25 kuru$ 
muvakkat teminat parasmm Malsand.Ij!ma yatmld1j!ma dair makbuzun veya 
banka teminat mektubile 2490 say1h kanuna gore muktezi evrk ve vesaikin 
ihaleden bir saat evvel Komisyon Reislij!ine makbuz mukabilinde tevdl 
edilmesi ta.zlmdll. 

4 - 1~bu in~aata aid &artname vesair evrak hergiin izmir, Ankara ve 
istanbul iskan Miidiirlliklerinde goriilebilir. ( 4186) lerine miiracaatleri. • 15. ( 4211) istanbulda av ver~ileri mlidiriyeti mu-

Tasfiye halinde bulunan istanbul Turk I hasebesinde tediye memuru Musa Ka· 
Emlak ~irketi hissedarlanmn fevkalade I'stanbul I'la~nlarl I z1m Be§ibirlik vekili Avukat Tevfik Ak-
umum! heyeti, 17 temmuz 1939 pazarte- Belediyesi sungar ile Mudanyada furuncu tzzet a-
si saat 11 de Taksimde, Cumhuriyet mey- •••••••••••••••••••••••••••••••• rasmda mlitekevvin bir bab furunun Vekaletimizde mlinhal bulunan 150 lira ucretli almanca mutercimligine 

Hariciye Vekaletinden : 
damnda !. T. E. ~· hanmda kain idare • tahliyesi davasmm yap!lmakta, olan mu- imtihanla almanca lisanma bihakkln vak1f bir miiter~im almacak ve imtl-
merkezinde toplanaca~1 llan olunur. ..(apah Eksiltme Ilan1 hakemesinde ikametgah1 me~hul kalan han 26/6/1939 tarihinde icra k1lmacakbr. Taliblerin 20/6/1939 tarihine kadar 

Miizakere ruznamesi: 28/6/939 tarih ~ar~amba giinii saat 15 te istanbul Beled.iye Daim! En- davah ilAnen yapllan tebli~ata ragmen hiiviyet clizdam, tahsil, hiisniihal, Slhhat ve askerlik vesikalarmi VeM!et 
ciimeni odasm<ia ( 30368 ) lira ( 97 ) kuru~ ke&if bcdelli Atatiirk koprlislinlin gelmcdi~inden haklonda ilanen g~yab Zat 1&1eri dairesine tevdi eylemeleri 1iizumu ilan o1unur. c 2271 • ( 4189) 

1-Tasfiye memurlan tarafmdan tasfi
yenin nlhayetin! gosteren nihai ve 
kat'! hesabm ta.sdilo. 

2- Tasfiye memurlan ve miiraloblann 
ibraS1. 

Ticaret kanunu ve ~irket nizamnamesi 
hiikiimlerine gore rey haklo olanlarm 
mezkCir 17 temmuz 1939 tarihinden en 
g~ bir hafta evveline kadar ~irket mer
kezine miiracaat edilmek laZlm gelir. 

!stanbul, 13 haziran 1939 
TASF!YE HEYETi 

iki ba~mda yapJiacak betonarme kopriiler insaah kapah zad usulile ek- karan yazllmasma ve muhakemenin 4/ - --------------------------------
siltmiye konulmu~tur. 7/939 tarihine talikine karar verilmi§ istanbul 

Mukavele, eksiltme, baymd~rhk i~leri gene!, husus! ve fenni ~artname- oldu~undan yevmi mezkiirda haz~r bu
leri, proje, ke&if hulasasile buna miiteferri diger evrak c 15 • lira c 18 • lunmas1 luzumu teblig makamma katm 
kuru~ mukabilinde F. 1. Mlidlir1iij!iinde verileccktir. Gorlilecektir. olmak iizere ilan olunur. 

Muvakkat teminat ( 2277) lira ( 67) kuru~tur. 
lsteklilerin teklif mektublan ve bu i~e benzer i~ yapbj!ma dair ida

relerinden alml$ oldugu vesikalara istinaden istanbul Belediyesi Fen 1sleri 
Miid.i.irliigiinden eksiltme tarihindcn c 8 • giin evvel dilekGe ile ahnm1~ 
ehliyet ve 939 }'lima aid Ticaret Odas1 vesikalan ve muvakkat teminat 
makbuzu veya mektubile beraber usulii dairosinde ihzar edecekleri teklif 
mektublarm1 havi kapah zarflanm 28/6/939 ~ar~amba glinii saat 14 e 
kadar Daimi Enciimen riyasetine vermeleri - · 1immd1r. 4140) 

mi1ti. 
Gaspar, bu balyozlann, beynine indi

gini; bu korkunc bazulann, viicudlinii lus
klvrak yakaladJgml hisseder gibi oldu. 0 
ellerin ucundaki kiiskiitiik parmaklar, 
g1rtlag1na yap11m11 gibi geldi. Elini, 
gayriihtiyari boynuna gotlirdii ve iki ad1m 
geriledi. 

ZAYi Haskoy nufus memurlu~undan 
alm1~ oldugumuz nufuslanm!Zl zai ettik 
yenlSlnl ~lkartacag1m1zdan eskisinin 
hiilonli yoktur. 

Agop oglu Mardiros 
• km Maryani Tokath 

cevab veremiyecekti. 
Bu dola~ma esnasmda, gozii bir ara

llk yerdeki tabak ~anak klrmtlianna, 
salonun karmakan11k manzarasma ili1ti. 
KafaSl hep ayni bo§lugu muhafazaya de
vam ederken, keodi de farkma varma
dan, sofrae11ik daman kabard1 ve bu 
sevkitabii, onu gayri1uuri hareketlerle, o
dayl tanzime sevketti. 

Defterdarhgmdan: 
Beyoglunda Ferikoy mahallesinin eski BahGe yeni lzzetpa~a soka~mda 

dart katta on be& oda, dart salon her katta birer hamam, taraGa ~ama~ll'hk 
havagazi, elektrik, ve terkos tesisahm havi eski 5 yeni 67 say1h aparbmanm 
paras1 pe~in ve s1rf nakid verilmek ve yirmi senelik evkaf icaresile sair 
masra£1 ahc1ya aid olmak iizere 7000 lira muhammen bed.el uzerinden kapah 
zarf usulil~ satlhga Glkanlrnl~br. 

tsteklilerin 525 Jirahk muvakkat teminatile teklifnamelerini 15 haziran 
939 pazartesi giinii sa?t 14 e kadar De(terdarhk Mill! Emlak Miidiirlli~iinde 
toplanan Komisyona tevdi etmeleri ve ayni giinde saat 14,30 da zarflar 

haZ'!r bulunmalan ilan olunur. 3734) 

mz ... 
Gaspar, bu iltifata, s1cak ve aempatik 

bir tebessiim de ilave etmi1ti. Gene kl
zm yiizii pembele,ti. Elleri onllii!;iiniin 
kenarlannda, gozlerini yere indirip, oy
lece kald1. 

-23-

.Simdi, karanhkta, hareketsiz duruyor, 
biraz evvelki gurur ve izzeti nefis laJkm
hgl yerine, i~ini derin bir bezginligin, nef
ret ve istikrahla kan11k bir inluyad duy
gusunun doldurdugunu hissediyordu. 

Simdi Gaspar, igile kalka, yerdeki ta
bak kmklanm topluyor; halmm iistiine 
dokiilen yemek art1klann1 temizliyor; sa
ga sola aa~!lan ekmek par~alanm, pe~e
teleri, ~atallan, ka!1klan hirer hirer ma
sanln iistiine )'!g1yor, salona ~eki diizen 
vermeye ugraJlxordu. 

!lSIOda, onun kadar hayrete diijmekle be
raber, ayni zamanda oyle memnun ol
mu,, hi~ beklemedigi bu surprize oyle 
sevinmi1ti ki, vaziyetinin garabetini, elin
deki tabak kmklannm, i~timai mevkiile 
taban tabana z1d bir manzara arzettigini 
dii1Gnmeye imkan bulamad1. Hatta bu
nu dii~iinmeye luzum bile gormedi. Onu, 
ortahg1 toplamaya s~vkeden sofrac1 hu
viyeti, diik ruhunu siiriip atmlj, biitun 
kuvvetile tekrar yerine yerlefmis. Gaspa
nn muvakkat efendiligine, ezeli ve ebe
di u.,akhgml gene hakim kilml§tl. 

Kolet gibi, felegin ~emberinden ge~
mij, 1eytana kiilah1 ters giydiren taklm
dan bir aktrisin evinde, en harc1alem il
tifall yiizii k1zararak kar~1hyacak kadar 
mah~ub ve gozii a~1lmam1f bir hizmet~i 
bzm mevcudiyetine, degil Gaspar, hi~ 
kimse ihtimal veremezdi. Geleni gideni 
belli olm1yan bu evde, Jorjet gibi giizel 
bir hizmet~i k1z, bu nevi iltifatlann en
vaml i1itmi1; hamml kadar degilse bile, 
ona yakm derecede tecriibe edinmis bu
lunmasl laz1md1. Bu itibarla, Ga•par, 
gene kiZin yiiziinii pembele~tirip gozle
rini yere indiren mah~ubiyete pck kan
madl. Lakin, ne de olsa, inanm11 ~oriin
meyi daha miinasib buldu ve laf1 degi!
tirdi. 

Gaspar, pehlivanln, koyu bir kiifiir da
•a savurdugunu ititti. Sonra, Gregor, ne 

o!ursa olsun kararm1 tatbika azmetmi1 bir 
adam tavrile, ileri al!ld1, o mada birden
bire aydmlanan metresinin odasma dog
ru yiiriidii. 

Gaspar, balkondan, biitiin bu sahneyi 
takib etmi•ti. Camh kap1 arahkt1. ltti ve 
sa ion a girdi. 

Y eri dolduran cam kmklanna basma
mak i~in ihtiyath ad1mlarla ilerliyerek 
Kolet'in odastna dogru yiiriidii. Onu sev
keden 1ey. kukanchktan ziyade bir nevi 
gururdu. Kendi'i aparhmandan aynhr 
aynlmaz, beden terbiyesi mualliminin, 
yalanc1 pehlivan ~ibi salonda enine bo
vuna dola,maya ba,lamasJ, IU mende-

bur evde, sayd1g1 paralann hl!lri!Sl kulak
lardan gidinciye kadar olsun bir hak sa
hibi bulundugunu inHr eden kustah~a bir 
hareketti. Aktrisin odasma girecek, hem 
onun, hem de o kahn enseli, kalm kafah 
atlkmm suratma tlikurecek, ikisine de ya
man bir ders verecekti. 

F akat, tam oda kap1sma iki ad1m ka
la, goziine ili1en bir manzara, ad1mlann1 
orac1kta kostekledi. Pencereden salona 
siiziilen liitufkar bir ay l§lgl, duvardaki 
bir levhay1 aydmlat!yordu. Bu levhada 
Gregor'uo resmi vard1. . . . . 

Gaspar, rakibinin bu res1mdeh 1len 
~1k1k geni1 gogsiine, kollanndaki yumruk 
yumruk bazulanna, bacaklannm, ~e!ik 
hi"i veren adalelerine bakh. Pehlivamn 
elleri, iki iri balyoz gibi yanma sahveril-

Birdenbire, herhangi bir te1ebbiis ka
biliyetini kaybetmi1ti. Rasadhanede i~it
tigi umumi felaket haberindenberi, ru
hunda ilk defa olarak boyle bir aksiila
mel duyuyordu. Her§eyden birdenbire 
vaz ge~mi§, heqeye kar11 biitiin alakasml 
birdenbire kaybetmi§ti. 

Ellerini arkasmda biti1tirdi, ba§Jnl ig
di, salonda a§agl yukan dola1maya ba§
ladJ. Y erdeki kahn hah, ayak seslerini 
boguyordu. 

Bu gezioti, belki be1 dakika siirdii. 
Ad1mlan mihaftiki hareketlerle ilerlerken, 
kafaSl da miitemadiyen itlei'IIesine rag
men, Gaspar, hemen hemeo hi~ bir1ey 
dU~Gnmuyordu. 0 dakikada, biri$i kar
§Jsma ~1ksa da, ne dii§iindiigiinii sona, 

6yle dalm11h kr, kapmm a~1ldJglD1 ve 
hizm,r ~i kiZin i~eri girdigini gormedi. 
}orjet, salona girip elektrigi yabnca, duk 
cenablannm, elinde bir y1gm tabak ~a
nak lcmgile ayakta durdugunu goriince, 
birdenbire ,a,ndl: 

- Ahl Pardon mosyo lo diikl diye 
hayk1rd1. 

Gaspar, giiliimsedi: 
- Buyurun Madmazel Jorjet, dedi. 
- Otel garsonlan grev yapmltlar. 

