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Yeni baremler 
Memleketteki hayat pahasrm mum
kiln oldugu hadar ucuzlatmah ve 
rniimhiin oldugu hadar det•amlr bir 
istihrara mazhar hrlmah liizrmdrr. 
Halr.ihi baremle hahihi biit~eyi on
dan sonra daha biiyiih bir emniyet 
ve hat'iyetle tespit etmeye imhan 

bulunur. 

M ecliste miizakeresine _ ba~lam
lan yeni harem layJhalan 
muhtelif cephelerden kendi 

iizerlerine biiyiik alaka toplayan i§ler ol
du. Boyle olmas1 pek tabiidir. (:iinkii yeni 
layihalar devlet hizmetlerinin ifas1 muka
bili odenen maa! ve i.icretlerden dolayJ 
evvela memurlann hayat ve mai§etlerine 
taalluk ediyor. Bu maa§ ve iicretler, dev
let memur ve miistahdemlerinin derece de
rece ge~inme 1artlanm tayin ve tevzin 
eder. Sonra da devlet haznesinin odedigi 
Para derhal veya pek k10a fasJ!alarla sarf 
ve istihlak olunmak suretile memleketin 
ikh,adi hayahrda ehemmiyetli yeri olan 
ba,hca bir unsurdur. Maa§ \'e iicretlerin 
kar,.JJgJ olan devlet hizmetlerinin iyi go
riilmesi zaten ba§ka tiirli.isii dii§iiniilemi
Yecek ba§ esas olduguna gore de maa1 ve 
iicretlerde bu hizmetlerin iyi goriilm,,j 
bak•mmdan tam bir adaleti degilse bile 
miimkiin oldugu kadar fazla dikkat edil
mi, bir tevaziin ve tenasiibii zaruri k1lar. 

Muhtelif §Ubelerde !;&l!§an devlet 
memurlarmda bir k1smmm lehte ve
Ya aleyhte farkh ve istisnai muamele 
gormeleri, devletin biitiin i§leri i!;in 
kendisinde bilahare kangren olmak 
tehlikeoini ta§Iyan bir yara tetkil 
edecegi a§ikiir bir hakikattir. U mumi 
memleket menfaatinin en yiiksek bir 
icab1 olarak buna meydan vermemek
teki isabeti uzunboylu izaba hacet 
olmasa gerektir. 

i1te zaten yeni ]ayihalar rnaa§h ve iic
retli muhtelif vazife sahibleri arasmda bu 
tevaziin ve tenasiibii temin etmek ihtiya
cile tanzim edilmi§tir. Yoksa rnaa§ ve iic
rttlerin gerek if a olunacak hizmetler. _ge
rek rnai ete kifayetleri veya kifayetsizlik
leri bak1mmdan tetkiki devletin biitiin ik
tJsadi ve mali vaziyetinin gozoniine alm
masmJ icab eden biiyiik bir rneseledir ki 
onun halli daha umumi ve miitemadi c;a
h§malar istiyerek aynca kendi ko~esinde 
durmaktadJr. Meselenin biiyiikliigiine 
nispetle eldeki yeni layihalarm iddiasl el
bette ~ok rniitevazJdJr, bununla beraber 
~ok rniihimdir. 

• 

H. Partisi M eclis Grupunun ic;tima1 

Ba§vekil, Hatay i§i 
hakk1nda izahat verdi 

--------
Fransa ile yapdan miizakereler, tam bir 
anla~ma ile nihayet bulmu~ telakki edilebilir 

Ankara 13 (a.a.)- C. H. Par
tisi Meclis grupu umumi heyeti bu
giin -13.6.939- saat 15 te reis vekili 
Hasan Sakanm ba1kanhgmda top
land .. 

Ba,vekilimiz muhterem Doktor 
Refik Saydam, ilk sozii alarak kiir
siiye geldi. Hariciye Vekili $iikrii 
Saracoglunun, misafirimiz Rumanya 
Hariciye Nazm Greguvar Gafenko 
ve arkada,Iarile beraber bulundu
gundan bugiinkii celseye i§tirak ede

rek malumat arzedemiyecegini ve o
na vekaleten netayicini muhterem 
heyetin sabJrSJzhkla bekledigi Hata
ya a1d Tiirk - F rans1z miizakere,i
nin vard1g1 neticeyi umumi heyete 
bizzat arzedece~ini bildirdi. 

Bu miizakerelerin tam bir anla§
ma ile nihayet bulmu~ telakki edile
cegini ve pek yakm bir atide Hata
ym anavatana kat'i olarak iltihakm1 
tes'id etmekle bahtiyar olacagm1 
miijdeledi. 

Umumi heyetin ~iddetli ve siirekli 
alk,~lan aras1nda kiirsiiden indi. Bu 
miinasebetle soz alan Kocaeli meb
usu Ibrahim Diblan, ebedi Sefirnizin 
yiiksek hahrasm1 hiirmetle and1ktan 
sonra bu muvaffakiyetlerden dolay1 
onun ye~ane halefi muhterem Milli 
$efimiz lnoniine ve bu i~te biiyiik 
faaliyet ve gayretleri goriilen Cum
huriyet hiikumetine ve Ba1vekilimize 
ve memleketin daimi koruyucusu 

[ArkaSt Sa. 9 sutun 5 tel 

lspanya dahiliye nazirinin 
Romada verdigi beyanat 
Serrano Suner, dahili harb esnasinda kendilerine 

yardtm eden devletlere te,ekkiir ediyor 

Memleket, Meclis ve hiikumet dava
hln ash iizerinde ~ah§mak hakkm1 rnuha
faza ederek ~imdilik mevcud fiJi haller 
arasmda yekdigerini tutmayan §ekillere 
miimkiin olan ahenk ve insicaml vermek ispanya Dahiliye NaZin, italya Krall ve IUussolini ile bir aroda 

istiyor. Davamn ayn dedigirniz ash hayat Roma 13 (a.a.) -Stefani ajansmm I daki. dos~lann1 i~k~r edecek v~ .l~panf.a-
pahasile alakahd~r. Bu ise rnemlekehn bir muhabirine beyanatta bulunan !span- nm JShhlasJ harbm1 kaybetmesJ 1~1n bu -
biitiin ikhsadiyat ve rnaliyah demektir. ya Dahiliye Nazm Serrano Suner, Is - tiin gayretlerini sarfetmi~ olan ve haliha
Maa§ ve iicrete esas olmak laz1m gden panyanm ltalya, Almanya ve Portekizle znda resmen giri§mi§ olduklan taahhiid
hayat pahas1 iizerinde aynca ve rniiterna- olan dostlugunu methii sena etmi1tir. lerin yerine getirilmesini miitemadiyen te
diyen, t1pb bir laboratuarda c;ah§Ihr gibi, Mumaileyh, demokrasilerin ve onlann hir eden devletleri, o dostlanm1za tercih 
ugra~Ilacaktir. Bu, R efik Saydam h ii- ~ember ic;ine alma te1ebbiislerinin aleyhin- edecegimizi tahmin edenler, lspanyamn 
kumetinin kd1 kuk yaran bir titizlik- de bulunmu§tur. dii$mam olanlardir.» 
le ve ISrarh, sabuh !;Bh,malarla yiik- Serrano Suner, demi§tir ki: Bundan sonra bazi zen gin devletlerin 
aek b .. an h h im m etin i bekliye.n !;Ok «- ltalya, Almanya ve Poriekizle propagandalarmdan bahseden Serrano 

YUNUS NADI olan dostlugumuza sad1k kalacagJmlz a- Suner, §oyle demi1tir: 
[ArkaSI Sa. 3 siltun 6 dal 1ikard~r lspanyanm mii§kiil zamanlarm- [Arkas1 Sa. 9 sutun 5 tel 
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Tiirkku~u filosunun 
akrobatik u~u§lari 

Sabiha Gok~en, yakmda bir Avrupa 
turnesine ~tkdmasmm mutasavver 

oldugunu soyliiyor 

l. 
Tiirkku§u filosu u~arken ve bir gencin para~ii tle yere ini~i 

[Y g.ziai !l uncu aahil~miidel 

Istanbul, Tahtakale 51 

Milli Se /, bugiin Y alovada 
Gafenkogu kabul edigor 

Dost Rumen 
oglu diin 

Hariciye Naz1rile .?iikrii Sarac
ayrdddar aksam Ankaradan • 

·--

I 
Ankarada Ba&vekilimizin Rumen Hariciye Naztrl &erefine verdigi ogle yemeginde bulunanlardan bir grup. 

Soldan saga : Suphi Tanrriiver, $iikrii Saracoitlu, Madam Gafenko, Ali l;etinkaya, Dr. Refik Saydam. 
Haririye Vekilimizin refil<aSI, M . Gafenko ve Fethi Okyar ............................................................ 

Moskova mtizakereleri 
ingiliz murahhas1 

temaslara ba,byor 

Sovyetler, on senelik bir 
ittifak yapmak istiyor 
Var~ova 13 (a.a.) - Strang, saat 

9,12 de hareket etmi§tir. Yarm saat 
11,20 de Moskova'ya rnuvasalat edecek
tir. 

Var§ova'daki k!Sa ikameti esnasmda 
mumaileyh lngiltere sefiri Willi Kennard 
ile uzun bir miilakat yapmi§IIr. 

Vaz iyet inhi,af ediyor 
Londra 13 (a.a.) - Maiski, diin 

Strang'a verilen talimatJn akisleri hak
kmda gorii~mek iizere bu sabah Lord 
Halifaks'la bulu~mu§tur. 

Londranm Sovyet mahfiUerinde has1l 
olan kanaate gore vaziyet miisaid bir ~e
kilde inki~af etmektedir ve bu hafta 
i~inde kat'i bir neticeye dogru miihim a
dimlar ahlm1~ olacaktJr. 

Diinhii miiliikat 
Londra 13 (a.a.) - Butler, bu sa -

[ArkasL Sa. 9 siitun 4 tel 
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Tapu ve kadastro 

Adliyeye 

Arazi davalarma kar'1 
tedbirler abnacak 

Ankara (Telefonla) - Biiyiik Mil
let Meclisinin gosterdigi temenni iizerine 
Tapu ve Kadastro Umum miidiirliigii
niin Adliyeye devri kat'iyyet kesbetmij· 
tir. Bu meyanda hamlanan kanun Ba§
vekalete gonderilmijtir. Ald•g•m•z mev
suk malumata gore Adliye Vekili F ethi 
Okyar, memleket mahkemelerini me!
gul eden ve halk1 i1inden giiciinden ah
koyan bu arazi davalanna nihayet ver
mek i~n. memleketin en miihim yerle
rinde Kadastro yapJlmasmJ liizumlu gor
mii!tiir. 

f ethi Okyar, hrr§eye tercihan !llemle
kette Kadastro tejkilatmm takviyesinin 
zaruri oldugu kanaatine vasii olmu§tur. 

Pazar tatilini ge~irmek iizere <;ubuk 
hzasma giden Adliye Vekili, mahalli 
hakiminden Adliye durumunu sormu§, 
<;ubuk gibi kii<;iik bir kaza merkezinde 
hakimin yevmiye k1rk be! clava riiyet et
tigini ve bunun yiizde doksamnm arazi 
davaSJ oldugunu, memlekette Kadastro
nun her tarafa tejmilini hakim vak'alar
la Adliye Vekiline izah etmi§tir. <;ubuk
lular, memleketlerinde Kadastro olursa. 
herkes hakkma raz1 olup i1ile giicile me§· 
gul olacagml soyliyerek bunun teminini 
rica etmi§lerd.ir, 

Misafirimizin beyanat1 
«Hepimiz, Balkan Antanhnm sulhu istihdaf eden 
siyasetinin 

Antant 
birligine itina gostermek 
miimessillerinin kaygusu 

azmindeyiz. 
budur.» 

Ankara 13 (a.a.) - 0~ giindenberi 
§ehrimizde bulunmakta olan Rumen Ha
riciye Na~•n ve Sayan Cafenko refakat 
ve maiyetlerindeki zevatla bu akjam sa-

at 19.30 da hususi trenle lstanbula ha
reket etmi§lerdir. Harieiye Vekilimiz Sa
racoglu $iikrii de biiyiik misafirlwmize 

[Arkas: Sa. 9 sutun 1 del 
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Filistinde yeni kari§Iklik 
Tei-Avivde pathyan bombalar telefon kablo

lartm tahrib etti, ~ehirde yangm ~tktJ 

Ha)·fada tedhi&~iler tarafmdan atllan bombalardan yanan bir fabrika 

Kudiis 13 (a.a.) - Sabahleyin Filis -~lolarmi tahrib etmi~tir. Bombalardan bl
tinde 8 bomba ve bir lag1m infilak ~t - ri bir yangm ba§lang1cma sebebiyet ver
mi~tir. Bu bombalann sekizi Telavivin mi§tir. 
rnuhtelif mahallelerindeki te!efon kab- [ Arkas1 Sa. 9 siitun 6 da] 
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Yeni romanzmzz 

Cuma giinii 
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M iRtiZ ( eehlr va 
Atatiirk 

Tarihi roman: 53 

Biraz sonra Sar1k~1 

siiriiklene siiriiklene 
Pasanm bassiZ govdesi 

gotiiriildii 

kopriisii 

Miiteahhid ~irket koprii
yii agustos ay1 i~inde 

teslim edecek 
• 

orta kaptya 

Had1m agaSI tepsiyi, sedef kakmah 
kii~iik maaa ile birlikte divanm kenanna 
koydu; kap1dan ~1kh. 

Mahfiruz iki yumruk biiyukliigiinde
ki elmalardan birini aldt; altm .a ph bir 
b1~akla soydu; dilim dilim kesmeye, Pa
di§ahm ba§mt kucagma alarak yedirmeye 
baslad1. 

Biraz sonra Birinci Ahmed herjeyi u
nutmu§, elleri sevr;ilisinin boynunda oldu
gu halde, derin ve tath bir uykuya dal· 
m!Stl. Ancak dudaklannm iistiinde ince
cik. ve belli belirsiz tiiyler goriinen beyaz 
ve gene yiizii, giizel bir riiya giiriir gibi 
guliimsiiyordu. 

Mahfiruz ertesi sabah Valide Sulta· 
mn ziy•retine gitti: 

- Dun gece hiinkanmm gii7iine uy
ku girmodi. Y az1k degil midir ki Sank~t 
Pa§a denilen bir Ieaiie, herifin ugruna sa
ranp sol sun I 

Padi1aha soylediklerini on a oda tekrar· 
lad1. 

Ogleye dogru Sqn'ullah Efendiye §U 
tezkereyi yolladJ: 

<<.Siz nice tJiemasiniz I Bunca yo1suz
luk eden, yeni~eri kullannm mevaciblerini 
dahi vermiyen, alemi isyana haZJThyan 
kaymakamJ nas1l sag blrakmtz? Bu ni· 
ee haldir? HiinkanmiZ gece uykulann 
kaybedip durur! Diinya nizammm bo· 
zulmasm m1 beklersiz? Hem en bir ted· 
bir edesiz... Elbet bu devlete nizam ve
recek alan, ulema ki,ilerdir. Ne durur
suz ?» 

Bu i1lerde saray imammin rolii mii
himdi. Padi§ahm hoca" da arhk San~s• 
Pa~adan yiiz ~evirmi~ bulunuyordu. U~ 
gun sonra V alide Sultan iyin Venedik 
kadifesi almak iizere giden «Yakah Bal· 
tadar KethiidaSI» eli bo1 dondii; Vene· 
dik ~aT§ISJnda yeni~erilerin giiri.iltii ve 
yangm ~Jkardllclanm, diikkanlarm kanal1 
oldugunu soyledi. 0 zaman Valide Sul
tanm da sabn tiihndi; oii;luna ko~tu: 

- Aslamm, bu ne i1tir ki mehdi ul
vayi saltanat validen dahi birkac arsm 
kadife almilk i<;in nizam• alemin avde
lini bekler. Bu Sank<;t Pa§a kulunun 
baska ne i1i ola?.. 

Padi1ah henii7 pek gencdi, faht ~·
huk karar vermekten ~ekiniyordu. 9nun 
imnaratorlukta en ~ok gUvendi¥1. er, kuv
vetli buldu~u adamlar hocalardt. Halbu· 
ki hocalardan hi~biri Sank~t Pa§anln be
rrribizligini henliz aylk~a soylemi§ de
gildi. 

- Sefkatlu, mayetlu validem; hele 
hocam ile miiftiye de bir dant§am ... Diin
ya halini ve nice i1ler yap1lmak gerek ol· 
duvunu onlar, dahi giizel biliirler! 

Mahfiruzun tezkeresini alan Sun'ullah 
Efendi koca kavugunu kafJSina daha iyi 
yerle1tirmi§; koca ciibbesinin eteklerini 
toplaml~; !~hre adamlar salm•lh. Bun
Jar kaymakam pa1anm biitiin lcotii i,Ie
rini, iltimaslanm, ondan 1ikayetc;i olanla
rm listesini yapmaya koyuldular. 

Sun'ullah Efendi ayni zamanda diger 
vezirlere, Sank~t Pa1anm dii1manlarma 
da el al tmdan haberler aahyor; yahud 
bir bahane uydurarak giirii1liyordu. 

Birka~ giin daha ge~ti, 
Hoca ile Paditah bir cuma namazin

dan sonra hiinkar sofasmda bn~ba§a kal
ddar. l~eriye girmek istiyen Sankc1 Pa
f&ya: 

- Padisah1miz ha~et Uzeredir! 
Denildi. Lakin biraz sonra ktzlaragas• 

MU!tafa kaprda gi:irilnerelc teyhiilislamJ 
~al(ndJ. 

Sun'ullah Efendi Padi~ahr her zaman
dan biraz daha coskunlukla selamladJ: 

-EsseHimu aleyk VQ rahmetullahi ve 
berekatiihu ... 

Pad;•ah 6ordu : 
- Efendi. nizaml alemin goretilme· 

•ini sizlere b~rakm•!llk, nicedir} Kula~
lnlla baz1 kotU haherler ula~maktad1r. 
Run a ne dersin? Yoksa sen dahi uyuyor 
musun ~ 

k1yor; onun da ba§IDI hafif hafif salilya· 
rak tasdik ettigini goriiyordu. 

Bununla beraber hemen karar veremi
yordu. Sanki Sank,mm yerine kimi geti
recegini tayin etmi~ degildi. Zaten Hoca 
Mustafa Efendi ile miifti de heniiz bu
na dair fikirlerini s3ylememi~lerdi. Pa
di1ah sormak istemiyordu; zira boyle bir 
sorgu kaymakam pa~anm azline veya i· 
damma karar vermekle birdi. AriSIZm 
ba§ka bir§ey sordu: 

- Sank~! Pa§ay1 yeni<;eriler istemcz
ler; Mkin sipahilerle nicedir? 

Hocalann ikisi de Padi§aha kendi fi
kirlerini hemen kabul ettirmeye ~ah~m•
yorlardl; boyle bir§ey yapmak bunak bir 
Padi§ahm bile Allahtan ilham ald1g1 
si:iylenen bir devirde en biiyiik giinahh. 
Fikirleri daima Padi§ahm fikri, !1i<; ol

mazsa ilham1 olarak gosterm"k U.z1md!. 
<;:iinkii Padijah «yeryiiziinde Allahm gi:il
gesi» idi. Kus)lr i§lemiyen Allahm elbet 
gi:ilgesi de kusur etmezdi. 

Sun'ullah Efendi: 

Bir, iki giine kadar Atatiirlc koprilsii -
niin orta dubalan da mahalline konula -
cakllr. ;limdiki halde dubalarm do§emele
ri yap!lmaktad•r. Kopri.iniin uzerinden 
tramvay ge<;irilip ge<;irilmemesi miinaka~a 
mcvzuu olmal.:tad~r. 1mar miidiirli.igii A

tatiirk kopriisi.iaden tramvay ge<;irilmeyip 
burasmm yalmz otobiis ve diger rnotorlii 
nakil vaSitalanna tahsisine taraftardtr. Bll 
noktai nazar galebe <;almakla beraber her 

ihtimale k.ar§l tramvay ray1 fer§inin hi<;bir 
rnahzuru dai olm1yacag1, tramvay ge~sin, 
g~mesin ray do§emeden zarar gelmiyece
gi beyan edilmektedir. 

Mukavelesine nazaran miiteahhid kiip. 
riiyii agustos ay1 i~inde teslim edecektir, 
Arada ktsa bir zaman kald1gma nazaran 
kopriiniin her iki ba§mm tanzimi lazJm 
gelmektedir. Y aptian tetkiklere nazaran 
Prost plammn bu kopriiniin iki ba~mm 
tanzimine aid k11m1mn tatbih ic;in iki bu
~uk milyon liuya ihtiy;u: vardJr. Bu va
ziyet karttsmda Belediye bu imar i~ini 
sonraya buakacak ve kiipriiniin kii§adm· 

- Bunu dahi tahkik ed~lim! da hi~ olmazsa burada mevcud yollan 1S· 

Dedi. ~ok ge<;meden gerek Padi,aha, lah edec.ek tertibat alacakttr. $imdiki hal
gerek Valide Sultana, hatta Mahfiruz de yeni kopriiniin iki batt toprak seviye· 
hasekiye, Anadolu ve Rumeli kazasker- sinden yilksekte kalmaktad1r. Binaenaleyh 
lerinden, 1stanbulun her biri binlerce mii· Belediye toprak seviyesini kopriiniin ha~ 
rid sahibi 1eyhlerinden de 1ikayet mek- Ianna kadar yiikseltilmesi i<;in 11fak kiip. 
tublan gelmeye ba§ladl. Bunlann arasm· ruler yapacak ve etraft da parke dosete
da Sank<;t Pa1amn kazaskerlikte him a· cektir. Bu in§aahn 27,000 lira olmak U
ye ettigi Elmevla Kafzade F eyzullah zere ke§fi yap•lmtt ve eksiltmeye konul • 
Efendi, Oskiidarh ;leyh Mahmud: ne- rnu§tur. 
fesleri hastalara §ifa, Kur'an veya Mu- :;:.::::!.:::~--------:--~-:-::--; 
hammediye okuyu§U lcafirlere hidayet $EH/R f$L£R/ 
veren s,vash ~eyh Abdiilmecid; Ayasof- Belediyedeki tefti,ler 
ya camiinde eline bir tek lciig,d almak· 
SIZtn bir,.ak tehirleri okumakla methur Miilkiye miifetti§lerinden !hsantn 
Terciiman $eyhi Orner Efendi; Siiley• Ktrl<!areli Valiligine tayin edilmesi i.ize-. 

d rine miifett~ Cemalle Hayri, Be)ediye • 
maniyede vatzlanm on binlerce ki,iye in· 

deki tefti§in ikmaline memur edilmijtir. 
leten, kotii h giirl'n vezi;lere kiifiirler sa- Miifetti§ler, Belediyedeki teftl~lerl • 
vurm~ktan ~;;~~kinmiyen lttibli Seyh Vatz nin ktsm1 azammt ikmal etmi;;lerdir. 
Emir; bir mediste yiiz meaele sorulsa Miifetti§lerin yanca Belediye fUbelerin· 
tekrar ettirmeden hepi,ne ayn ayn ce· de tefti§ yapmtyacaltlan ve bu ay so
vablar veren, bun)ara clair bir~ok kitab- nunda tetkiklerini tamamhyacaklan ha· 
larda neler yaz,)d,gmJ sahife ve aallrlarile ber almmt§tlr. 

birlikte aoylemekle tanmm1' olan Cerrab. Haskoy degirmenini Beledi-
Pa~a ;leyhi lbrahim Efendi de vardJ. ye mi alacak? 

Bu ~ki.yetler Padi~ahtn .. on' tereddiid-
lerini de kud1. <;:iinl<li kendilerini diinya Haskoyde bi.iyi.ik bir de~irmenin sahl· 
m~ltndan ve diinya zevkl~rinden ~ekmil bi diin, Belediyeye mi.iracaatle deglrme· 

I b d I I ·· 1 1 'ne ninin istanbulun un ihtiyacmm yi.izde o an u a am ann ya an soy erne en 
ellisini temin edebilecej!ini bildirerek 

imkan yoktu! be§ yiiz bin lira ktymetinde olan bu fab· 
S~nk<;1 Pa1a kendisi hakkmda neler rikayt 200,000 1!ray11 Belediyeye terke 

dii,iiniildiigunii &ezmi§ gibi o giinlerde haztr oldugunu soylemi§tir. Bele<iiye 
Mufti Sun'ullah Efendiyi azletmek iste- 1kt1sad miidiirlii~i.i bq hususta tetkikat 
di. Bu da Padi§ahm itimadsJzhgmt ar- yapacaktlr. 

tudt. Belediye iatikrazt Daltiliye 
Bin a Itt yiiz be1 Yllmm ilk haftast, ye- V ekaleti tarafmdan tasdik 

ni~erilerin ta§kmhklan ve ~artt eznafmm 
birka~ perde dahjl yiikselen ~ikayetlerile edildi 
ge;ti. 

Aym on birinde Padi,ah !fyhiilislam· 
Ia kazaskerleri kabul etti. Sonra Sank~1 
Mustafa Pa,ayt da ~agudt. 

D.,anda herkes merakla bekliyordq, 
Biraz sonra celladm da ayni kaptdan 

girdigi goriildii. 
Sank~mm adamlan i1i anladJlar; hirer 

iki1er IIVJ!maya ba,ladJlar. Bunda yand
maml§lard!; ~iinkii ~ok ge~meden kay· 
makam pa1anm ban•z govdeai siiriiklene 
surliklene orta kap•ya, oradan da kapm1n 
d11 tarafmdaki cellad veya siyaset ~·~
me•ine gotiiriiliiyordu. 

l)Jiiniin en yakmlan, ondan en biiyiik 
yard•mt gorenler, onun kusunuz ve y~
man bir vezir oldugun11 candan inanm1~ 
olanlar bile: 

- Ni~in ba1im kestiniz? Ni~in ol
diirdiiniiz? 

Diyemiyorlardt. Ya ba,lartnt gogiia
lerine igerek attsuyorlar; yahud oradan 
SIV1~mak i~in fmat gozetiyorlard1. 

Belediyenin Be!ediyeler Bankasmdan 
yaptlgt 5 milyon lirahk istikraz mukave
lesinin Dahiliye Vekili tara!mdan tas
dik edildigini yazmt§hk. Dahiliye Veki· 
linin tasdik ettijli mukavele, Ankaraya 
gonderilmi§lir. lkinci niisha, Vo.li tara
fmdan imzalanmak iizere buglinlerde 
§ehrimize gonderilecektir. 

Otelcilerin rniiracaati 
reddedildi 

Baz1 otelcilerin ViHiyete miiracaatle 
men'i israfat kanununa gore, 926 sene -
slnde Vilayet !dare heyetinde haz1rlan -
mt§ alan talirnatnamenin yeniden tathik 
mevkiine konulmasma itiraz ettiklerini 
yazmt~bk. Vilayet, bunlarm !tlrazlarml 
reddetmi§tir. Di~er taraftan <;:i~ek~iler 
cemiyeti ve diger bazt esnaf te§ekkiille· 
ride buna itiraz etmektedirler. 

Etnakliyah 
Bele<iiye, Dahiliye Vekil.leti vas1tasile 

bir kanun teklifinde bulunarak et nak • 
liyabmn kendislne btrak1lmasmt lste • 
mf§tlr. Nakil l§inl Belediye deruhde et· 
ti~j takdlrde §lrketin senevt yi.iz bin ll
rayt tecavi.iz eden kazanc1 Belediyeye 
kalocak!lr. 

Sofu Sinan Pal• •adaret kaymakaml 
oldu. Defterdar Haf1z Mahmud azle
dildi, yerine Ekmek~i zade Ahmed ge
tirildi. iki gun oonra ayni yerde yeni~eri 
ba~~aVU!U, biitiin Y"ni~erj orta)armm O· 
nunde, iki giin evvelki idaml hatulatarak, 
tehdid edercesine haykmyordu. 

- Pad:,ahlm, ciimle•i Sank~! Pa1a· 
nm ku•urudur. Yeni~eri kul!ann. meva
cib c;•kmad!~Indao ga \•van iizeredirler. 
Dunyay1 fitne ·~ nyor. Elbet uyamk bu- -
lunuruz, anc~k dwamiZI 1ahidlerile bir
likte arzetmrk, PadisahtmlZI ~iiphede bl· 
rakmamak, daha ayan eylemek dilerdik. 
Allahm inavetile bunu dahi yapt:k. 

r AtkaSt varl 

ingiliz askeri 

heyeti geliyor 
Bu sabahki Avrupa eksprcsile §ehri· 

mizc bir !ngiliz askeri heyeti geleoektir. 
Bu heyetin ba§mda T uggeneral Olund 
ile Yiizba~1 Sand ve diger refakat zabit· 
Jeri bulunmaktad1r. 

Bebek - Dolmabah~e yolu 
:Sebek • Dolmabah<;e yolunun tevsian 

in§asma aid tetkikler bitmi§tir. Bu yo!, 
bazt yerlerde, bllhassa Arnavudkoy(ir.de 
denize dogru bazt \'tkmblar vUcude get!· 
recek, virajalrda re£iljler yaptlacak ve 
yol, heyeti umumiyesi itibarile esash su
rette genl§let!leeek, Kuru\'e§me l.inlin • 
dekl depolar tamamile istimlak e<iile • 
cektir. 