Salonu kenc:lim tophyaylm, demi1tim de 
onuft i~in geldim. 

Gaspar, hizmet~ioin bu ani giri1i kar-

Elinde hep o yerden topladJgJ kmklar 
ve dudaklannda, sevincle kan~1k hayreti
ni ifade eden bir tebessiim oldugu halde 
giizel hizmet~inin yuzune baka kalan 
Gaspar nihayet, bir muhavere zemm1 
bulmus olmak iGin sordu: 

- Siz ~oktanberi mi Madmazel Ko
let'in yanmdaSlmZ} 

- lki senedir ... 
J oriet, bu cevahl verdikten so ora, Gas

par'm elinde tuttugu bir tabak destesine 
dogru uzanarak: 

- Zahmet etmeyin mosyo Iii diik, 
dedi, ben toplanm ... 

Sahte diik, batml sa!lad1: 

lyi para veriyor mu bari? 
Ayda all! yiiz frank veriyor. 
Fen a de gil, ana for da oluyor mu? 

- Eh... Ara ma... Madamm ah-
- Buakm, b~rakm. Size v.a~dim e:- pablan bahti! filan veriyorlar ... 

mek ho1uma gidiyor. <;ok §Um 1ey51- LArkaSI varJ 



13 Haziran 1939 

Yeni baremler 
tadilat layihasinin Meclis, 

miizakeresine 
[Ba§tarat• l Inc! sahifedeJ 

Ve iicretleri ve hizmete giri§ ve terfi usul
leri hakkmdaki kanun layihast ve gene 
subay ve askeri memurlann harem cetveli 
hakkmdaki layiha, ruznamenin miiteak1b 
maddelerinde idi. 

Miizakere mast devlet memurlan ba • 
remine gelince, biit~e enciimeni reis vekili 
Kayseri meb'usu ve eski Maliye mi.isteja· 
t1 F aik Baysal, enciimen namma soz ala
rak layihadaki esaslan uzunuzadtya izah 
etti. 

F aik Baysal, Maliye Vekaletinde va
ridat umum mi.idi.irii bulundugu strada ilk 
baremin ihzannda ~ah,anlardand!. 

F aik Baysal, mufassal beyanalim biti
rince Meclis i~timalarmda ender goriilen 
bir sua! yagmuruna tutuldugundan kiirsii
den uzun miiddet aynlamadt. 

Birinci suali Refik ince, ikincisini 
Mustakil grup reis vekili Ali Rana Tar • 
han sordular. Suallerin birbirini takibi st· 

rastnda Maliye Vekili F uad Agrahmn 
bir tezkere yazarak kiirsiide bulunan F aik 
Baysala gonderclisi de goriildii. 

Layihanm heyeti umumiyesi iizerinde 
miizakere a~tlmca ikinci soz gene Miista
kil grup tarafmdan soylendi. Fuad Sir -
men, kiirsuye ~1kar ~1kmaz rniitalealarmm 
ba§mda Mustakil grupun kanaatlerini 
soyledigini tebariiz ettirdi. 

Miizakereler masmda, bazi eksikleri 
oldugundan hemen butiin hatiblerin ittifak 
ettigi bu layihantn bir defa daha gozden 
ge~irilmek iizere enciirnene iadesi de ileri 
~urU!dii ise de biit~e enciirneni buna taraf
tar olmad1. Yakit geciktiginden maddele
rin miizakeresi ~ar1ambaya btraktld1. 

Ba,vekille Vekiller muzakereler ma -
smda salonda bulunuyorlard!. Dinleyici 
localarmda ise memurlardan mutejekkil 
kesif bir kalaba!tk bulunmakta idi. 

Miizakerenin tal•ilatl 
Bugiinku celsenin tafsiliitm1 bildiriyo • 

rum: 

F aik Baysalm uzun izahatmdan sonra 
Refik !nee, §U suali sordu: 

- Asker ve sivil dahil olmak iizere 
maa1at yekununun 96 milyon 680 kiiour 
bin lira oldugu soylendi. Devletin biit~e
einde maa§ nisbetinin azami ve asgari 
haddi ne olmaltdtr? Ba1ka memleketler -
de bu nisbet ne ~ekildedir? Bizi liitfen 
ten vir eder 111isiniz? 

F aik Baysal: 
- Hi~bir memlekette kaide halini!e 

oi· nisbet yoktur. Yalmz hi~bir devletin 
biit~esi halkm miismir i1lerine para aytr • 
mJYacak §ekilde rnaa§lara kapalllrn!$ d~
gildir. 

Ali Rana Tarhan «Miistakil grup re
i, vekili»: 

- Enciimenden bir sua], rnemurlar a
rasmda bu layiha ile yap1lan tasarruf 
miktan nedir? Layihanm tanzimine h3. • 
kim olan sebeblerden biri rnaa§ tahsisa!I
mn tezayiidiine rniini olmakii, Bu ifade
lerden anla~1hyor ki layihada bilal<is ~sas 
It bir zam vardn. Layiha tezayiide bun
dan sonra m1 mani olacaktt? 

F aik Baysal mevcud 42,755 memur -
dan bu layiha ile 161 tanesinin azalaca· 
gm1, tatbikatt neticesinde zam yaptlma
sma rnecburiyet has1l oldugunu, enciime -
nin bunu redde imkan bulamadlglm, me
•ela hakimler kanununda, stmflara aynl
IDI§ olan hiikimlerden 55 lira derecesinde 
olanlardan bir k1smtn1 (50) liraya indir
mek, bir ktsmtnl 60 liraya ~1karmak irnka
mm Adliye Vekilinin bulamadJgtnt, rna -
arif te§kiliitmda da ayni vaz.iyetin hadis 
oldugunu soyledi. 

General Kaz1m Seviiktekin terfi miid
detleri hakkmda bir sua! sordu ve asker • 
likte ge~en miiddetin say1ltp saythntyaca
gtnl ogrenmek istedi. 

Diger hatibler de baz1 sualler sorduk
lan sonra heyeti umumiye iizerinde miiza
kere a~tld1. !Ik soz alan Ziya Gevher 
Etili ( <;:anakkale) ezciimle dedi ki: 

- Barem yalmz memurlan. alakalan
dtran bir kanun degildir, bu sebeble bu 
kanunun neticelerini biit~emizin ve mem
leketimizin istitaa!tm de dujunmek, kti -
ma1 hayattaki tesirini gozetmek mecburi
yetindeyiz, memur i~in §efkatli davramr· 
sak, millet yani miikellef i~in de o kadar 
merhametli davranmak liiz1mdtr. Bu ka
nun yiiz kiisur milyonluk bir tahsisatla 
al?~al1dtr. 

Bu baremin adeta memurlar ve ailde
ri uzerinde Halley kuyrukluyiidlzt «ha 
ge!iyor, ha geldi. ha ~aroacak ... » gibi ts
ttrablar uyandnd1gtn1 kaydeden Ziya 
Gevher sozlerine devamla: 

- Kanunun ismi tevhid ve teadiilrliir: 
enciimen.in saytn mazbata muharriri, beni 
burada temin edebilir mi ki, bu harem, 
devletin her dairesinde teadulii temin et
mi§ veya maa~lan tevhid etmi§tir ... Bu 
harem de en yuksek rna a§ 600 liradtr. Fa
kat ~rkard1g1mJz bir le§kilat kanununda 
mudure mesela 700 lira yeriyoruz. 5imdi 

diin baslad1 
' 

hangisi mula olacaktu? 
Barem, memur kiitlesini o kadar hare

kete getirmi1tir ki, hepimizin cebinde bel
ki 200 mektub vardJT. 

Bir ~anta dolusu mektub ald1m. Me
murlar bir~ok sualler soruyorlar, mesela 
baz1 devlet dairelerinde bilhassa miiesse
selerinde ba§gosterecek bazt zarnlar ya· 
p1ld1. Bu kanunla zamlan nazan itibara 
alacak m1y1z, yoksa muteber olmlyacak
lar mtdtr, zira muvakkat madde bu hu· 
susta baz1 haklar tammaktadtt. Sonra ba
ZI memurlann, iki ii~ yerden maa~ aldik
lan vakidir. Bunlar devam edecek rnidir? 

But~e encumeni bu baremi hamlar • 
ken acaba hukfimet de hemfikir miydi? 
Zira layihada enciimence geni§ tadilat 
yapllmljltr. Vekillerimizin herbiri Biit~e 
enciimeninde noktai nazarlanm serdet • 
mi§ler midir? Bu noktai nazarlar iizerin
de mutabakat haSJl olmu§ mudur? Maa
rife aid bir mesele i~in saym arkada11m 
Hasan Ali Yucele sormak isterim. Bir 
sene muallimlik edenle bej sene eden a
rasmda hi~bir fark gozetilmedigi soyle
niyor. Hakiki vaziyet filen boyle midir?» 

Ziya Gevherden sonra, M iistakil Grup 
azasmdan F uad Sirmen soz aldt ve Miis· 
takil Grupun ]iiyihayt esas itibaTile mem· 
nuniyetle kar11ladJgtnt sozlerinin ba1mda 
kaydettikten sonra dedi ki: 

«- Y almz kanunun ihtiva ettigi esas
lardan bazilanm dogru gorrnemekte ol
dugumuz gibi miihim noksanlanm da mu· 
;ahede ediyoruz. 

Ba,ltca noksanlardan biri, devlet me
murlan arasmda ucretli ve maa•h mev
cud ikiligi ortadan kaldtrmaga matuf c
lan layihanm gene daimi hizmet muka
bili iicretli vazifeleri ipka ellni§ oldugunu 
goriiyoruz. Biz, oyle t2lannediyoruz ki, 
iicretli i1lere ger~i ihtiyac vard1r. Fa kat 
bu i§ler muvakkat hizmetlere ve bekdlik, 
~oforluk gibi miiteferrik i1lere tahsis tdil
melidir, yoksa devletin esash vazifelerine 
verilmesi dogru degildir. 

Devlet hizmetinde iicretli olarak ~ah
§anlann atilerinden emin olrnast da la • 
ztmdiT. Bu mernurlann atileri hakktnda 
hi~bir teminata malik olmamalan, rnesela 
tekaiidiyelerinin tanmmam1; olrnast, ken
dilerine tevdi olunan devlet hizmetlerinin 
iyi goriilmemesinde rniiessir olacag1 ka
naatindeyim. 

1kinci esash noksanlardan biri de, dev
let hizmetinde fevkalade liyakat ve ka -
biliyet gosterenlerin te1vik ve te§Ci edici 
hukiimlerin bulunmamastdiT. O~iincii ku
sur devletin muhtelif §uabatma girmenin 
ve terfi hakkmm tek bir kaideye rapte -
dilmesidir ki bizce bu usul, i;lerin iyi yii
riimesine engel olur. Devletin i§tigal sa
hasma giren hizmetler muhtelif mahiyet
ler arzeder, bu sebeble gireceklerde ara
nan evsafm da rnuhtelif mahiyette olma
SI tabiidir. Sonra, devlete intisab strasm
da haricde baz1 mesleklerde uzun 
miiddet ~lt!m11 olmak bir k1ymet ifade 
etmelidir. Mesela hususi mekteblerde 
uzun y1llar ~alt§ml§ k1ymetli bir mualli
min resmi maarif hizmetine girince evvel
ki hizmetinin nazan dikkate almmaSI icab 
eder. Bu hususta layihada nazan dikkate 
ahnmarnl§tiT. Kadroda ~ah§an evli ve ~o
cuklu memUIIann tetfihleri i~in de hi~bir 
hukiim yoktUI.» (bravo sesleri) 

Esas hakkmdaki mutalealanm bu su
retle hulas a eden F uad Sirmen sozlerini 
§oy]e bitirdi: 

«- Grupumuzun noktai nazan layi
hanm heyeti umumiyesini reddetinek de
gil mernurlar arasmda insicam ve ahengi 
temine bir mebde olmast dolay!Sile mad
delerin iizerinde i§aret ettigimiz noktalar 
nazan dikkate almarak tadillerle kabu
ludiir.» 

Doktor Hasan Yastf (Giresun) rnem· 
leketler i~in en muhim servetin ~ocuk sa
YIS!ntn ~oklugu oldugunu kaydederek ev
li ve ~ocuk sahibi memurlara yardtm icin 
bir takrir verdigini anlatti. 

Em in Sazak, (Eski§ehir) de noktai 
nazarm1 izah etti, Rasih Kaplan (An • 
talya) soz ald1, Hacer Dicle (Kastamo
nu) ezciimle dedi ki: 

«- Yiiksek tahsillilerin iiG, orta tah· 
sillilerin dort senede terfi etmek esas1 ilk 
nazarda haklt ve y.rinde goriiniiyor. Hal· 
buki tatbikat sahasmda baz1 mahzur!ara 
tesadiif edildiginden, buna dair bir mi
sal verecegim. !Ikmekteb hocast, orta; 
lise muallimi ise yuksek tahsil gormii1tiir. 
!lkmekteb hocalanm meslege baglamak 
i~in onlarm da ii~ senede bir terfileri dog
ru olur. Maarif Vekilinin geGenlerde 
ilkmekteb muallimlerine meslege baiilan
malanm tavsiye eden bir tamimini gor -
duk, uzaga gitmege liizum yok, 111rada 
Dil, T arih F akiiltesinde ufac1k bir tet· 
kik yap1lma hemen butiin talebelerinin 
ilkmekteb hocalan oldugu goriiliir. 1Ik -
mekteb muallimi terfi i~in sekiz sene bek
liyeceii:ine iiG senede yiiksek tahsil yapar. 
Bu sebeble on ii~ ye on dordiincii derece-

CUliillURfYET 

Turk -Rumen gorusmeleri 

Misafir Nazll', Ba~vekil ve Hariciye Vekilimizle birlikte 
at ko&ularml takib edlyor 

[Ba§tarat•. l .tnci sahttedel I Ziyafeti parlak bir resmi kabul takib 
mi§tir. Rumen gazetectlen, aynca, Usta etmi§tir. 
okulunu da gezmijlerdir. Rumen gazetecileri ferefine ziyalet 

Ba§vekil Doktor Refik Saydam •. ~- Ankara 12 (a.a.) - Tiirkiye ;Jat-
nadolu kulubunde Rumanya Hanc~ye buat Birligi tarafmdan bugiin Sehir Io
N azm ve Madam Gafenko §e~eflenne kantasmda Rumen gazetecileri 1erefine 
bir ogle ziyafeti vermi§tir. Bu ~lyafe~te, bir ziyafet verilmi§tir. 
Har~ciye V ~kili Saracoglti ve 0 §1, Adh~.e Biikre¥ gaz;etelerinin nefriyatt 
Veklli Feth1 (?kyar .. Muhaberat v7 Mu- Bukre1 12 (a.a.)- Butun Rumanya 
nakalat Vekth Ah c;:etmkaya, .Ik~ISa~ matbuah, Hariciye Nazm Gafenko'nun 
Vekili Husnii c;:ak1r, S1hhat ~~ l~tlmal Ankara ziyaretinin ehemmiyetine 'iitun· 
Muavenet Yekili Doktor H~!051 ~lata§, Jar tahsis etmektedir. 
Giimriik ve lnhisarla.r Yeklh. Ra1f. Ka- Gazeteler, bu ziyaret hakktnda uzun 
radeniz, Ticaret Veklli ~_ezml ~~In ve tafsilat vermekte ve pazar ak1am1 An
refika~I, Devlet ~fir as~ reJSI .ls~at! Hakkl karada verilen ziyafette Saracoglu ile 
ve rehkaSI, Mechs Rets vekJIIe:mdcn Ha- Gafenko arasmda teati edilen nutku, tam 
san Sa~~· Hariciye enciimem mazbata metin olarak ne§retmektedir. 
muharnn Muzaffer, Rumanyanm An- Gerek istanbulda, gerek Ankarada, 
kara Biiyiik El~isi ~toyka ~~ .!"'ada~ Gafenko'ya yap1lan heyecanh kabulun 
Stoyka, Roma ve Bukrej Buyuk El~t- bozulmaz Turk • Rumen dostlugunun 
lerimiz Hiiseyin Raglb Bayd~r. ve Ham- yeni bir delilini tejkil eyledigini yazan 
dullah Sup~i ~ a~nover, ~~nctye. Veka- gazeteler, hususi muhabirlerinin verdik
leti Umum1 kahb muavmt Neb~! Batt, leri haberlerde Turkiyenin hiikumet mer-
H · · V k'l · " t Agah Ak ' anciye e ·a elt mus ejart . - kezinde cereyan eden miizakerelerin e-
sel, Protokol dairesi reisi F uad Ke~eci, hemmiyetini tebariiz ettiriyorlar. 
Ankara mevki kumandam General Ke- Galenko Atinada bekleniyor 
mal Gokc;e Muhaf1z Alayt kumandam A . 12 '( ) R H · · 

' 'k H · · hna a.a. - umanya artcl· 
fsmail Hakk1 Tek~e ve refi aSI, ancJ- N G f k be .... A · 

h ' k 1 d' kt" .. Abd !lah Ze- ye azm a en o perjem gunu b-
ye usust a em ue oru u 1 k d" .. y h"k' 
k

. h b 1 1 d nay a ge ece ve art gun unan u u-
1 aztr u unmuj ar tr. metinin misafiri olarak kalacakllr. 
Rumen gaze~ecilerinin tenezziihii Dragu'nun bir tavzihi 

Ankara 12 (a.a.) - Rumen gaze· Romanya Hariciye Nazm Gafenko 
tecileri bugiin ogleden sonra <;ubuk bara- ile birlikte memleketimize gelen Rumen 
jm1 gezmi!lerdir. Matbuat Umum miidiirii Dragu'nun iki 

Rumanya elt;i•inin ziyaleti gun evvel gazetemize verdij!i beyanatm1 
Ankara 12 (a.a.) - Rumanya Bii- ne!retmi,tik. Dra'!u. bu sozlerini resmen 

yiik Elc;isi ve Madam Stoyka bu akpm beyanat olarak degil, hususi surette soy
Ankara Palasta Rumanya Hariciye Na- ledigi tasrihe liizum his<etmi1tir. Ruman
ZIT! ve Madam Gafenko §erefine buyiik yah me•lekda§tmizm bu arzusunu yerine 
bir ziyafet vermijlerdir. getiriyoruz. 
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Dahiliye V ekilinin imar 
plan1 iizerindeki tetkikat1 

Faik Oztrak: «istimlak kanununun tadilile 
hi~bir kimsenin mahna ve tasarruf hakkma 

zarar gelecek degildir » diyor 
[Ba§tara/1 l lnci sahlfede] 

«- Belediyenin imar planm1 tasclik 
ettik..Simdi bu planm tatbik1 ve !stanbulun 
guzelle,tirilmesi i1ini tetkik ediyoruz. Hu
kumet bunun i~in lazun geleni yapacak
l!r. istimlak kanununu tetkik ediyoruz. 
T etkikattm1z bitinedigi i~in kanunu hu -
kfimete vermedik. istirnlak kanununun 
tadilinin imar ijlerini kolayla§ttracagtn· 
da §uphe yoktur. Belediyenin teklifini 
aynen ~1karmasak dahi herhalde tatbik 
edecek bir 10kil bulmaga ~ah§acaglz. 
Y almz ;unu tebariiz ettirmek laz1mdtr ki, 
istimlak kanununun tadilile hi~bir kimse
nin mahna ve tasarruf hakktna tecavuz 
edilecek degildir.» 

Dahiliye Vekili, yeni varidat kaynak· 
!an hakkmda da §unlan soylemijtir: 

«- Ben Biiyuk Millet Meclisinde 
irad ettigim nutukta belediyeler varidatt
nt arllrmak istedigimi soylemi,tim. Bu. 
yalmz Istanbul Yilayetine miinhaSIT de
gildir. Dii1undugumiiz nokta, butiin Be
lediyelerimizin varidatmt artmnak sure -
tile §ehirlerimizin giizelligini temindir.>> 

Milli Sefimiz lsmet lnonii, fstanbulun 
iman ijlerile yakmdan alakadar olmakta
dtr. Dahiliye Vekilimiz, bu husustaki let
kiklerini Ankarada tamamltyarak Milli 

ye Fen miidiirliigii odasma girmi,, lstan
bulun miistakbel imar plam hakkmda §e· 
hircilik miitehasstst Prost' un verdigi iza
hatl dinlemi,tir. 

lmar burosu 1efi Hiisnu, kopriiniin 
Eminonii cihetinden Unkapan1 kopriisiiue 
dogru biri sahilden, digeri dahilden git • 
mekte olan iki biiyiik yo] ile Siiley
maniye istikametinde uzanmakta olan ana 
cadde ve Eminoniinden Bagdad ka~r•na 
doi>;ru uzanan biiy\ik caddeleri, sahil • 
den Y enikap1ya doihu giden sahil 
turistik yolu, Yenikap1dan itibaren Un
kapanma dogru gidecek biiyiik bulvarh 
caddeyi ve Y enibah~e ~aymnda yap1la· 

cak biiyiik stadyom sahas1m gostermi1tir. 

Prost, Y enibah~ede yalmz stadyom 
yaptlmJYacagtnl, orantn istanbulun bii • 
yiik bir kultiir parlu olacai>;mJ, Sultauah
med meydanmda bir hiikfimet mahallesi 
kurulacagtnl, biiyiik bir abide yaptmla· 
cagm1, Sirkecide giimriik binalanmn 
kaldmlacagm1, biraz ilerideki adada bs· 
men stnai mahiyette, k1smen de ikamete 
salih binalar viicude getirilecegini soy!e-
mi1tir. 

Planda esaslar 
Bundan sonra Dahiliye Vekili F aik 

Sefe arzedecektir. x 
vztrak Prost'a hamlad1g1 p]anda ne · 

'Siit ve imar meaeleleri 
esas tuttugunu sormu1. 1ehircilik miite • 

Dahiliye Yekili, diin ogleden sonra hasstsl esas olarak iki noktayl aldtgmt, 
Fen heyetinin bulundugu mulga Maarif 
Nezareti binasma gelmi§, siit fabrikast i!i bunun birinin Taksim, digerinin de Emin· 
uzerinde tetkikat yapmakta olan komis onii oldugunu, plantm bu iki noktaya 
yonla temas etmi§ ve i§ler hakkmda malil- e.as tuttugunu soylemi§tir. 
mat alm11tu. Prost, taksimi esas tutarken, sirkulas· 

Heyet azas1, haztrlanan raper hakkm • yon ve ekonomik ihtiyaclan du§undugii• 
da izahattan sonra te§kilatm anahatlanm, nii, 1ehrin en kalabaltk yerlerinin bu mm• 
bugiinku vaziyeti, 1ehrimizde nekadar sui taka oldugunu ilave etmijtir. 
istihlak edildigini, yeni yap1lacak te1ki!at F aik Oztrak, Prost' a estetik noktadan 
ve bu te§kilatm ka~a mal olacag1, tesis ve ne du§iindugiinii sormu§, Prost §U cevab 
i§letine masraflan, siitun yeni projeye go- vermi1tir: 
re ne gibi muamelelere tabi olacag1 etra- «- Sehrin en rniirtefi mahallerine <;ok 
fmda malumat vermi1lerdir. giizel bir 10kilde serpilmi§ olan abidele · 

.Sehirde biri lstanbul, digeri Anadolu gozonunde tuttum. Camilerin bulunduk 
yakasmda olrnak iizere iki santral viicude Ian yerlere tesaduf eden binalartn irtifa• 
getirilecektir. Bu santrallarm miiteaddid Ian al~ak olacaktn. Y ollarm ve binalann 
toplarna yerleri olacakttr. Sutler burada tevzia!Im 0 suretle yapt1m ki, esas mey· 
kontrol edilecek, siiziilecek, sogutulacak danlardan 1ehrin en giizel yerlerini got• 
vaSitalarla santrallara naklounacak, ora· mek kabil olacaktn. Mesela Eminonun· 
da pastorize edildikten sonra halka da -

lerin de u~ senede terfie tabi tutulmala
rmt rica ederim. 

g1t1!mak iizere bayilere verilecektir. Bu den bakhgm1z Zaman bir yandan Siiley• 
gozden ge<;irmek ve ktsa zamanda teklif- maniyeyi, diger taraftan Bagdad kasrm1 

tesisat anonim bir §irket halinde idare e-

Refik ince (Manisa): 
«- Hututu umumiyesile, bir devletin 

idaresinde esash rol oymyan memurlann 
mukadderatim tayin eden bir kanun ol
mast noktasmda baremin ge~ kalrnastn• 
dan dolaYJ teessure ben de i!tirak ede
rim. Barem 929 senesinde hakikaten iyi 
fikirlerle ~1km1~ olmastna ragmen hergun 
hukfimetten gelip taraf1m1Zdan da kabuT 
edilmi1 tefsirlerle feci bir vaziyet ald1, 
elimizdeki layiha bu kanunu perakende 
vaziyetten kurtan~r. 19 derece 15 e in
dirilmij, terfi muddetleri ii~ ve do1t sene 
iizerinden tespit olunmu§, terfi edemi • 
yenlere bir defa icin yerinde terfi hakk1 
verilmi~ ve iki, ii~ terfiin birden yap1lmas1 
hakstzhgma nihayet verilmi;tir. Esasian 
a§ag! yukan bu. Ben kendi hesabuna bu 
!ayihamn admdan istihrac edilen manay1 
ve bunun vadettigi temina!t maalesef go
remedim. Ad1 lev hid ve teadiildiir. Fa
kat ne vahdet, ne d.e teadiil vard1r. Biz· 
zat But~e enciimeninin ikinci reisi aynen 
~oyle soyledi: «Devlet te1kilatmda tea
dill aramak gibi bir vazifeyi de iizerimi
ze almi§ degiliz. Bizim yapmak istedi • 
gimiz §eY derecelerin ve emsal mahzur
lannm husule getirdigi farkt gorerek ve 
dairelerile goru,erek §U veya bu neticeleri 
istihsal elinektir.» 