Elini koynune soktu: oradan bir tomar 
c;Jkard1; a~maya ba,ladl. Bajtan ba§a 
yazd1 alan kag1d durrnadan a~11lvor, 
hiinkar sofwnm kap!Sma kadar uzuyor
du: 

- f1te Padilah1m, kaymakam pa1a 
kulunun kt1mrlan, andan sikayetc;i olan· 
lar ve sikayetleri hep burada yazll!d!r. 

Sun' ullah Efendi heyecanh bir sesle 
davayl anlatJyor; rasRele yapJyormu§ gi· 
bi, kiii!Jdda ;,,.ret edilmit olan en ag1r 
i1hamlan okuyordu. 

Bi:inci Ahmed, arama hocasma ba· 

!ngiliz askerl heyet Sirkeci ;,tasyonun· 
da istonbul merkez kumandanile mih
mandan Orhan ve diger alakalt 1ubaylar 
tarafmdan kar~1lanacakttr. Heyet bir 
miiddet Pera Palas otelinde istir~hat et
tikten aonra Vilayeti ve htanbul kuman
damm ziyaret edecek ve ak§amki trenle 
Ankaraya gidecektir. 

Y edikule - Bakukoy yolu 
Yed!kule ile Baktrkoy arastnda yapt· 

lacak asfalt yolun projesi haztrlanml§br. 
Bu yo! 25 metre geni§li~lnde, uzunlugu 
iki bu<;uk k!lometre olacakbr. 

Taksim Belediye fen memuru 
ceza gordii 

Taksimde Sad1kzade aparttmam i!· 
niindeki a<;tk <;ukuru vaklt ve zamanile 
kapatllrmadt~mdan mezkur mmtal;a 
Belediye Fen rnemuru hakkmda inzibati 
ceza tatbikma karar verilmi§tir. 

Memleket Haberleri ) 
Ekmek meselesi j Komiir depolart 

hala halledilemedi Y eni tesis-a-tm~u-=-=-· · skiidarda 

Diinkii toplanbda fmnci
larm ,ikayetleri dinlendi 

Ekmek nark1 ve ekmek c;e~nisinin tan
zimi i§i Belediyeyi ehemmiyetle me1gul 
etmektedir. Diin de Bekdiyede ikttsad 
miidUrii Salle tin riyaseti altmda T oprak 
Mahsulleri Ofisi lstanbul ~ubesi mildiir 
vekili N uri, F mnetlar cemiyeti reisi Ah
med R1za ve jehrimizdeki degirmenciler
le ktrmac.!ann i1tirakile bir toplanh 
yap!lml~hr. o~ bu~uk saat devam eden 
bu toplanttda istanbulun ekmek i1i esa
smdan tetkik edilmijtir. 

Buiiday meselesi 
Evvela latanbul ekmeiiinin imali i~in 

jyi bir bugday bulunmad1gt meselesi mev
zuubahistir. Bugiln bugday piyasasma 
halr.im olan T oprak Maruulleri Ofisidir. 
Tiiceann satt1g1 bugday pek azd1r. 

istanbul fmnc1lan degirmencilerin ver
dikleri unun Belediyenin istedigi rand: • 
mam temin etmedigini ve bu unlarm 
matlub ~etniyi tutll.lfmad!glnt ileri siir -
mektedirler. Degirmenci ve kJrmactlar da 
bu hususta fmnctlarla hemfikirdir. Fa kat 
bu hususta kabahatin kendilerinde degil 
T oprak Mah•ulleri Ofisinin verdigi bug
daylarda oldugunu soylemektedirler. 

DUnkli toplan!ida evvela bu cihet tet
kik edilmi1tir. Fmne1lar cemiyeti reisi ft· 
r:nctlarm §iir.9.yetlerini anlatml§hr. Bun
dan sonra degirmencilerin Toprak Mah
sulleri Ofiainin yakm zamana kadar yal· 
m% yumutak bugday aatmakta olduiiu· 
nu, ~imdi iae aneak uc;te bir ~ert bugday 
verdigini, aynca sert vermek kinse 5.5 
kuru1 fiat iatendiiiini, bunun d& bugiinkii 
ekmek narktna nazaran fahit oldug1.1nu 
soylemi~lerdir. 

Bunu miiteak1b T oprak Mahsulle;i 
Ofioi miidiir vekilinin miitaleaSt dinlenmil 
ve Ofisin ne gibi sebebler dahilinde boy· 
le bir salt! yapmaga mecbur oldugu hak· 
kmda malumat almnn§hr. 

Nihayet bu mesele hakkmda alaka • 
darlarm 1ikayet ve mUtalealannl tahriren 
1kttsad miidiirliiii;ilne bildirmelerine ka • 
rar verilmi1tir. 

Balrkallarrn ekmeii 
Ekmek narkmm idare etmomesinden 

dolayt fmnlarm bakkallara ekmek verme· 
me•i meaeleai iizerinde de aynea me111:ul 
olunmaktadtr. 

Belediye iati1are heydinin evvelce ek· 
rnegin imaliye fiatlannda yapt1g1 tenzi· 
!at esnasmda Fmnc1lar eemiyetinin mii
messilinin bu!unmadtit ve bakkallara ve· 
ya tablalcarlara ondahk verilmeai i~in 
imaliye ucretine bir miktar ili.ve edilme· 
mi1 oldugu dun yaptlan tetkikatla anla· 
t•lmtfhr. 

$imdiki halde bakkallar nark iizerin· 
den fmnctlardan ekmek almaktadtrlar. 
Tablakarlar ise yaphklan hizmete ve ve
reaiye vermelerine mukabil halktan ayn• 
ca bir para aldtklanndan faaliyetlerine 
devam etmektedirler, Ftnnctlar tehrin 
herhangi bir tarafmda bakkallara onda· 
l1k vermemek yliziinden ekmek kttltgt ~e
kilmesine rneydan vermiyeceklerini Bele
diyeye bildirmi~lerdir. 

Salahaddin <;am komiir 
havzaamda 

1~ Bankas1 umum! mlidliri.i Sallhaddin 
<;:amm komiir havzasmm l§letllmeslne 
aid baz1 tetkikler i~in Zonguldaga git • 
tigi haber ahnmJ§Ilr. 

Rumanyaya giden heyet 
Rumanya genelik te§kilall tarafmdan 

dave! edilen Tekirda~t meb'usu Hamdl 
Apakla beden terb!yesl mlifetti§lerinden 
Vildan A§lr ve gene! sekreter Cerna! 
Gokda~dan mute§ekkil heyet dun §eh· 
rimize donmiittli.r. Heye tazalan Ru • 
manya genclik te§killh ha·kkmda yap • 
ttklan tetkiklere ve mii§ahedelere dair 
bir rapor haztrltyarak Maarlf Vekaletl
verdirm I yeceklerd !r. 

yaprlacag1 hakkmdaki 
haberler dogru degil! 
lrnar plamna gore, tanzim edilen ls

tanbulun 5 senelik programm1 Na!Ja Ve
kaletine gotiirec.eklerini yazd•ihmtz Be!e
diye imar miidiirU HiisnU ile Harita mii· 
diirii Galib, diin oi!lc trenile Ankaraya 
har~ket etmitlerdir. 

Belediye, on be§ senede elli milyon 
lira sarfile 0ehrin ,imdiki manzarasuu 
esaslt surdte degi§tirecektir. 

irnar programma giren saha dahilin -
deki arsa ve bina sahiblerinden bu mmta
ka iizerinde bina in§a ettirmek veya mev
eud binalanm tadil etmek isteye11lere mii
saade verilmiyecegi gibi bunlardan pia • 
nm tatbikt esnasmda yapl!gl binay1 ytk
mak i~in taahhiid senedi vermek i.izere 
miiracaat edenlere de rniisaade edilmiye
c.ektir. 

Y apt ve yo liar kanununa gore, bir ••h· 
rin imar plam tasdik edildikten sonra, 
belediye, be~ sene zarfmda istedigi yerde 
in1aata miisaade edip etmemekte serb .. t
tir. Bu miiddet bir be& sene daha temdid 
edilebilecektir. Miiddetin hitam1nda in -
,aata miisaade edilrni}·en mahallm istim
lak edilmesi §arthr. 

Diger taraftan Ankaraya giden heyet, 
istanbul Belediyesinin teklif ettigi mu • 
ad del istiml.ilc kanunu halckmda da N a· 
f1a ve Dahiliye VeHietlerine izahat ve
recekleri gibi ayni zamanda hamlanm11 
alan yap1 ve yollar kanun projesi iizerin
de de izahatta bulunacaktir. 

lstimliik kanununun Belediyece teklif 
edilen §ekli §ehirlerimizin iman icin ~ok 
faydah olrnakla beraber alakadar yiiksek 
makamat bunun baz1 noktalanm tasarruf 
haklanna mugayir gordiiklerinden teklif 
edilen tekilde kabuliine miitemayil go -
riinmiiyorlar. Y ap1 ve yollar kanununun 
ise Biiyiik Millet Meclisinin bu i~tima 
devre5ine yeti1emiyecegi anlattlmaktadJr. 

Lirnan meselesi iizerinde yeniden in -
c.elemeler yaptlacag1 anla~•lmaktadtr. 
Duydugumuza gore, istanbul limamnm 
Halice dogru almmatl ve Karakoy kop
riiai.iniin i~eri ~ekilerek Halicden o 1ekil
de istifade edilmesi de bu etiidler ara· 
ttndad1r. 

Her nekadar tehircilik miitehaseisJ 
Prost kiimiir depolannm limana yakm bir 
yerde bulutunaStnl istemekteyse de halen 
bunun icin yer bulunmu1 degildir. Ko -
mUr depolarmm Oskudarda yap1lacaR1 
hakkmda bazt gazetelerin verdigi malu· 
mat, uydurmadtr. Zira boyle bir hal, 
fevkalade manzaraS! alan Oskiidan Ku
ru<;eomeden daha kotii bir hale sokac~k
ttr. 

Bu vaziyet hr, .. mda komiir depolan· 
mn belediye hududlan haricinde, fabt 
demiryolu giizergahmda bir maballe nakli 
dil1iiniilecektir. Bu hususta hi~bir karar 
verilmemistir. 

Sergi haz1rhklari 
11 inci yerli mallar sergi.si komitesi 

dUn Milli Sanayi Birliginde birlik reisi 
doktor Halil Sezerln riyaseti altmda bir 
toplantt daha yapm•§llr. 

Bu seneki sergide dekorasyon ve I<'Z· 
yini k•smm fevkalade olmast i~in mm • 
taka Ticaret miidiirli Cemal Ziyamn ri
yaseti altmda Ticaret Odas1 umumi ka· 
tibi Cevad Diizenli, mimar dekorat6r 
Vedad ve dekorator Gotye'den miirek • 
keb blr heyet sel'ilmi§tir. 

Evkaf, memba sularmm 
fiahnl indirmedi 

Belediye ikllsad miidilrliigii, memba 
sular1 sa!t§mdaki ihtikann oniine ge<;e
cek tedbirleri almaktadtr. Evkaf, elli ku
ru§a verdij!i damacanalan daha ucuza 
veremiyece~i cevabtm verml§tir. Dlj!er 
memba sulan sahiblei"ile de temaslar 
yap•ld1ktan sonra bunlann sab§ fiatlart 
iizerinde kararlar verilecektir. 

Naf111 Veklllmlz, diin MUhendls mektebinde bir dersi takib ediyor 
~ehrimizde bulunan Nafta Vekili General Ali Fuad, diin beraberinde 

kalemi mahsus miidi.irii ve nafta erk~nmdan bazt zevat oldul{u halde, Yuksek 
Mlihent'.is mektebini ziyaret etml~. mektebin smtflanm, yemekhan. e ve ya-~ 
takhanesini gezmi~. baz1 stmflarm imtihanlarmda ha7.tr bulunmu~tur. 

General Ali Fuad diger baz1 naf~a mliessesatmt da gezmi~tir. 
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Siyasi icmal 
ingilizler ve Y ahudiler 
fE ili•tin meselesi bir Arab • lngi· u-- liz sava11 yerine, bir lngiliz · 

Y ahudi miibarezesi 1eklini aid•· 
Diinya Y ahudi alemi; kendisinin en bii· 
yiik dii~mam milli sosyalist Almanyasl 
oldugu halde, ~imdi bunu bir tarafa b1· 
rakarak, ikhsadi, siyasi, diplomasi, mali 
her tiirlii vesaite ve hatta silah ve hom· 
baya da miiracaat ederek ingiliz hiiku· 
meti, !ngiliz askeri, 1ngiliz zabJtasile ba· 
zt cihetten Arablarm tethi§ hareketini gal· 
gede birakacak bir ~iddetle miicadele et· 
mektedir. 

Diplomasi sahasmda milcadelenin sik· 
let merkezi bugiin Cenevre' de bulunuyor
Arnavud Kralmm, memleketinin ltalya 
tarafmdan istilastnt protesto eden miira· 
caatnamesini Milletler Cemiyeti misak1· 
mn hangi maddesine dayandtgl tasrih e· 
dilmemi§ oldugu bahanesile geri biCakao 
ve ~eko - Slovakyanm Almany!'ya ilha· 
bm protesto eden eski Cumhur Rei'i 
Bene§'in bugiin bir temsil otfatmt haiz 
olmad1gt vesilesile milracaatini reddedeo 
Milletler Cemiyeti; diinya Yahudilerioi 
Am Mukaddeste toplamaya ~ahjan si· 
yonist te§kilatmm reisi ve Filistin Y ahu· 
dilerinin resmi mercii ve miimessili Dr. 
Weizman'm Filistinde ekseriyet daima 

Arablarda kalmalc iizere miistakil bir 
devletin muayyen bir intikal devresindeo 
sonra te§lciline aid karan ihtiva eden Be· 
yaz Kitaba kar§l Cenevrede ya phg1 pro· 
testoyu dinlemeye mecbur kalm!Stlr. <;:iin· 
kii biitiin diinya y ahudi alemi doktoruo 
arlcasmdadtr. 

Weizman, Filistinde Y ahudiler i~in 
milli bir yurd tesis edilmesini Balfour 
ile kararla§hran ve bu ingiliz devlet ada· 
mtmn malum beyannamesinde ba§hca 
ami! olan ve cihan mali ve iktlsadi kuv· 
v.tini elinde bulunduran Y ahudileri ve 
bah usus Amerikamn Y ahudi bankerlerini 
!ngilterenin imdadma sevkederek Umu· 
mi Harbi kazanduan maruf bir simadtr. 

,Simdi bu salahiyettar Y ahudi miimes· 
sili Beyaz Kitabm ihtiva ettigi, ingiltere 
hiikumetinin parlamento tarafmdan tas· 
vib edilen karan Balfour beyannamesine 
ve lngilterenin Umumi Harbi kazanmak 
i~in Y ahudilerden fedakarlJk ve yardnP 
istedigi zaman yaphg1 taahhiide taban 
tabana z1d oldugunu resmen Cenevreye 
bildirmi§tir. 

Re•r)l.t Yahudi aiamnm bq protestosu, 
1imdi Cenevrcde toplanan, Milletler Cc· 
miyehnm keodisi tarafmdan «manda» 
auretile oteki beriki devlete emanet edi· 
len eski Almanya ve Osmanb impara· 
torluguna aid memleketlerin iJlerine ba· 
kan komisyonuna verilmi1tir. Komisyon. 
Milletler Cemiyetinin i~timat miinasebe· 
tile ,imdi Cenevrede toplanmt!ltr. Fakat 
daha ilk celsesinde komisyon akoam1~11r. 
<;:iinkii, hpanya burada murahha• bulun· 
durmaktan imtina etmi1tir. Yeni lspan· 
ya hiikumetinin bu t•,rz1 har•lceti, AI· 
manya, }aponya ve !talya ile on dokuz 
kii~iik hUkiimet gibi, bu mi.iesseden bii•· 
biitiin aynlacagma ilk alamet te§kil et· 
mektedir. 

Arab alemine gelince, Beyaz Kitab· 
daki plan eski projelere nazaran Arabia· 
nn ~ok lehinde olmakla beraber Arabian 
tatmin edememi,tir. Bunun ba,!Jca se· 
bebi, Arab ve islam aleminin biiyiik e
hemmiyet verdii!i Kudiis Biiytik Miiftisi 
Emin • el- HUseyninin bir daha Filistine 
avdet eylemesine kat'iyyen mii~aade e· 
dilmiyecegine dair Londra kabinesinin 
verdigi karardiT. hte Y ahudilerin miica
dele ettigi ve Arablarm Rayrimemnun 
bulundugu bir zamanda !ngiliz Beyaz 
Kitabmdaki Filistinin istikbaline aid plan 
Cenevrede mandalar komisyonunda mii· 
zakere edilecektir. 

Muharrem Feyzi TOC.4 Y 

Somikok fiatlar1 indirildi 
ikllsad Vek.ileti siimikok fiatlar1 i.izc· 

rinde yapmakta oldugu tetkikleri ikma I 
etmi§, bir taraftan ki:imi.ir fiatlannm da· 
ha fazla indirllmesi miimki.in goriildi.i -
glinden ve diger taraftan da mem!ekc -
tin ikllsadi blinyesi si:imikoku daha ucu
za yakmagt icab ettirdiginden somikol< 
fiatlannda ton ba~ma iki lira 25 kuru~ 
birden tenzilat yaptlml§llr. Bu suretlc 
§imdiye kadar F.O.B. Zonguldak tcslimi 
tonu 17 lira 25 kuru§ olarak sablan 30-
mikok, §imdi F.O.B. Zonguldak 15 lirn· 
dan teslim olunacakllr. 

Ankara, istanbul ve izmirle diger so· 
mikok istihlaki fazla alan §ehirlerde 
belediyeler, bu tenzilittt nazan dikkate 
alarak zarur! masraflar ve muayyen a
lan kiln hesabhyarak ki:imiirii kontr0l 
altmda sattlracak ve ihtikara meydan 
verdirmiyecektir, 
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lngilterenin .... 
vereceg1 

Polonyaya 
istikraz 

-------
Lehistan hiikumetinin mali eksperlerinden 
Miralay Ko~, istikraz i~?i i~in Londraya gitti 

Londra 13 (a.a.) - Polonya hiiku - letinin halihamda cereyan etmekte olan 
metinin mali eksperlerinden miralay hadiseler muvacehesindeki mutlak bir1igi
Koc'un bugiin Londraya gelmesi beklen- ni mii1ahede ettim. Biitiin bu unsurlarm 
tnektedir. bi1hassa zabitlerin, kii«iik zabitlerin ve 

Daily Express gazetesinin bildirdigine efradm bu mes'ud ittihad1, ba1hca mezi
gore Koc, 1ngilterenin Polonyaya ikra - yeti keyfiyet bakJm1ndan olan bir heyeh 
zatta bulunmaSJ i«in gayriresmi 1ekilde mecmua te1kil etmektedir. 
mtizakerelere giri~ecektir. Polonyada nazan dikkati celbeden 

Leh ordusunun k1ymeti ba~ka bir10y de her sahada orduya yar-
Var~ova 13 (a.a.) - Varjova'dan d1m etmekte olan milletle askerler arasm

ayr~lmakta olan F ranSIZ generali F aury, daki SJb birliktir.» 
Kurjer Warszawski gazetesinin bir mu- Malum oldugu ve .. hile General Faury, 
harririne beyanatta bulunarak 1oyle de- bundan evvel 10 sene miiddet Polonya-
rn. t' da bulunmu•, 1919 dan 1929 a kadar lj Jr: ' 

«- Polonya askeri, diinya yiiziindc- Var~ova askeri mektebinde profesor1iik 
ki askerlerin en iyilerinden biridir. Po • etmi1tir. 
lonya hiikumeti, miisellah kuvvetlerini Danzig hiikiimetinin protestosu 
diinyanm en miikemmel ordular~nm esli- Berlin 13 (a.a.) -Danzig hiikumeti, 
ha ve malzemesine muadil silah ve mal- Polonya miimessiline Lipinski meselesi 
zeme ile te .. hiz etmi~tir. Biitiin Leh mil- hakkmda ~iddetli bir nota tevdi etmi1tir. 
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Macar hiikumet 
• • • parbsinin program1 

Y eni dostlar 
eskilere de 

aranacak, 
hiirmet 

olunacak 
Budapejte 13 (a.a.) - Macar aiansi 

bildiriyor: 
Hiikumet partisinin ilk kongresinde 

Ba1vekil Kont T eleki, hiikumetin prog
rammJ a1ag1daki 1ekilde tavsif eylemi1 -
tir: 

1 - Anayasanm muhafazas1 ve !id
detle miidafaaSJ, 

2 - Macaristan dostluklar aramakta, 
fakat eski dostlar~na sad1k bulunmakta 
ve kendi menfaatlerine hiirmet eden hcr
kesin menfaatlerine riayet eylemektedir. 
Macaristan hiir kararmm ve hayatmm is
tiklalini kurmaga fevkalade ihtimam et
mektedir, 

3 - Ordunun inki1af1, 

4 - Ekonomisinin ve istiklalinin tar
!ini, 

5 - Sosya\ bir program haz1rlanmas1 
ve herkes i~in en iyi hayat 1artlan temi
nJ, • 

D11 politika, tecriibe edilmi$ olan bu
gtinkii istikametini muhafaza "edecektir. 

Alman. Macar miizakereleri 
Budape§te I 3 (a. a.) - Alman na· 

Zirlarmdan Claise Horstenan ile matbuat 
•ervisleri 1efi ve doktor Dierrich'in bu 
hafta sonunda Budape§teye gelmeleri 
beklenmektedir. 

ltalyan Naz1r1nrn temaslan 
Budape§te 13 (a.a.) - Devlet Na

zm Kont Volpi eli Misurata, diin Ma
caristan Maliye Nazm Remenyi Schnel
ler tarafmdan ~Crefine verilen ogle yeme· 
ginde ham bulunmustur. 

Kont Volpi, ogleden sonra Budape§· 
te' den ayr~lmijhr. 

Louvre miizesinde miihim 
bir hirsizhk 

Paris 13 (a.a.) - Louvre miizesin • 
de, 1913 te ]oconde'un ~ahnmaSJm hatJr
latan sansasyonel bir sirkat hadisesi ol -
mujtur. Hadise, san'at aleminde biiyiik 
bir heyecan tevlid etmijtir. 

Ciir'etli bir hlfSJZ diin ogleden sonra 
galeriler kapanmadan biraz evvel 18 ;nci 
asnn FranS!z san' at eserlerinin en kJymet
lilerinden birini ~almljhr. Caiman eser 
«Lakayd» isminde Antoine Watteau
nun meshur bir tablosudur. Tablonun u
zunlugu. 25 santimetre, genijligi 20 santi
melredir. Eserin k1ymeti 3 mi\ygn frank 
olarak tahmin edilmektedir. 

CUMHURIYET- Yukanda, Pa
ri•in Louvre miizesinden, bir tablosun•m 
~almdigmi okudugunuz Antoine Watteau 
1684 te Valenciennes'de dogmu~ ve 
1721 de olmU§tUr. Kendisi devrinin 
-san'at tarihinde yer alan- biitiin diinyaca 
maruf ressamlarmdand!f. Gene Louvre 
miizesinde bulunan Lcembarquemcllt 
pour Cythere isimli tablosu bilhassa mej· 
hurdur. «Lakayd» tablosunun c;ahm~mm 
diinya san'at aleminde bUyiik bir a1aka 
ve heyecan uyand!fmaSI tabiidir. 

lngilterede bir istihbara t 
nezareti kurulacak 

Londra 13 (Hususi) - 1ngilterede 
bir istihbarat Nezareti kurulacakl!r. Y e
ni Nezarete, 1ngilterenin sab1k Roma 
BiiyUk El~isi Lord Port tayin cdilecek
~ir. 

Cezire' de k1yamf 
--~---

infisalciler, hiikumet 
konagm1 basarak ma
halli idareyi ele alddar 

iskenderun 13 (Hususi rnuhabin
mizden) - Suriye gazetelerinin Pa
risten aldiklan bir habere atfen 
yazd1klarma gore, Fransa hiikil
meti, Hatay i§i bittikten sonra, Su
riyede kra!l!k ilan etrnege karar 
vermi§ bulunmaktad1r. Bu fikrin 
Fevkalade komiser tarafmdan ilti
zam ve Hariciye Naz1rhgma kabul 
ettirdiili ilave olunuyor. 

Cezirede, bjlarmda Hoca Aga ile 
Siiryani dcspotu Habibin bulundu
gu infisalciler, Suriyeli memurlan 
kovarak hiikilrnet konagma Cezire 
bayragm1 ~ekmi~ler ve mahalli ida
reyi ele a!mJ§lardlr. 

Lazkiyede Suriyeli rnemurlar, 
tamamen azledilm~lerdir. 

Bel~ikaya kabul 

edilen Y ahudiler 

Hiikumet, 200 Y ahudinin 
muvakkaten oturmasma 

izin verdi 
Briibel 13 (a.a.) - Hiikilmet, 

Saint-Louis vapurunun 250 Alman Y a
hudi miiltecisine muvakkaten Bekikada 
oturmak miisaadesini vermi1tir. Y ahudi 
insaniyet muhibbi komitesi, bunlarm ika
met masraflanm deruhde edecektir. 

Malilm oldugu ve~hile Holanda da 
Saint-Louis vapurunun ZOO yolcusuna 
muvakkaten Holandada oturmak mii • 
saadesini vermi~tir. 

Saint-Louis vapurunda 900 miilteci 
vard1r. 
500 Alman Y ahudisinin macerasr 

Biikre1 13 (a.a.) - Panama cumhu
riyeti bayragmi ta~1yan Manara vapuru, 
evvelki ak!am Almanyah 500 Y ahudi 
miilteciyi hamil oldugu halde Rumanya
nm Mangalia limanmdan hareket etmi!
tir. 

Ayni gUnde Aghio Nikola vapuru, 
552 Y ahudi miilteciyi hamil oldugu hal
de Balcic limamnda bulunuyordu ve ha-

reket i~in miisaade taleb etmijti. Ancak 
bu vapura hareketi i .. in istedigi miisaade 
verilmemi~tir. Bu yolcular arasmda 152 
miilteci, D achau'dakl taha1~Ud kampm

dan gelmi!ti. Bu mUlteciler, memleketi 
terketmek i .. in ii.. aydanberi Kostencede 
intizar vaziyetinde kalmi§lardn. Memle

keti terketmek i .. in vaki te!ebbiislerin a -
kamete ugramaSI U1.erine tekrar Kosten
ceye donmii$ olan bu miiltecilerin vaz1 -
yeti vahimdir. 

Bun dan bajka 1300 miilteci, Tuna 
nehri iizerinde ii<; nehir vapuru i~inde yol· 
Ianna devam etmek imkanmJ gozlemek
tedirler. Bu miilteciler, pasaportlanm 
Sanghav i .. in vize ettirmi1lerdir. 

Almanya erkamharbiye 
r eisinin seyahati 

Berlin 13 (a.a.) - Ordu erkamharbi
ye reisi top~u Generali H alder, Estonya 
erkamharbiye reisi General Reck ve 
Finlandiya ordusu kumandam General 
Osterman tarafmdan ge~enlerde Alman • 
.vaya yap1lan ziyaretleri iade etmek rnak
'adile bu aym sonunda Estonva ve Fin -
landiyaya gidecektir 

< l 

Hadise!er arasmda 

Harem heyecam 
~ kuyuculanmdan mektuh ya
~ g1yor. C•iihk, o;•ghk, o;•ghk. 

Ve biitiin bu <;lghklann tek 
mevzuu §U: Barem, harem, harem. 

Kiio;iik ve biiyiik memur, az ve o;ok 
iicretli, aorgu hakimi veya bankac1, 
hatta bal<kal, kasab, terzi, ahc1 veya 
ona bagh sabc1, herkes baremle ala
kah. 

Meger eski ve yeni halite barem, 
bu milletin tam midesi iistiinde bir 
yaraym••· 

Herkes Biiyiik Millet Meclisinin 
yapacag1 ameliyab bekliyor. 

Ald•g•m mektublan huraya s!gdtr
mak degil, mevzularmi ve iddialanm 
hulasa etmek degil, sadece maddele
rini malamak bile imkans1z. 

Y almz, miinevver bir okuyucum, 
yeni harem layihasmm iio; biiyiik ha
tasmi, burac•kta gozden gec;irilehile
cek bir sadelikle hulasa etmi§. Layi
hamn ii~ kusuru: 

1. - $ehadetnameye mutlak bir 
k1ymet izafe etmesi, 

2. - Asgari maa§ haddinin o;ok 
dii§iik olmasi, 

3. - Terfiin miinhas1ran zaman!a 
mukayyed olmas1. 

Birinci madde iistiinde o;ok §ey ya
Z!ld•; ikinci madde, iistiinde konu§U· 
lamayacak kadar hakh ve a<;Ik bir cla
va; ii<;iincii madde, ba§ka yoldan, 
gene diploma meselesinin on plana 
koydugu enerji, liyakat ve ehliyet da
vasmt ao;1yor. Y eni barem layihas1, 
eskiden memurlar io;in oldugu gibi 
§imdi iicretlilerin de miinhaman za
manla terfilerine imkan veriyormu§. 
Diplomahlar ic;in ii<;, diplomasJZlar 
io;in dort sene. Y ani? 

Yani, bu otomatik terfi, biitiin iic
retlileri ve memurlar1 fazla <;al!§ma
ga degil, asgari enerji sarfma davet 
eden ve liyakat fark1 aramadan hepsi
ni otomat haline getiren uyu§turucu 
bir sis tern: $oyle boyle .,;ah, ve terfi 
zamamm bekle! (;iinkii yiikselme
nin ol.,iisii ne enerji, ne liyakat, sade
ce: Zaman! 