Ad1 teadul olan kanun, devlet butc;e
sinin tanziminde ami! ve daireler arasm
da ahenksizliiii kaldtran yegane terazi ol
maltydt. fn1allah maddeleri konu1urken 
bu ahenksizlikleri telafiye rnuvaffak o • 
luruz. 

Bu sene biit~esi 261 milyon kusur li
rad!r. Maa;lara verilen miktar but<;enin 
yiizde ktrklm ge~iyor. Komju devletlerde 
bu nispet yiizde 25 ten fazla degildir.» 

Refik !nee, barem iizerinde yapt1g1 
tetkiklere istinaden memur ba§tna du,er, 
vasati maajm 200 lira oldugunu, Turki· 
ye i,in bu miktann fazla oldugunu, bu 
yeni liiyiha ile statiikonun muhafaza edil
digini, yap!lacak i1in ~ok vadelinekten 
ziyade «takatim bundan ibarettir» demek 
oldugunu, zira vadedilenleri tatbik ede
memekten miitevellid vaziyetin devleti 
memurlara karjl manen borclu vaziyetinc 
g§tiirdugiinu izah ellnijtir. 

Hikmet Bayur (Manisa) layihanm 
maddeleri miizakere edilirken baz1 tadil -
ler yapmak icab edecegini, maddeler iize
rinde miizakere masmda yaptlacak ta -
dillerin ahenRi bozdugu tecriibelerle sabit 
olduliunu ileri ziirerek en,iimenin tekrar 

ler yapmak iizere kanunu geri almasm1 is· gormek miimkun olacak!tr.» 
dilecektir. Bu 1irkete Belediye, miistah-

tedi. Hikmet Bayur bu kanunda fevkala- ll Miitehassts, bundan sonra ufak bir ha· si er, sa!tdar v.e alakadar bayiler de i!-
de kabiliyet ve zekaya hi~bir pay ayn!- tirak edebileceklerdir. i§, monopol mahi- rita iizerinde ziya vaziyetleri etraftnda 
maml§ oldutunu da ilave etti ve dedi ki: da izahat vermi•, Beyoalu cihetine isabet yetinde olm1yacak, Belediyenin tayin e· ' ~ 

- Kapitalist, liberal lngiltereyi ve decegi §eraiti haiz herhangi bir sermaye- eden buyiik yollan, bilhassa Ataturk 
yahud bol§evik Rusyay1 ele alalun. Hep- dar miiracaat ederse pastorize edilmek kopriisiinden Beyoijluna <;1kacak yolu, 
sin de zeka ve fevkalade kabiliyele bir pay §artile sut satabilecektir. kezalik F erikoyunde yaptlacak viyadukii 
ayn]mtjbr, bu layihada esaslt bir eksik • tzahatt dinliyen Dahiliye Vekilimiz, ve bunlann mevkilerini anlatmtj!tr. 
liktir. Bu noksanllk devlet hizmetinde, heyete baz1 sualler sormu§, siit i1ine aid Bundan sonra Vekil, Belediye bina•i
fazla gayret gostermenin fuzuli oldugu malfimat esas itibarile tasvib edilmijtir. na gitmi§, orada bir muddet Yali ve Be• 
kanaatini telkin edecek ve ~ah§ma arzu • Mufassal raper bugiinlerde Valiye ven· lediye Reisile goru§tiikten sonra Koprii 
zunu, i~lerin verimini azaltacak mahiyet- lecektir. ye inerek Haydarpajaya ge~tikten sonra 
tedir. Bizirn gibi ikttsad etmek mecburi • Prost'un izahall ak§amki trenle Ankaraya hareket etmi! 
yetinde olan bir memlekette, zeka ve ka- 1 d Dahi11ve Vekili. bundan sonra B• e i- tir. biliyet pay1m bilhassa nazan dikkate al • --~:.:.;.:,:.:.::.;;,...;;,;;,::::;::....::,::.::;:;;;,;;,.;;;;,;;;;;_,;;,;..;,;;.;......;;;.;;.... ____ ,.....,,..,....-------1 
mahdn, Evli memurlardan bahsedildi. Bu 
c;ok esaslt bir meseledir. Fa kat evliligi de
gil, daha ziyade ~ocuk saytsml nazan dik
kate almah, mesela bekarlarm umum ma
a§tndan yiizde on, evlilerin yiizde be§ ke
silip bir c;ocuk sahibleri tam baremdeki 
maa§lanm iki ~ocugu olanlar da, bu ma
a§lannm yiizde be§ fazlasile almalidlrlar. 
T abi1 bu nisbetleri bir misal olarak soy
liiyorulll. 

Hikmet Bayur da miitalealanm bitir
dikten sonra but~e enciimeni ikinci reisi 
F aik Bay sal temas edilen noktalara ce
vab verdi ve bir ktslm miitalealann, mad
delerin rniizakeresi masmda nazan dikka
te ahnmast rniimkiin oldugunu soyledi. 

Bundan sonra doktor Hasan Yastf 
(Giresun) 'un takriri okundu. Bu takrir
de maa§ alan devlet memurlannm her bir 
c;ocugu i~in muayyen bir ya1a kadar ter
fih zammmm layihada bir esas halinde 
kabulu temenni ediliyor, buna kar11hk ol
mak uzere icab ederse alelumum bekar -
lardan ver~i ahnmast hususunun enciimen• 
ce tetkiki isteniyordu. 

T akrir okunduktan sonra maddelere 
ge<;ilmesi takarrur etti. Vakit pek gecik
titinden <;ar.amba gunu muzakereye de
vam edilmek uzere celseye nihayet veril
di. 

imar program1 
[Ba~tarafl I Inc! sahlfcde] 

torii General Cemil T anerin huzurile is
ti§are heyeti tarafmdan tetkik edilmi~tir. 
Bu toplant1da Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kndarla baz1 sporculanmlz da ha
ztr bulunmu§lardtr. 

Belediye !mar rniidiirii saha hakkm • 
da izahat vermij, Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kndar §ehircilik miitehasstsmm 
stad mahallini 200-300 metre yana ~ek
mek istedigini, maamafih heniiz tetkika!t
nt ikmal etinedigini, stad maketini vii -
cude getiren halyan miihendisi Viyoti 
Villi ile yapmakta oldugu tetkika!t yann 
ikmal edecegini soylemi§tir. 

Cumhurreisimiz de evvelki giin Y alo -
vaya giden Vali ve Belecliye Reisi Lutfi 
Ktrdardan !stanbul stadyomu hakkmda 
izahat almljlardtr. Son tetkiklere nazaran 
stadyomun injas!, ancak bir bu~uk sene 
zarftnda ikmal edilebilecektir. 

Tatbik programr 
5ehircilik miitehassJSJ Prost tarafmdan 

hamlanm11 olan lstanbul imar plantntn 
Naf1a Yekaletince tasdik edildigini yaz
ffil§llk. Plan, hiikumet~e tasdik edilmekle 
beraber bunun tatbik1 i~in Belediyeden 
bir program istenmi§ti. 

Program, Belediye !mar miidiirliigii 
tarafmdan hamlanmlj, dun ogleden evvel 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Ktrdartn 
ba,kanltgmda esaslar iizerinde goriijiil -
mii§tiir. ~ 

Program, on be1 seneliktir. Her be§ 
senelik tatbikat i~in on bejer milyon lira 
sarfedilecektir. Be1 senelik imar hareket
leri ayrtca senelere taksim edilecektir. 

!lk be1 sene zarfmda on be1 milyon li
ra sarfile a~IIacak yollar &ualnrdtr: 

1 - Eminonii - Unkapam yolu, 
2 - KarakoY. • Azabkap1 yolu, •. 

imtihan talimatname
sinde yeni degi~iklik 

[Ba§taraf• l Inc! sahlfedeJ 
Bir ders y1h i<;inde talebenin devam 

stzltg1, devam miiddetinin ii~te birinde 
fazla olursa o talebe stmfta btrakthr. An 
cak yatakta tedaviyi veya ameliya!t ical> 
ettirmi! bulunan bir hastahktan delay 
devam miiddetini doldurmlyan tale be: 

A - Hal ve hareket notu ktrtlmaml 
olmak, 

B - Ders y1h iGinde ald1g1 notla 
kat'i olarak stmf ge~ebilecegi kanaatin 
vermi1 bulunmak, 

C - Hastaltg1, tasdikli doktor rapo 
rile tevsik edilmi! olmak, 

D - Hastaltgma ve bir yukan stntf 
takib edebilecegine okul direktrlui\unc 
kanaat getirilmi§ bulunmak §artile oku 
direktorlugiiniin teklifi iizerine Maari 
Vekilliginin rnusaadesile devam rnuddetin 
dolduran talebe gibi muamele goriir. 

Biitun mesleki tahsil miiesseselerind 
de bu karar hiikiimlerine gore hareket o 
lunur. ........................................................... 

3 - Azabkapt • T ozkoparan yolu, 
4 - Unkapam • Sehzadeba§l yolu, 
5 - Koska - Beyaz1d yolu, 
6 - Karakoy • T aksim ana caddesi 
7 - Y olen salonu - Karakoy cadde,i 
8 - Barbaroshayreddin caddesi. 
Hamlanan bu program1 Belediye !rna 

miidiiru Hiisnii ve Harita mudurii Gal: 
bu ak§am Ankaraya gotiirerek Naf1a Ve 
Hletine arzedeceklerdir. Yollar i~in sar 
fedilecek parantn en miihim ktsml istim 
lake gillnektedir. 

A~1lacak yollarin tarafeyninde yirmi!e 
metrelik saha Belediyeye kalacak, buf' 
lanm BeleQiye satacaktn, 
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islam - Turk 
Ansiklopedisi 

Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat
Jerin ~ok zarif yeni modelleri gelmi§tir. 

Fiatlan 44 ilii 68 liradrr. 

Ayda 3 Lira T aksitle 
Uzun senelerdenberi memleketimizin en giizide 

alimlerinin ve en salahiyetli islam miitefekkir

lerinin i,tirakile haz1rlanan muazzam bir eser 

Sirkecide Lirnan ham s1rasmda Yel
kenci han No. 8, saat 9 - 14 te miiracaat. 

iLAN 
Asan ilmiye kiitiibhanesi tslam - Tiirk 

ansiklopedisi namile biiyiik bir ansiklo
pedi ne~rine te~ebbiis etm~tir. 

islam - Tiirk ansiklopedisi, ~ok biiyiik, 
milli ve ilmi bir vazifenin ifasm1 iizeri
ne alm1~ bir eserdir. Tiirk, islamiyetin 
zuhurundan ~ok klsa bi.r zaman sonra is
lam camiasma girmi~ ve ~ok ge~meden 
bu camiamn siyasl alemdarh~ gibi kiil
tiir alemdarhgrm da iizerine alm1~ bir 
millettir. 0 zamandan bu zamana kadar 
Tiirk bir~ok islam milletlerile beraber 
~ah~arak ilme, san'ata, medeniyete biz
met etmektedir. Tiirkiin isHim tarihi 
~er~evesi i~inde yeti~tirdigi biitiin bii
yiiklerini ve biiyiikliiklerini anlatmak 
bu eserin hedefidi.r. 

Tiirkiin islam tarihi i~inde ya~ad1g1 

devri, biitiin medeni eserlerile, biitii mu
vaffakiyetlerile anlatabilmek i~in ayni 
~er~eve i~inde ya~1yan, ayni hedefleri ta
kib eden, ayni gayelere hizmet eden bii
tiin unsurlan hep beraber giistermek ve 

hep birlikte ya~atmak gerekle~ir. <;iinkii 
ancak biitiin ~er~evenin ihata ettigi var
hgl tebariiz ettirmekle Tiirkiin her is
tikamette kendini gosteren, her vadide 
biiyiik muvaffakiyetler kazanan, erHk 
meydanlarmda oldugu gibi ilirn, san'at 
ve medeniyet yollannm her birinde hem 
islamhk, hem biitiin insanhk diinyasma 
!§lk salan biiyiik ba~anlann1 tebariiz et
tirmek miimkiindiir. Bu yiizden bu eser 
bi.r islam - Tiirk ansiklopedisidir. 

!slam - Tiirk ansiklopedisi biitiin is
lam milletlerinin ve bilhassa Tiirk mil
letinin islam tarihi ~er~evesi i~indeki 

biitiin faaliyetlerini ihata etmekle Tiirk 
tarhinin biitiin menfaatlerine bliyiik biz
met ifa edecegine kanidir. <;iinkii Tiir
kiin en verimli faaliyetlerine aid muaz
zam bir devri kaleme aim!§ ve aydmlat
mi§, Tiirk tarihinin miitetebbilerine kab
lelislam olan Tiirkii tetkik etmeyi ve a
ra§hrmayi birakmi§ olacakhr. 

Tiirkiin islam tarihi i~indeki bB§anla
ri, hakikaten iftihara deger. Tiirk, ta 
ba§lang1cdan benimsedigi islam davasl

ni ~ok ileri giitiirmii~, bu davaYJ ~ok bii
yiik buhranlardan kurtarnu§, asil ve ne
cib bir millettir. Onun benimsedigi bii
yiik davamn klymeti ve ehemmiyeti bu 
eserde, biitiin saffet ve samirniyetile, fa
kat en mii~kiilpesend ilml usul ile etild 
edilecek ve bu suretle Tiirk milletinin 
varl!gm1 korumaga, tarihini yiikseltme
ge, ba~anlanm ya~atmaga ve bugiinkii 
tarihl hayatma ula~llrmaga hizmet e
den en klymetli amiller, tam bir vuzuh 
i~inde tebariiz etti.rilecektir. 

Biitiin Tiirk biiyiikleri, Tiirk biiyiikle
rini me~gul eden biitiin meseleler ve dii
§iinceler, ayni tesir altmda kaldiklar1 
veya birlikte ~al!§llklan diger islam bii
yiiklerile beraber bu eserin i~inde top

lanacaktir. 

islam - Tiirk ansiklopedisini yazanlar 
bir veya birka~ ki§i degildir. :;lark ve 
garb muharrirlerinin ihtlsas sahibleri 
ve bilhassa Tiirk milletinin giizideleridir. 
Senelerdenberi devam eden ~ah~mala
nn, her mesele tizerinde iht1sas1 miisel· 
!em olan giizidelerle temas ve muhabe
renin, bu yolda §ark ile garbda ne~rolu
nan biitiin eser!eri tetkik etmenin ve bu 
tctkikleri en ince siizg~ten g~irmenin 
neticesi olan bu eser, en nihayet ilmi 
salahiyeti memleketirnizce miisellem <>
ian k1ymetli bir heyetin nezareti altm
da yazilmaktad!r. 

lsrar ile anlatmak istedigimiz bir nok
ta. islam - Tiirk ansiklopedisinin, ilmi 
salahiyet ve ehliyetleri derecesinde ah
Jaki fazilet ve kiymetleri umumiyetle 
miisellem olan en giizide Tiirk alirnle
rinin eseri oldugudur. MlSlrda, Filistin
de, Suriyede, lrakta, Hindistanda en yiik 
sek ~ohreti kazanan bugiiniin en tamn
mt~ isl.im iilemas11 miinhastran bu eser 
i~in yazd1klan tetebbiilerle eserin telifi
ne i~tirak etmi~lerdir. 

Ger~i Avrupanm muhtelif lisanlari!e 
ne~rolunan bir islam ansiklopedisi var
dir. Fakat bu eser, miiste§riklerin y1gm 
y1gm ~atalarile doludur. Bu eser Mislr
da ara bcaya terciime olundugu zaman 
i~indeki yanh§lar1 da tashih i~in ugra
§llmJ~, fakat bir~ok Mis1r iilemas1 tashih 
i§ine ~tirak ettikleri halde bu ag1r yii-

Eski~ehir Vilayetinin Mihah~~1k lka
kiin altmdan kalkamami§ ve her gay- zas1 dahilinde Sekiiiren kiiyiinde ~irna
rete ragmen eser yanh~Jar i~inde kal- len ve §arken Garanti tepesinden ba§la

mi~hr. YIP <;a! nam1 diger Yansar tepesinden 

Boyle bir esE>ri aynen terciime ederek ge~erek Yelken tepesine hath miinke -
i~in i~inden ~1kmak ~k kolay olabilir- sir, cenuben ve garben Yelken tepesin
di. Fakat o zaman milli irfamm1za hiz- den ba~lay1p Sanme§e tepesindcn ge -
met etmemi§, istifade etmek ve aydmlan- c;erek hudud ba~Jangicl olan Garanti te
mak ic;in esere miiracaat edenlerin zih- pesine hath miinkesirlc mahdud 831,74 

nine kalp malilmat sokmu§ olurduk. hektar arazide Hliseyin Miinir Dostalla 

Esasen Avrupa I. 1 .1 .. d Bi~er al~1 fabr1kas1 sahibi Osman Senai 1san art e vucu e ge-
tirilen islam ansiklopedisinin Slrf ilmi tarafmdan 23/3/1936 tarihli ve 5/48 nu-
bir endi~enin mahsulii olduguna inan- marah ruhsatnameye miisteniden bit -
mak da safdillik olur. taharri meydana ~1kanlan krom madeni 

60 y1! miiddetle ad1 ge~enler uhdesine 
Onun i~in her zahmete katlanarak, her ihale olunacagmdan maadin nizamna _ 

fedakarhga giigiis gererek, ~ah§maktan mesinin 36 ve 37 nci maddeleri muci -
yorulm1yarak ve YJ}m1yarak kendi aJim- bince buna itiraZI olanJarm 10/5/939 ta
lerirnizin himmetinden ve sayinden, ay- rihinden itibaren iki ay i~inde Ankara
ni zamanda devrin en biiyiik islAm alim- da ikhsad Vekaletine ve mahallinde Va
lerinin yard1mmdan istifade ederek bu lilik makamma bir istida ile 
eseri viicude getiriyor ve ne~re haz1rla- eylemeleri ilan olunu.r. 

myoruz. ;------··----~ 
Hie; §iiphe yok ki bu e~er, bugiiniin 

en samirni ve en miibrem bir ihtiyacma 
tekabiil ediyor. Kendimizi kendirnize ta
mtmak, kendimizi kendimize daha faz
la sevdirmek, bizirn i~in m~hul kalan 
veya anl!yamiyaca~miz kitablarm sine
sinde gizli kaldl~ i~in bize bir§eyler soy
lemiyen heT§eyi apa~1k giistererek ve ap 
a~1k a.Jlatarak kendimizi i~ten ic;e tam
maga yard1m etmek bak1mlanndan da 
bu eserin ayn degeri vard1r. 

Yaklnda kavu§acagm1z bu klymetli 
esere §irndiden rag bet ve miizaheret giis
termekle milll kiiltiiriimiize kar§I en bii
yiik vazifeyi ifa etm~ olursunuz. <;iinkii 
bu eserde biitiin islam tarihini, islam 
meselelerini, islam medeniyetinin e
saslarml, islam harsmm kiymetini, is

lam miiesseselerinin hizmetini, islam a
lirnlerii, islam - Tiirk ulularmi, isi<l.m -
Tiirk devletlerini, islam Tiirk irfamm, 

islam · Tiirk san'atini, elhas1l islam -
Tiirk ~~evesi i~ine giren her§eyi en 
derli toplu §ekilde bulacaksm1z. 

islam - Turk ansiklopedisi gayet a~1k 
vs sade bir lisanla yazllml§hr. Maksad, 
herkesin kolayhkla okuyup anhyabilme
sidir. 

islam - Tiirk ansiklopedisi her islam -
Tiirk evinde bulunmas1 liiZim gelen ana 
kitablann en ba§hcalanndan biridir. Bu 
sebebl • biitiin miisliiman Tiirklerin bu 
ansikl0pedi ile ciddi surette alakadar ol
masl, bu eseri muntazaman takib etme· 
si iktiza eder. ,.,.,. 

!slam - Tiirk ansiklopedisi biiyiik kit
ada on cild kadar olacakhr. Her cild 60 

forma, yani bin sahifedir. Senede la
akal iki cild ne~rine ~ah§llacakbr. He~ 
cildin fiat! alb Jirad1r. 

~imdilik yalmz birinci cildine abone 
kaydine ba§lanml~hr. ~imdiden birinci 
cilde a bone olanlar i~in a bone bed eli 
be~ lirad1r. Bunu iki defada da tediye 
miimkiindiir. Bu kadar ufak fedakarhk
lann birle~mesile meydana gelecek bu 
muazzam eser, !slam - Tiirk ilim ve me
deniyet sahasmdaki varhgm1, ~erefini 
bir kat daha arthrm1~ olacakbr. 

1;\imdilik yalmz birinci cildine abone 
kaydetmekten maksad, herkesin eseri 

giiriip ehemmiyeti hakkmda tamamile 
mutmain olmas1 i~indir. 

Eserin kag1d ve tab'1 azim masraflar1 
istilzam ettigi i~in basllacak mikdar e
seri alacak kariler nispetinde olmak 
mecburiyeti vard1r. Yoksa tonlarca ka
!Pdi karalay1p depolara doldurmak hem 
manas1z, hem imkans1zd1r. Onun i~in 

~imdiden abone olmak hususunda hie; 
kimse ihmal gostermesin. !stan bu Ida 
Asan ilmiye kiitiibhanesi adresine be< 
lira a bone bedelini - bir veya iki defad3 
giindE>rmek lutfunda bulunsun. Bu iza
hahmiZI okuyan - Jutfen gazeteden ke
serek - okumayana okutsun. Biitiin tam
dlklanm da abone kaydettirsin. Biitiin 
!slam- Tiirk miinevverlerinden bunu ri
ca ederiz. 

Memleketimizin ilim ve irfamna biz
met yolundaki bu te§ebbiisiimiize Maarif 
Vekaleti, Diyanet riyaseti, Halkevleri g; 
bi kiiltiir miiesseselerirnizin de manevi 
miizaheretl~rini derig etmemek lutfun
da bulunacaklanm §iiphesiz addederiz. 

Asan i!miye kiitiibhane'; 
sahibi: E§ref Edib I 

A~lk mesameler dairna siyah nokta
larm ve sivilcelerin te~ekkiiliine ze
min hazular. Cildinizin mesamattnt 
sikl§tlrmak, sivilce ve ~illerinizl iza-

le etmek ic;in siz de 

Krem Pertev 
Kullammz. 

~------' Ankara ikinci Sulh Hukuk Hakimli-
ginden: 
39/726 

Diyarbalmda Birinci Miifett~lik Leva
Zlm Miidiirii Kadri Kemale Ankarada 
Ali Nazmi aparhmanmda saraf Avni ve
kili avukat Hilmi Ra~id Yaman tarafm
dan aleyhinize a~1lan 35 lirahk alacak 
davaSJ iizerine ikametgahm1zm m~hu
Jiyetine mebni davetiye ve dava arzuhali 
ilanen teblig edildigi halde mahkemeye 
gelmedfginizden hakklmzda giyab ka
ran verilmi~, durum§a 5/7/939 sa at 9 a 
birakJlmi§Ilr. Mezkiir tarhite mahkeme
ye gelmediginiz veya bir vekil giinder
mediginiz takdirde g1yaben karar verile
r.~gi ve bir daha duru~maya kabul olun
miyacagmiZl g1yab karan yerine kaim 
olmak iizere ilanen teblig olunur. (4199) 

c2257 r Sa~ dokiilmesi m1? :--l 
1 
rciuna ka~1 yegane ilar..l 
GUR SAC 

SA TILIK OTOMOBlL 
Gayet eyi bir vaziyetde Hudson mar

kah 1936 modeli kapah, 5 ki§ilik bir o

tomobil sallhkhr. 
Miiracaat: istanbul - Galata Posta ku

tusu 1006 
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meslnln ilnUne ge.;:er. 
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~iRKETi HA YR YEDEN: 
DiKKAT: 

Yaz mevsimini Bogazic;inde g~irmek ic;:in mekteblerin umumi tatiline intizar eden aaym hal
kimJza mahaua 1 temmuzdan eyhil gayeaine kadar 3 ayhk fevkalii.de tenzilii.th kart abonemanla
rmm ikinci aeriai 15 hazirandan itibaren aahhga c;:tkarllacakhr. 