Fakat bu ii<; maddeden evvel bir 
dava daha var: Y eni harem layihasi, 
iicretlilerin maa§mi memurlann ayhk 
seviyesine indiriyor, kollarm1 hagh
yor, fakat onlari memurlarm hakla
rmdan, mesela senelik uzunca bir 
izinden, tekaiidiyeden ve saireden 
mahrum birakiyor. 

Bu nisbetsizligi miidafaaya kalka
cak bir manhgm safsataya benziye
cek kadar bile haysiyeti olamaz. Ma
nasiz cevablar almamak io;in «nio;in ?» 
diye soram1yoruz, yalniZ Meclisin 
verecegi karan hekliyoruz. 

Barem layihasini tashih ic;in, iistiin
de gezinecek her kalem, bu memleke
tin biiyiik yaralarmdan birini kaz1yan 
kurtanci bir ne§ter olacak. 

PEYAMI SAFA 

Bir katil mahkOmu 
tek ba~ma imrahdan 

Ankaraya gitti 
Abdullah iki ay Ankarada 
kalacak ve mahkumlara 

miirettiblik ogretecek 

Ankara 13 (Telefonla) - tmral,da
ki katil mahkumlarmdan Abdullah Anka 
ra hapi.anesinde iki ay miiddetle kalmak 
ve matbaa ki'mmda ,ahsan mah'kumlara 
is ogrettikten sonra yerine donmek Uzere 
tmrahdan sehrimize gonderilmistir. Yal
mzba§ma seyahat eden mahkum sehre pe· 
Iince evine dahi u~ramadan dogruca C e• 
becideki harisane binasma giderek miidli
rU gormUs, katil mahkilmu olduguna dair 
vesikasm1 gi:isterdikten sonra iki ay m~l· 
baa k"mmda ,ah<mak iizere iceri 11irece· 
gini bildirmi1tir. Mahkum Abdullah ha
oi•ane mUdUrUnden mii.aade alarak bes 
dakika evine ugrad1ktan sonra hapisane
,.f" dOnmii~liir. 

Baremin mUzakeresine 
Bugun devam edilecek 
Birc;ok maddelerin miinaka§a 
yolu ac;acag1 tahmin ediliyor 

Ankara 13 (Telefonla) - Barem 
kanununun heyeti umumiyesi iizerinde 
cereyan eden mUzakereler bittigi i~in 
Meclisin yannki (bugiinkii) i<;timamda 
maddelerin teker teker miinakajasina ge
tilecektir. Kanunun biitUn memlekette 
uyand1rm1~ oldugu geni1 alaka, Mecliste 
de goriindUgiinden miizakerelerin heye -
canh olaca~, bir~ok hatiblerin maddeler 
uzerinde durarak tenkidlerde bulunacak
lan ve bilhassa Miistakil grupa mensub 
meb'uslann muhtelif noktalar iizerinde 
!Srar edecekleri tahmin edilmektedir. 

s 
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Franslz Sosyall"zmt"nde buhran biifs~~.~\: ::!~~~:· temin edebildigi 

• Fran11z Sosyalist 
Kongresi miinasebetile-

BugUnkii F ranSiz sosyalizmi, gerek 
doktrin itibarile, gerek fukac1hk bakimin
dan derin bir buhran ge<;irmektedir. Bil
hassa ge<;en hafta i<;inde Nantes'te top
lanan F ranSIZ sosyalist fnkaSI umumi 
kongresi, bu buhranm biitiin incelij;iile te
zahUr ettigi bir sahne olmujtur. 

F ram1z fnkalannm dogu1 ve tekamii
lUnii takib edenler <;ok iyi bilirler ki asn
miZID baslarmda muhtelif sosyalist cere· 
yanlara vahdet temin eden, bun1an (Bir
le!mi$ sosyalist fukas1 - Parti socialiste 
unific) ismi ve P. S. F. U. i1areti alh:t· 
da te~kilatlanduan rnejhur filozof ] aurcs
dir. Filhakika ilk defa 1905 te miittehid 
bir sosyalist program vUcude geldi. Buna 
gore fnkanm as1l gayesi «istihsal ve mii
badele va"talanm sosyalize etmek, ser
mayeci cemiyeti kollektevist cemiyete kal
beylemek» ti. Fuka bir taraftan da bu 
urnurni ana gaye yanmda kii .. iik gayeler 
de takib etmekte, diii;er firkalarla birle$· 
mekte, bu yiizden bir<;ok dahili buhran
lara maruz kalmaktad!f. 

1905 ten bugUne kadar F rans1z sos -
yalist f~rkasmm ge .. irdigi buhranlara goz 
at1lacak olursa bilhassa 1919 da vukua 
gelen bir buhranm fukanm yap1s1 iizerin
de hala devam eden bir tesir icra ettigi 
goriiliir. Ciinkii bu tarihtetir ki fnkanm 
aSJI sol cenah unsurlan, firkadan aynla
rak miifrit doktrinli bir sosyalist fnkaSI 
kurdular. Bu yeni f1rkanm F rans1z ko· 
miinist f~rkasJ oldugunu soylemege hacet 
yoktur. Diger taraftan sosyalist fnka, 
merkezi Amsterdam' da bulunan ikinci 
«beynelmilel» e baghyken, sosyalist hr
kanm i .. inden aynlma suretile vUcude ge· 
len yeni firka, merkezi Moskova' da olan 
ii<;iincU «beynelmild» e bagland1. hte 
1919 dan bugiine kadar FranSiz sosya
list fukasmm maruz kaldigi buhranlann 
hakiki sebebini burada aramahdn. 

Ge<;en hafta i .. inde Nantes' de toplanan 
F rans1z sosyalist kongresi, ayni buhranm 
bir ba1ka 10kilde devam ettigini goster
mekten ba1ka bir i~C yaramami$hr. Buh
ramn mekanizmaS!m kavramak i .. in han
gi mesdelerde aynhklann vUcude geldi
gine i1aret edelim. 

Her10yden once harici siyasette otori
ter denen memleketlere kar11 ahnacak va· 
ziyet, demokrat denen memleketlerle ya
pllacak i1 beraberliginin mahiyeti, dahili 
siyasette ise radikal • sosyalist olan Da
ladier kabinesinin «kararname • kanun» 
Ian karj!Smda tak1mlacak hath hareket, 
sekiz saat .;ah1ma prensipine sadakat, te1· 
rii fonksiyonun velev k1sa bir miiddet ol· 
sun talikim red meselesi, ayan meclisinin 
salahiyetlerinin tahdidi, nisbi temsil i1i ... 
ilah ileri siirUliiyor. 1simlerin ve kdimele
rin sonuna, biraz da mizahi bir maksadla 
«izm» lahikaSI takmaktan pek ho1lanan 
F ranSizlar, birka .. giin evvel nihayet bu
lan sosyalist kongresindeki muhtelif te
mayUl\ere he men hirer 151m taklllar: 
Blumizm, Paul-F aurizm, Synthetizrn. 

Bunlardan iki evvelkisi, yukarida ba
ZIIarma i1aret ettigimiz dahili ve harici 
meselelerde sol ve sag cenahlara reislik 
eden sosya\ist 1eflerin isimlerinden ya -
ptlmi!, ii<;iinciisii ise, aray1 bulmaga ... -
h1anlarm faaliyetine alem te1kil elmt!lir. 

Blumist'lere gore harici siyasette oto· 
riterlere kar11 daima sert, 1iddetli dav • 
ranmak, hatta arka ~evirmek, bu suretle 
i<;inde bulunduklari ikhsadi buhram ar
hrmak laz'mdlf. Buna mukabil otoriter 
olmJyanlarla SJki miinasebet tesis etmeli
dir. Dahili siyasette «kararname • ka • 
nun» !ann ameleye elveri1li olm1yan mad
delerine kar~t mUcadeleden sarfmazar 
edilemez, milli sanayi miiesseselerinde bi
le kirk saat esasmdan fedakarhk yap;:a
maz. Ayanm salahiyeti, azami derecede 
tahdid edilmelidir. (L. Blum'un ge,en 
seneler i .. inde bir defa ayan tarafmdan 
dU~tiriildiigU hahrlardad!f). Parlamento, 
hi~bir suretle faa\iyetten ahkonamaz ve 
sosyalist fuka azalan, isterlerse, diger 
miifrit sol fuka ve tejkilatlarla elbirligi 
yapabilirler ... ilah. 

Bun a mukabil Paul-F aurist'ler, harici 
siyasette fazla 1iddetin aleyhindedirler: 
Otoriterlerin iktJsadi buhranlanm arhr· 
mak, neticede Avrupamn ikt!Sadi muva
zene.ini bozacaktu. Diger taraftan bir 
memleketin dahili rejimi bizi alakadar 
etmez. Daladier'nin emirnamelerine kar11 
1imdilik fazla reabiyon yapmak dogru 
degildir. Nihayet sosyalist fuka men -
sublanmn, haricdeki firkalarla, bilha"a 
«komiinistimsi - communisant» te1ki!atla 
mesai birliginde bulunmas1 asia kabul 
edilemez: Sosyalist aksiyonun vahdetini 
her pahaya muhafaza etmek lazJmd.r. 

hte sosyalist kongresinde .. arpijan fi
kirlerden birka<;t. Cok hararetli miizake
relere sebebiyet veren tez .. arpi$lllalan 
esnasmda L. Blum'un hastahg1 yiiziin -
den vukua gel en bir fas1la olmasaydi, sos· 
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yalist fuka i .. inde aynlmaga kadar giden 
bir buhran viicude gelmesi pek muhte • 
meldi. Fa kat fuka reislerinden birinin 
hastahgi, buhran Uzerinde yumu!atiC! bir 
tesir yaph. Bir giin hasta arkada!IDI zi
yaret eden Paul • Faure, rengi solmuj 
Blum I karj!Sinda yumujadJ. 0 zaman iki 
cenah1 uzlajhrmaga ~ah1an Sentesizt'lerin 
yiizii gUldii. Sentezci grupun reisi A. 
Riviere'in teklifini 7580 ki!ilik kongre
nin 6395 azaSI kabul etti. Bu karara gO
re sosyalist fuka, milletler arasmdaki iyi 
miinasebetleri teshil edecek he.rtiirlii ted
biri gozoniine alacak, parlamentonun ta
lik edilmesi esasma kar11 miicadelede bu
lunacakllr. 

Goriiliiyor ki sentezcilerin goru,ti, da
ha dogrusu bir hasta ziyaretinin yumu!a· 
hc1 tesiri, F ram1z sosyalist kongresini ye
ni bir buhrandan kurtanyorl Fa kat aca· 
ba bu kurtulma ~ok siirecek mi) Sag ga
zeteler, bu anla~manm alt1 ayl1k bir mti· 
tarekeden ibaret oldugunu soyliiyorlar. 
Bu takdirde all! ay sonraki bir ba!ka 
kongre nasii bir netice verecektir) 

Bize gore F rans1z sosyalist fukasmm 
vakit vakit maruz kaldJgi buhranlarm ha
kiki sebebi, hrkanm istinad ettigi i<;timai 
smdm yoklugunda veya vahdetsizliginde
dir. 1919 buhram, emek<;i zUmresini fu
kadan k1smen ay~rd1, bu suretle aSil sos
ya\ist ideoloji, fukamn haricinde bir ba!
ka fnkaya mal oldu. Sag ve demokrat 
fnkalar, sermayedar ve bUyiik borjuva 
s1mflanna, radikaller orta, kii~iik borjuva 
ve koylii Simflanna, komiinistler emek .. i 
ziimresine istinad ederken sosyalist fuka, 
hangi smda ve ziimreye dayamyor? hte 
bUtUn mesele buradadu. Sosyalistler, 
kendilerinin amele Simfile beraber ayni 
zamanda kalifiye denen amele zUmresi • 
ne, idealist sosyalizm giiden miinevver 
kUtlesine istinad ettiklerini de iddia et • 
mektedirler. Diger taraftan saglar, bi1 -
hassa Ch. Maurras tipindeki miifrit sag
Jar, sosyalist f~rkay1, bir nevi beynelmilel 
Musevi teJkilah olarak goriiyorlar. Her 
nekadar fukanm bilhassa blumist o1an 
grupu, hemen hep FranSiz Yahudilerin
den miirekkebse de, sosyalist fukanm bU
tiiniine bu vasf1 vermek dogru mudur) 
NaSI! dogru olsun ki 1914 e kadar, hr
kanm felsefesini ve ideolojisini terenniim 
eden adam, me~hur F ranSiz filozofu J au
ri:s'dir. AS!l mesele, onun 1914 te Paiis
te katlinden sonra fnkamn doktrin ve sis
tern sahibi bir miitefekkir miimessilden 
rnahrumiyetidir. GerQ L. Blum'un ya • 
bana atJlamayacak mUtefekkir taraf1, bil
hassa edib ve hatib taraf1 vardn. Fakat 
her nedense, ant1-semit olmadiih soylenen 
F ranSIZiar, bun a ragmen, ona kar11 iti· 
mads1z ve muhteriz davramrlar. Bir ikin
ci ] aures goriiniinciye kadar bu ihtirazm 
devam edecegi, ve dahili fuka buhran
larmm gene kendini gosterecegi, fukanm 
istinadgah1 alan i .. timai sm1fm vahdetsiz
ligi yiizUnden, 1Uphesiz addedilebilir. 

Dr. Ziyaeddin FAHRI 

Amerikan1n daveti 

HuU, Almanya ve italya
YI ticaret programma 

i11tirake ~agud1 
Va1ington 13 (a.a.) -Cordell Hull, 

~iin beyanatta bulunarak Almanya ile 
Italyay1 Amerikamn ticaret itilaflan pro
gramma istirak etmege a~1k~ davet et
mistir. 

Hull, demi1tir ki: 

«- Ge1ecek y1llarda herkesin progra
mimiza ihihak etmesi iimidile davetimiz
de 1srar ediyoruz. En biiyiik devletlerden 
ikisi niifuz mmtakalan elde etmek gaye
sile fark gozetici sureti tesviyeler bulmak 
yolunu tutacak olurlarsa diger devletler 
ister istemez tedafUi iktJsadi tedbirlere 
miiracaat edeceklerdir. Neticede ikt1sadi 
bir sulh teessiis edecegine, kal'kmma ve 
terakkiye yo\ a~Jlacagma umumi bir mn • 
vaffakiyetsizlik karjiSinda kalmm1s ola • 
cakhr. 

Biiyiik bir milletle bu nevi itilaflar .im
zahyan kii~iik devletler tedricen bu bu • 
yUk milletlerin ikl!sadi hakimiyeti altma 
girmekte ve siyasi tabi vaziyetine gelmek
te gecikmemektedirler.» 

An tikomintern pakh takviye 
edilecek 

Berlin 13 (a. a.) - Japonyanm Rom a 
sefiri hava yolile buraya gelmi1tir. Zan
nedildigine gore sefir, Berlindeki meslek
da,I ile antikomintern paktm takviyesi icin 
Tokyo hUkumeti tarafmdan mihver dev
letlerine ge~enlerde yap1lan teklifler hak
kmda goriisecektir. 

Diger cihetten ] apon sefaretile von 
Ribbenlrop'un muavinleri arasmda bir 
noktai nazar teatisi yapilmaktad~r. 

fayda maa1 ve mai1ete de esas olacak bu
yUk kaidedir. Eger miistahsilin elde ede
bildigi fayda 1imdiki halde !Urlii sebebler· 
den dolay1 hala seneden seneye farkh ve 
dalgah ise devletin maa1 ve iicret olarak 
odiyecegi paralar dahi ~ok devamh bir 
sabitlik 1art1m elbette kat'iyetle yerine ge
tinnil olamaz. Bu mesele memleketi idare 
edenlerin gozlerinden ka~mad1gmda ~iip
he olm1yan ayri ve miistakil bir mevzu· 
dur. 

Hayat pahas1m altm k1ymetile ol<;me~e 
ve filen de oyle yuriitmege imkan olsaydJ, 
belki meseleyi daha klsa yoldan hallet
mege ~are bulunurdu. Umumi Harb sonu 
hayah maa1 ve Ucret bahsinde hemen he
men biitiin milletleri ta'kribi hesablarla 
yiiriimege mecbur etmi1tir. Mesela Fran
,.da 20 Frans1z frangmm bir altm FranSJZ 
liraSI ettigi zamanlarda kendi~ine ayda 
500 frank verilen bir memur 1imdi 2500 
frankla zor ge~iniyor. Halbuki F ransada 
hayat pahaSinl eski ve yeni zamana go;e 
hesab etmek nispetle ko1aydn. 

Altm esasma doniilmek kolay olmaym
ca paraya i1tira ve 1anj kJYmetleri itiba
rile az .. ok devamh bir mahiyet verebilme
ge ihtiyac vardn. Ondan sonradn ki maa~ 
ve iicretlere gerek hazne ve biit~e. gerek 
miistehik bakimlanndan hakikate daha 
yakm bir adalet derecesi temin etmek ka
bil olabilir. Bundan anla11hr ki devlet 
haznesi mem1eketteki hayat pahasile .. ok 
yakmdan alakadar olmaga mecburdur. 
Bunu miimkiin oldugu kadar ucuzlatmak 
vt miimkiin oldugu kadar devamh bir i•· 
tikrara mazhar k1lmak lazimdir. Hakiki 
baremle hakiki biit<;eyi ondan sonra da
ha biiyiik bir emniyet ve kat'iyetle tespit 
etmege imkan bulunur. 

Misal olarak 1929 da tesis edilmi1 olan 
ilk baremlerin bilahare, velevki do\ayisi
le, ugram11 oldugu tadilah gosterebiliriz. 
Hususi miiesseseler memurlanna da ter 
mil olunan bu tadilat neticesinde bugUn 
memlekette memur lmm1 en <;ok vergi ve
ren simf manzaras1 arzediyor. 

Yeni layihalar bilhassa memurlarm 
maa1 ve iicretlerindeki farklan ortadan 
kaldnarak ciimlesini muayyen 1artlara 
gore tevhid ve tanzim etmek maksadm1 
istihdaf eylemi1 ve bunu yaparken yandan 
fazla sennayesi devlete aid miiesseseler 
mu•tahdemlerini de buna l<.atmlj bulun
maktad!f. Bilhassa dogrudan dogruva 
devlet memurlan arasmda muayyen ~art
lara gore tayin ve terfi esaslannm konul
ma<J, ba1ka tiirlii kolay kolay ~aresi bulu
namJyacak kiilli bir kaide tesis eylemek 
deme'ktir, ki bizce isabeti uzerinde en 
ku~iik miinaka1aya bile yer yoktur. Eger 
bu miinasebetle devlet maa1 ve iicretleri 
iizerinde i<;timai baz1 iyilikler temin olu
nabilirse bunlan da fazla bir kazanc say
mahdn. 

YUNUS NADI 

Adliye tebligab ancak 
1940 senesinde posta 

ile yapdabilecek 
Ankara 13 (T elefonla) - Adli ev

rakm Posta T elgraf ve T elefon idare;i\e 
tebligine 1940 senesinin ilk giiniinden iti
baren ba,lanacaktJr. Buna dair tarife 
Miinakalat ve Adliye Vekaletleri tara
fmdan miijtereken hamland1. 

;lehir dahili tebliglerden !U iicretler a
hnacaktu: 

A) 0<; kurus adi posta iicreti ( teblig 
edilecek evrakm her (20) gram veya kes
rinden, 

B) Alh kuru! teblig ba1ma taahhud 
maktu resmi, 

C) Alh kuru§ tevdi ilmuhaberi iicreti, 
D) Alh kuru! tevdi ilmiihaberinin ta

ahhiid maktu resmi, 
E) Be1 kuru1 teblig basma maktuan 

munzam iicret. 
$ehir harici tebliglerden !U iicretler a· 

lmacakhr. 
F) Alb kuruj adi pasta Ucreti (teblig e· 

dilecek evrakm her 20 gram veya kesrin
den, 

]) 23 kuru! yukanda bildirdigim B. 
C. D. E. i§aretleri alhnda yaz1h iicret ve 
resimlerin mecmuu tarifeye gore ceza i§· 
lerine muzahereti adliyeye nail olan ara 
aid tebliglerden bu Ucretlerin ii~te biri is
tifa edilecektir. 

Teblig edilenlere teslim edilememe,in
den dolay1 tebligi <;Ikaran mahkeme veya 
daireye adi olarak geri gonderilecek da
vetiye varakalarile teblig edilenlerce aid 
oldugu mercilerden bilahare alman dave
tiyeler i.;in imzalanan ve gene mahkcme
sine veya dairesine adi olarak yollanacak 
olan makbuzlar da yukanda yaz1h iic,et
lere dahildir. 

Okuyucularimizdan bir rica 
Adada oturan okuyuculanm1zdan al

diglmiz mektublarda, baz1 miivezzilerin 
Adalarda gazetemizi alb kuru1a sathkla
n bildirilmektedir. Halbuki gazetemizin 
her yerde fiall yaln1z be§ kurujtur. Muh
terem okuyuculanm1zdan miivezzikre 
fazla para verrr ·melerini rica ederiz. 
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~========= Nakleden: Ahmed Hldayet fJ 

Konya mektubu 

Konya Halkevinde 
..... 

RADYO 
t ( Bu aksamki program) • 

Madam Silviane, arkada~1 Madam I - Miispet veya menfi bir tavsiyede 
Bruisac'm telefonda daha «allo I» de - de bulunmak istemez misin? 

a~Ilan sergi 

Muhitin yeti~tirdigi 

san'atkarlar 81 tablo 
te~hir ettiler 

Danielle Darrieux'n ~a rpm Is I'' Tlirklye Radyod11llzyon Poatalan Y DALOA UZUNLUQU 
mesinden mii1kiil bir vaziyette bulundu- - Hayir ... 1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 

•• " 1•• ~ •• T A. Q. 19.7f m. 15195 Kca. 20 Kw. 
iunu anlarm~ll. • - Pekala, oyleyse yirmi dort saat 