Bu kart abonemanlan, Oakiidardan (Oakiidar dahil) !;ubukluya, Rumelihiaarmdan (Rumeli
hiaart dahil) tatinyeye kadar %40, Pa,abahc;:e, Beykoz ve Yenikoyden kavaklara kadar %50 
tenzilii.ta tii.bidir. 

Yiizde 40 tenzilat1 havi kartlarm 3 ayhk bedeli 
Rumelihisar1 ile Oakiidardan Vanikoyiine kadar birinci mevki (1980) kuru§ yerine 
( 1188) , ikinci mevki ( 15 7 5) kuru§ yerine ( 945) kuru!! tan ibarettir. 
<;ubuklu ile Emirgan ve lstinyeye kadar birinci mevki (2340) kuru§ yerine 
kuru§, ikinci mevki (1980) kuru§ yerine (1188) kuru§tur. 

Yiizde 50 tanzilat1 havi kartlar1n 3 ayhk bedeli 
Y enikoy ve Patabah~<eden Bogazm her iki miintehas1 ol an Kavaklara kadar birinci 
mevki (3150) kuru§ yerine (1575) kuru§, ikinci mevki (2700) kuru§ yerine (1350) 
kuru§tur. 
Vergi ve muhtelif riisum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icab eden (234). 
ikinci mevkide (195) kuru§, i§bu kartlarm yukar1da yaz1h tenzilath fiatlar1 da da
hildir. 
Bu kartlar1 hamil olanlar ayni giinde miikerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarla
rl da mmtaka fark1 aranmaks1zm Bogazm her iskelesine gidebileceklerdir. 
Kontrolii teshil i~<in memurlar tarafmdan taleb vukuunda kartlarmm ibraz buyrul

masl muhterem yolcular1m1zdan sureti mahsusada rica olunur. 

ARABA V APURLARINA AiD 

Ucret tarifeleri ve yeni tenzilat 
Araba vapurlarile kartJdan karfiYil nakledilecek binek otomobillerinden ahnmakta olan iicret, 

yalntz azimet ve yalntz avdet ic;:in yiizer, azimet ve avdet yetmitb.,terden yiiz elli, yinni yaprakh 
aboneman kartlar1 almdtgl takdirde gidit ve gelif elliterden yiiz kuru,tan ibaret iken bu defa 
bunlardan batka olarak iki sahilden miinakaleyi fevkalii.de kolaylathnnak ic;:in yeniden «1», «2» 
«3» alytk tenzilah havi a bon eman kartlarl ihdas edilmittir. 

ltbu kartlar «1» temmuzdan itibaren mevkii tatbika konulacagmdan bugiinden itibaren her 
giin Kabatat iakelesi gitesinde n sahlacakhr. 

«1» ayhk tenzilii.th aboneman kartlarmm fiah yirmi iki buc;:uk lira olup azimet ve avdet bi
letlerine nazaran yap1lan tenzilat, yiizde elli nispetindedir_ 

~2» ayhk tenzilii.th aboneman kartlarmm fiah otuz bet lira olup keza azimet ve avdet bi
letlerine nazaran yaptlan tenzilat, yiizde altmtt nispetindedir. 

«3» ayhk tenzilii.th aboneman kartlarmm fiah k1rk bef lira olup keza azimet ve avdet bi
letlerine na.za.ran tenzilat yiizde altmit yedi nispetindedir-

ltbu kartlarda numara11 yaz1h otomobiller ayni giinde tarifede yaz1h biitiin aeferlerde mii
kerreren ve bila iicret nakledilir. 

PASTiL KATRAN HAKKI oksUrUkleri kokUnden 
keser tecrUbelidir. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf# tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Turk Liras1 
$ube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankas1nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplarmde en az 50 llras• bulunanlara !le-

nede 4 defa ~ekllecek kur'a lie a~a§1dakl plAna gore lkramlye daa•tllacakltr. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0')() " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 .. 50 " 5,000 , 
120 .. 40 .. 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

O!KKAT: Hesablannde.kl paralar blr sene l~inde 50 liradan B$altl diii'Ullyenlere fkramlve ~lrt!i!J takdfrd• 
% 20 fazlasile verilecektir-

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 blrincikAnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerinde <:ek ilecektir. 
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MAZON MEYVA TUZU 
iNKIBAZI defeder, MiDE ve BARSAKLARI 

kolayhkla ve mUiayim bir ~ekilde bo~altarak rahathk ve ferahhk verir. BazimSIZhk, $i,kinlik, Bulanti, 
6az, SanCI, Mide Bozuklugu, Barsak Ataleti, ink1baz, Sar1hk, Saira, «araci
ger, Mide Ek,ilik ve Yanmalar1nda ve biitiin mide ve barsak bozukluklannda kullammz. 
MAZON MEYV A TUZU son derece teksif edilmili bir tuz olup yerini tutam1yan miimasil miis

tahzarlardan daha ~abuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasma dikkat. 
Yaln1z toptan sat•• yerl: Mazon ve Botton Ecza deposu, Yen I postane arkas1 No. 31 Istanbu l 

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

Kad1koy - Haydarpa~a Tarifesi 
15 haziran 939 per~embe guniinden itibaren yeni tarife tatbik olu-

nacakhr. Tarifeler iskelelere as1lrnl$hr. ( 4215 ) -tstanbulda Yahko~kii sokal(md.a Eminoniinde Topkap1 tramvaylarmm 
durdugu yerde kilin Bankam1z emlakinden Ayniye hanmda ayn ayn 
kiraya verilmekte olan depolardan 6 numaramn kira miiddeti 14 hazi
randa 1 ve 2 numarahlann da 30 haziranda tamam olacakhr. Bunlarm 
hepsini veyahud her hangi birini kiralamak istiyenlerin 12 haziran 1939 
pazartesi giinii saat 14 te her birisi iGin 500 lira ilk teminat akGesile 

Ankara Yiiksek Ziraat 

Enstiti.isii Rektorliigiinden : 
$imdiye kadar Ziraat, Veteriner, Orman Fakiiltelerinden mezun alan 

talebenin d>plomalan tevzi edileceginden alakahlarm a$a/i1daki esaslar da
hilinde Rekti:irliil(e miiracaatleri ilan olunur. • 1876 • ( 3511 ) 

1 - Fakiilte kay1d numaras1 
2 - AG!k kiinye ve soy ad1 
3 - Ens1 itiiden ald11(1 vesikamn iadesl 
4 - B;r lirahk damga pulu 
5 - 4 aded vesika fotograf1 
6 - Taahhiidlii mektue iGin iktiza eden 12 kuru$luk pasta pulu 
7 - AGik adresleri. 

ETiBANK 
Gene] DirektorliiR-ii:n.den: 

l.,~ilizce. F rans1zca . Almanca li•anlarmdan ikisine vak1f 

iKi BAY AN DAKTiLO ALINACAKTIR 
isteklilerin Ankarada Gene! Sekreterlil!e. istanbulda Galata Voyvoda 
caddesindc Giiven hamndaki Etibank istanbul Biirosuna miiracaatleri 
nan o1unur. 

ikbsad V ekaletinden : 
1 - Halen F. 0. B. Zonguldak 17 lira 25 kuru$ olan bir ton Somikok 

kiimiir[i fiatlar1 15/6/939 dan itibaren Zonguldakta lirnanc'.• veya istasyonda 
teslim ( tahmil rnasrafl dahil) 15 lira olarak tespit edilmi~tir. 

2 - Ankara, istanbul, izmir ve GOk miktarda siimikok istihlak eden 
di(ier ~ehirlercle mahalli fiatlar yukandaki F. 0. B. fiat esasma gore ve 
zarurl masraflar ilavesi sure tile Belediyelerce tayin ve ilim olunacaktJ.r. 

• 2267 > ( 4197 ) 

I Oevlct Demiryollart i~letme U. Miidiirliigiinden: I 
J 5/6/939 tarihinden itibaren Tuzla iGme trenleri i$lemiye ba~hyacakhr. 
Huydarpa$a • tGme miinasebatlm 18/23, 20/25, 22/27. 26/31, 28/33, 

32/37. 36/41 ve 19 numarah katarlar temin edeccgi gibi 7, 9, 10, 13. 14 
numarah ana hat katarlar1 da bu durakta hirer daki)<a duracakhr. Fazla 
tafsilat :~m istasyonlara miiracaat e= esi rica olunur. ( 4177) 

1--- istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlart 

Muhammen ilk terninat 
Cinsi Miktan bed eli 

Sadeyag1 4800 kilo 98 kuru:; 352 lira 80 kuru:; 
Sadcyag1 1500 • 98 • 110 • 25 • ibametler iGin 
Tereyag1 1000 • 120 • 90 • 
Toz $Cker 12000 • 27 • 243 • 
Pirinc 17500 • 26 • 341 • 25 • 
Pirinc 2000 • 26 • 39 > trnaretler i~in 
Kuru iizlim 2500 • 30 • 56 • 25 • 
Kuru kay1s! 400 • 65 • 19 • 50 • 

Gurcba hastanesile imaretlere liizumu olan yukanda cinsi ve miktarlan 
yaz1h sekiz kalem yiyecek ayn ayn a~1k eksiltmiye konulmu$tur. 

ihaleleri 28/6/9.39 Gar:;amba giinii saat on beste istanbul Vak1flar Ba•
miidiirliigu binasmda toplanan Komisyonda yap!lacakhr. $artnameleri her
gun Levaz1m kaleminde goriilebilir. ( 4216) #lA----- ~ 0 . K 0 L A K S i N ------. 
1 adedi TABii, 2 adedi MtlSHiLDiR. COCUKLARA NISIF VERiLiR. 
En rnuannid kab1zlarda bile tesiri kat'i lezzeti gayet Iatif rakipsiz mtileyyin 
miishil cikolatas1du. Cocuklar seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuru~. 

Harb Okulu Komutanhgmdan : 
Bu sene har icden Harp Okuluna girme/(e istekli bulunanlar iGin virmi 

di:irt ya~ma heniiz girmi:; olanlarla ti'niversite ve diger yiiksek okullardan 
tahsilde iken Harb okuluna girmek istiyen talebclerin bulundu klan s1mf 
imtihan neticesini beklerneden Askerlik $Ubelerindcki talimata gore evsafl 
haiz olanlarm Harb Okuluna almacaklan ilan olunur. ( 4127 ) 

Bi~ki Ders~eri 
Bi~ki Profesiiril Sii kril Canalm kadm terziliginl hocas1z iigreten 3 

clldden !baret Bi~ki dersler i ki tablanm . Bi~ki yurdlan ve ak~am san'at 
mektebleri ogrenci ve i:lliret menler!, zabi t ve memur ailelerile biitlin aile 
kadmlanmn dalm a vanlannda bu lu ndurmalar1 lh!md!r, terziye, hocaya 
ort1yac IJlrakmaz, kolayhkla anla:;Iltr ve her modele ta tbik olunur 3 cildi 
birden ( 5 ) ltradu . ( Perakende birlnci cildi 2, ikinci ve i.i~iin cii cildleri 
okl$er bu~u k lirad1r. ) Bedeli gonderild igi nde posta ile goneeriltr . 
Sal!~ veri: Be~iktos Diki~ Yurdu . Vi~nezade Dlbek ~; i k.lm ll sokak No. 112 -

I inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : 

I - Sartnamesi rnucibince 32000 kilo toz paket kolas1 kapah zarf usu
lile eksiltrniye konrnu$tur. 

II - Beber yiiz kilosunun rnuhammen bed eli sif 17,64 lira hesabile 
5644,80, muvakkat teminatJ 423,36 lirad1r. 

III - Eksiltrne 15/VI/939 per$ernbe giinii saat 15 te Kabata~ta Levaznn 
ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap!lacakl!r. 