- ~h •. d1yordu,_ karde11m ~buk gel, zarhnda senden bir haber almad!g!m tak
~~~ .feci .h" haldeyun .. Sana anlatuacak dirde Lyon'a hareket edecegime emin o-

Frans1z artisti kocas1 Henri Decoin'in 
altmda ho, ve ne,eli bir kordela 

reJISOr UgU i_ A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

muhim bir mesele var.. labilirsin.. hte sana namusum, ~erefim 
- Ne var, gene ne oldu? iizerine bir de yemin ediyorum. 

Paris ten yaz1hyor: 

~eviriyor 
12.30 program. 1~.35 Tiirk miiz!~! - Pl. 13 

memleket saat ayari, ajan.s ve meteorolojl 
haberlerl. 13,15 miiz!k (kari§lk program -
Pl.). 19 program. 19,05 miizl.k (soli - Pl.>. 
19.15 Ttirk miiz!~l '(fa.s!l. heyetl). 20 mem
leket saat ayan, ajan.s ve meteorolojl ha· 
berlert. 20,15 ne§'ell pllklar - R. 20,20 Ttirk 
miizl~ (m~terek ve solo teganni). 1 -
Hlcaz pe~revl. 2 - Sadullah Akanm Hleo.a 
yiiriik semalsl - N!deytm sahm cemen. 3 -
eevk! Beyln - Hlcaz §ark1 • B!lmlyorum 
bana noldu. 4 - Lem'lnln - Hlcaz oarlu -
Sorulma.sm bana yeslm. 5 - Tek sazla 
balk tiirkiisii - Ay dokdu batmadl mi. 6 -
Tek sazla balk tiirkiisil - Y!l.dlz tiirkiisii. 
7 - Kernan ta.kslm!. 8 - U~~&k farkt -
Yad lie gecU zamanun. 9 - Blmen §en -
U'I'Jak §arlu - Bahar erdt. 10 - Reflk Fer
san - U'I'Jak tarkJ - Klz btiriln de §al!na. 
21 konu~ma. 21,15 miizlk (operetler - Rl.). 
21,45 hafta!Jlt posta kutmu. 22 miiz!k (lr.il· 
~iik orkestra - oet: Nec!b .A§km). 23 .son 
ajans haberlerl, zlraat, ""ham tahvlllt, 
kamblyo - nukud borsa.s1 (flat>. 23,20 mii· 
zlll: (cazband - Pl.>. 23,55 yarmkl program. 
Operalar ve operetler 

- T elefonda imkam yok soyliye - . . . · H · 

C k 
.. M" h' b'tk' Bir yay g1b1 yennden fulayan enn, 

Konya (Hususi muhabirimizden) 
Konya Hallcevinde bir resim sergisi a~Jl
dJgiDI, bu sergiye on be§ san' atkann 8 I 
tablo ile i1tirak ettigini bildirrni§tim. Ser
giye i§tirak etmi1 olan ressamlanrniZ 
§Unlardn: Sua vi Temelcay, Hayri Bil
~!n. Sami Sii~er, F erid Sayman, F alih 
Ulkii, Fuad li'zel, Beh~et 'O~ok, Zihni 
Alpan, Muammer Dolen, Nadide Ka
an, Muzaffer Esin, Ziya Ceren, Vahdi 
Esgil, Abdiilahad ve Ayhan Eren. 

Danielle Darieux bu y1l, diger seneler
deki gibi ~ah§amad!. Her vakit on iki ay 
zarfmda mutlaka dort be§ filim ~evirir& 
Halbuki bu defa ancak iki kordela viicu
de getirdi. Onun i~in 1imdi SJcaklann ba ... 
hrmasma ve tatiller ba,Iamasma ragmen 
faaliyetine nihayet vermek istemiyor. San
atkar, lcocasJ Henri Decoin'in idaresi al
unda yeni bir filim daha yap1yor: Kalb 
~arpmtJsi. 

mem.. o uzun surer.. ut 11 ' m k h 1 k k · · .. .. .. Ah' · !' d 
1 

ap1y1 IZ a vurara ~~ 1p gill!. 
ve uzgunum zaten.. 1zey1 e 1m e tu - . . . . . 
man bile kudretim yok .. Belki orad an .. -.. - De'?~k Kld1~ o g!d!~ .. · Bu daha 
sen de hissediyorsun.. Elim tiril tiril tit- gorutemedm!z. 

nyor .. 
- Peki, mevzuu tek kelime ile de hu

lasa edemez misin? 
- Edemem, yavrum, ne olur, bu ka

dar zahmete benim i~in katlamver .. Sa
na bu derece muhtac olmasam, herhalde 
sabah sabah boyle rahatSIZ etmek isle -
mezdim .. 

- Peki canun, mademki bu derece 
rniistacel ve ehemmiyetli .• Hemen 1imdi 
geliyorum .. 

Madam Silviane, arkada~mm bu 1ekil
de davetlerine otedenberi ah!I)<Il. Ma -
dam Bruisac herhangi kii~iik bir i1ten ca
m SI!uldigl, ehemmiyetsiz bir meseleye 
sinirlendigi zaman derhal kendisine mii
racaat ederdi. Kocasile .aralannda mini
mini bir Sizilb ~IkJversin, yahud, yeni 
yapl!rdigl elbiseyi terzi hafif~e kusurlu 
yapm1~ olsun.. Halbuki Honore ~ok cid
di, aguhath bir insand1. Eger Silviane 
onunla evlenmit olsayd1, omriiniin sonuna 
kadar herkesin kendisine imrenecegi de
recede mes' ud bir hay at ge~irirdi. T erzi 
de insan.. Ruhi haleti bozuk bir zama
nmda da ~ah1mak mecburiyetinde.. 0-
lur a, bir diigmeyi yerinden iki milimetre 
af&glya dikmi1 bulunur. Ona, iiziiliip 
kendini heli.k edecek ne varl Lakin Ma
dam Bruisac' a soz anlatmak miimkiin 
mii? Haylunr, tepinir. ancak Silviane'a 
uzun uzun derdini dokiip i~ini holaltt;k
tan sonra biraz rahat eder, bir par~a sii· 
kim bulurdu. 

Maarnafih, Silviane, arkada1ma bu 
$Ckilde bir teselli memha1 oldugu i~ if
tiho.r ve gurur duyuyor, onun buysuzca 
serzenitlerini dinlemekten hikmiyor, usan• 
rn1yordu. Dostlanna, tamdiklanna tiki
yet etrnek §oyle dursun, onlar oniine do
kiiliip agzm1 arad1klan zarnan: 

- Y ole, derdi, insamn diinya yiiziin· 
de nazlanacag! bir lcimse bulunJo».h .. 
Madam Bruisac i~in de bu mahliilc be
nim .. KocaSI ilim adam1.. Boyle §eyleri 
dinliyecelc, onlara ehemmiyet verecek bir 
zihniyette degil.. K1zcag1z da ne yap • 
sm .. Beni yakalayJp derd yan•yor. 

Simdi giyinirken diitiiniiyordu. Aca· 
ba, gene Honore'yle mi kavga etti? Yok
sa ge~en giin ISmarladJii;t spor tayoriinde 
bir bozukluk mu var? Yahud da biisbii· 
t:in ba1ka birsey mi? Bugiinlerde pek 
dalgm goriindiigiine bak1hrsa sakm bir 
a•k macerasma ablm11 olmasm I Henri
nin son zamanlarda sabah ak1am Brui
sac'larla beraber gezip dola,mas!, pek de 
hayra alamet degil ama, bakahm! 
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Madam Silviane odadan i~eri girdigi 
vakit Madam Bruisac'm ye1il gozleri ve 
kizJ! yanaklan iizerinde iri taneli ya1lar 
belirmi1ti. 

- Bitti, arhk her1ey mahvoldu! 
Diyerek arkada!Inln boynuna atJidr. 

Silviane sogukkanhhll;•m muhafazaya ~a
h,arak teselli veriyordu: 

- Dur efendim, o kadar tela1 etrne .. 
Anlat, belki bir ~aresi bulunur. 

- Hay1r, imkam yok ... Y avrum ... 
Henri ile artlt aramm diizelmesi kabil 
olacagm1 zannetmiyorum. 

- Henri ile mi? 

- Evet .. Sen galiba, Honore ile san-
dm degil mi? Kocamla 1imdiye kadar 
bu kadar 1iddetli bir dargmhk CJkanma

- Hay1r efendim... Kahil mi. ben 
onu buakayun I. Yirmi dort saat zarfm
da yiizlerce defa haber gonderip bu se
yahatten vazge~mesini bildirebilirdim. 

-0 halde ... 

- Bak dinle ... 0 giin ak1ama kadar Sergi, yagh ve sulu boy a resimlerle 
deli gibi aokaklarda dolattun. karakalemlere aiddi. Te§hir olunan 81 

Eve dondiigiim zaman kocam odasin- resim arasmda suluboya yoktur. On bir 
da ~ah§Iyordu. Gittim, kartJSmdalci is - karalcalem ve 70 yaghboya vard1r. 
kemleye oturdum. Halkm bedii zevklerinin yiikselmesine 

T abii miithi1 camm SlkJhyordu. Sura· ve san' atkarlann te1vik ve tergib olun
l!m ltarmakan!lkh. Miitemadiyen Henri· masma, tohretlerine vesile olan giizel 
yi dii1iinuyordurn. Yava1 yava1 manllk- san' atlara miiteallik sergiler, §iiphesiz ki, 
S!Z hareket ettigimi tarnamile anlar gibi ~ole iyidir ve bu itibarla, Halkevimiz de, 
oluyordum. hem halka, hem san' atkara kar11 bir hiz-

«Kal I» dedigim takdirde gitmekten melle bulunmu§tur. Sergi a~1lmadan ev
vazge~ecek bir adama bu sozii soylemi- vel, serginin ragbet goriip gormiyecegi ve 
yerek hem onu iizmenin hem de kendimi sergide te~hir olunacak eser buh.nup bu
harab etrnenin manas1 var mJydJ? lunmiYacaiJ istifhamlan zihinlerde yer 

Hem en salona lco
1
turn, kap1y1 .,k1ca a!rnJjl!. Fa kat netice, bu istifhamlann en 

lcapad1m, telfonu a~ tun, heyhat, Henri dogru cevabmt vermi1 oldu: Hem sergi 
evde yoktu. Hizmet~isi bir arkada~ma halkm ragbetine ugrad1, hem de, i§tirak 
misafirlige gittigini soyledi. Bir arkada· eyliyecelc ressamlar buldu. 
§IDa am a, kime L Hizmet~i bunu bilmi- KonyaYJ, sonra da, Konyada bir ser• 

giye eser veren on bet ressaro ~Jkhgml 
yordu. 0 halde Henri'yi ertesi giin saba-
ha kadar bulmak kabil olmJyacakh. Ha- diitiinecek olursak, derhal teslim eyleriz 

k 
· d h 'k' .. d b h I ki, Konya kJSir degildir; hem yeti§iyor, 

re etme a a 1 1 gun var 1 ama, er a • 

d k d k 
'ht' tl b' b lc t hem de yeti§tiriyor. Filhakika bu sergide, 

e er en avranma 1 1ya 1 11 are e 1imdiye kadar her yerde resimden bah· 
olacakh. Oturdurn, uzun ve aCikh bir seyliyen ve kendisine iistad siisii verenle
mektub yazdun. Sinirliligimi affetmesini rin eserleri yok. Fakat, ne hacet; zaten 
diledim. Emin ol, boyle bir mektubu ~1!- onlarm, !afla ressam ve gene Iafla iis!ad 
dna!lya seven bir kadmdan ha§ka hi~ payesine eri§mek istiyen zavalhlar olduk
kimse yazarnaz .• Hatta en biiyiik ~&irler larmJ biliyoruz. Nitekim i1te, hakikat de 
ve edibler bile 1.. 0.; senedir birlikte ge· ortada... Sergimize i~tirak eyliyenler, 
<;irdii!imiz mes'ud giinleri ve tath saatleri kendi ko~Cierinde ve tevazu i~inde, haki· 
~ok samimi bir lisan, say1S!Z tetbib ve is· ki bir san'at a'kile ~II!anlar ... 0, esersiz 
tiarelerle hallrlattun. Kenanna bir de kii· ve saysiz iistadlar bir tarafta dursun. biz, 
o;iilc hamit ilave ettim. As1l maksad1rm o- kendilerini bize eserlerile tanJtmak §JkkmJ 
rada soyledim. «Hi~. dedim, senin git- tercih eyliyen san' atkarlarimiZa donelim: 
meni ister miyim, bunu ben senin kendi- Sergide te§hir olunan eserler hakkmda, 
liginden ar!larnanl arzu ediyordum. Hal- resimden anl1yan bir kiiltiirciimiizun fi· 
buki sen de ille benim agzundan i1itmek• kirlerini sordum. Bana: 
te tsrar gosteriyordun .. Neyse, gene ben - Fuad Dzelin ~1plaklari, Abla ve 
maglub· olmu1 sayJlayun, zarar yok.. Sa· Karde§leri, t' arah Askeri, Bahan giizel
km gitrne, muhakkak kal sevgilim, ben dir. F erid Saymanm Asker portresi, Sa
sensiz ya§ayarnam I» mi Siimerin lhtiyan k1ymetlidir. Sua vi 

Tam mektubu lcapatulcen lcocam i~eri TemelcaYJn Cami i~.ile ta~iati aksettiri
girdi. Kuliibe kadar gidecei!ini soyledi. 1i. Merarn peyizaj1 ~ok giizeldir. Bilhas
Erken davranmak ihtiyatkarhgmt goster- sa renkler ve renklerin imtizac1 noktasm· 
megi bir defa daha hallrladrm. Onun i~in dan bu gencde, i•tikbal i~in biiyiik vaid
mektubu postaya vermesini Honore' den ler okuyorum. Doktor Beh~et O~okun 
rica ettim. 

- Dogrusu, biiyiik cesaret .. 
- Eve!, biiyiik cesare!.. Honore'nin .. 
- Onu a~acai!Jm dii1iinmemi1tin degil 

rni? Rezalet .. Patub .. Giiriiltii koptu, 
desene I. 

- Ne miinasebet .. Ke1ke a~sayd1 .. 

«Kalb ~arpmhsl)) mn senaryosunu o -
kudum. Ho§ ve hafif bir komedi. Yani 
Holivud tertibi eglenceli bir filim.. l§i 
derinle§tirmege hacet gormeksizin hisler ve 
karakterlerin iistiinkorii tah!ilile iktifa 
eden bir eser .. Sade bunun ayan «Paris 
~i~egi», «;>afaga donii1» gibi kordelalar
da degil; «Mayerling» ve «Kadmlar ku
liibii» gibi ag1r eserlerde de iktidar ve me· 
baretini gostermi1 olan Danielle'in yeni 
te10bbiisiinde de muvaffak olacag1 §iiphe
sizdir. Fa kat vaktile uzun rniiddet musiki
ye ~ah1m1§, viyolonsel ~alrn11 bir k1zm bir
denbire sinemada muvaffak olmaSI ve 
be1 alb sene i~inde y1ldrzhk mertebesine 
yiikselmesi §a§llacak bir hadise degil mi
dir? Ge~en giin •liidyoya «Kalb ~arpm -
llSJ» nm ~evrilen sahnelerini seyretrnek 
iizere gitmi§tim. Orada istirahat zamanm· 
da uzunuzad1ya konu§tuk. Bana hayatml 
kiSaca anlatb: 

«- 1917 de,' dedi, Bordeaux'da dog
dum. Her ~oculc gibi benim de omriimiin 
ba,langtc! normal §ekilde ge~ti. Y ani di1 
~Jkarma SJkmblan, su~i~egi, k1za!IJJk, bog
maca oksiiriigii ve saire .. Biraz akhm er
mege ba,laymca elime bir viyolonsel ve
rildi. Yay1 o kadar giizel kullanmaya 
ba,!arnJ§Im ki herkes daha ilk giinlerden: 

- Ma,allah, konservatuara miistaid 
bir namzed hamlamyorl 

Demege koyulmutlar. $imdi bana an
lahldrgma gore o zamanlar bazan ~ok iyi 
~alar, herkesi aglallrmi§Im aroma, arasna 
da lcendim hi~lc11maktan geri kalmazm1 • 
11m. Viyolonselin telleri acemice ~elcilen 
yayumn altmda ac1 sesler ~1kardig1 vakit .. 
On dort ya1mda iken dostlarimJzdan bi • 
rinin tavsiyesile «Balo» lilminde 'lii~Uk 

bir rol deruhde edince annem babam lcon
servatuan filan unuttular. Muhakkak ben· 
de de musikiden ziyade bu i~e istidad var
mi§, ~ar~abuk rneslegimi kavradun. Ilk 
giir!ler aynamn kar§ISma ge~er, muhtelif 
pozlar takm1rd1m, sanki bu bir nevi artis t
lilt antrenmam idi. Aroma, ben bir facia 
artisti miydim, yoksa komedi mi? Onu 
kendim de bilmiyordum. Yalmz bildigim 
bir§ey varsa o da filim amillerinin, rejisor
lerin istedigi §ekle girdigim, daha dogrusu 
onlann gosterdigi yollardan giderek ken
di benligimi buldugumdur. (:ok ,iikiir hi~ 
bir zarnan bir Greta Garbo, bir Marlene 
Dietrich olmay1 dii§iinmedim. 

Danielle Darieux on dort ya§mdan 
ba§hyarak sekiz sene zarfmda 18 filim 
yapml§hr. Bunlann hepsi iyidir, dene-

Danielle Darrieux 

mez .. t~Ierinde fenaSI da vard1r. Hepsi 
komiktir denemez, i~lerinde ai!latJcJiar da 
vard1r. Danielle Darieux'niin diinkii mu
siki§inashgmdan, bugiinkii artistligind"n 
maada, bir meziyeti daha mevcuddur. 
Gene kadm miikemmel bir karikaturisttir. 
Stiidyoda hoi zamanlannda arkada~lan
nm fevkalade giiliinc krokilerini ~izer .. 
Kim derdi ki, o mahcub ya vrucak bir giin 
gelip boyle be1 parmagmda bet marifet 
gosteren bir harilca olacak... Bravo ona 1.. r Blr lkl sat1rla ~ 
* Amerika!J!ar, kendi istiklal muha

rebeleri zamanma aid bir mevzuu ihtiva 
eden renkli bir film ~evireceklerdir. Bu 
kordelanm ad1 «Mohawka'lann izleri ii
zerinde» olacakt1r. Eserde ba1 kadm ro· 
liinii Claudette Colbert temsil edecektir. * F ransJZ pi yes muharriri Kistemeac• 
kers'in bir piyesinden iktibas edilerelc Pa
riste «T uzak» isminde bir film ~evrile
cektir. Senaryoyu Uopold Marchand 
tertib etmi1tir. Rejiyi F ernand Rivers i

dare edecek, musikisini bestekar Tiarko 
Richpin tanzim eyliyecektir. Ba1 roller 
i~in Pierre Renoir ile Valentine Tessier 
ve Jean Marais s~ilmi1tir. Jean Marais 
son giinlerde Paris sinema aleminde ~ok 
me1hur olmu1 bir artisttir. Bilhassa Fran-

20,35 Budapellte: F!garo'nun lzd!vaet (bl-
rtncl perde). 

22,00 Monte Cen~rl: Manon Lescaut. 
22,05 Floran.sa: Cavallerla Rust!ca.na. 
Biiyiik kon1erler 
21,35 
22,15 
22,20 

23.25 
23,45 

Londra (Regional) : Bach'm eserlerl. 
Prag: Qek bestekArlarllllii eserler!. 
Saarbrticlten: Schubert ve Mozart'Jn 
eserlerl. 
Luxemburg: <;ek mu.slklsl. 
Hamburg: Mozart ve Schubert'tn 
eserlerl. 

24,05 Prag: <;ek bestekdrlarmm eserlerl 

Oda musikileri 
18,05 Brtiksel U: Mozart ve Meyerovi~'ID 

eserlerl. 
18,35 Berlin: Corelll ve Reg<>r'ln eserlerl. 
19,25 Vlyana: Bah~e m 11&lklsl. 
23,35 Frankfurt: Plyano retatatUe sopra

no <Yugoslavya f&rk!l.anJ, 

Solistlerin konserleri 
16,30 
17,05 

19,20 
19,35 

22,05 
22,30 

Hamburg: §an kon.serl 
Mtintl!: Schubert, Brahm.s, Wolf v~ 
Reger'ln eserlert. 
Danzig: Giizel sesler. 
Kolonya: P!yano ve keman retaka· 
t!le Alto kon.serl. 
Var,ova: f}open'ln eserlerL 
Konigsberg: Piyano kon.oer!. 

22,30 Luxemburg: Plyano kon.ser!. 
23,25 Doy~!andzcnder, 

Nefesli sazlar o!·ke•trasr 
23,35 Dro!twlch: A.skerl bando. 

S!Z ediblerinden Jean Cocteau'nun «Za- 23,35 Konigsberg: Muhtellf par~alar. 
lim ebeveyn» piyesinde nazan dikkati ( "\ 
celbetrni§tir. . 0 L 0 M .J * FranSiz ediblerinden Jean Cocteau· .._ _ _ _____ N_a_t-ta_S_e_y_a_h-at_.a· 

nun «Zalim ana baba» ismindeki piye- centasmdan Talat 
sinden iktibas edilerek bir film viicude Karpat, bir ameli -
getirilecektir. KordelaYJ temsil edecek ak- yat neticesinde ~ok 
torler lleniiz teayyiin etmemi1tir. gene bir y~mda * «Rober K och» filmi Berlin «Tii- diin gece Cerrah -
berkUioz» kongresinde gosterilecektir. P3§a hastanesinde * Frans!Zlar ilk defa olarak biitiin vefat etrni~tir. Bu • giinku ~~am ba gii 
mevzuu (:in Hindinde ge~en bir filim nu ogle namaz1 Te§vikiye camiinde 1o -
~evirrnek niyetindedirler. Bunun i~in re· lmd1ktan sonra Ferikoy mezar!Jgma 
jisor Pierre Billon oniimiizdeki eyhil a- defnedilecektir. Allah rahmet eyliye. 
ymda mezkur F ransJZ miistemlekesine ( ) 
hareket edecektir. YENl ESERLER '---:-:----:----=........_... 

Gece erken yalm!!l!m.. D iin sabah da 
o gitmeden kalkarnachm .. Mektubu pos
taya verip vermedigini soramad1m .. Emin 
ve miisterih telefon etmege de hacet gor· 
medim .. 

Siit~ii Kadmmda modem bir resim ifadesi 
vardu. Mevlanasmdaki ~izgiler ve renk
ler de o;ok giizeldir. Muzaffer Esini bil
hassa renk arrnonilerile begendirn. Vah
di Esgilin Ankara Eski Pazaryeri, renlc, 
tipler, ifade ve teknik gosteri§lerile mu· 
vaffak olmu1 bir eser saYJhr. \nee Mi
naresi ve Tiirbesi de iizerlerinde durul· 
maya deger ... Sergiyi, kopye eserleri ~i
karacak olursak, heyeti umumiyesile gii· 
zel ve ifa ettigi hizmetle de daha te>k gii· 
zel buldurn. Merle Oberson ile Alexander Korda evlendi 

Koy i§lerinde lolavuz 
istanbul Vilayeti Koy biirosu §efi Sa· 

lahaddin Kandemir koy idarecUerinin 
muhtac olduklan bilgileri k1saca hulasa 
eden bir eser yazmi§hr. Bu eserde koy 
katiblerinin, koy muhtarlannm vazife • 
Jeri teker teker tadad edilm~ ve koyle
rimizin inki§af1 i~in laztm gelen hlzrnet
lerin ne suretle yap1lacakJ a~1k bir su· 
rette izah edilmi§tir. Koyle alakadar o
lan idare amirlerimizin, muhtar ve koy 
kB.tiblerinin bu kitab1 okumalanm tav -
siye ederiz. 

Madam Bruisac h1~kmklardan bogu· 
laral: ilave etti: 

- Bu sabah caketinin cebini kan1b • 
mken rnektub elime ge~mesin mi? Evvel
ki giin oraya naSI) lcoyduysa oyJe duro• 
yor.. Simdi anhyorsun derdimin biiyiilc
liigiinii, degil mi Silviane'Clglm .. Ho • 
nore'nin sersemligi yiiziinden Henri'yi 
ka~11d1m .. Lyon'a hareket etmi1 .. Bu • 
giinkii gazeteler yaz1yor!. 

Nakleden: 
A hmed Hidaye't 

Dedi. 
Halkevindeki jiiri lieyeti, sergide mu· 

vaffak olan eserler haklundaki derece lea· 
naatini heniiz izhar etmedi. Miikafatlar, 
jiiri heyetinin kararmdan sonra dagJtila· 
calc !Jr. 

Bir miiddet evvel 
Londrada (;ah~&n fi
lim amillerinden ve 
cBirle1ik Artistler» 
kumpanyaSJnm idare 
meclisi azasmdan A-

A 8'J.rca yaraland1 lexander K orda'mn 

r-------· 
Ki r a h k 

d m. dersem, yalan soylememi, olurum.. ....~--------------

<;i~ekpazan caddesinde 42 numarall lngiliz sinema artist· 
diikkanda ~ah§an A vram ojilu isak, diik- lerinden Merle 0 -
kanm kap!Sl iizerindeki levha)'l ~Jkar - berson'la ni§anlan • 
mak isterken merdivenden ayag1 kaya- digJD! yazmitl!k. Bu 
rak d~mii§, muhtelit yerlerinden akJr- giin haber .aldigum
ca yaralanmJ§tlr. za gore ni,anluar 
Bir kadm evinde a gi'r yarali Pariste evlenmi!ler-

apart m an 

istanbul, Tiirbe, Belediye kar· 
$1Stnda 19 numarah Slnanafa 
dairelerinde her tildii konforlu 
6 numarah daire kirahkbr. Kapi
ctya iimraeaat. 

1'1 •yse .. Biz o i1i b,rakahm da, asu me
se 1 •ye gelelim. 

Henri bana ii~ giin evvel, kendisine 
Lyon' da miihim bir vazife teklif edildi
~ini soyledi, gitmesine raz1 olup olmad•
~ m1 yirmi dort saat i~inde bildirmekligi-

i rica etti. Dii1iindiim. ta1IndJm, bir er· 
k "in sevdil(i kadmm bulundugu 1ehirde 
' omasmm daha muvaf1k oldugu netice· 
sin• vard1m. 

Henri, Napoleon dei!ildi ki barb mey· 
danlarile ]osephme'i arasmda mekik do
ku un. 

Fa kat ona kat'i bir cevab vermektense 
ek•ndin naSJI arzu ediyorsan oyle yap!» 
d-.rlim. 

Bu suretle bana kar11 olan sevgi•ini bir 
im•ihana ~ekmek istemi1tim. Heyhat ... 

Henri bu sozlerime sinirlendi: 
- Demek, dedi. benim Pariste kal

makhgJm. yahud Lyon'a gitmekliiiim se
ni hie alaradar etmiyor. 

- HaYJr ... Oyle dii1iinme ... Bila -
\is ... Yalmz bu husu•ta son sozii soyle
mek sana aid oldull;u icin karannda ta
namile hiir ve serbest kalmam tercih edi
•orum.. 

H idiv kotkiiniin tamiri 
Belediyeye g~en <;ubukludaki eslci 

Hidiv ko§kiiniin bazt lo&m!anrun ta • 
miri 1,700 !iraya eksiltmeye konulmu§ -
tur. 

-·· ·~ <;iiriik ~orablar 
Beyo!ilu KaymakamJ yapt1kJ tefti§ler 

esnasmda bir~ok yerlerde ~uriik kadm 
~orablanna tesadiif ettigini Belediye ik
hsad miidiirliigiine bildirmi§, ikttsad 
miidiir!Ugii bunlarm uzerinde ~iiruk ol
duklanru gosteren damgalar yoksa, tu
tu!acak zabJt varakasile bir!ikte sahib -
lerinin mahkemeye verilrnesini tebli~ 
etmi§tir. ---Eczac1 Etem Pertev ihtifali 

Eczac1 Etem Pertevin vefatmm 13 Un
cii yJ!doniirnu miinasebetile her sene ol
dugu gibi diin de meslekta§lan ve dost
lan merhumun Eyiibdeki mezannm ba
§JOda toplanarak memlekete ve meslege 
olan hay1rh hizmetlerini tekrarlarru§lar 
ve merhumun bu ~ah§malanrun ecza -
c1hk i~in unutulmaz ve giizel bir imtisal 
numunesi ve bu toplanhlann mes!ekte
ki yiikselme ve tesaniidiin bir remzi ol
dugunu bir kere daha teyid eylemi§ -
lerdir. 

olarak bulundu dir. Nikahm ge~en 
Abanozda oturan Sabahat admda bir cumartesi giinu og· 

kadm, Osmanbeydelci evinde yara!J ola- leyin k!yiimaSI mu· 
rak bulunmll§tur. karrerken Merle 0-

YapJ!an tahkikat sonunda hadisenin berson'u Amerika • 
§Oyle cereyan ettijii anla§IlmJ§tll": dan getiren vapurun 

Sabahat, birka~ giin evvel gene A- biraz gecikmesi me· 
banozda umumhanecilik yapan Gulizar, · · ""! d be I lamazdan yarim saat evvel NB1'rle•J'k Ar-rasJmiD og e en sonra saat tte yap1 • " ' 
KIVITCik Meryem admdaki arkada§larile tistler» namma hareket eden Alexander 
Sand1kburnunda <;alar Mehmedin kazi- masma sebebiyet vermittir. $ahid olarak 
nosuna gitm~lerdir. Madam Suzanne Blum' la avukat M . K orda ile diger bir kuntrat daha imzala-

B 
.. k d b' k · d m1~hr. 0 da yakmda revirmege ba,hya· 

u u~ a ma rraz sonra azmo a Gulnot hazu bulurunu§lardtr. hin garibi • KU~Uk Ali admdalci sab1kall ile arka • cailJ cHafifme,reb luz Manon» iilmine 
Merle, izdivac mukavelenamesini imza· 81'dd:•. 

da§! Kenan da iltihak etm~lerdir. Kazi- ';liiliiliiliiliiliilii~;A~~Ai(iiAjM'~;;u;;iijiiii"';;;;;;::::::;;;:;;;;;;;::;;-
noda ge> vakte kadar i>tikten sonra <>- ~ VARIN AK,AM 
radan Arab Haiil ve ~algJC! Naci ismin- TURAN T 
de iki ki§i daha alarak iki otomobile bin- !m·! Halk.!ani~aatk!~osunda 
mi§ler, dogru Amavudkoyiinde Marko- .... 
nun kazinosuna gitmi~lerdir. 

Kazino donii~ii. otomobilde Kii~iik Ali I Nac.id Ozcan Gecesi 
ile Sabahat §akala~maga ba§larm§lardlr. Y 
Kii~iik Ali bir aral1k silahma sanla.rak Ertugrul Sadl Tek, Halide Pl,kln, 
bir el ate§ etmi§tir. Bu harekete kJZan Okuyucu Sabrlye Toksi:Sz ve Aysel 
Sabahat, Aliye aksi bir soz soylemi§, Ali H A y R E T E F E N D 1 
de Sabahati tekme ve yumrukla agrr Su-
rette yaralamJ§br. Vodvil 3 perde 

Tahkikat! miitealcib yakalanan Kii~iik Yaryete, dUeto, solo, tafaiiAt el IIAnmda 
Ali ve Kenan Muddeiumumilige teslim Telefon : 22127 

edilrni§lerdir. ·-------------------.iiiiiiiiiiiiiiiii;i;;;;;.. 

CEMAL SAHl:R 
l;iehrimizin en merkezt 
yerinde (Sirkeci Ve· 
zir bah~esi) hazirla
makta oldugu Iiiks 
sahnede yaz temsille-

rine ba~hyor. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
$ehzadeba~I TURAN 
tiyatrosunda bu gece 
Her yer 20, paradi 10, 

localar 100 
PARA KUVVET! 

3 perde 
Okuyucu Aysel 

E,ge Tiyatrosu temsilleri 
Nureddin Gencdur 

ve arkada§lan 
16 haziran cuma 

ak~am1 

l;iehremini in§irah 
bah~esinde 

iKt StrNGtt ARASINDA 

3 
) 

B 

l 



14 Haziran 1939 

lktrsadi hareketler 

MEKTUP Tiirkiye • iran iktusadi 
miinasebati 

- t3- [*] 
Suriye gazetelerinin son giinlerde iize

rinde marla durduklan ve ehemmiyet at· 
fettikleri bir mesele var: lran hUkumeti, 
bUtUn transit muamelallm lskenderun kor
fezinde kendisine verilecek bir serbest 
mmtaka Uzerinden yapaeakml§ ve bunu 
temin i~in TUrk hilkumetile 1ran hUku -
meti arasmda mUzakereler eereyan et • 
mekteymi§ ... 

Gazete sendikast miidiirii 
ile bir miilakat 

Richard Walda: « Y abanc1 memleket muharriri, 
bizim i~in el~iden, vekilden daha miihimdir» diyor Avrupaya k11a bir tekilde ~1kan deniz 

yoluna malik olm1yan lranm intihab ede
cegi transit yolu meselesi, cidden mUhim
dir. Suriye gazetelerinin bu i1te alaka ve 
tamahlarlm eelbeden ICY de bu transit 
muamelatmm 1imdiki halde bilyUk bir 
k1smmm Suriye ilzerinden yapllmaSidlt. 

Me Clure gazeteleri aendikas1 mildilril 
Richard H. Waldo ile Metrepoliten ku
lilbilniln fomuarmday1z. Sigaralanm1zm 
duman1 havada halezonlar ~iziyor. Ye -
megin verdigi titkinlikle ge§vek ve biraz 
da lakayd1z. Fa kat kulaklanm•z gene di
§arida.. Kadm cemiyetleri g~iyor. Ses
lerini duyuyoruz: «A vrupa harbine itti
rak etmiyecegiz. Muharebe istemiyoruz. 
Anneler evladlanm gondermiyecek ... » 

Richard H. Waldo'ya bak1yorum. 
Gene ve dolgun yUzUnU ~evreliyen sa~la
rile bana eski dostum Mithat Cemali ha
hrlahyor. 

Soruyorum: 
- hitiyor musunuz? 
- Evet, fakat daha fol yok, yumurta 

yok. Kendi kendilerine gelin gUvey olu
yorlar ... 

-Sayed ... 
- Sayed oyle bir1ey olursa, Avrupa 

harbine ittirake mecburuz. 1917 deki gi
bi ... Her~yden evvel Anglo-Saksonuz. 

- Fa kat iibilr uklanmz? 
- Onlar da Anglo-Saksonlann mU -

temmimidir. 
Ben pek inanm1yorum. Susuyoruz. Me 

Clure sendikasmm sahib oldugu gazete
lerin sehimlerini yumuk ellerinde tutan 
Mister Waldo birdenbire soruyor: 

- Demek «Cumhuriyel» TUrkiyenin 
en bilyUk gazetesidir? 

- Eve!, en bUyUk ... 
- Ka~? 
- Anlamad1m) 
- Ka~ nUsha? 
Mister Waldo'nun ciimleleri tek keli -

melidir. 0 kadar az vakti var ki, konu§ • 
mas1 bile heaabh .. Akhma Nevyork gaze
teleri geliyor. o~ milyon ii~ yilz bin basan 
Daily News, bir bu~uk milyon basan 
Evening Post. Bu dev rakamlannm oniin
de ne diyeyim I «Cumhuriyeb> gazetesi -
nin reklamcii•ii"m• yapacak dei!ilim; fa kat 
rnemleket dava11 ugrunda elbette yalan 
gUzel §eydir. K1zararak ufak bir Slfa ila

ve edivorum: 
- Dart yUz bin ... 
Mister Waldoda hayret mi. tasvib mi; 

manaSim anl1yamad•i!Jm bir homurdan • 
rna. Hemen sozUnU kesiyorum: 

- Tabii sabah nilsha11 ... Ak1am nils
baSI da bir o kadar ... 

Gene silkut. Mister Waldo ~itlek ~iii· 
myor. 

- E ... Bizim i~in neler yazd•mz? 
- GiirdUgilm ve anlamaga ~ah§tlglm 

gibi... lnsan ~ok sevdigini hem medih, 
hem de zemmeder. Ben de Amerikay1 ... 

- Demek bizi sevdiniz? 

-Hem pek ~ok, Mister Waldo! 
Diinyamn hi~bir yerinde oizler kadar na
zik ve misafirperver bir millet olmadlglm 
iddia edeeek kadar ~ok... Dii,iiniinilz; 
hiila hayretler i~indeyim. Geldigimin haf
tasmda kocaman bir zarf ahyorum. !~in
de Hariciye VeHletinin damgaSim tall· 
yan bir karton. lmza, D11 i1leri umum 
rnildUrii Thomas Burke. Dart sahr: 
«Me Cure gazeteleri sendikasmda Mister 
Waldo'yu lutfen gidip goriinUz.» Acaba 
mektub bana ml diye tekrar adrese bak•
yorum. Hayu; yanhthk yok. lsim, adr•s, 
hep•i yerinde ... 0 giindenberi sizin gibi 
bir adam adeta mihmandarhi:i;lml yaply9r. 
Bu benim i.;in ne 1eref I Fa kat kafamda 
dol.,an bir suali hal a halledemedim: A
merikaya dair «Cumhuriyet» gazetesine 
ya7aeai!Jm• nerede,n habet aldm1z? 

Richard Waldo giiliimsUyor: 
- Biz hweyi biliriz. 
Deminki yalamm akhma geliyor. Aca

ba «Cumhuriyel» in baSim adedini de bi
liyor mu? 

- Sana o kadar rUtvet verdiniz ki, bi
ta•af olam•yacag•m diye, korkumdan ya
Zllanm aleyhinize oluyor. Ke,ki bu ka
dar mi•afirperverlik gostermiyeydimz. 
Ban a aileler tamthmz; U~ kulUbe aza 
yazd~tdm•z. Hakklmdaki bu iltifatlar ni
cin Mi•ter Waldo? 
- - CUnkil yabanel memleket muhar -
riri, bizim i<;in el.;iden, vekilden miihim -
dir. 

- Neden? 
- De.vleti tem•il elden ele ge~ebilir. 

Fa kat efkan umumiveyi temsil de;;ism1yen 
bir kudrettir. Birle~ik Devlet, efkan u -
mumiyenin yap"1dn. Sizde de oyle degil 
midir? 

Bir an ikim;z de susuyoruz. 
M;,t_. \V.Jrlo tekrar soruyor: 

[•] Bundan evve1ki mektub1ar 30 ni
f>iln, 2, 4. 7, 13, 16. 21, 29,30 may1s, 5 ve 10 
haziran tarihli ntisha1anrnlzda ~lkmi~llr. 

( Yazan : Celaleddin Ezine ) 

- E ... Hala anlatmadm1z. Bizim ;~m 
- Carib huylanmz1 Mister Waldo ... 

Sizde iptila haline gelmit illetler var. 
- Nedir onlar? 
- Evvela lngiliz mukallidligi... $u 

§imdi oturdugumuz, geni1 1ngiliz kol tuk
lan gibi siz de lngiliz an' anesinin iistUnde 
oturuyorounuz. Londradan bir lord gelse, 
bir hiikilmdar gibi, yUzbir pare topla 
k&t§lhyacak.mlz. Sizin indinizde lngiliz 
asilzadesi on ltalyan markisine bedel. 
Sonra ... 

- Sonra? .. 
- l1iniz giiciiniiz lngiliz mua§eretilc 

alay etmek; milrebbiyesini hnpahyan ya
ramaz ~ocuklar gibi. lngiliz aristokrasi<i 
eri,ilmesi gil~ olan bir ideal oldugu i~in, 
hiciv mevzuu yaphmz. $u mahud ke~i hi
Hyesi gibi ... 

Mister Waldo gUIUmsiiyor: 
- YanllmiYotsunuz !.. Ba1ka? 
- Asalet merah Biiyiikbabamzm 

babasma kadar saymak illeti. Kimi tam
dlmsa, ikinci cilmlesi; ailesinin yeni hicret 
etmedigi; iki yUz senedenberi burada ta
vattun ettigile ba~l1yor. Nekadar eskiye 
ve antikaya merakl1sm•z. 

- Daha, daha?. 

- Zenci tehlikesi sizi fena halde ilr-
kiltmil§. Kafirler gittik~e de ~ogahyor. 
Aksi gibi beyazlarm hicretini de menetti
niz. Kadmlanmz FranSizlan taklide bat
lad•; doi:i;unnuyorlar. Elli sene sonra 
Birletik Devleti kapkara gormekten kor
kuyorounuz. 

- Arhk bitti degil mi? 

- Hay1r, en milhimmi kald1. Ziyafet-
leriniz, toplantllanmz hep kulUblerde, 
otellerde ... Sizin yuvamz yok mudur? 
Kadmlanmz evlerinde oturmazlar m1? 

- Vasal Slnlf belki ... 0 da hizmet~i
leri olmad1g1 i~in, misafire kocasl hizmet 
etmek jartile ... 

- 6yle ise bana vasal aileyi tanlhmz 
Mister Waldo. Milletlerin kalbi orada 
a tar. 

Mister W a! do mevzuunu degi§tiriyor: 
- KadmlanmlZI naSI! buldunuz? Av

rupal•larm fevkinde olduklanm inkar 
edemezsiniz ya! ... 

- Bakln1z size bunu bir te§bihle anla
taylrn: Bizim lstanbulumuzda bir eski 
saray vard1r. Senelerce padi,ahlara ha
J'(lam, halve!, hapisane ve taht vazifesini 
giirdii. Uzunlamasma gider; yayvan ya
pldlt. Siz bilakis yilksek yap1lan insa etti
niz. Bu ufki ve amudi, iki mimari arasm
smdaki fark bizim kadmlanmllla, sizin 
kadmlarmmn tezadma benzer. Tiirk ka
dml ile FransiZ yahud Bulgar kadmmm 
arasmdaki baskahk bUyUktilr. Amerikah 
ile Avrupalmm fark1 u~urumdur. 

Celiileddin EZINE 

Almanya • Brezilya 
miinasebatl 

Berlin 13 (a.a.) - Almanya ve Bre
zilya hilkumetleri, mUtekabilen Berlin ve 
Rio'ya yeniden bUyilk el~iler tayin etmis
lerdir. Bu husus, iki memleket arasmda 
husule gelmit ve 1938 birincite§rininde 
sefirlerin geri ~agmlmas1 Uzerine son had
dine vasll olmu§ olan diplomatik gergin -
ligin hitama ermi1 oldugunu gostermekte

dir. 

Hetleyden evvel ,unu soylemek liizun
du ki, iki memleket arasmda bir zaman
lar bir hayli inki,af gostenni1 olan Iicari 
miinasebat son y11larda bir hi~ menzile

sine inmittir. TUrkiyenin d11 ticaretinde 
iran son haneyi isgal ettigi gibi lranm dts 
ticaretinde Tilrkiyenin vaziyeti de bu -
dur. lkhsadi buhrandan evvel 1927 Yl· 
lmda memlekebmize ithal olunan fran 
men~li mallann meanuu, 3,207,000 
Tiirk lirasm1 bulmuttur. Bu suretle fran
dan ithalahmlz, umumi ithalatmma na
zaran yilzde 1.52 yi buluyordu. Ayni se
nede frana ihracallrnlz ise 145,000 lira· 

hk olarak umumi ihracahmmn aneak 
yUzde 0,09 u idi ki ithalat fazl_ahg• 
2,176,000 lirayl bulmu§IU. lranla Jtha
lahmlz ve ihracahm•z kat§lla§bnlmea, 

1936 senesi milstesna, TUrkiye aleyhine 
muntazam bir pasivite milsahede edilir; 
bunun en bUyUk amili de hah ticaretidir. 

MUteak1b seneler iki memleket ticare
tinde muntazam bir diisme gorillmU! ve 
nihayet 1938 eenesinde frandan ithalall
mlz 6000, ihracahmlz ise 31,000 liraya 

inmi1tir. Vak1i. burada 25,000 lirahk bir 
ihracat fazla11 vard1r. Fakat, iki memle
ket umumi ticareti de on sene i~inde 
3,350,000 liradan 37,000 liraya tenez • 

zUl etmi1tir. 
frandan ithal ettigimiz bashca mad • 

deler tombeki, kma, pirin~. hah ve pel· 
roldu'r. lrandan ithal ettigimiz tombelci 

umumi tombekU ithalallm•zm yiizde yii
zUnU te1kil eder. Esasen frandan ithala
llmmn yUzde 65 i de bu ithalat klymeti

dir. Fa kat tombeki ithalatmm her sene 
degil, iki, il~ senede bir yapLhp stQ)c.lar 
vilcude getirildigine burada i1aret etmek 

isteriz. Komtu memleketten transit hah 
ithalah bugiin yok dr.nileeek bir dereee
ye dil,mUjtiir. Halbuki evvelce umumi 

hah ihracat•m•zm yUzde 95 ine kadar 
yilkselmi§ti. Az olmakla beraber lrandan 
ithalallmlzda olduk~a muntazam bir seyir 
takib eden ba,hca madde kmad1r. Petrol 
ve pirin~ ithalah da son senelerde yapll
maz olmu,tur. 

Kom1u memlekete muntazaman ihrac 
ettigimiz ii~ madde vardu: Mazl, pala
mut ve baku. Bunlarm i~inde en mUhim
mi olan bak1r ihracahmllda da miltemadi 
bir tedenni vard1r. 

TUrkiye ve lramn istihsal ve ihrac 
maddeleri arasmda umumiyetle bir ben
zerlik vard1r. Bu benzerlik haricine ~lka
bilen maddelerin miktan pek azdu. Bu 

itibarla iki memleket ticaretinin inki$af1 
gil~ gibi goriiniir. F akat hakikatte bu in
ki,af, mUmkiln kllacak ~areler bUsbUtiin 
yok degildir. Bu imkam da Transit tica

retinin inki,afmda aramak yanh$ olmaz. 
Transit yolundan temin olunacak istifa
deye mukabil lrandan petrol ithalahmlll 

arhrmak, buna mukabil ba,ta baku ol
mak ilzere lrana ihrac1 kabil olan mad
delerin ihta<:Abm arbrmak miimkiln ola

bilir. 
F. G. 

KOLTOR ISLER/ 
Aakeri kamplar 

Maarif Veka1eti, mekteblerin asker! 
kamp1an hakkmda a1akadar1ara bir ta
mim gondenni~tir. Bu tamime gore, 
yiiksek ehliyetnameye tabi olan Un!ver
site ve di~er ytiksek mektebler Ankara, 
lstanbul talim tabur1annda, tam ehli -
yctnameye tabi o1an lise, muallim mek
teb1eri ve muadili mes1ek mekteb1eri ta-
1ebcleri de mahalli garnizon komutan -
hklarmca gosterilecek esas1ara gore 
kamp yapacak1ardlr. 

Lise1er1e, muallim ve meslek mekteb
lerinin kamplan 3 temmuzda ba~11yarak 
22 temmuzda bitecektir. 

Sozlii imtihanlar 
Liselerde sozlti imtihanlara devam e

diliyor. Maarif Vekii1eti, mekteb1erin 
9ah~ma1an ve ahnan netice1erin dere • 
cesi hakkmda tam bir mahimat edinmek 
i~in imtihan1arda bu1unmak ilzere her 

Fransa - Maruf edib ve fikir mektebe mtifetti~ler gondermi~tir. Mil
adam! Charles Maurras, Frans!Z Aka- fetti~1erin verecekleri rapor1ara gore, 
demisi azahltma se~ilmi~ti. Ge~en1erde ·· ·· .. d k" d 1 d · t"lhan ta11· · · · 1 Ak ~- · b"lf .. 1 onumuz e 1 ers y1 m a 1m -
kendlSI meraslm e P. •=m1ye • II 1 . d 1 b d d - · "kl"kl 
dahil o1mustur. Yukanda meshur mu- rnatnarne erm e ca e en egl§l 1 er 
harriri bu merasimde an'anev1 nntku- j yap1lacak ve noksan madde1er ilave e· 
nu okurken goriiyorsunuz. dilecektir. 

I 

KAHIRE MEKTUBLARI 

Zaman ve mekan 
Mtstrtn harici siyasetinde 
vuku bulan tebeddiiller 1871 senesinde lngilterede vasati ya~. 

• erkek i~in 40.4, kadm i~in 43.5 sene ola
lngiJtere politikasma uymaya karar veren Mtstr, rak hesab ediidii!i halde, bu miktar!ar, 

, , , • .. A , 1921 de 55.5 ve 59.6 ya ~·kml§hr. Buna 
Fihstm meselesmde mulaytm da vranmaya ba~hyor mukabil Hindistanda dogan bir ~ocugun 

Yazan: M. TEKER 

Kahire, 8 Haziran Hatta soylemldigine gore, Hariciye 
Kahirenin olil mevsimi geldi. Iki hafta- N azm sa de Ankaray1 degil, onu miitea

danberi, hirer hirer yaz kutlan mutedil k•b 8Ukre1 ve Atinay1 da ziyaret edecek 
iklimlere dogru akm akm u~uyorlar. Bir ve oralarda da siyasi konutmalar yapa
arahk, harb tehlikesile titriyen kalblerde, caktu. Demek oluyor ki Mlllr, sade Sa
sulh barometresi yiikselmege ba,lar ba1la- dabad paktma kart• degil, belki Balkan 
maz nagehani bir in§irah peyda oldu ve Antantma kat§l da k1smen alaka goster
bavullarlm kapanlar yola c;1kmaya ba~la- mektedir. 
d1lar. Bir k1sm1 da hazulamyorlar; §arkm lngiliz siyasetinde oldugu gibi, onun 
mutad akm1 bu defa de harekete ge.;ti. peyki rolUnil oynayan MlSinn •iyasetinde 

Bu sene akmhnm bathca istikameti de yeni bir devir basladlglnl gosteren bu 
Liibnand1r. Vehirnli insanlar i.;in korku- alakalar arasmda, Melik Farukun Tab
Ian henUz tamamen zail olmad•g• cihetle. rana yapacag1 bir seyahatten de bah.edi
uzunboylu seyahate ~•kmamay1 tercih e- liyor. Rivayet edildigine gore, M1m 
denier ~oktur. Son senelerde merkezi Av- Krah, onUmUzdeki sonbahan mUteak1b, 
rupaya gidenler pek ziyade artm11 oldugu Klziideniz, Basra korfezi ve Bender 
halde, timdi merkezi A vrupada siikunet Sahpur yolile, T ahrana giderek Iran 1m
tam teessiis etmit olmadJgl i~in, onun ye- paratorunu ziyaret edecek ve donU~te de 
rine, M11mn hemen yamba11 demek olan Irak ve Suriye yolile gelerek lrakta te
Lilbnan daha mUnasib gorUlUyor. Bu se- vakkuf edecektir. 
ne Lilbnanm giizel daglan MIS~rhlarla Biltiin bu hareketler gosterir ki M1Slt, 
dolacak ve gelecek seneler i~in de LUb- 1imdi Sadabad paktma kart! alakalan
nanda M1Sit sermayeoi, yeni yeni yazhk maya ba!lamljtlt. Sura siyasi mehafilinde 
tesisat yapmak Uzere mUhim te~obbUslere donen ded1kodulara gore, MISlr, tarki 
girl,ilecektir. Akdenizde 1talyaya kat§l yeni yeni kuv-

Kahirenin o!U mevsimi gelmi1 bulun - vetler hamlamak istiyen lnstiltere politi
masma ragmen, iic; aydanberi harekette kaSina ayak uydurmaya kat'i surette ka
bulunan harici siyaset, henUz biitUn can- rar vermittir. Bu yeni politika M1Sm, A
hhgm• muhafaza ediyor. rabistam, TUrkiye ve lranl, miltesanid bir 

Alman - halyan ittifakmm akdinden- siyasete sevkedip bu suretle §arki Akde
beri biitiin Akdeniz ve Yakm§ark muhit- niz ve Hindistan yollan Uzerinde yeni bir 
lerinde bir kat daha faa! bir safhaya gir- kuvvet camiaSI vUcude getirmekten ibaret
mis olan lngiliz siyaseti -bir arahk kendi- tir. lngilteren;n ehemmiyetle takib etti· 
disini ltalyan tehdidi altmda hissetmi§ o- gir.den bahsedilen bu siyasete M1Slt da it
Ian M111r da- daha mUessir bir surette ~·- tirak ediyor. 
hlffi&ya ba,ladJ. HUkmen, <;oktanberi l1te, son giinlerin M11m alakadar eden 
miistakil olan Mlllt, filen bu istiklali ken- en milhim siyaoi mevzuu budur. 
di ba1ma muvaffakiyetle kullanam•yaca- ••• 
gm1 g(irdUgU i~in, bugiln lngiltereye diin- M1smn, lngiltere politikasma ne dere-
den daha yakmdu. Esasen, bu siyaset, ceye kadar yakla1tlgm1 ve lngiliz niifuzu
MISlt aristokrasisinin bilyiik bir kiSml i.;in. nun M1mda ne derecelere kadar arthgml 
i:itedenberi mergub bir siyasettir. Bu s1mf gostermek iizere bir misal vermi1 olmak 
M11uhlar kozmopolit bir ruh !a!lt; bun- i~in, size Filistin meselesinin bugUnkU ,ek
lar, istiklal hahsindc IUzumundan fazla Iinde M1Smn ald,g, vaziyetten de biraz 
hayal yapmazlar. Bundan dolay1, M111- bahsetmeliyim. 
nn halyan tehlikesi kat§ISmda bulundu- Filistin meselesini halletmek ilzere ya-

muhtemel ya§l 24 tUr. 
Hayat §artlannm 15lah• hususunda mil

him hatveler at1ldlg1 halde azami ya§l u
zatmak meoelesi gene oyle duruyor. Bu
gUnde bir asu ya§lyanlar bile parmakla 
say.!1yor. 

Neden vilcudlerimizi ahmak~a ihmal 
ediyoruz? Kaza yilzUnden olenler istis
na edilirse, digerleri viicudUn bir k11mmm 
yoruJmasmdan, a§mmasmdan oJiiyorJar. 
Atman, yorulan uzuv, viicudiin saglam 
olan diger k1S1rnlanm da beraber silriiklil
yor, biitiin viicudU rne~hul bir diinyaya 
gotiirUyor. 

Cildi ynhlan bir kitabm cildirii, bir o
tomobil silindirinin a1man piston halkala
tlfil degi§tirmek imkan dahilinde oldugu 
halde, &§lnan uzuv yerine uzuv ikamesi 
ned en mUmkiin olam1yor? 

3000 senesinde ya§lfan gender belki 
bu mesele iizerinde hir tez yazarlar; fa
kat, ne de olsa, hayat koprilsil pek dei!i1· 
miyecektir. Bir am ya§1yan insan ya§mlll 

ilk ve •on yirmi senesi bu ve obiir dUnya 
i~in hamhk devresi olacak!Jr. Geriye 60 
sene kahyor, demektir. Devrimizde bu 
mUddet otuz bet. k1rk oene i~indedir. 

Otuz be1 eenede 12.783 gUn var. Bu· 
nun U~te ikisi yemek, uyumak, gezmelr. 
ve eglence i~in sarfediliyor. Geriye faali
yet devresi olarak 4261 giin hhyor. Ne 
fakirane bir hecliye degil mi? 

l1te bundan dolaYJ ~ah§kan insanlarm 
zamandan kazanmak istemelerine §&§ma
mahylz. Zaman kazamlmaz. U~an za
man, elektrik gibi akUmiilatorde toplana,. 
maz, giden zaman geri gelmez. 

Biz, zamam ne kazanabiliriz, ne de is.
raf edebiliriz. Belki zamam kullanmz.. 
Y ani bizim yapabildigimiz bir1ey varsa, 
o da, zamam iyi veya kotii kullanmakhr. 

Bu hal de bir ~are kahyor: F aaliyeti mu
ayyen zaman ~r~evesine Slb$11tmak, yani 
zamam mekan cihetinden inbisat ettirmek
tir. 

S.M· 

~ehirde kurulacak 
siit santrallar1 

gunu goriince, lngiltereye istinad politika- p1lan son Kahire toplanhlan esnasmda, -
sma daha kuvvetle h1z verdiler ye lngil- Mmr, Filistin milli mi~akmm mildafaaSI 
tereye aleyhtar olan Vafd' c.Iar da bu ha- bak~tnmdan beklenildigi de recede kuv • 
rekete kar11 1iddetli ve miiessir bir muka- vetli bir rol oynamad1. Londra konferan
vemet yapamad1lar. $imdi, denebilir ki smdan evvel, bUtUn Arab memleketleri Belediyedeki sUt komisyonunun nzife

sinf bitirerek rapor hulasasml dUn Dahiliye 
Vekili F aik 6ztrakla Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kndara verdigini yazmljhk. 
Aldlglmlz malumata nazaran komisyon 
biri F atihte, diger Haydarpa~ada olmak 
iizere iki sUt oantralmm ttsisini teklif et
mektedir. Bu santrallar i~in 6 yerde de 

silt toplama m,ehalleri yapllacakhr. Bu 
silt toplama mahalleri milstahsile en ya
km yerlerde olacak ve azami bir bu~uk 
kilometreden uzakta bulunm•yacakhr. 
Miistahsilin toplama mahalline geti· 
reeegi sUtler bu mahallerde tahlil edi!e
cek, sogutulaeak, silzUlecek ve pastiirli
ze edilmek ilzere fabrikaya giinderilecek· 

bu siyaset, kuvvetle yilrUyor. miimessilleriain Kahirede akdetmit ol -
¥¥'1· duklan konferans esnasmda, Filistinlile-

M .. ,r, boyle tedrici surette lngiltereye rin davalanm mUdafaa bak1mmdan M"" 
yakla§ltken, lngilterenin yeni giri1tigi bil- siyaseti ~ok enerjik bir taVIt alrnl§b. Ml
yiik siyaset hareketine uymamasl, kabil m bu tavtlm Londra ic;timalan esnasmda 
degildi. Bu imkanSIZhgm neticelerini bu- da muhafaza ettikten sonra, lngilterenin 
giin elle tutulur bir halde gorliyoruz. arzusu ilzerine konferanslara Kahirede de 

Mesela, yakm zamana kadar M1m, devam edildigi mada M1Slt arbk Filistin 
Y akmtark meselelerinde mUtecerrid bir davaSim ayni kuvvetle mUdafaa etmiyor • 
'iyasete daha ~ok taraftarken 1imdi bu du. 
gidi1 degi§mi1tir. Bir sene evvel, Y akm- Miizakerelerin devaml esnasmda, bu 
1ark i1leri bahis mevzuu oldugu zaman, iste ba1 rolii oynayan M1m devlet adam
M,.,rhl.ar, .<~Biz A_rab oldugumuz kadar llannm, kah bir .tara fa, _k~h diger taraf_a 
da esk1 Fu avun lmparatorlugunun bir donerek daha Zlyade mulayemet ve tehf 
halbym> derlerdi. Bilfarz TUrkiye Hari- tav1rlanm tuttuklan gorilldU. Hatt.a, M•
ciye Vekili M11m ziyaret ettigi zaman, s1r devlet adamlan, birka<;: defa Lilbnana 
gazetelerde M1mm Sadabad pakt•na giderek Fili<tin mUcadelesinin umumi re
i§tirakinden bahsedilmi1 ve ne vakit bu isi bulunan Ba1 MUfti ile konu§mayl ve 
soz ortaya ahlml§sa M1s1nn salahiyettar onu daha mUliiyim bir sivasete te1vik ey
matbuah, salahiyettar kalemlerle, bu fik- lemevi ihmal etmediler. Beyaz Kitab ne!
rin M111r i~in yabanc1 oldugunu soylemi1. reJilip de. bunun Filistin mUcahidlerini 
lerdi. Halbuki i1ler bugUn bu tarzda gi:i- memnun edecck ahkam1 ihtiva etmedigi 
rillmiiyor. goriildiiaii zaman dahi M"lt, Arab tesa-

BugUnlerde Ankaraya mUteveccihen nudii fikrine kar11 p:o•t"diili o eski hara
yola <;1kacak olan M1Su Hariciye Nazm reti tekrar gostermedi. Bu davav1 M111tm 
AbdU!fettah Y ahya Patanm bu seyahati .,kJ tulmamasl, davamn Arabl•k namma 
etrafmda gerek gazeteler, gerek siyasi mildafaa"m imkan•IZ h1r>k1vordu Bunun 
mehafil bir~ok 1eyler soyliiyorlar. Soyle- i~in, 1imdi Filistinliler, rozlerini MIS~trlan 
nen sozler, arhk M1S1nn Sadabad pak- aymo Traka do~ru c•v;rmeg• ''e onchn 
tma kar11 alakaSIZhgml ifade eden 1eyler mecled ummava b.,lad•lar. Bilha«a bu 
degildir. Bilakis, Mlslr efkan 1imdi bu hadi•e p;osterir ki M151r, yeniden lnF:l;z 
pakta alaka giisteriyor. Kuvvetli rivayet- politikasma doiZru vaz.iyet alm~<l>r. Bu 
!ere gore seyahatin gayesi, M1mm pakta oolitikanm hii•Un inki1aflanm M1m da 
i1tiraki hususunda mUzakerelerde bulun- takib edecektir. 
makt~r. 

( Amerikan Ktz Kollejinde diploma 

'It 

Amerikan Kollejinden bu sene mezun olanlar grup halinde ... 
Arnavudkoy K1z Kolejinin orta klsm1m bitiren1ere diln merasimle dip

lomalan tevzi edilmi~, bu mtinasebetle bir mtisamere verilmi~tir. Merasime 
hep bir ''"g•zdan sov1enen lstik1a1 mar~i1e ba$lanml$, bunu orta klSiffi tale
besinin okudugu c S~vgili vatan • ~ark!SI takib etmi~t!r. Bundan sonra m•sa
firlere te$ekkiir edilmi$ mezun1ara diplomalan verilmi~tir. Merasimi mtite