IV - f;>artnarneler hergiin sozii geGen $Ubeden paraSIZ almabi.lir. 
V - Miihiirlii teklif mektubunu kanun! vesaikle % 7,5 giivenme paras! 

rnakbuz veya banka terninat mektubunu ihtiva edecek kapah zarflann ihale 
saatinden bir saat evveline kadar yukar1da ad1 ge~en Kornisyon Ba~kan
l!gma rnakbuz rnukabilinde verilmesi laz!rndrr. ( 3619) 

Cinsi Miktan 

Siipiirge 
Muhtelif eb'adda 
yuvarlak ba§l! ci-

3000 aded 

-Muhammen 
bed eli 

Lira K. 
600,-

%7,5 
teminal! 
Lira K. 
45,-

Eksiltmenin 
Sekli Saati 

A. Eksiltme 10 

vata 9600 • 416,- 31,20 • • 11 
I - Niimune ve ~artnameleri mucibince yukanda cins ve rniktan yaz1h 

iki kalem malzeme a~1k eksiltrne usulile satm ahnacaktrr. 
II - Muhammen bedelleri, rnuvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hi

zalarmda yaz1hd!r. 
III - Eksiltrne 23/VI/939 cuma giinii Kabata$ta Levazrm ve Mubayaat 

§Ubesindeki Ahm Kornisyonund.a yaptlacaktlr. . •. . . 
IV - Si.ipilrge niirnunesi hergiin sozii ge~en ~ubede goriileb!lecegi g1b1 

§artnameleri de paras1z almabilir. .. 
V - fsteklilerin eksiltrne iGin tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 gu-

venme paralarile mezkflr Komisyona gelll)Zleri. ( 4015 ) -Cinsi Miktan Muh. B. % 7,5 teminah Eksiltme 
Lira K. Lira K. $ekli Saati 

Karnyon 2 aded 3 tonluk 4800,- 360,- AGik Ek. 14 
• 1 • 6 • 4000,- 300,- • • 14,30 

Sab~ karnyonu 1 • 2 • 3100,- 232,- ,. ,. 15 
cem'an 4 aded. 1 - 21/IV /939 tarihinde talib zuhur etmediginden 

kamyon yeniden aGlk eksiltrniye konrnu.tur. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlar1, eksiltme $ekil ve 

saatleri hizalarmda gosterilmi$tir. 
III - Eksiltme 29/VI/939 peqembe giinil Kabata~ta Levaz1m ve Mu-

bayaat §Ubesindeki Ahrn Komisyonunda yap!lacak!Ir. . •. 
IV - sartnarneden hergiin si:izii geGen $Ubeden paraSIZ almabJ!ecegJ 

gibi kapah sa!!~ kamyonu planda giiriilebilir. 
V - lstekliler tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 giivenrne paralarile 

birlikte mezkur Kornisyona gelmeleri. ( 4176 ) 

Ankara Okullart 

Sattnalma Komisyonundan: 
Curnhuriyet gazetesinin 7 ve 11 haziran 1939 tarihli niis~~larmd~ .'!e:;

rolun3n rnuhtelif yiyecek ve yakacak maddeleri hakkmdaki Jianda gorulen 
tertib yanh$hklarmm a$agtdaki $Ckilde diizeltildigi ilan olunur. 
A~l Yan~ D*u 

Dana eti 7800 Kg. yerine 8700 Kg. olacak 
Soda 11860 • • 17860 K,g . 
Taze kay1s1 hizasmda Lira Kr. Lira Kr. 
Muvakkat teminat 1. 76 1201 76 
Kereviz 3150 Kg. 5150 Kg. 
Kefal bahg1 yerine Kalkan 
bah/(1 yaz!lml$ Kefahn 
Kalkan bahg1 yerine 
Balkan vahli1 yazJim!$ 

• Yass1 kaday1f • 
c Tel ~ ~ 

• Ekmek • • 
Me:;e ki:imiirii hizasmda 
Tavuk muhammen bedeli 

1950 Kg. 1850 Kg. olacak 

partisinin Mecmuu yekful 

ihale saati 14,30 olacak 
50 yaz!lrn1:; 60 olacak 

Lira K. 
1934 50 

Bolu Orman Mekte hi Miidiirliigiinden: 
1 - Orman mektebinin 939 mall y1lm ihtiyac1 olan R$8glda yaz1h ah

nacak erzak vesaire iki parti sartname ile ayn avn 27/6/939 tarihinde sah 
,giinii hizalarmda gosterilen saatlerde ihalesine ba$1anrnak iizere 15 gUn 
rniiddctle 1lana konmu$tur. 

2 - Eksiltrne Boluda Orman mektebi binasmda yap1laca_kbr. ~ 
3 - Eksiltmiye girebilmek iGin a$ag!CI.a yaz1h muvakkat teminatlan 

yatlrarak sand1k makbuzu veya banka mektublarm1 Komisyona vermi$ 
( komisyon teminat olarak para, esham ve tahvilat vesair alrnaz) ve 2490 
nurnarah kanunda yaz!l1 evsaf1 haiz olmalar1 sarthr. 

4 - Sartnamevi giirrnek istiyen\~r hergiln Mekteb Direkti:irliil(iine 
miiracaat edebilirler. ( 4179 ) 

Parti CINS! 

1 Sadeya/( Urfa 
Zeytinyag1 (Ekstra) 
Zeytin 
St!bun 
Mutfak sabunu 
Soda 

2 Edirne peymn 
Ka~ar peyniri 
Re~el 
Kesme seker 
Toz $eker ( kristal ) 
Cay 
ti'ziim Gekirdeksiz 
Ku$ iiziimii 
Cam f1shgt 
Kay!S! cekirdekli 
Erik ho$afhk 
Pirinc 
Bul,gur 
Makarna 
Makarna jelatinli 
Sehriye 
irmik 
Un (ekstra ekstra) 
Pirincunu Cap a M. 
Fasulya 
Fasulva barbunya 
Nohud 
Siyah mercirnek 
Patat.es 
Kuru bezelya 
Sol(an 
Domates sal~as1 
Kahn tuz 
!nee tuz 

Muhammen 
Kilo bed eli 

Kuru$ 
3000 110 
1200 60 
600 45 
900 38 
900 30 
800 10 

1200 50 
250 80 
200 35 
600 32 

1500 28 
40 600 

500 25 
50 37,5 
50 180 

250 65 
150 25 

1200 23 
200 17,5 
600 35 
600 25 
150 27,5 
100 25 

1000 20 
100 32,5 

1100 17,5 
600 25 
150 12.5 
100 17,5 

5000 5 
100 20 

3500 7.5 
300 40 
600 6.5 
300 10 

Tutan 
Lira K. 
3300 00 

720 00 
270 00 
342 00 
270 00 

..lQ...O!!_ 
4982 00 

600 00 
200 00 

70 00 
192 00 
420 00 
240 00 
125 00 
187 50 

90 00 
162 50 
37 50 

276 00 
35 00 

210 00 
150 00 
41 25 
25 00 

200 00 
32 50 

192 50 
150 00 

18 75 
17 50 

250 00 
20 00 

262 50 
120 00 

39 00 
30 00 

4394 50 

Teminab ihale tarihi 
Lir..~ K. 

373 65 27/6/939 
Sa at 14 te 

329 55 27/6/939 
saat 15,30 

Miihim ila n 
Vekaleti istanbul 

Deniz Ticaret Miidiirliigii 

Denizcilere ilan 
istanbul Elektrik hleri Umum Miidiirliiguniin Eminiinii ile Karakoy 

arasmda, Galata ki:ipriisiiniin Halic cihetine ve dubalar zincirlerinin al
tma konmu$ olan denizalh kablosunun tamir edilmek iizere kaldm!acag1 
alakadarlara bildirilir. 

12 haziran 1939 da ba:;hyacak ve 15 giin siirecek olan tamir i$i iGin 
kullamlacak dubada arsmlusal i$aretler gece ve giindiiz bulunacaktrr. Bu 
yerden ge,ecek gemilerin C.ubamn yakmmdan geGmemeleri denizcilere 
iHin olunur. ( 4151 ) 

Askeri Okullara Talebe Abntyor 
1 - 939 • 940 ders y1h iGin Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerile 

Kenya ve Erzincan Askeri Orta okullarmm biitiin smrllarma, Klnkkale 
San'at lisesinin birinci smtfile Kayser! • Zcncidere Gedikli Erba~ Hazrrlama 
orta okulunun (I. II. III. ) s1mflarma tale be almacaktrr. 

2 - Kabul :;artlan Askerlik ~ubelerile birin.ci rnaddede yaz1h okul
larda mevcuddur. Ne suretle miiracaat edilecegini anlamak iizere istekli. 
lerin Askerlik ~ubelerine ba~ vurmalan lazrmdrr. 

3 - tstekliler a~aJttc!.akl yazili hususlan da goz i:lniinde bulundur
mahdirlar. 

A - Asker! okullara girmek lstiyenlerin miiracaatleri 1 hazirardan 
10 agustosa kadar kabul edilir. Asked liseler in yalmz ill. sm1flan iGin 
SeGme smva1 15 agustosta ba$lar. 20 agustosa kadar devam eder. Lisel~rin 
diger smlflaril£ orta okullann biitiin smlflan ve san'at llsesi I. smlfi iGin 
se,me smaVI 1 eylule kadar devam eder. Smav neticeleri bu tarihten bir iki 
giin sonra ilan ve kabul edilrnl~ olanlara tebligat yap!hr. 

B - Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erba~ ha21rlama orta oku
luna almacak okurlarm seGme smavlan 1 eylulde ba~hyacaktrr. 

C ·- isteklilerin kay& kabul kA/ildlar !D1 miimkiin mertebe lnsa za. 
manda tamamlamaya ~ah~malan ve tamamlanan ka/ildlarmm Askerlik su
besinden girmek istedikleri okula vaktile gonderme l$ini takib etmelerl ve 
okuldan GaitJnlmachkGa hiG bir lsteklinin okulun bulundugu mahalle git
rnemesi laz1mdrr. $arid Anadolu ve Orta Anadolu halln Erzincan orta oku
luna, Garb! Anadolu ve Trakya halkmm d a K enya orta okuluna ahnmalan 
esas oldui!undan bu suretle miiracaat edilmesi laZlmdu. 

D - lsteklinin Asked okula girinceye kad.ar yo!, ia$e ve okulun bulun
du~ sehirdeki otel sair her tiirliimasraflan kendisine aiddir. Okurun v~lisi 
tarafmdan bu masraflarm temin edildigi Askerlik :;ubelerince tahkik olu· 
nacaktrr. 

4 - bekli okula kabul edilmediJ!i takdirde hiG bir hak iddia edemez. 
Okullar yat!h ve paras!Zdrr. Talebenin ia$esinden ba$ka giyd.irilmesi, teGhi
zat! okuh aid oldugu gibi ayr1ca her ay bir miktar maa$ da veriltr. 

5 - Askeri !iseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler miisabaka 
smavma girerek kazand1klan takdirde Askeri Yiiksek Miihendis yetistiril
mek iizere Avrupava tahsile 1!5nderilir . • 1004. ( 3413) 

L • A • R • E • s 
Hilki'unetin i$tirakile Wetilen Rumen Hava Postalar1 

EMNiYET SUR' AT iSTiRAHAT 
Diinyanm en Modern, Ticari Tayyarelerile 

iSTANBUL - BUKRES Hava Postas1 Seferleri 
' istanbuldan : P azartcsi, Car~amba vc Cuma giinleri saat 8,15 te 

harcketlc : Saat 10,30 da Biikre~e muvasalat. 
Ayni mahallere ayni giin muvasalat eden Budape$te, Viyana, Berlin, 
Belgrad, Zagreb, Venedik, Milano, Turin, Arnisterdam, Var~ova ve Parise 
hareket eden tayyarelerle hernen aktarma yaptlrr. 
Biletler : VAGONLt, NATTA, i TTA ve Galatada Tahir hanmda SERviS 

MARiTiM RUMEN acentahitt biirosunda sahhr. 

Turkkusu Genel Direktorlugunden: 
C BROVELiLERE 

Bu y1l rnotorlii kampa getirilecek planor pilotlarmdan vaziyetleri eerhal 
Gah~rnaga miisaid olanlar haziranm ilk haftasmdan itibaren talimlere ba~
lat!laca/imdan bu gibi arkada~larm Ankarada Tiirkku"u Gene! Direktorlii. 
giine, ta:;rada Hava Kurumu veya Tiirkku~u ~ubelerine acele rniiracaatleri 
rica olunur. ( 3976) 

- - - H·- - -
Okulu Orta 

Gedikli 

Deniz F abrikalar1 Umum 

Genclerden 

Ahnacak 

Miidiirliigiinden : 
Fabrikalanrn1z s!hhiye kadrosuna 165 lira iicretli bir dok:orla 98 li~a .Uc· 

retli bir eczac1 almacagmdan isteklilerin sahib olduklar1 vesokalarla. buhkte 
Gi:ilciikte bulunan Deniz Fabrikalan Umum Mlidiirliigiine Il)iiracaatlen. (4011) 
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1! r'UllllllJnfYET 13 Haziran 1939 

P iyango ET A Bir giinde 8 biiyiik ikramiye birde~ ka-
Krali~esi zandumakla rekorlarm rekorunu kud1 

N • M E T G • $ E s • 
I I I Bu ke§idede dahi • • 

Nlmet Ablanm ugurlu ellle verdlgl 2&175 be,te blr numarah bllete Sultanahmedde 
tUtUncU Bay Habibln yanmda ~;a11,an Bay ResOle en bUyUk lkramiye olan 45.000 liran1n 1-5 bilet hesabile 9.000 lira 

Gene Nlmet Ablanm ugurlu elile verdlgi Clhanglrde Kuloglu sokagmda 
Bay Seyfiye 1783& numarah 1-2 biletlne ikincl lkramlye olan 15.000 liran1n n1s1f bilet hesabile 7.500 lira 

Gene, Nimet Ablanm ugurlu elile verdlgl 20&89 No. lu blletle 12.000 Lira kazand1rd1 
Gl,SESi sahihi NiMET ABLA 

Kad1koy Mand1ra sokagmda 15 numarada muklm Bay Safdere 

Adrese dl"kkaf . lstanbul, Eminonii, Tramvay caddesi No. 29-31 NJ"M£1 
• Ba$ka yerde hi~ bir §ubesi yoktur. Tel: 22082 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmash ve p1rlantah S i N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmistir. Fiatlan 75 lira Hil 500 lirad1r. 
- E:\JSALLERi GiBi ON BE$ SENE GARANTiLiDiR -

Ta~radan taleb vukuunda yeni katalog gonderilir. 
SiNGER SAAT 1\IA(.;AZALARI - istanbul Eminonii. Tel: 21964. 