akib davclliler bah~ede hazu1anari btifede aj(lr1anml~lard.lr. 

tir. 
Biitiin tesisatln 500,000 liraya yaplla

bilecegi anla!llmaktadlt. Paramn 200 bin 
lirasml Belediye koyacak 300 bin liraSI
na mUstahoil ve diger alakadarlar i1tirak 
edeceklerdir. 

Yap1lan tetkiklere nazaran, 1ehrimiz
de sUt 12 ile 15 kuru1 arasmda sahlmak· 
tadu. Belediyenin satacai!J ha:is sUt de 
bu miktar1 tecaviiz etmiyecektir. Pastor• 
lize edilmi1 sUI 36 saatten fa1la kalml• 
yacak ve bu miiddeti ge~irmi1 sUtler !op
lattmlarak ba1ka itlerde istimal edilccek· 
tir. Kurum, ak,amUzeri eski siitleri takib 

ve toplatbrmadan yeni siit tevzi etmiye

cektir. Kag1d sUt 1i1elerinin ilzerinde her 
gilnkU tarih bulunacakhr. 

Komisyon yalmz siltUn tevziine aid 
tetkikatla iktifa etmemi1 ve ayni zaman

da mil1tahsilin elindeki hayvan cins;r.in 
Jslah1na aid ball baytari tedbirleri de 
tezekkilr etmi1tir. _" ___ _ 
Elektrik ve Tramvay llirketi· 

nin yeni miidiirii 
E1ektrik, Tramvay ve Tiine1 idarele

rinin lstanbu1 Be1ediyesine devri hak • 
kmdaki kanunun ikinci mtizakeresi bu
gtinlerde ikmal edilerek kanun ytiksok 
tasdika iktiran edecek ve sonra Beledi
yeye teblij! edilecektir. 

Belediyenin bu miiessesenin ba~ma 

kimi getirecegi henUz kat'i surette ta -
karrtir etmemi~se de Denizyollan um •J m 
miidiirti ve eski Uskiidar Tramvay ida
resi mtidiirti 1brahim Kemalin bu vaz:
feye tayininin kuvvetli oldugu ve Mii
naka1e Vekaletinin mtisaadesi istenild .gi 
s1iy1enmektedir. 

Bundan ba~ka mezkfu mtidtirltifle Fe
ridun Manyasm tayini ihtimali de var

cilr. 



• 
DuvouNUZMU? 

Mevsim haberi 
Y az geldi. T abii 

ha1arat da beraber. 
Bir yandan Slcaklar, 
bir yandan tahtaku
rusu~ sivri!inek ve 
tevabii... insanlara, 
birka~ ay gene ra
hat yok. 

Silbinski isimli bir 
Leh muhendisi, tatb uykuyu haram eden 
ha1arata kar11 modern bir miicadele 
a~m11. Radyo dalgalanm, sivrisinekle 
tahtakurusunu oldiirecek hale getirmij. 

Dunyayt dola0an, girmedigi delik bt -
rakmtyan k"ah uzunlu bu dalgalar, flit
ten daha sokulgan ve bilhassa, daha ol
durikii imi1. Ne yorgan, yasttk arast, ne 
dojeme i~i. ne kapt pencere kenan diyor, 
rasgele saldmyor, biitiin ha1aratt imha 
ediyormu~. 

Fikir pek miikemmel. N etice de eger 
soylendi~i gtbi miispetse, Lehli miihen
disin alacai!t dua hadsiz hesabSiz~r. 

T ahtakurusile sivrisinek de bir bak1ma 
bahtiyar. Su oliimlii diinyada ve can diil
manlan olan insanlar arasmda ya1adtk~a. 
gencliklerine doymadan ahireti boylamak 
nastl olsa mukadder. 0 halde, flitin geniz 
ttkayan, nefesi kesen kokusile debelene 
debelene olmektense, rumba dinliyerek 
diinyasmt degi1tirmek elbette evladtr. 

Ukin, laf aramtzda, degil flit, de~il 
radyo, bu yerden bitmeler ordusunu top 
dahi kokiinden temizliyemez. 

Gi)zya~mdan ilac 
A l '-"" Bir lngiliz mec • 

·~ ~ ~ :eu::g~~:ml~,i r m:~:::: 
'""'b 0 

zt, iki sattrhk bir ha-

~0...,P ber. l nanan olmaz

sa, itibar gormezse 

hemen ~ekilip gidi -

vermege hazlf; sU .. 

tunlardan birinin, go [ ze en az ~arpan, 

kalabahk bir tara • 

fmda, iu mi~ oturuyor: 
«Haber ,·erildigtne gore, gozya1md.o" 

yap!lan, harikah bir deva ke§fedilmi§ttr. 
Bu devamn, bazt hastahklar iizerindeki 
tesiri son derece kat'i oldugu soyleni -
yor. 

Gozyasmdan ilac yapmagJ ilk defa 
du .iinen, harbden evvelki devirlerde, bir 
F ranstz alimi olmuj!U. Babasmdan kalan 
biitiin servetini, Amerikadan mikroskop
lar gehrterek, mikroblar iizuinde tetk1kat 
yapmakla yiyip bitiren bu adamcagtz, 
gozva>~m tahlile merak sardtrmtj, ondan 
bir ilac yapmagt akhna koymu1tu. 

Bu tetkiklerini, her ne sebebdense, ya
nda bJTaktp bir vilayet ko1esine ~ekildik
ten sonra, ayni i~. beraber cahsttih ar
kadast devam etti. F akat, ~ok gecmeden, 
bu doktorun ~tldmp ltmarhaneye kapa
ttldJI(t, orada oldiij!ii haber almdt. 

Diyorlar ki, gozyaslanm mikroskop 
altmda muayene ederken, i~inde bir ta
ktm insan 1ekilleri, insan hayalleri gor -
mii•, bu manzara onu ~tldtrlmll· 

Bazan sevincin, bazan elemin ifadesi 
olan gozya§mda, bu doktorun, mahvol -
mu1 emeller, yJkt!mt§ hulyalar, sonmii1 
iimidler, kmk hayatlar gordiigii doi(r u 
ise, gozya•mdan ilac yaptlabilecegine ben 
inanmm. Bari, gozya1mdan yaptlan bu 
ilk gozya1m1 dindiren bir hassaya malik 
olsa! 

E renkoy K1z lisesi miidiirliigu 
istifa eden Erenkiiy Ktz lisesi miidiirii 

1\'lahirin yerine eski izmir K1z Muallim 
mektebi miidiirii Sabiha Giik9il tayin e
dilmi§tir. -·--Para kaybedince karakola 

gitti 
Be§ikta§ta Hakktpa§a hanmda oturan 

in~aat mliteahhidi Mehmed l§Ikla ayni 
semtte Kapanct sokagmda oturan ev bo
yaclSI Mehmed Yiizel arasmda .kumar 
yi.iziinden kavga ~tkmt§tlr. 

387 lira kaybeden Mehmed I~tk, polise 
.niiracaat ederek bu paraJl kumar oyna
mak suretile Mehmed Yiizelin kendisin
den ald1gm1 iddia etmi§tir. 

Karakola gctirilen Mehmed Yiizelin 
iizerinde yap1lan ara§brmada mevzuu
bahs 387 li•a bulunmu§tur. Zabtta, ku • 
mar oynamak su~undan haklarmda za
btt varakas1 tanzim ederek her ikisini de 
Ad,.yeye +eslim etmi~tir. 

Tramvay ~arpmi!! 
Toph• ·den Ka··akiiye gelmekte o!a.n 

vatman Hasanm idaresindeki tramvay, 
Ram.tz n kzt Saadete ~arparak ba§m -
d n ve viicudiinden yaralanmastna se
be vet vermi~tir. 

Sudu vatman yakalanm11, hadise ct
rafmda ta~ kik• .a ba -!anml';\tr. 

Araba d evrildi 
Beyol\lu Kazanc1 yoku1undan inmekte 

olan Ahmed in idaresindeki araba, ani o
larak devrilmis, ic;inde bulunan Sedad, 
!smail ve Mustafa adlannda ii~ ki~i ya
ro lanmt§lardtr. 

cmtHURlYET 

I Sporcular ne il; yaparlar ? I 
F enerbahceli Nigazi 

• • ve 1~me 

Y edi senedenberi Anadolu Ajansinda 

bu k1ymetli futbolcu, ahlak1mn temizligi 

bagbhgile herkesin tevecciihiinii kazanmi~br 

Niyazi, Anadolu Ajansmdaki i ~inin ba~mda 

Spor muhitinde btrakttK> ~;ok miispet 
tesiri, i1 hayatmda da devam ettiren spor
culann ba1mda gelenlerden biri de mu
hakkak ki F enerbah~eli Niyazidir. 

Cok eskiden ve yakmdan tamdtgun 
N iyazi, 928 senesindenberi faa! spor 
hayahnda daima halkm tevecciih ve tak

dirini kazanmtjhr. Bu tevecciih, yalmz 
iyi futbol oynad1ih i~in degil, ayni za
manda bugiiniin kavgalt futbolundan ta

mamen uzak kalarak halk iizerinde iyi bir 

tesir btrakmasmm neticesidir. 

Filhakika Niyazi, on senelik futbol ha
yattnda yaph(h altmtllan fazla ma~ta ne 
hakemden bir ihtar almt1, ne de karltsm
da oymyan oyuncuyu incitmi1tir. Niya -

zinin futbolda muvaffak olmasmm ba,hca 
sebeblerinden biri de fevkalade siir' ate 

malik olmastdtr. iyazinin bu siir' ati, o

n a futbolda esash bir muvaffakiyet temin 

etmi1tir. Zamanm en seri futbolcusunu 

se~mek icab else muhakkak ki haltra i!k 

gelecek Niyazidir. 

E,kj bir futbolcu, sekiz sene evvel Ni
yau j~jn !Unlan soyJemi1ti! 

«- Onun bu fevkalade siir' ati, rakib 
kale i~in bir afettir, Fakat bu siir'at fut
bol i~in fazladtr. Niyazi ancak birkac; se

ne sonra siir' atmi futbola uydurabilecek
tir ki , i~te o zaman karjtmtzda ideal bir 
a~tk gorece~iz.» 

Filvaki Niyazi, seneler ge~tik~e tedri
ci bir surette siir' atini futbola uydurarak 

ideal bir a~tk oldu. Fa kat bu siir' at onu 
iki kere miihim surette sakatladt. 7 sene 

evvel bir ecnebi taktmla yaptlan ma~ta, 
iki sene evvel de Ankaradaki bir ma~ta 
sakatlandt .. Bu iki kaza dolay!Sile Niyazi 

c;ok sevdigi futbolu iki1er sene miiddetle 
terketmek mecburiyetinde kaldt. 

F utbol cephesinde iyi bir karakterle 
beraber temiz ve muti bir sporcu olan Ni
yazi, vazife cephesinde de ayni va!! flan 

nefsinde toplam111tr. Vazife ile spor\J 
muntazam bir program dahilinde birbirin
den aytrmaga muvaffak olan Niyazi, ye

di senedir ~altlhih miiessesede vazifesini 

hic;bir suretle aksatmam11 ve kendisine ve

rilen i1leri biiyiik bir dikkat ve intizamla 

yaparak amirlerinin daimi bir tevecciihii

nii kazanmtshr. 
Anadolu Aiansmtn ikttsadi servisinde 

~alt~an bu eski arkada,la bir sabah masa

"nm basmda karstltklt oturduk. Ben sor

dum, o cevab verdi .. Maamafih 1unu da 

ilave edeyim ki tab'an stktlgan olan Ni

yaziyi biraz gii~ konusturdum. 

- F utbol oynaman i1 hayatma sekte 

vurdu mu? 

0 , gozlerimin ic;ine baliarak biraz dii
liindii ve cevab verdi: 

«- hie sporu ayn ayn cephelerden 
miilahaza etmek icah eder. Cah~mak, 
hayatta ba1hca mevkii i1gal eder. Bilhas
sa 1ahsi serveti olmtyanlar i~in .. Binaen
aleyh, spor yapmak isteyen bir gene, i~i

ni spora degil, sporu i1ine uydurmas1 la
ztmdJT. Ben, muntazam bir program da
hilinde bunun kabili tatbik olacagt ka
naatindeyim .. 

- Bu dedi gin program nastl olur? 

- G ayet basit .. Memleketimizde spo-

ra kar11 olan biiyiik alaka, sporcuya aza· 

mi kolayltklar temin etmektedir. B ir gene, 

i1ini h i~bi r suretle sekteye ugratmadan 

bunlardan istifade edebilir. Sonra her -

hangi bir spor i~in liizumlu olan ferdi id

manlar sabah ve alc§amm miisaid saat • 
lerinde yaptlabilir. Sonra hafta arasmda 

idari bir ~kilde verilen izinde cern'! an

trenmam temin eder .. Y almz sporcunun. 

bunu husnii suretle kullanmast laztmdtr. 

- Biraz da i1 hayatmdan bahsede -
lim .. 

- Bunu sen de benim kadar bilirsin .. 

Yedi senedenberi Anadolu Ajansmda 

cah§tyorum .. Aiansa ilk geldigim zaman 

beni siyasi servise verdiler .. Bu suretle 

iki sene gece, iki sene kadar da giindiiz 

siyasi serviste ~ah1tun .. Oc senedir de ik-

ttsadi serviste cahltyorum .. 

- hin yorucu mudur? 

- Y orucu olmtyan bir i1in zevki ol
maz .. l nsan aldt~I maa11 hak ederse de

runi bir gurur hissediyor. B ir dam altm

da ~alt1an arkada1lar birbirlerile lama-

men anla~rru1 olurlarsa i1 nekadar yorucu 

olursa olsun, his bile edilmez .. Her sabah 

saat 8 de Aia nsta bulunurum .. Ogle ta-

til i miistesna ak1am 17 ye kadar ~ah~t-

n m .. Bu, umumiyet itibarile normal bir 

mesaidir. lyi amirler ve birbirlerile anla1-

m11 ark ada1lar arasmda saatler ~ok cabuk 

geciyor .. H em bu yed i senedenberi aksa-

madan devam eden ~ah1maya kendimi 

tamamen kaphrmtl bulunuyorum .. 

Niyazi ile beraber dort sporcu gencin 

cah1tti!t bu odada ba1hca goze ~arpan 

~y cah1ma ve intizamdt. Bu vaziyet kar

!!Stnda N iyaziye i1 hakkmda fazla birsey 

sormaga liizum gormedim .. (:Unkii onun 

ve arkada,lanmn vazi fe iizerindeki cid
diyet ve tit izl ikleri benim sorma~a ha -

mlandtgtm suallere bariz bir cevab les

ki l ediyordu. 
' Sedad Taylan 

Atletlerin bu 

seneki faaliyeti 
F ederasyon, yapiiacak 
miisabakalarm progra-

mmi hazirlad1 
Atletizm federasyonu, bu mevsirn zar

fmda yaptlacak miisabakalarm progra -
mm1 hazlrlaml§hr, 

Haziran - Mmtakalar arasmda grup 
miisabakalan. 

Mmtakalar 6 grupa aynlmt~hr. Her 
grupta ii~ veya be§ mmtaka vardtr. 

Temmuz - Mmtaka birincilikleri. 
Mill! atletlerden be§ veya sekiz ki§ilik 
bir grupun Macaristana giinderilmesi. 
Te§vik miisabakalan. 

Agustos- Tatil. Milli talom atletleri
nin Balkan oyunlanna haztrhk kampt, 
Balkan oyunlan s~meleri. 

Ey!Ul - Balkan oyunlan, Tiirkiye bi
rincilik miisabakalan. 

Te§Tinievvel - Mevsimin son miisa -
bakalan. 

lngilizlerin bugiin yapacak
lari kriket ma~I 

1ngiliz amatiir futbolcularile §ehri -
mizde bulunan 1ngilizler arasmdaki kri
ket ma~1 bugiin 1;li§lide Hiirriyetiebedi
yedeki !ngiliz sahasmda yap1lacakhr. 

Kriket ma~1 sabah onda ba§hyacak, 
ak§am be§te bitecektir. 

!ngiliz taktm1 §erefine diin Biiyiikada
da dokto.r Cudi tarafmdan miikellef bir 
ziyafet verilmi§tir. 

Galatasaray tak1m1 lzmirden 
geldi 

!zmirde iki muvaffakiyetli rna~ yap • 
ffil§ olan Galatasaray birinci futbol ta -
k1m1 pazartesi gecesi §ehrimize diindii§
tiir. 

Kafile reisi Fehmi Ate§, lzmirdeki 
ma~lar haklonda bize §Unlan siiylemi§· 
tir: 

c- Cumartesi ve pazar giinleri yaph
gtmtz iki ma~1, ~tkard!gtmtz temiz o
yun neticesinde muvaffakiyetle biti~ -
dik. Bu muvaffakiyetirnizin yegii.ne a
millerinin biri de izmir hallonm ve ma9 
yaptlgtmtz iki kuliibiin centilmen hare
ketleridir. 

!zmir gibi yurdun en miimtaz bir mu
hitinde 34 senelik temiz bir spor iimriine 
malik olan kulU.btimiiziin oyun t a rz1n1 
bizler gibi alkl§hyan bu sportmen hare
ketleri biitiin Galatasarayhlan ~ok mem 
nun ve miitehassis birakml§tlt. 

!ki ma91mtz1 idare eden hakem Bay 
Hasan ve Bay Mustafaya te§ekkiirii bore 
biliriz. 

!zmirdeki ikametimiz miiddetince ~ok 
yakm ve samiml liir alii.ka giisteren kiy
metli Vali, Bay Etem Aykut ve Emniyet 
miidiirii Salii.haddin, muavini !smail 
Hakk1ya ve biitiin !zmir halkma §iik -
ranlanmm arzm1 vazife telii.kki ederirn.> 

Galatasaray, bu hafta §ehrimize gele
cek olan izmirin Doganspor talomile pa
zar giinii ikinci kar§lla§masml yapa -
caktlr. 

Merkezi A vrupa kupasi ma~
Iari ba,hyor 

Merkezi Avrupa kupas1 futbol rna~ -
ian 18 haziranda ba§hyacak, 23 temmuz
da bitecektir. 

!talyan, Macar, Gck ve Yugoslav ta
lomlan kupa ma9larma i§tirak edecek
tir. 

Macaristam Upe§t ve Ferenaivaru§ ta
ktmlart temsil edecektir. 

Almanya- Norve~ ma~i 
Almanya, Norve~ futbol taktmlan a

rasmdaki beynelmilel ma9, 22 haziranda 
Oslo'da yaptlacaktlr. 

Alman talom1 25 haziranda Danirnar
ka milli taktrnile de Kopenhagda kaT§!· 
la§acakhr. 

Merhum ~eref i~in ihtifal 
yap1lacak 

Be§ikta§ jimnastik kuliibiinden: 
Aziz 1;lerefin iiliim ytldoniimiine tesa

diif eden 17 haziran 939 cumartesi giinii 
saat 15 te mezan ba§mda loymetli hall-

( D • R d }d • ) ralarml anacagtmtZI 1;lerefi seven zevat-
'".._ _____ e_m_ll'_s_p:.._o_r ___ u_m_a_n...:.y_a __ a_n __ g_e __ 1 ____ _, Ia kuliib arkada§lanmtza bildiririz. 

lngiliz • Franaiz meb'uslar1 
0 ""' araamda tenia ma~I 

L ondra 13 (a.a.) - Evening News 
gazetesine gore, 28 temmuz il~ 30 tern -
muzda, Deauville'de !ngiliz ve FranSIZ 
meb'uslanndan miite§ekkil ekipler ara -
smda bir tenis ma~1 yaptlacakttr. ............................................................ 
Kaaimpa§ada bir boya fabri

kasi tututtu 
Kasnnpa~ada Polonya tebaasmdan 

Hiinyanm idare ettigi Kana §irketme 
aid boya fabrikasmda evvelki gece yan
gm ~tkml§llr. 

Vaktinde yeti~en itfaiye, fabrikanm 
~ama~trltk ktsm1 yanmakta iken ate~! 
siindiirmii§tiir. Yalmz bu esnada fabr i -
kada bulunan amele !brahirnin yiizii ve 

,.;,_ ____ -------~·~ ---• arkas1 yanml§l!r. 
Rumany• ~imendiferciler tak1mile yapt1g1 rna<;! 3 • 0 kaybcden Ankara !brahim, Beyoglu hastanesine kald1 -

Demirspor taktml diin ~ehrimize gelmi~tir . Yukar1ki resim, Ankarah spor- nlarak tedavi alhna almml§, yangm 
culan Galata nhtlmmda giistermektedir. hakkmda tahkikata ba§lanmJ~IIr. 
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HERKESEYE ELVERI$Li 

HAS TRAS BI<;AGI 

Her iic;ii de memnun 
CUnkU yenl c;•kan HAS btc;aklarlle gayet mUkemmel 
ve pek ucuz tra, olmak kabll olduDunu tecrUbe lie 
gtirdUier. 

10 tanesi 15 kuru~tur. 

HASAN ve PASLANMAZ 
T ra~ B1c;aklan 

DUnyanm en mUkemmel ve yUksek ve klbar zevatln 
en hassas tra' blc;aA1d1r. 

Deposu : Hasan deposu : Slrkecl Llman han altmda 

Eskisehir 
' 

Kor Komutanltgmdan : ... 
1 - Eski~ehirde 1n~aat ~ubesinde !stihdam olunmak !n~aat, tamlrat ve 

tesisatm, ke~tf, proie ve resimlerini tanzim etmek ve in~aata nezaret etmek 
iizere ehliyet ve hizmetine gore azam! 250 lira iicretli yiiksek mimar, yahud 
yiiksek mimar yerine ayni iicretle yiiksek miihendis bulundugu takdirde 
tayin ed;lecektir. in~aat i~leri i<;in garnizon haricinc!.e yapacag1 seyahatlere 
mahsus olarak alacai(1 iicret iizerinden harcirah da verilecektir, 

2 - Talib olanlarm ellerinde mevcud vesaik veya suretierile Eskl~e-
hlrde Kolordu 1n~aat §ubesine miiracaat etmeler!. • 1034 • ( 3946) 

Emniyet Miidiirliigiinden : 
l - Elde mevcud niimunesine ve ~artnamede yaz1h vastflart aaiersinde 

zabtta memurlan i<;in az1 6250. <;ogu 6750 <;ift fotin kapah zarf usu
lile 26/6/939 pazartcsi giinii saat 15 te miinakasaya konulmu§tur. 

2 - Beher <;iftine 465 kuru~ fiat bi~ilen fotinlere aid ~artnameyi almak 
ve niimunesini giirmek istiyenlerin Umum Miidiirliik Satmalma Ko
misyonuna miiracaatleri. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerln 2351 lira 80 kuru~luk temlnat makbuz 
veya banka mcktubunu muhtevi teklif mektublarmt ve 2490 say!lt 
kanunun diirdiincii maddesinde yazth belgelerle birlikte eksiltme 
giinii saat 14 e kadar Komisvona teslim etmeleri. • 2176 • ( 4036) 

Prezervatif 
denilince habra 

REX 
Marka gelir. 
Eczacimzdan 

1srarla 

REX 
isteyiniz. 

QUnkU: Saillamd1r 
ve gayet Inca lpek 

13at1Kten yapJim••t•r. 

Laboratuvar Y aptJrdacak 
Tiirk Hava Kurumu Genel 

Merkez Ba~kanltgmdan : 
1 - Etimesudda Tiirkku~u alamnda yaptmlacak Hava Miiste~arh~ 

Tecriibe ve :Muayene Komisyonuna aid lii.boratuvar binas1 in1aah kapah 
zarf usulile eksiltmiye <;Jkanlmto;hr. 

2 - Bu in~aatm muhammen bedeli ( 81,450 ) lira ( 70) kuru~tur. 
3 - !steklilerin bu i~e aid ~artname, ke~if vesaire:;e aid evrak1 Tiirk 

Hava Kurumu Genel Merkezinden ( 4 ) l ira ( 20 ) kuru§ mukabilinde 
alabilirler. 

4 - Eksiltme 26/6/939 pazartesi gUnii sa,at 16 da TUrk Hava Kurumu 
Gene! Merkezinde toplanacak Komisyon tarafmdan yaptlacaktrr. 

5 - Eksiltmive girebilmek i<;in isteklilerin teklif mektublarile birlikte 
a1ag1da yaZih teminat ve vesaiki ayni giin saat 15 e kadar Komisyon Reis
ligine tevdi etmi~ olmalan Hiz1mdtr. 

6 - Muvakkat teminat miktan ( 5,322 ) lira ( 53 ) kuruo;tur. 
7 - Eksiltmive girmck istivenler 2490 numarah kanundaki ~artlar1 

haiz olduktan bao;ka en az ( 60,000) lirahk miimasil bir bina in~aatm1 mu
vaffakiyetle ba~ard1klarma dair vesika ibraz etmeleri laztmd1T. ( 4221 ) 
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·Tarihten 
~t·'r0.-~ yapraklar 

Bir saltanat1n ilk giinleri 
•• 
U~iincii Murad tahta 

merakla bekliyordu : 

At1 da kendisi de ter i<;inde kalml$ o· 
Ian bir ~avu§ soguk bir ki§ guniinde Ma
nisaya giriyordu. Dosdogru 1ehzade Mu
radin sarayma gitti ve ona bir mektub 
getirdigini soyledi. 

Sehzade Murad '!lektubu okudugu za
man gozleri ya§am gibi oldu: lakin ~a
buk toparlandi. En yakm olan adamlan· 

zaman herkes 

ne diyecek ? » 
Yazan: KADIRCAN KAFLI 

rayma miras kalmi§II. 
Sabahm ilk aydmhklarile beraber, bii· 

tun vezirler ve yiiksek memurlar, ba,la • 
nnda siyah matem kavuklan bulundugu 
hal de Ayasofya camiinde toplandJlar; 
sabah namazmi orada ki)d,lar. Sonra sa· 
raya gittiler, divanhanede beklediler. 

BaltacJ!ar hazineden tahb ~·karrnii • 
na: lar; AgalarkapiSI online koymu$lardl. 

- Baham Allah emrile vefat etmi,, Nihayet yeni Padi1ah Harem kapi • 
padi,ahhk bana kalrni§IIr. Hemen istan· smdan Cikti. Ba1mda siyah kavuk vard1, 
hula gitmem gerektir. mtma mor atlastan uzun yenli dalarna 

Dedi. giymi§ti. Sagda solda saray agalan, sa· 
Yirmi sekiz ya§mda bulunuyordu. Or- raym ytiksek memurlan yer almi§Iardi. 

Ia boy]uydu, sar;lan san oldui!u gibi yii- Padi1ah daha ileride saf kurmu§ olan 
ziiniin rengi de sanya ~ahyordu; bunun vezirlerle ordunun ve ulemanm buyiikle· 
sebebi afyon kullanmasmdan ba,ka bir- rini selamhyarak tahta oturdu. Sokullu 
§ey degildi. San alan sakah iki §akagm· Mehmed Pa§a ilk olarak ona dogru yii· 
dan ve ~enesinin altmdan ger;erek gogsii- riidii. 0 zaman O~iincii Murad ayaga 
ne kadar uzayordu; yiiziiniin diger Ia • kalkii; Sadnazam kendisinin etegini opiip 
raflarmda goze parc;acak kadar kd yok- dogrulunciya kadar oturmad1. Bu suretle 
tu. BIYJklar seyrekti; dudaklan kahn, vezirine o zamana kadar goriilmemi§ de· 
burnu kivnkii; ince hila! bir;imindeki kaj· recede hiirmet etmi~; Sokullunun .gene 
lannm altmdaki donuk mavi gozlerinde ayni mevkide kalarak devleti eskisi gibi 
hiiziin okunuyordu. Pek kibirli degildi, idare etmekte devam edecegini anlatmii 
fakat hem basis, hem de inadc1ydJ. oluyordu. 

istanbulda kendisinden kii~iik be§ kar· Sokulludan sonra ikinci vezir Piyale 
de~i vardi. Kanlljji Sultan Siileymamn Pa§a, ii~iincii vezir Ahmed Pa~a. dor • 
son zamanlannda ve 1kinci Selimin bii- diincii vezir Mahmud Pa~a. be~inci vezir 
tiin saltanal! zamanmda devleti biiyiik bir Lala Mustafa Pa§a, altmcl vezir Sinan 
liyakatle idare eden, biitiin ihti~am ve Paja etek optiiler. 
kudretile ayakta tutan Sokullu Mehmed Rumeli Beylerbeyi Seyavii§ Pa§a, 
Pa1a heniiz sagdi; bu itibarla merak edi- Derya Kaptam Kille Ali Pa§a, Rumeli 
lemezdi ve istanbulda bir karga§ahk ~·k· ve Anadolu kazaskerleri, defterdarlar ve 
mas!, diger §ehzadelerden birinin tahta Reisiilkiittab, diger memurlardan sonra 
~·kanlmasJ ihtimali yoktu. F akat i"hzade ilmiye SJmfma sira gelmi§ti: Onlar da 
Murad buna ragmen miimkiin oldugu ,Seyhiilislam Hamid Efendi ile 1stanbul 
kadar c;abuk yola <;Ikmak istiyordu. KadiSI ve diller hocalardan ibaretti. Pa• 

15 74 senesi birincikanununun yirmi di,ahm maiyetindeki agalarla yeni~erile
birinde Manisadan ayn]di, Bursaya dog- rin ve diger askerlerin agalan onlardan 
ru yollanch. Y ollarda miimkiin oldugu sonra tazim merasimini yaplllar. 
kadar az durarak Mudanyaya vardi. Merasim bittii';i zaman Padi,ahm yii
Kendisinin istanbula getirilmesi ic;in hu· ziinde ve hallerinde yorgunluk gayet ac;Ik 
susi bir gemi gonderilmemi§ti, fakat talih olarak goriiniiyordu; fa kat bu zahmete 
yard1m etti. Ni§anCI (Saray Ba§katibi) katlanmlj olmaSJ lazimdi. <;:iinkii i1te an· 
F eridun Beyin kadirgaam1 .orada bul.du. cak 1imdi tam manasile «Osmaoh Padi
Bu gemi on sekiz ~ift kiirekc;i tarahndan 1ah1» kudret ve salahiyetini resmen ka
~ekiliyordu ve iyi nglanmi!sa yelkenle zanml§ bulunuyordu. 
birlikte ( 6 • 7) mil yapabilirdi. Acaba ilk olarak ne siiyliyecekti i 

Sehzade Murad kendisine en yakm Padi§ah hareme ~kildi, Hiinkar so • 
saydJi~I dart ki~iyi alarak gemiye hindi, fasmm geni§ ve miicevher i,lemeli diva • 
hemen denize a(Ildilar. nma oturdu. Haremagalan onun kar§I • 

Y edi saat sonra ak~am karanh~mda smda, kapmm iki tarafmda, ellerini go· 
Sarayburnundaki Sultanbeyaz1d ko1kii giislerine baglarnij olduklan halde, hirer 
online varrnijh. heykel sessizligi]e bekliyorlardi. 

Sehzade Murad karaya ~1kt1. Deniz Bir giin evvel deniz tutmasmdan dola-
tutmaslm yaii§IIrmak ic;in yikanmak iizere Yl i§tihasJ kac;rni§ olan Oc;iincii Murad 
su istedi. Tath su bulamadi!ar; deniz su· §imdi kendisini c;ok acJkml§ buluyordu, 
yu verdiler. Bunu hat~rdan cikarm•yan bunun i~in: 
padi1ah daha sonra bu yere bir c;e§me - Karmm ac;, yiyecek veriniz I 
yaphrmi§hr. Dedi. Hemen bu emri yapmak iizere 

Kadirganm kilavuzu Ahmedle 1kinci ko§Ujtular. Diianda bekleyenler biiyiik 
Selimin iiliim haberini gotiirrni.i§ olan Ha· bir merakla sordular: 
san ~avu§ Sadnazam Sokullu Mehmed - Ne dedi, ne dedi~ 
Pa&amn sarayma gittiler; yeni Padi,ahm Ne dedigini soyledikleri zaman bek • 
gelmi~ oldugunu haber verdiler. Sokullu, liyenlerin gozleri biiyiidii ve birbirlerine 
oqiinde fener tutan adamlar oldugu hal- baktJ!ar. klerinden biri mmldandi: 
de saraya geldi; Murad! annesi Nur Ba· - Bu yi! kithk olacakl 
nu Sultanm yanma gotiirdii. Bu haber 1ehre ve oradan biitiin mem• 

Or;iincii Muradin padi1ah Sifatile ver- lekete yayihyor; zahire fiat! an kiSa bir 
digi ilk emir be1 karde§inin idamlan hak· zamanda yiikseliyordu. 
kmda oldu. Ramazamn haftasJYdi, yal· Bu mada be1 §ehzadenin iiliileri kal
mz 1stanbulda degil btitun islam alemin- dmhyor, babalanmn tiirbesine giimi.ilii • 
de hep ibadet sesleri veya sessizlii!i hii • yordu. Saray k~rk giin si.irecek olan bir 
kiim siiriiyordu. Boyle bir zamanda za· mateme ba,lamioii. Oc;iincii Murad baba· 
valh be& 1ehzade saraym esrarh dehlizle- smm ruhundan ba,ka karde~lerinin de 
rinin diblerindeki esrarh odalarda, cup!· ruhlan ic;in Kur' an okutturuyor, sad aka· 
narak, inleyerek can verdiler. lar da~IIbnyordu. 

Simdi yeni Padi,ahm ilk sozii de me· Padi0ah, ciilusunun on dordiincii giinii 
rak ediliyordu. (:iinkii bundan istikbal Eyiib camiinde k1hc ku 0andiktan sonra 
hakkmda ~ok miihim manalar ~Ikanla • dedelerinden birka~Imn tiirbelerini ziya· 
caktJ. !slam Peygamberinin yasak etmi1 ret etmij, bu arada kendi emrile oldiirt· 
olmasma raiimen bu adet Romahlardan tiigii be1 karde,inin tiirbesine de ugraya
Bizanshlara ge<;.tikten sonra ·Osmanh sa· rak gozya,lan ir;inde dua etmi§ti. 

( __ z_o_n7gu_I_d_a_k---:H_a_l_k_ev_i_n_in~k_o_ .. Y __ g_ez_il_e_ri_· _.) 

Zongulc!.ak (Hususi) - Zonguldak Halkevi, mesa1sme h1zla devam et
mekt• ve s1k s1k koy gezileri tertib eylemektedir. Bu koy gezileri bilhassa 
koyliiler. i_c;in ~ok fayda!J oluyor. Bu vesilelerle hastalar muayene ~dilmekte, 
bedava llac dagihlmaktadir. Son defa Gaca koyiine yapilan seyahat da ~ok 
verilmi olmu,tur. Gonderdigim resim, bu seyhat vesilesi!e Gaca koyiinii siis
lenmi> bir halde gostermektedir, 

Ktz kactrma davas1 
Su~lularla davac1 ba,ka 

ba,ka soyliiyor 
Nisan aymin sekizinci giinii, Silivri ci

vannda bir bakla tarlasmdan luz ka~ml
dJgi iddiasile 1ikayette bulunulmu§, tah
kikat bajlami§Ii. Koyliilerden Ali aley . 
hine k1z ka~Irmak, 1smail aleyhine do 
ona yardimcl olmak davalar1 a~llml§h. 

Anlablanlara gore, Ali, Segmenler 
koyiinde oturan Saliha isminde, 1imdi 
yirmi ii~ ya§mda olan bir kiZla bundan 
iki sene evvel beraber ya§amaya ba§la
rnl§. Her ikisi de arada kay nikah1 k1yii· 
diglDI soyliiyorlar. Ge~enlerde Saliba, ar

r·· .. A·il·kara .. Pai.as.i'a ... ··1 
i Rumen elcisinin i 

IIi verdigi suvarede .. • 

tlk resmi nikahm k•y•lmasmda JSrar et· 
mij, bunun iizerine Ali, «Bulgaryadan 
geldigimdenberi tabiiyet i1ile ugra~IIgirnl 
biliyorsun. Hele bir ~u i1 halledilsin, on
dan sonra resml nikah1 da k•ydmm>> de
mij. Bir miiddet daha bekliyen Saliha 
da J<alkrnl§, anasmm yamna gitmi1. t1• 
te bunun iizerine Ali, arabac1 1smaille 
beraber sekiz nisanda bakla tarlasma ge
l~rek bajka kadmlarla orada ~ahjan Sa- 1 

hhay1 arabaya almi§, Saliba debelene· 
rek arabadan indikten sonra bir niibet da.: 
ha belinden kavnyarak arabaya oturtup, 
zo~.la ka~IrQ:ll§, Beyceler koyiine gotiir
mu§ oluyor. Hadiseyi miiteak1b oraya 
g_elen ~~~~aria jandarmalar Salihayi ge
"!" goturuyorlar. Bu vaziyet kar§JSinda 
k?yde .mu.zakere gec;mi§, Ali, SalihaYJ 
b~r ay I~ensinde nikahhyacagma dair se
ned vermi§. Lakin bir ay ic;erisinde res
mi nikah muamelesini yap1Irmad1gmdan 
takibat ba,Iamljhr. 

Ali, vaziyeti kendine go1e' §iiy]e an
latmaktadir: 

- Ben, SalihaYJ derhal nika.hlamaya 
~azmn;-. T ~biiye~ degi§tirme i1i bitmek 
uze~ed~t. Eger b~taz daha di1ini SJksay
dJ, 1! boyle btiytimiyecekti. Esasen bu jl 
hep. kmn ~nasmm ba§I altmdan ~Iklyor: 
Sahha bemmle iki sene oturduktan son
ra, anas1 benden elli lira istedi, parayi 
vermezsem kmm geriye alacagml soyle
~ekle tehdid etti. Ben paray1 verecek
hm am a k1z, <<An am da neci oluyor ~ 
Ne diy~ ?enim yiiztimden ona para ve· 
recek_mii51.n? Ban a bir entari al, kendine 
?• b~t mi~I~nhk al .getir, ben dikeyim, 
I§ olsun b1tsm» de}'lnce, oyle yaphm. 
Ama k•Zin anas1 ag1r basil, Sa!ihayi kan· 
d~tdJ, bana inad yanma ~agm:h. 0 gun 
ben Salihayi bakla tarlasmdan ka~Jrma
dlm, ~?zellikle raz1 olarak oradan ge~en 
lsmailm arabasma hindi, beraber yola 
diiziilduk. 

Arabac1 fsmail de, kendisinin 0 giin 
oradan ge~erken, kan koca bildigi Sali
ba. il_e ~.linin, arabaSJm durdurup bindik
~e~mi, I§m i<;inde k1z ka~1rma ve buna 
~jhrak. ~JmadJgini Soy]iyerek arkacla§Inln 
Ifade.smJ t~sdik etti. Salihaya gelince, 0 • 

nun IfadeSI de §oyledir: 
- Ben bu Alinin beni koy nikahile 

Ya§atmasmdan, resml nikah yapllrma· 
masmdan bJkml§, usanmJ§I!m. Ostelik 
~ulgaryada iki kanlJ oldugunu ogren
dJm. ~~ hesabca ben de ii~iincii kami 
demektJm. Daha iistelik de beni dovdii, 
t~katlad1. Arhk daha ziyade tahammii
lum kal'!'ad1: 0, 1imdi resmi nikah k1y• 
d~t'?ak Jstedigini siiyltiyorsa da, ben ar· 
Ilk manmam, sahi de olsa kanmam r 
B.und~n boyle bir arada oturamay1z, be· 
m~. ?•r araya gelmeye gonliim yok, raz1 

degJhm! Bakla tarlasmdan beni ttifekle 
k~_rk~.tt~ da .ka~1td1. Beyceler koyiinde 
~ukrunun evme misafir etti. Gtizellikle 
pe~ima gittigim dogru olmad1gma ~~hid
lenm vardu r 
. DUn muhakemeye ba,hyan fstanl:iul 
AgiTceza mahkemesi, ogleden oonra u
zun~z~dlya bu clava ile me§gul olmu§, 
bu Uyunden ba,ka erkekli kadmli hadise 
~ahidlerini dinlemi§tir. Muhakemeye baj· 
ka giin devam edilecektir. 

VI LAYETTE 
Y az meaai aaati 

_Devairde yaz mesai saatinin eskisi gi
bi yedi saat olmak ilzere tatbikma de • 
~~":' edilmesinin Vilayete teblig edildi
gmi yazml§hk. Baz1 vilayetler ogle ta
~ilini bir buc;uk saat yapmakta iseler de 
Istanbul Vilayeti, memurlarm evlerine 
daha erken gidehilmeleri i9in bunu bir 
saat yapacakhr. 

Ostiindag, Vilayette 
Eski Vali ve Belediye reisi Muhiddin 

tl'stiindag, Vali ve Belediye reisi Liitfi 
K1rdan ziyaret etrnek iizere diin Beledi
yeye gelmi~se de kendisini makammda 
bulamarni§hr. ...... 
Haydarpa§a - Kadrkoy vapur 

tarifeleri 
Tren tarife!erinin degi§mesi dolay1 -

sile Haydarpa§a • Kad1koy hattmm va
pur tarifeleri de aym 15 inden itibaren 
degi§ecektir. 

Yarrtlar 
1 temmuz deniz bayrammda yap1lacak 

bir9ok §enlikler meyanmda deniz yan§· 
Ian da yap1lmasma karar verilmi§ • 
tir. Bu yan1lar daima deniz yarl§larmm 
yap1ldig1 Moda koyunda degil, Bogaz
i9inde, Ortakiiyde Yliksek Deniz Ticareti 
mektebi oniinde yapJiacakhr. 

B.a~vekilimiz Dr. Refik 
Sovyet ekisile, 

r~ .,...,.._.. .. -

Ve FranslZ Biiyiik El~isi Massigli $iikrii 
Saracoglu ile giirii~iiyorlar. 

' 

I Cumhuriget' in anketi: 4 I 
Mekteblerde genclere 
lisani nasii ogretelim ? 

Docent Yavuz Abadan anlatlyor: 
«Programb hareket edilmek ~rtile, mektebleri· 

mizde nihayet be,, on sene i~erisinde iyi lisan ho· 
cahg1 edecek elemanlan haz1rlamak zor degildir»· 

Hukuk fakiiltesi do<;entlerinden dok • 
tor Y avuz Abadan mekteblerde nasi! Ji. 
san ogretilmesi laZim geldigi hakkmda 
§unlan ~ylemi§tir: · 

«- Her1eyden once tasrih edeyim ki, 
anket mevzuunuz dogrudan dogruya ihh· 
sas saharna taalluk etmemektedir. Bu iti
barla diljiincelerimi s1rf her Tiirk miinev
verinin tahsil hayatmm son zamanlarda 
mihver probleminden biri haline gelen, 
ecnebi lisanmm iigretilmesi meselesine a
lakaSJ bak1mmdan nazan miitaleaya a! -
mahdu. 

Ecnebi lisanmm oii;retilmesi keyfiyetile 
alakadar ve iinceden halli icab eden diger 
iki mesele daha vardu: 

Do~ent Yavuz Abadan 

Bunlardan birincisi, Tiirkiyede yardJm· 
CJ dil mahiyetinde mii1terek bir ecnebi di
lin kabulti keyfiyeti, ikincisi de, yiiksek 
tahsil ~agmda hulunaruann aynca bir 
ecnebi dil ogrenme zaruretile kar§Ila§ma· 
Ian meselesidir. Birinci noktada, memle- mesi hususunda tekasiif ediyor. Lisan 
ketimizde bugiin tatbik edilmekte bulunan derslerine aid kitablann intihab ve terti• 
usulii, yani tek bir ecnebi dile baglanma· binde tedrisin bu gayesi gozoniinde tutu!• 
YIP yere, meslege ve ihtiyaca gore mii • mahdir. <;:ocuklara hayatlannda belki hi~ 
him garb lisanlarmdan herhangl birinin bir defa temas etmiyecekleri, temas imka, 
tedrisini tercih edenlerdenim. nma kavu§mlyacaklan mevzulara, adetle· 

Bu suretle milll kiiltiiriimiiziin kendi re, alat ve edevata aid en ince teferruati 
istikametinde inki1afma hale! gelmeksizin ihtiva eden can sikici kitablar yerine da· 
ve bu hususta herhangi bir milletin bariz iml aliikalanmn ate§i sondtirmiyecek ken
tesirine maruz kalmmaksJzm muhtelif se- di rnuhitlerinden ve kendi hayatlar~n 1n 
ciyede ve muhtelif ilmi zihniyete sahib hiidiselerinden tertib edilmi1 eserler veril
milletlerin nejriyatile dogrudan dogruya melidir. Bu meyanda gerek hikayelerde, 
temas imkam temin edilmi§ olur. gerek sair yaz1larda !;ocugun is:erisinde 

ikinci rnesele, bizim i,in daha akttiel bulundugu cemiyetin ve milli varhgm hu· 
ve zihinleri mejgul edici bir mahiyet ar- susiyetleri belirtilmek icab eder. 
zetmektedir. Yiiksek tahsil gencliginin Lisan tedrisatmda sm1f usuliinden zi
hakikaten miitenevvi ve ugra§hnc1 olan yade kur usuliinii tatbik etmek daha mu • 
rnejguliyetleri arasma ecnebi bir dil og- vaffakiyetli neticeler verir. Ancak, bu 
renmek i.;in aynca zaman Sikljhrmas1 hem hususta ~ok ciddi hareket etmek, seviyesi 
onlan giic;liige, hem de ahnan neticeyi takib ettigi kur derecesine yiikselmemi§ 
hi~lige siiriiklemektedir. Genclerimiz hem I l .. h , o an ara musame a etmemek ve onlarm 
lisan kurlanndan matlub olan ve bekleni- bu sahadaki noksanlanm muhakkak telafi 
len istifadeyi temin edemiyorlar, hem de etmelerine mliessir olacak kuvvetli miiey
aSIJ sahalanna hasredecekleri §ahsl gayre- yideler vazetmek icab eder. 
tin semeresinden mahrum kahyorlar. Bu B 

b 
u son temas ettigim meseleler memle-

iti aria, yiiksek tahsil genclig" in in ecnebi. k ]'" · · b 
b

. I et gene Igmm ugiinkii bulundug" u irti· 
It isan ogrenme rnecburiyetini bertaraf ~ 

k d 
mai §artlar gozoniinde tutulmak suretile 

etme , ona sa ece -ihtiyari ~ah§ma dileg"i I k d'kk ] 
1 I 

. b yap1 aca 1 at i tetkik ve elemenin ne-
o an ar I~in- ir imkan hamlamakla iktifa 

k k 
ticesinde saliihiyettar terbiye ve tedris 

etme anaatime daha uygun geliyor. B 1 1 miitehasSIS!annm verecekleri kararlarla 

bi;ye=n~b~n~~invefe~~f:;~ii m:~;~:r ~f!~~k halledilecek i1lerdir. Bu itibarla teferruat 

ilml tetebbiiatta ~lunmamn zorlugu ve hakkmda fazla miitalea serdine §ahsan 
hatta imkiin 51 zhgi rnuhakkak bulununca, imkan gormiiyorum. Maarif Vekaletinin 
~ocuklanrmza !isan ogrenmeyi orta tah • hazulamakta bulundugu «Maarif Suras1» 
silin halletmesi laZim gelen bir mesele te- Tiirkiyenin urnumi tedris meseleleri ara· 
lakki etmek zaruri ve tabiidir. Su halde smda herhalde bu i1e de ehemmiyetli bir 
orta tahsilde, ecnebi lisan tedrisini na>~l zaman ay1racak ve memnuniyetle karji -
ve hangi miiesseselerle muvaffakiyetli bir layacag•m•z kararlara vaSII olacakhr, 
neticeye ula§IJtmak laz1m gelir sorusu ii- Anketinizin bu resmi te§ebbiise yard1rnc1 
zerinde durmarruz liizJm geliyor: alma bakimmdan zarnam ve mevzuu iyi 

Bu neticenin istihsali hem kemiyet, intihab edilmi§tir. Tedris davamiz arasm
hem keyfiyet meselesidir. Mekteblerimiz- da hakikaten ehemmiyetli bir yer i§gal 
de tiirk~e lisanmm ve kaidelerinin tedrisine eden ecnebi dili tedrisinin miinevverleri • 
nekadar .;ok ehemmiyet veriyor ve zaman miz tarahndan hususi mahiyette de olsa 
tahsi• ediyorsak, onun aynini de bir ecne- miinaka1a edilmesi efkan umumiyenin 
bi dili~ iigrenilmesine harcamak vaziye • aydmlanmaSI bak1mmdan, muhakkak kl, 
tmdeyiZ. Bundan ba,ka lisan ogretecek favdalJ olmu~tur.» 
elema nla rm yeti 1tirilmesi meselesini rna • ;,.;....,;,;;.;;;,;~;;;;;,;;,;,,.,,,,,,,,..,., 
arif siyasetinin belliba1h bir meselesi ha- ADL/YEDE 
Iinde yeniden ele almak icab eder. Her 
sene Galatasaray ve emsali miiesseseler • 
den iyi bir derece ile ~Ikmi! olan gender
den olduk~a ehemmiyetli bir miktann mf 
lisan hocahgi yapmak niyet ve kaydile ve 
bunu terin edecek pedagojik roiiesseseler
de ta1 , gormek iizere, Avrupamn muh
telif ·miiesseselerine gonderilmesi ve a v • 
detlerinde kendilerine lisan hocas1 olarak 
~ah§ma zevk ve §evkini verecek bir mev
ki ve istikbal hamlanmaSJ §arttJt. 

Bu §artlar i~erisinde hazulanmi§ Tiirk 
zihniyetini ta§Jyan, Turk dilinin hususi • 
yetlerine vak1f, Turk duygulu genclerin 
~ocuklarlmiz iizerindeki tesirleri juphesiz 
ki ecnebi memleketlerden getirecegimiz ]j. 

san hocalarma nisbetle kat kat iistiin ola
cakt~r. 

Demek ki, derslerin hem miktarca hem 
de lisan hocalanmn yeti1tirilmesi ic~b et
mektedir. Bunun bir zaman meselesi ol • 
dugu meydandadu. Programh hareket e· 
dilmek §artile mekteblerimize nihayet bej 
on sene i<;erisinde iyi lisan hocal•i!• edecek 
elemanlan hamlarnak hi~ de zor bir§eY 
goriilmiiyor. 

Lisan tedrisinin gayesi, daha ziyade 
ecnebi dilden genclerin, kendi sahalanna 
aynlan eserleri, okuyup anhyabilecek bir 
seviyeye eri§rnelerine taalluk eder. Bu • 
giinkii ihtiyacirniz herhangi bir ecnebi 
dilde 1iir, roman yazacak genclerden zi -
yade, muhtelif memleketlerdeki fikri ne§· 
riyal! takib edebilecek olanlann yeti§tiril-

Hastanede oldu 
Yedikule civannda $evki adh bir <;i

mento i§9isine bir kamyonun kaplSI §id
detle 9arpmi§, yere dii§en ve ag1r yara
lanan $evki, Y edikule Ermeni hastane
sine yatmlml§h. Orada 6lrnii§tiir. Tah -
kikat yap1!maktadir. 

~ahid '<agmlacak 
Silivri jandanna karakolunda rencber 

Ramazana i§kence ederek 6liimiine se -
beb olmak ve cesedi denize atmak dava· 
sma iad muhakemeye, Istanbul Ag1rce
za mahkemesi, diin de bakrnl§hr. Kara· 
kolun eski kumandam Kas1m <;avu§la 
muavini Mustafa onba9mm, Silivri bek· 
<;ileri Halim, Yusuf, $evkinin mevku -
fen muhakeme edildikleri bu davada, 
diin de §ahidler dinlenilmi§, ve jandar
ma Mustafa onha§miD Silivri mahkeme· 
since bir riiFet meselesinden hapse 
mahkiim edildigi anla§Ilmi§tlr. Su~lu, 
bu mahkfuniyet karannm Temyizce bo· 
zuldugunu iddia etmi§tir. Muhakeme, 
§&hid Yaku bun 9agmlmasma ve tahki -
kahn tamamlanmasma birakllmi§tlr. 

«E§ya '<almaga degil ... » 
Tepeba§mda kundurac1 Ziyamn atol

yesinden gece e§ya 9aldigi iddia olunan 
Ah1eddin, istanbul asliye diirdiincii ceza 
mahkernesinde diin muhakeme edilmi§· 
tir. Kendisi •e§Y• ~almaga degil, kun -
dura kahb1 satm almaga gittim• diyor, 
Muhakeme, §&hid dinlenilmesine kal -
ml§hr. 
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Soldan aa~a: 
1 - Kendi kendlne hareket eden, mate

matlkte kullam.lan blr hart. 2 - Uzuviarl
mudan, hlkA.J"'. 3 - Frrlatarak, ge~mlf. 
4 - Slfat edat1, !mar ederek. 5 - Zlya, blr 
emir. 6 - Blr ~tid ~kerlemeler (cern!). 
7 - Tero ~evlrlrsenlz kaynak olur, elb!Be
nln blr par~mm blr k!Sml. 8 - Orde~ln 
batirtL'Il, biiytik blr mlrnanmiZ. 9 - Par
~·· ters ~virlrsenlz yaklc1 oeyler !~in sby
lentr, slfat edatt. 10 - Memurlarm maal) 
esas1n1 tayin eder, blr yemio. 11 - Ellnden 
birteY gelmiyen, blr edat. 

Yukandan l4&~1ya: 
1 - Cariye, allaha ~.m~arlad1k demekllk. 

2 - Alev alarak. 3 - Evin kiSIDllarmdan, 
uzak, ingU!z alfabeslnde blr harfin okunu
sU· 4 - Bir Clr!S deri, ~algi. 5 - eereyan 
eden, blr memleket. 6 - Blr harfin okunu
fU, olduk~a fazla. 7 - Blr notanm t•rsl, 
cern! edatl, ~ocuklarm yemetlnin yans1. 
8- Blr ~·~ld b1~ak !mal eden Ukl kellme). 
9 - Etrafma dolanan, J.smln tersi. 10 -
Miirekkeb emir (~ar11 k~ad et manuma), 
ters ~vlrirsenlz blr emir olur. 11 - Ke
migin l~lndeki, bar!. 
Evvelki bulmacanm halledDml, ,eldl 

~ It 4 t. 8 7 • I 10 11 
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Ankara borsas1 13/6/939 
KAPANJSJ 

A~ll•s Kapanq 
1 fn~Jb lira01 

100 Oolar 126,58 
5,93 

126,555 
3,355 100 Fransu frangt 

100 Llret 
I 00 lsvicre frangt 
100 Rolanda 

florin! 
100 Ravhlsmark 
100 Belga 
100 Drabml 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pen~o 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 tsve~ kronn 
100 Ruble 

6,6575 6,655 
28,54 28,5375 

67,29 27.30 
50,77 50,76 
~1.535 21,4925 

1,0825 
1,56 

14.035 
23.8725 
24.8425 
0,905 
2.8925 

34,62 
30,53 30,5325 

23.8725 

Bayan Terim 
lie 

A. Munif M1s1rh 
Evlenmr,rerdlr. 

Sab, 1?/61939 

I 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

D!5rdilncil V alD1 Hu dllrdllncil 
kat, 18 numara. Telefon: 23428 

relgraf adresl: Mim Baysal l..tanbuJ ........................................................ 
BUyUk ~eblr ve kasaba parklan; 

Alllt, meydan, ~ocuk parklan ve 
villA bah~eleri i~ln modem proje 

, ve plilnlar bazular; k~lfnameler 

tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatmr deruhde ve taahhUd 
eder. 

Bliket, nisan sepetl ve ~elenkler 
l~ln vapalan siparisler sUr'atle ha· 

~ 1uJanu. 
Ci~ek, aebze tobumlan: fide ve 

fidanlar; sUs, meyva a~a~ ve a~a~ 
clklan: bah~e alAI ve edevab ve 
ehllv<'tl! Bahcfvanlar l(llnderlr. 

KONYADA 

Yeni Kiitiibhane sahibi M. Nael 

Curnhuriyl't Gazetesinfn ve biitiin 
mekteb kitablan, k1rtasiye, l(azete 

ve m<'cmualann tevzi yeridir. -Polatll sulh hukuk mahkemesinden: 
inhisarlar idaresine izafetle Polath 

memuru tarafmdan eski memur Ahmed 
Palazoglu aleyhine a~1lan pe~in maa~. 
icra ve a vans ve hesab farklarmdan dog· 
rna 68 lira 34 kuru~ alacak davasmm 
murafaasma ih1nen dave! edildi~i haldc 
gelmedigi, mazeretini bildirmedigi goru
lerek dava olunana gene i!anen gtyab ka 
ra11 tebligine ve dl'lillerin tetkikine ka
rar verilm~ oldugundan mumaileyhin 
7/7/939 cuma gunu saat 9 da gene gel
medigi veya vekil gondermedigi takdir· 
de bir daha mahkemeye kabul edilm iye
rek g.yabmda muhakemeye devam olu· 
nacag1 teblig olunur. (18580) 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddln LOtfi Yarnall 
Bobrek. mesane, ldrar ve ten&· 

sill yollan hastahklan mQtehasst· 
SL Bevol!lu - ls BankaSl karsiSl E
m!mevruz sokak 10 Pananlva 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

Eyub sulh hukuk hakimliginden: 
Babas1 Ali Haydann vefati!e kimsesiz 

kalan karde~i N ecmeddine vasi olmak fs· 
tedigini beyanla D11agman Hamami
muhiddin mahallesinde Astarc1 sokagm
da, 10 No. da $erafeddinin verdigi isti -
da iizerine yap1lan tetkikatta: Mahalli 
zab1tasmdan gelen cevabla ve dinlenen 
~ahidlerle kii~iik Necmeddine agabeyisi 
$erafeddinin vasili~e ehil oldugu anla -
~llrnl§ oldugundan yukaoda adresi -ya • 
z1h $erafeddinin ku~uge vasi tayinine ve 
usu!en ilanat icrasma kabili itiraz ve iti
zar olmak iizere 26/5/939 tarihinde ka
rar verilmi§ oldugu sekiz gun muddetle 
ilan olunur. 

ffiuki§la asliye hukuk Mkimllginden: 
Ulula§lamn M!sirh mahallesinden Ali 

oglu Hamza Nurel tarafmdan Mersin 
Vilayetinin Elvanlar nahiyesinin Elvan· 
II koyunden muHlzim Mt!hmed .klz1 Zeb
ra aleyhine a~1lan bo~anma davasmm 
yapllmakta olan muhakemesinde mud -
deaaleyha Zehramn ikametgahmm me~· 
hul olmasmdan ilanen tebligat yap1lma· 
sma ve muhakemenin 5/7/939 ~ar~amba 
gunu saat 14 e b!ralalmasma karar ve -
rilmi§ oldugundan muddeaaleyh Zebra· 
mn mezkur giin ve saatte Ulu.kl~la as!iye 
hukuk mahkemesine bizzat gelmesi ve
ya bir kanuni vekil gondermesi, aksi tak
dirde hakkmda gtyab karan verilecegi 
luzumu davetiye makamma kaim olmak 
iizere ilan olunur. (18583) 

--Her ak$am Taksimde 
iZZET BAHCESiNDE 

Bay an 

SAFiYE 
ve Arkada,larl 

-24-
]oriel, bu si:izii si:iyler si:iylemez pi1· 

man olmullu. Fazla ileri gittigini anla
di, bo1bogazhk eden agzm1 elile birden
bire kapadt: 

- Ah! Affedcrsiniz mi:i•yii li:i diik, 
diye mmldand1. 

F aka I «miisyi:i li:i diik>>, giizel kiZin 
lahmin elligi gibi bir vaziyel almamll, 
can sJktnhsma, hiddete benzer bir hal gi:is
termemi~ti. Bi!.ikis, giiliimsiiyordu. 

- Aldama ]oriel, dedi. Ben hepsi
nin farkmdayJm ... 

- Siz mi, mi:isyii Iii diik? 
Gaspar, derhal cevab vermedi. E1raf1 

loplamaya ba~hyan ]orjet'e v.vd1m edi
yordu. Bir miiddet, beraberce toplad!lar. 
Sonra, Gaspar: 

- Beni dinle kiiciik. d•di S•n. bir 

m tevdi edecegim. Ben diik fi!an dtgi
lim. Senin gibi, basbayag1 bir insan1m. 

- Jorjct, hayretten, elindeki ckmek 
sepetini du,urdii. 

- Sa hi mi? diye sordu. 
- Evet. .. 
Gaspar sesini k1sb. Ba,parmaglm ar

kaya devirerek aktrisin yatak odasm1 giis· 
terdi: 

- Onu aldahyorum ,dedi. Benim is· 
mim sadece Gaspar... Gaspar Berniye. 
Metr dotelim. $imdi de bo!lay1m. 

Jorjet, bu sefcr de sevincden pembe
Ie,en yiizile Gaspar'a baktJ. 

- Aman buna ~ok memnun oldum, 
dedi, sizinle ahpab olabilecegiz demek
tir ... 

- Ben de fevkalade m•"'"""""' 

"KODAK"' 4 25\ 
1 lira 

"BRAUNi" 12'7 
Ne ucuz !I 1F akat ne k-rymetli 

1blr hediye 

KU'rUk, bUyUI<, herkesih ma~inesi 

Oaima net ve parlak 

resim 'reker, kullant~t 

kolay bir makine 

11)1: 6 . & am. 

eoyle 

ek o kade.r 
reslrnter c;ekrTl 

\<olaY kll 

"Kr,DAK VERiKROM" 2So Film ile 

a pozdan a gOzel resim 

dutiin K 0 D A K satiCJiar!ndan araytmz 

ve ya ~u adrese muracaat edlnlz 