Bayi olmtyan yerlerde Si..'IGER saatlerini satmak i~in bayi aramyor. 

Karacabey Harast Miidiirliigiinden: 
.Miiessesemiz merkezinde ( 15404 ) lira ( 88 ) kuru~ ke .. if bedelli bek3r 

pansiyon binas1 in~as1 kapah zarf usulile eksiltmive konmu~tur. Eksiltme 
26 haziran 939 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te Bursa Baytar 
.Miidiirliigii binasmda yapJiacakhr . 

.Muvakkat teminat ( 1155) lira ( 37) kuru~tur. 
Bu i~e aid mali ve fennl §artname, mukavele ve planlar bila bedel 

Hara muhasebesinden verilir. 
Taliblerin eksiltmeden sekiz giin evvel tarihle Bursa Naflasmdan bu 

i~ i~in alacaklan e~liyet vesika, teminat ve diger evraklarile birlikte saat 
on diirde k:idar 2490 numarah kanunun hiikiimleri dahilin& teklif mek
tublanm Bursa Baytar .Miidiirliigunde i~tima edecek Komisyona tevdi et
meleri. ~artname ve diger evrak1 gormek istiyenlerin Hara .Muhasebesine 
miiracaatleri. ( 3986) 

KANZUK 
SIN IA . " I LACI 

' BROMOFLORiN 
Sinir, <;arp1nt., T1kan1khk, Bayg•nl,k, Uykusuz· 
luk . evharn gibi uzUcU halleri giderir, en. emin' 
ve kat'i tesirli bir i16c;;tlr. Sinir curnlesini teskin 
ve tanzirn eder. Brornoflorin her eczanede vardn::· 

lNG I LiZ KANZUK ECZANESi - Beyoglu, Istanbul 

Deniz Gedikli Erba~ Orta Okul Miidiirliigiinden : 
1 - Bu yli Deniz Gedikli Erba~ orta okulunun her ii~ smrl1oa da !s

tanbul ve diger mahallerden talebe ahnacakhr. istidaya ~unlar baglanacakhr: 
A - Fotografh niifus ciizdam veya noterlik~e musaddak sureti. • Ya~ 

du•Pitenler veya tashih edilmi~ niifus cuzdam kabul edilmez • . 
B - B~s smtfh ilk okul $ehadetnamesi veya orta okul tasc.iknamesi 

c Uzcrlerinrlen bir sene gec:mcmi& olmak • • 
C - OzPrinden bir sene ge~memis ~i~ek asJSI kag1d1. 
D - Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin kotii ahlak ve fena ~ohret 

sahibi olma01klan ve mahkumiyetleri bulunmad1klan hakkmda hiisnuhal 
k3g;.dt. 

2 - 1 inci smlf i~in ya~ 12 yi bitirmis ve 16 YJ bitirmemis olmak. 
3 - 2 nci ve 3 iincii s1m£1ara yukanda gosterilen ya~ardan hirer farkla 

dogrudan do/!ruya sm1f ge~mis olarak tasdiknamesi buluomak. 
4 - Gedikli er olarak da avnca orta okul m~zunlan ahnarak dogruca 

donanmaya gec.ikli erba~ yetistirilmek iizere gonderilir. 
5 - Kay1dlara 1 haziran 939 dan 20 temmuz 939 a kadar devam oluna. 

cagmda:1 mliracaatlerin 1stanbulda Kas1mpa~adaki l)z. Gedikli Okulu Mudiir. 
lugiine ve diger mahallerdeki miiracaatlerin mensub olduklan askerlik su· 
beleri~oe yap!lmasl. ( 3793 ) 

ZUrra, eklnlerlnl temizlemek, mahsuiU-
nU k•ymetlendlrmek mevslmi geldl 

Diinyanm en maruf iki par~ah 10 yere 
ay aran 

Tahta Kalbur 
Mak inalar1 m1zla ekinlerini temizle 

Merkez mUmessllll~l: 

B. N. KAZANCiYAN 
Tar1m maklnelerl evl 74 TUnel cad. Galata -Istanbul 

Orman Koruma Genel Komutanhgmdan : 
istanbul Zeytinburnunda Orman Koruma Talimgah1 ihtiyac1 i~in 156 

ton Lilvamerin komiiru 16 haziran 939 cuma giinii saat 14 te Ankara Yeni
~ehirde Orman Koruma Gene! Komutanhk Satmalma Komisvonunda pa
zarhkla satm ahnacakhr. Muhammen bedeli 2184 lira olup ilk teminah 163 
lira 80 kuru•tur. 

Bu ise aid ~artname tstanbulda Galatada Alemdar hamnda Orman Ko
ruma Satmalma Komisyonu ile Ankarada Gene! Komutanhk Sahnalma 
Komisyonundad1r. Taliblerin muayyen gun ve saatte pazarhk i~in Komis
yonda · bulunmalan. ( 4085 ) 

:Ho li 
Rad~olaPI 

UCUZLADI 

"Dana inammz, 
Bu Siit k1·emas1 
usulii sayesinde 

50 ya§zndaki birt;ok kadmlar 

ancak 30 ya§larrnt:la 
goriineceklerdir. 

Oklarla i§aret edilen 
yerlere tatbik ediniz;. 

Sonra da butun yuz 
ve boynunuza surunuz. 

Burll§mU§, solmu~ ve gev~emi~ bir 
cildi, tazeleyip gencle§tirmek i~•n i~te 

size basil bir usul: Takim ve tasfiye edil
mi~ bir miktar slit kremasm1 bir mik
tar saf zeytinyagile kan~tmmz. Sonra 
hepsini iki k1s1m en iyi krema ile kan~
tmmz. Bu halita, c:ldimizi besleyip ta
zele§tirecek ve inamlmaz bir giizellik 
temin edecektir. 

Bir aktris genclik manzarasm1 mu -
hafaza ve idame i~in bu basit usu!U 
tatbik etmi~ ve 70 ya§mda, gene kadm 
rollerini oynaml§tlr. Eczacm1z da bu 
halitay1 size ihzar edebilir. Fakat muh
teviyat. az miktarda olmakla beraber 
pahahya mal olur. (Yags1z) beyaz ren
gindeki Tokalon kreminin terkibmde 
saf zeytinyagile ihzar edilmi~ slit kre -
mas1 mevcuddur. Cildinizi beslemek 
i~m en miikemmel ve hakiki bir cild un
surudur. Her halde memnuniyetbah§ 
semeresi garantilidir. Aksi halde para
mz iade edilebilir. 

Sat1hk ve klrallk ev ~ 
Kad1koy Miihiirdar caddesinde 

76 numarah 3 salon, 11 oda, geni§ 
bah~e, yangm tertibatile beraber 
miiesseselere de elveri§lidir. Miira
caat: Kad1k6y - Pazaryolu Vehab· 

beyS. No.8 

Sahib vo Ba~muharrtrl: Yunu• Narfi 

Umumt 1te1rt~at1 14aro et!e1t YaOI fJlert 

Milc!ar ll : H ikmel Miinil Olgen 

Cumllurtve£ mat~aa., 

• 

VE ACENTELE.A.iNDE-

30? /srii<LAL . CAfl 
ASVOGLIJ 

kremi kullan•yorsunuz? 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 

oldugunu kimyevi tahlillerle ogrenebilir misiniz? 
ElbPtte haytr. <;iinkii bu ~ok iiziicii is yalmz memleketimizde dcj(il, 
hiitiin diinya kadmlan arasmda bir ntrsele olmu•tur . Bu hu•usta 
l'a1·isin en biiy iik devlet has tanelerinde vazifedar olan cild miitehas
SISI Doktor D E B A T ~oyle diyor: 

•- Birtok gene kad1nlar1n b i.itiin itinalarJna raimen :\:iizlerinde 
Ynktinden evvel BURU$UKLUKLAR, <;iLLER. LEKELE!t basil 
oldui(unu goruyoruz. Senelcrdenberi klinii( imize miiracaat ~d en ye 
nralannda Parisin y iiksek tabakasm a mensub kad mlar da bulunan 
h astalar iizerinde, yaphgmuz etiidler bize g-Ostermistir ki: GiizeJHk 
kr~mleri ekseri ya bu hale sebeb olmaktadn. Zira her giizellik kremi 
s1bhi evsaf1 haiz degild ir .• 

Buna kar~1 iNNOXA SUTU kullantntz. 
i N N 0 X A S '0 T 0 ~illeri , lekeleti. buru~u klan giderir. Geceleri yatmazdan evvel i N N 0 X A 

S ti T ti ile terr.iz lenen cild, makyaim biitiin ~art! arm1 kabul eder . Her hangi bir kremi kullamrsan1z, 

kullammz, elvcrir ki gcce yatarken t N N 0 X A S '(} T tJ ile cildinizi siliniz. 

t N N 0 X A . S 0 T tl Parisin en kihar mahfillerinde ntaruftur . Milyonlarca kiba r kadm h Pr aksamj 
i N N 0 X A S 0 T tJ ile 1slahlmJs bir pamukla y iiziinil siler ve istirahata sevkeder. 

i N N 0 X A S tJ T '(} biitiin parfiimurilerde ve tanmm1s eczanelerde bu!unur . 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 SATILIK BOYOK CIFTLIK 

istanbul Subesinden : 
' Bay ibrahim adma yaz1h 15017 numarah bir aded D s1mfmdan birlik 

Bankam1z lusse senedi kaybedilmi~ oldugundan ar!Jk hiikmii kalmadii(l ve 
sahibine ha~ka numarah yeni sened verilecegi bildirilir. ( 4205) 

Universite A. E. P. Komisyonundan : 
Univers;te merkez binas1 on cephesinin 4564,53 lira ke~ifli badana ve 

tamir ioi 29/6/1939 peqembe giinii saat 15 te Rektiirliikte a~1k eksiltmiye 
konulmustur. 

!steklilerin, ihale giinii 343 lirahk muvakkat tcminat ve ihaleden bir 
hafta evvel htanbul Baymd1rhk Direktorliigiinden almm1~ 3000 lirahk bu 
gibi i~lei' yap!Jgma dair bir vesika ve 939 senesi Ticaret Odas1 kaj.i1dile 
gelmeleri. 

~artname hergiin Rektorliikte goriiliir. ( 4225 ) 

Bak1rk6yiine b1r saat mesafed• 
sab1k Papas kiiyii ve ced.d Giine§! 
~iftligi satJhkhr. Sahibleri $ehre
mininde Saray meydam caddesi 
49 numarada bakkal Ismail ve 

Numan biraderler. 

ZAYi- Suryeden getirtmi§ oldu~~m 
~imentonun Giimruk resim masrafmm 
iidendigine dair re§id pinar Giimruk mer 
kez memurlugundan aldiglm 18/ Mart 
938 tarih ve 499505 numarah makbur.I 
gaib ettim !Uziimiina binaen bir sureti· 
ni alaca{pmdan eskisinin hiikmii yoktm·. 

Urfa tiiccarlanndan Ali Yetkcn 

Biitiin Ada ~amlarmm ve lavanta 
s1hhi kokularmi terkibinde 

~i~eklerinin 

saklayan 

clgerleri zayef ve sinirleri bozuk olanlaun kalbine 
ferahhk verlr ve goniUnU a~ar. VENUS c;AM 

KOLONYASI'nln formUIU blr s1rd1r. 
Taklldlerl onun yerlni tutamaz. 

Umuml deposu : Nureddin Evliyazade, Alat, Ecza ve Itnyat deposu. t stanbul 