KODAK $1rketl - Beyoglu, Istanbul 

Tiirkiye lt Bankaa1 A.~. den: Y''k k M"h d" M k b" Kas!mpa~ada Bedreddin mahallesfnde u se u en IS e te I 
6, 8, 10 numarada mukayyed biiyiik ve 
ku~uk tarafh un fabrikas1, miikemmel 
ve f~ler bir halde, butiin alAI ve edevah, 
biti~ik iki deposile birlikte sahhkt~r. 

1 - Bankam1z, fabrikaYJ. en musaid 
ve haddi layikmda goriilen teklif sahfbi 
lehine ihale edecektf.r. 

2 - Talibler, miiracaatten evvel fab -
rikay1 iyice gezip gorebilfrler. 

3 - Tekliflerin flk flan tarihi alan 1 
haziran 939 tarihinden itibaren be§ haf
ta zarfmda yap1lmas• lAzimdLr. 

4 - lsteklilerin bu muddet zarflnda 
bankam1za muracaatlerl flan olunur. 

SatJnalma Komisyonundan: 
Mektebin 939 mall senesi zarfmdakf 46000 kilo koyun ell lhtiyaci kapah 

zarf usulile eksiltmlye konulmu~tur. i~bu ihtiyacm rnuhammen bedeli •53• 
elli ii~ kuru~ olup flk teminah • 1828 • lira c 50 • kuru~tur. 

Kapah zarf usullle yap1lacak olan l~bu eksiltmlye aid tekllf mektublart 
2490 say1h kanunun emrettigl dij!er vesikalarla beraber muayyen saatten bir 
saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Reisli,:tine veriimesi. Posta ile • 
gonderilecek mektublann muayyen saate kadar Komisyona ~elmi~ olmalan 
muktazidlr. Ekslltmesl 22/6/939 tarihlne rashyan per~embe ~unu saat 11 de 
yap!lacakhr. $artnamesinl gormek lstiyenlerln hergiin ve eksiltmiye gire
ceklerin belli giin ve saatte I!)ekteb binas1 cl.ahilindeki Komlsyona miiracaat. 
Jeri i!an o1unur. ( 38.69 } 

Her §eyde tasarruf caiz olahilir, 
fa kat ~ocuklartmtztn sthhatinde asia! 

~ocuklariniza ber zaman en lyl feyi veriniz. 

U~ ayhktan ifibaren FOSF A TiN vermek ba~ta gelir 
FOSFATiN 

en miikemmel ~ocuk g•dasidir 

FOSFATiN 
renksiz yanaklan pembele~tirir. 

FOSFATiN 
ile beslenen QOCuk kanh, canh ve daima s1hhatli olur 

FOSFATiN Fransadan gelir, FALYER markasile aray.n1z. 

FOSFATiN FALYER 
Biitiin eczane ve biitiin bakkallarda vardtr. 

~iinkii cok ho1uma gidiyorsunuz! 
Jorjet kendini tutamay1p giildii. 
- hin dogrusunu haber ahrsa ma-

damdaki sural! giirmelil 
Gaspar da giildii: 

ti: 

- Evel, kim bilir nas1l afalhyacak! 
Sonra, odaya dogru bakarak ilave et-

- Nas1l? Beni aldahr mt? 
Jorjet, az evvelki slkJigan lavnni bJ· 

rakm11, birdenbire serbestlemi1ti. Kar,l
smdakinin diik degil, kendi ayarmda bir 
insan oldugunu anlaymca leklifi, lekellii
fii orladan kaldamll, giiliip soylemeye 
ba,lam!§h. Ahpab olmutlardJ. Gaspar 
da sahte diiklugiinii ~abucak unuluver
mit. kaybettigi bir fma tm yerine ba1· 
ka, hem daha iyi bir fasat kazanm11 
olmanm zevkile, bu giizel kllln net' esine 
ittirak ediyordu. 

]orjel, bir bardaga tampanya doldur
du, icti. 

- Yaz1k, bu 1ampanya sek'mi,. 
Ben lath 1ampanya severim ... 

Gaspar, dil inin ucuna kadar gelen bir 
si:izii zor zapletti. Tath 1ampanya ile 
gene k1z arasmda bir te,pih yapmak is
ledi; fakat pek kabahk olacagmdan kor
kup sustu. Sadece, ]orjet'e biraz soku!· 
~.,: 

- Ne tmn §eysm ]orjetl demekle 
iktifa etti. 

- Ben mi tirinim? Am a yaphmz 
mi:isyi:i Iii diik, §ey ... Mi:isyi:i Gaspar ... 
As1l siz 1irin adamsm1z ... 

- Yok camml Yok camml 
Gaspar, bu neticeyi hi~ beklemiyordu. 

Otele geldikleri zarnan, giizel Joriet, 
kendisine kar11 gi:isterdigi alakayJ i:iyle is
tihfafla kar!JlamJ!, i:iyle burun kamJ§h 
ki, duk unvanmt igreti bir kaput gibi ~~
kanp atmasma, efendilikten U§akhga i
nerek hizmet~ilc bir hizaya gelme•ine 
ragmen, daha fazla iltifat giirecegini hi~ 
iimid etmiyordu. Kof bir iimidle i1e 
ba,lamlf, fakat i1te ad1m ad1m bile de
gil de, kota kota muvaffakiyetin ta e1i· 
gine gelivermi§ti. 

Kumarda kazananm atkta kaybettigi, 
emsalsiz bir yaland1. Enghien kazinosun
daki kazanct, kasadan bile hayretler i
~inde baakan azametli bir yekunu buldu
gu halde, a1k deryasmda kula~ atmaya 
ba,lad!gl dakikadanberi, bu ikine1 mu
vaffakiyeti idi. Kendisinde adeta bir bl
sJm bulunduguna inanacagt geliyordu. 

Diik olup, her gece alk11 seslerile inti
yen bir Paris sahnesinin ba1 aktrisini; u
!ak olup, o aktristen kat kat giizel bir 

gene km, hi~ iiziiliip yorulmadan, ba1· 
tan ~1karmak, herkesin hare! olmtyan 
zor i1lerdendi. 

Gaspar, bu muvaffakiyele ,a,makla 
beraber, bundan bir iftihar da duyuyor
du. 0 se~eble: 

- Y ok camm! Yok eamm I 
Derken, alacagJ cevabt adeta iinceden 

biliyormu1 gibi, sesinin ahenginde, bu 
hayret ve iftiharla kan,lk bir de nefsine 
itimad ~e1nisi seziliyordu. 

Guzel ]oriel, hakikalen onun umdu
gu tekilde bir cevab verdi: 

- Evel, evet, yakt§tkh adamstmz, 
dogrusu ... Siz, kat metrdoleli misiniz, 
yoksa sofra metrdoteli mi? 

- Ben mi? Ben ... Hususi melrdo
lelim ... 

]oriel, takdirkar bir «ooo !» ~eklikten 
sonra: 

- Zaten belli, dedi. Halinizden an
la!Ihyor. 

Gaspar'm cesareli biisbiitiin artmlfh. 
]orjet'i belinden kavrad1: 

- <;ok ho1uma gidiyorsunut... 
Gene k1z, ~evik bir hareketle sJynldl. 

Parmagmt pencereye dogru uzatarak: 
- Bakm ... dedi, sabah oluyor. 
Birlikte, balkona dogru ilerlediler. 

14 Hazlran 1939 

Makinist Aramyor 
Anadolu.da ~ah~mak tizere Dizel 

makinelerinin i~letme ve tamirah
m miistakillen deruhde edebilecek 
kabiliyette tecriibeli bir maloinist 
allnacakllr. isteklilerin fotografla -
nm ve tercumei hallerini bildiren 
mektublanm (T /T) rumuzile posta 
kutusu 176 adresine gondermeleri. 

!LAN 
Artvin ~oruh Viliiyetinin Hopa ka • 

zasma tabi Vi~e nahiyesinin Ebuhem~in 
koyunde ~imalen ~ukul deresile Abu 
deresinin birle~tigi noktadan Saat ca • 
miine vaslolunan hath mustakimin ~~
kolit (Ta~koprii) kopriisiinden Kula 
neferligi tepesine mevsul hath mii.sta • 
kimi katettij!i A. no}ttasmdan ba§lay1p 
Sallazor tepesi Saat camii hatt1 miista • 
kiminin <;ikolit kopriisti (Ta~koprii)' 

Kulaneferljgi tepesi hath mustakimini 
katettigi B. noktasmdan gec;erek Salla· 
zor tepesine hath munkesir, §arkan Sal
lazar tepesinden Pandikiir kopriisune 
hath mustakim, cenuben ve gar ben Pen
dikiir kopriisiinden b"§lay1p <;:ukul de
resile Abu deresinin birle~tij!i noktadan 
gec;erek hudud ba~langicJ alan A. nokta• 
sma hath munkesirle mahdud 921,7 hek
tar bali ve sahibli arazide Hac1 $ahin
oglu Faik, Tahsin ve Zuh oglu Ahmed 
taraflanndan aramakla meydana ~1ka • 
nlan manganez madeninin 60 y1l mtid • 
delle ad1 gec;enler uhdesine !hales! yapl• 
lacagmdan maadin nlzamnamesinin 36 
ve 37 nci maddeleri mucibince bu ~e 

itirazJ olanlarm 10/6/939 tarihinden iti
baren iki ay mtiddet i~inde Ankarada 
ikllsad Vekiiletine ve mahal!inde ma
kaml vi18.yete bir istida ile rnuracaat ey
lemeleri i!An olunur. 

~·--------------Memur Aramyor 
Anadoluda ~ah~mak uzere hesab 

ve yaz1 i~lerini iyi bilen bir memur 
ahnacakl!r. Almanca, fransizca ve
ya ingilizce bilmesi gerektlr. lstek
lilerin fotoj!raflanm ve tercumef 
hallerini bildiren mektublanm 
(A/A.) r1lmuzile posta kutusu 176 
adresine gondermeleri. 

Uskudar !era rnemurluj!undan: 
Mukaddema Kad1koyunde Silleyman

pa~a sokak 72 No. da mukim iken halen 
ikametgaht me~hul Sad1k lsmail Zade. 

Hall tasfiyede bulunan Feshane men
sucat Turk Anonim §irketinfn zlmme -
t!nizde dairemlzin 36/739 No. h dosya • 
si!e matlubu alan ezgayrifaiz ve masarit 
2331 lira 31 kuru~un temini i~in uhde -
nizde olup haczedilmi~ bulunan Kad1 • 
koyunde Osmanaga mahallesinde Hii • 
daverdioglu sokagmda, yeni Koseoglu 
Hudaverdig sokagmda eski 12, 12 mii· 
kerrer yeni 24/37 numarah iki evile es
ki 12. ye 12 mukerrer yeni 26 numarall 
gayrimenkuliinuz paraya ~evrilme mu· 
amelesine esas olmak iizere mahal!en 
yap!lan vaziyed ve takdiri .klymet mu· 
amelesf neticesinde mezkilr bina ve 
arsanm heyeti umumlyesine 5000 lira 
k1ymet takdir edildigi ve bu hususta ta• 
rafm1za tebligi muktazi 103 ihban ika· 
metgah1 hazmmzm me~huliyeti base -
bile tebligatm 15 giin muddetle i!Anen 
icrasma icra hakimlij!ince karar veri! -
mi~tir. Keyfiyet berayi mal\unat iliinen 
teblig olunur. (18564) 

Dr. Suphi 'enses] 
idraryollau hastahklau mUtehassiSI 
Heyoglu, Y1ld•z sinemas1 kar§••• Lek· 
ler aparbman. Fakirlere para••• 

TaL o.•a 

Bir Bay an Aramyo r 
Para i§lerinde ~ah~mak iizere bir 

bayana ihtiya~ vard1r. Yaz1 ile ts
tanbul130 posta kutusuna muracaat 

;lafak siikiiyordu. Paris, bir k1r sessiz
ligi i~inde, uykuya dalm!!tl. Hi~bir taraf
lan en ufak bir giiriiltii i!itilmiyor, koca 
1ehir, nefes aldtgl i!itilecekmi1 hissini ve· 
ren bir durgunl uk i~inde, gecenin karan· 
hk kueag1nda, yayvan ve lath bir reha
vele gi:imiilmii! uyuyordu. 

]orjel, bir miiddet bu sessizligi d;nle
dikten sonra: 

- Ne sakin geee, degil mi Mi:isyo 
r ••par? dedi. lnsan, gi:iziinii kapaymea, 
kendisini dag ba,mda zannediyor. 

Gaspar, bu miilaleaJI ba1ile tasdik 
etti. Uzaklan, biiyiik bir saatin ~am, sa
bahm bu alaca sessizligi i~inde, tiiyler iir· 
perten, fasJlah taninlerle be, defa caldJ. 

]orjet: 
- Saal be,, dedi. Daha ~ok erken. 

lzin giiniime, bu hafta karanhkta ba1h· 
yorum demektir. 

Gaspar, saatin sesile, daldJgl hulyadan 
birdenbire hakikat alemine intikal etmi,. 
ti. Bu be1 darbe, Ia eanevinde, ac1 ae1 i:it· 
mii1; on a, say1h saallerinden birinin da
ha, yokluga kan11P gittigini haber ver
mi,ti. Fa kat, bu ~an seslerinin bir manas1 
bu ise, bir manaSI da, ge~en saatleri unu
tup geleeek olanlardan azami istifade 
ihtan idi. [ATkan varJ 



14 Haziran 1939 CUJ\tflUldl'ET • 
Milli Sef bugiin Yalovada 
Gafenkogu kabul edigor 

Moskova muzakereleri Japon-;;ni;; karar1 Tiirkkusu filosunun 
' 

[Ba§tara/1 1 lncl •ahlte.d~] I r 
refakat .eylemektedir. ~~en I:Jar~cJye I Cost Nazlrln 
Nazm 1stasyonda Hanc1ye Vekaleb U- ------------
mumi Katibi Numan menemencioglile beyanatl 
Ankara Mevki kumandam General Ke· I 
mal Gok~e, Hariciye Vekaleti erkant, ~n- Ankara 13 (a.a.)- Ankara rad-
giliz, Polonya ve Almanya biiyiik ei~I~e- yosunda Tiirk milletine yapbgi hita· 
rile Balkan devletleri ekileri ve ekthk· beden sonra matbuat miimessillerini 
ler erkam, Ankara Merkez kumand~nt kabul eden Rumen Hariciye Nazm 
tarafmdan ugurlanmt1la~dtr .. T rene bm- Gafenko demi§tir ki: 
mek iizere istasyona geh1lennde gar pe• «- Gazeteci meslekta!larunla te-
ronunda M. Gafenko hafla rniZlka ol~u- mas etmeden Ankaradan aynlmak is· 
gu halde bir lut'a asker tarafmd~~ sel~: temiyorum. Miittefik Rumanyaya, 
lanm11 ve miZlka Rumen ve Tur~ ~nih gazetesi meslekta1lara ve nihayet rnii· 
mar,lanm ~almi§hr. M. Gafenko, thbra~ tevazt 1ahs1ma kar§t gosterilen fevka-
kit' asmt tefti§ ettikten .onra asker! en lade sa mimi kabulden dolay1 ~ok mii-
«rnerhaba asker» diye selamlam11 ve asker 1 h · · . b e asmtm. 
ler kendisine «sag ol» rnukahelesmde U· G .. k"" · f tt 1 1• 

M k
. k d e~en gun u ZJya e e ea 1 olu-

lunmu§lardtr Gafenko ev 1 uman am d .. 
G I K · I G""k kk"" tt"k nan ~ok vazth nutuklar an sonra soy-

enera ema ... 0 ~"eye te1e ur el 1 ." lenecek pek az bir 1ey kalmt§hr. An-
ten sonra kendtstm ugurlamaya ge mt§ k T·· k d 1 1 d j ·1 d h 1 

d I ca , ur ev e a am an e er a 
bulunan zevatla ayn ayn va a a~mt§br. 1 h kk k d 1 1 "d 1 

f k 
• .. d a a u e en an a§ma)'l ey1 ey e· 

Bu esnada Bayan Ga en o ya mutea • k . · y y 1 d R · · . . . h 1. • me Jstenm. ann a ova a eiSt· 
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Radyo merkezinde 
Ankara 13 (a.a.) - Rumen Hari

ciye Nazm Gafenko, Miinakalat Vekili 
Ali <;:etinkaya ile birlikte bugiin saat 
14.30 da Ankara radyo merkezini zi
yaret etmi1tir. Bu miinasebetle Ankara 
radyosu t;-.rafmdan Gafenko jerefine 
l 6.30 da ha§IIy an hususi bir konser emis
yonu yaptlmt§ ve emis.)IOnda Enesku 
miikafallm kazanmt§ olan Rumen bes· 
tekarlanndan Sabin Drgey'in bazl" eser· 
leri ve klasik Tiirk 1arktlanndan baz1 bes
telerle Tuna musikisi edebiyattndan se
~ilmi§ par~alar ~almmi!hr. Madam Ga
fenko ile Rum<lll Hariciye N azmnm re· 
fakat ve maiyetlerinde bulunan zevat ve 
Rumen • Tiirk ve diger ecnebi matbuat 
miimessillerinin haztr hulunduklan bu 
ne1riyat sonunda Gafenko, Tiirk milleti
ne hitaben beyanatta bulunmu~tur. 
R urn en Hariciye N azm ile refikas1 ve 
misafirlerimiz miiteak1ben radyo merke
zinin salonlannda haztrlanmt§ miikellef 
bir biifeden izaz edilmi§ler ve hu arada 
Gafenko, matbuat miimessillerini diger 
hususi bir salonda kabul ederek Ankara· 
ya vaki ziyaret ihtisaslanm ifade eylemi1 
ve iki memleket Hariciye Naztrlan ara· 
smda ge~en gorii,melere aid malumat 
vermi§tir. Radyo istasyonundan aynh§lan 
esnasmda, Gafenko ve refikaSJ, caddede 
toplanm•1 bulunan kesif bir balk tarafm· 
dan samimi tezahiiratla alkt§lanmt!hr. 

Marmara k i:i,k iindek i z iyalet 
Ankara 13 (a.a.) - Hariciye Veka· 

leti Umumi Katibi Numan Menemen • 
cioglu bugiin saat 13,30 da Marmara 
ko1kiinde muhterem misafirlerimiz Ru • 
manya Hariciye Nazm M. Gafenko, 
Bayan Gafenko §treflerine bir ogle ye· 
megi ve!!!li~tir. 
Gafenko'nun radyodaki hitabe•i 

Ankara 13 (a.a.) - Dost ve miitte· 
file Rumanya Hariciye Nazm Ekselans 
M. Gafenko. bugiin Ankara radyosunda 
Tiirk milletine a§ag1daki hitabede bu • 
lunmu$lur: 

«- Tiirk dinleyicilerime, Rumen mil· 
letinin samirni selammt bildirmekle bahti
yanm, beni dinliyen herkese de, Anka • 
radaki ikametimi ne derece sevdigimi 
soylemek isterim. Ben 1irndiye hdar yal· 
mz. biitiin kom1u milletlerin s1k1 bir su • 
rette merbut bulundugu muhte§em bir 
mazinin parlak hahralanm laltYan Bo • 
gni~inin incisi lstanbulu tamyordum. 

$irndi Anadolu yaylasmm vakur de
koru ic;inde, ciir'etkar bir gayretin, ate~li 
bir azmin, yeniden dogmu1 biiyiik bir 
kuvvetin Y•I•Yan sembolii olan yeni hii -
kumet merlr.ezini Ir.e,fettim. Sizlere, Ke
mal Atatiirk gibi biiyiik bir ink•labcmm 
hattrasma kar11 duydugumuz taabbiidkar 
hiirmeti nekadar iyi anladigiml ve bu 
hiirmete ne derece ittirak eyledigimi soy
lemek isterim. Tiirlr.iin milli kurtulutu, 
modern tarihin en ziyade ders ve ibret a· 
hnacak faSillanndan birisi olarak kala
caktir. Bu kurtulut. yeni nesillere ~uurlu 
bir vatanperverligin ve milli 1eref asil his
sinin kuvvetini iigretecektir. 

Aramzda gordiigiim karde!Cfe hiisnii 
kabuld•n dolay1 sizlere derin surette med
yunu 1iikramm. Bu hiisnii kabul, siyasi 
yaldatma eserimizi iizerine iptina ettir -
digimiz temellerin ne derece derin ve sag
lam oldugunu bana ispat etmi§tir. Dev • 
letlerimizi birbirine haghyan rabttalar, 
anc:ak mill~tlerimizi birbirine baghyan hu 

tr tr enne guvene 1 ece enm !Spat 
eylemi1tir. 

2 - Daimi konseyin 1imdiki reisi 
hulundugum Balkan An tanh: Sunu 
beyan edeyim ki, 

•Hepimiz Balkan Antanhnm 
sulhu istlhdaf eden siyasetinin 
birlik ve istikliline itlna goster
mek azmindeyiz ve Balkan An
tantmm biltiin miimessillerinin I 
daiml kaygusu budur. • 

Tiirkiye Hariciye Vekilile tam bir I 
rnutabekat halinde bulundugumu gor
diim, 

3 - Balkan Antanh biitiin Bal • 
kan devletlerini ihtiva etmiyor. Fa kat 
antanhm1z hi~ kimseyi baric tutmuyor 
ve hi~ kimse aleyhine miiteveccih de
gildir. Balkan Antantuu ona iltihak 
etmek istiyenlere Qfilk bulundurmak 
siyruetini takib ecliyoruz. Bu 3iyruete 
teufikan her girmek istiyeni kabul et
me.l/e amacleyiz. Bu siyrueti terecl • 
cliiclsiiz ve !akat zaaf gostermeksizin 
takib ediyoruz. \:iinkii miittehid 
dort miJietin te1kil ettigi kiitleyi kuv· 
vetlendirmek emelindeyiz. 

4 - Balkan Antantm1n birlik da· 

I 
vasma hadim olmak iizere merkezi 
lsta~buld~ ~u.~una~k. bir ar~~ttrma ve 
tetktk enshttisu tesJsmt derp11 eyledik. 
Bu fikri Yunan hiikumetine arzede-
cegim. Mezkur enstitii, Balkan mem
leketlerinin devamh miinasebetleri hu
sus~nda ilttisadi, harsi, cografi, ve si
yast menfaatleri tetkik eyliyecektir. 

T amamile mutabtktz ve Balkanla
nn emniyet ve istiklaline miiteallik bii
tiin meseleleri enternasyonal siyaset 
~er~evesi i~inde tetkik ettik.» 

Rumen Hariciye Nazm. yann Tiir· 
kiye Reisicumhuru lsmet fnonii tara· 
fmdan" kabul. ~dileceginden dolayl 
duydugu sevmc1 kaydederek sozlerini 
bitirmi§lir. 

derece canh dostlugu temhir eylemekte • 
dir. 

Be1 amdan fazla bir zaman hizi bir • 
birimize yakla!hrmif olan mazimizden, 
cesaretimize kartJ hiirrnet, ahlakumzm 
diiriistliigii bahsinde kartthkh bir itimad 
ve ayni ~ere£ ve namus telakkisi almtt ve 
muhafaza etmit bulunuyoruz. 

Bu hisler, uzlatma zihniyetile dolu, 
fakat her tiirlii zaftan da ari bir tarzda, 

sulh siyaselimizi mii§terek surette idame 
bahsinde bize yard1m etmektedir. Millet
ler arasmda bir ittihad ve ithirligi aleti 
olan Balkan Antantl eserine ve iiJ'ni za
manda hiisniiniyet sahibi biitiin milletler 
arasmda yaklatma biiyiik eserine yani 
umumi sulh eserine hizmet ve cesaretle 
~ah§acag1z. 

Y arm Y alovadaki ikametgahlarmda 
Reisicumhur lsmet !nonii tarafmdan ka -
bul edilmek yiiksek §erefine nail olaca

i!tm. Bu kabuliin biiyiik ktymetini tama· 
mile takdir ediyorum. Kendilerinin nez -
diode, bu derece otorite ile devam etmek
te olduklan eserin biiyiikliigii kart"mda 
biitiin Rumen milletinin hiirmet ve hay
ranhk hislerine terciiman olacaj!tm. 

Rumen milletiuin sad1k dostu Tiirk 
milletinin tan, §eref ve refah1 ic;in en ha
raretli temennilerimi bildiririm.» 

A nadolu Ajan11mn ziyaleti 
Ankara 13 (Telefonla) - Rumen 

H ariciye Nazm Gafenko'nun refakatin-

de §ehrimize gelmit bulunan Rumen ga
zetecileri terefine bugiin Ankarapalasta 
Anadolu Ajanst tarafmdan bir ogle ziya
feti verilmi§tir. Bu ziyafette Rumen mat· 
buat umum miidiirii Dragu ile muharrir 
Romulus, hirer hitabe irad ederek Ru -
men mattuat miimessillerinin duygularma 
terdiman olmu~lardtr. Ziyafet, samimi 

. bir hava ~inde devam etmi1, oylece bit • 
mi§tir. 

Rumen matbuatrnm ne,riyatr 
Biikre§ 13 (a.a.) - Biitiin gazete

ler, ne§rettikleri makalelerde, Ankarada 
yaptlmakta olan Tiirk • Rumen gorii§
melerinin biiyiik ehemmiyetini ve iki 
memleket menfaatleri arasmdaki birligi 
tebariiz ettirmektedirler. 

Universul. ba1 yaZISmda, Balkan An
tantmm saglamhgtni ve bu antanhn umu· 
mi sulha yard1m ederek Avrupamn ce· 
nubu 1arki mmtakasmda sulhu takviye
ye yard1m bahsindeki muvaffakiyetini 

bilhassa kaydeylemekte ve Tiirk • 1ngi
liz paktmm metnine i1aret ederek bunun 
garb devletleri tarafmdan Balkanlara ve· 
rilen ehemmiyetin bir biirhamnt lejkil et· 
tigini soylemekte ve Balkanlarda sulhun 
ise ancak muahedelere ve bugiinkii hu
dudlara biirmetle temin alunabilecegini 
ilave etmektedir. 

lndepenclance Roumaine gazetesi, pa· 
zar aktaml Ankarada teati olunan nu
tuklan tefsir ederek bu iki nutkun Bal· 
kan milletlerini birle~tiren sebebleri ve bu 
milletlerin takib ettik.leri hedefleri veciz 
bir surette bir kere daha bildirdigini soy· 
lemekte ve «bu bedefler, bugiinkii arazi 
statiisiine, teahhiidlere hiirmet esasma ve 
her sahada i~birligi arzusuna dayanan 
bir sulhtur» demektedir. 

Seara, Ankar~ goriitmelerile, Tiirk • 
Rumen iyi dostluk miinasebet!erinin bir 
kere daha veciz bir surette teyid edilmit 
oldugunu tebariiz ettirerek Ankarada ba1· 
hyan miizakerelerin ehemmiyetini bir ke
re daha kaydeylemektedir. 

Semnalul gazetesi de, Ankara gorii1· 
melerinin enternasyonal ehemmiyetini bil· 
hassa kaydetmekte ve Bulgaristamn va· 
ziyetine ge~erek bu Balkan devletinin de 
bugiinkii arazi statiisii esasma dayanan 
mii§terek antanta nihayet girmesinden el
de edecegi kazanclan tebaruz e r ek· 
tedir. Bu gazete, Balkan AntanhM hi~ 
bir§eyin sarsamtyacagtm ve bu· an!antm 
Balkan ve Avrupa sulhuna elzem siyasi 
bir organizm oldugunu da ilave eylemek
tedir. 

N eamul Romanesc gazetesi, Balkan· 
larda sulhun ancak antantla temin edile· 
cegini ve bu antanhn Avrupaya harbin 
dairna tehdid ettigi bir yerde mutemadi 
surette sulh emniyeti verdigini bildirmek· 
te ve Balkan Antanh devletleri miimes
silleri arasmda basit bir bulu1manm bu 
sebebden dolayt her tiirlii bulutlan ber· 
taraf ettigini ilave eylemektedir. 

Hariciye Vekilimizin beyanatr 
Biikre1 13 (a.a.) - Tiirkiye Harici· 

ye Vekili $iikrii Saracoglu, Rador ajan· 
smtn Ankaraya gonderdigi hususi muha
birine a1agtdaki bey an alta bulunmu!lur: 

«- Cumhuriyet hiikumetinin ve Tiirk 

milletinin, dost ve miittefik Rumanyanm 
muhterem Hariciye N azm. tarafondan 
yap1lan ziyaretten duydugu derin mem· 
nuniyetini Rumen milletine iblag i~in Ra
dor ajansmm bana verdigi bu fnsattan 
dolayl bahtiyanm. Balkan Antanh ruhu 
dahilinde fiklr i1tirakimizi bir kere daha 
teyide ve iki memleketin yiiksek menfa· 
atinin ayni oldugunu bir kere daha mii1a· 
hede ve tespite imkan vermi1 olan bu zi· 
yaretin, bart! hizmetindeki t~riki mesai· 
mizin devaml i9n mes'ud neticelerle ve· 
liid olacaj!tna kani bulunuyorum.» 

Rumen Ba,vekilinin vekiileti 
Biikre1 13 (a.a.) - Rador ajanSI 

bildiriyor: 

ingiliz murahhas1 

temaslara ha,hyor 

Sovyetler, on senelik bir 
ittifak yapmak istiyor 

[Ba~taraft 1 fncl •ahlfede] 
bah Maiski'yi kabul etmi~tir. 

Salahiyettar mahfillerde soylendigine 
gore bu ziyaretle 1ngiliz • Sovyet miiza
kereleri arasmda hi~bir miinasebet yok -
tur. 

Franiiz gazetelerinin verdikleri 
haberler 

Paris 13 (a.a.) - Gazeteler. St
rang'm Moskovaya hareketi rniinasebetile 
tefsirlerde bulunuyorlar. 

Pobers, Londradan Le Jour gazetesi
ne bildiriyor: 

«Sovyetler son dakikada yepyeni iddi
alarda bulunmadiklan takdirde miistakbel 
F ranstz • lngiliz - Sovyet muahedesi ha1· 
hca !U noktalan ihtiva edecektir: 

I - Sovyetler Birligi. F ransa ve fn· 
gilterenin biitiinliik veya istiklallerine kar

l' dogrudan dogruya bir tecaviiz vukuun· 
da bu memleketlere yardtm etmegi taah
hiid eder. Sovyetler Birligi. Fransa ve 
fngiltere ile hirlikte olarak. Bel~ika, Yu
nanistan, Tiirkiye ve Rumanyaya da yar
dtm etmegi taahhiid eder. 

2 - F ransa ile 1ngiltere, Sovyetler 
Birliginin topraklarma kar§l dogrudnn 
dogruya taarruz halinde bu memlekete 
yardun etmegi ve dogrudan dogruya vaki 

olmamakla beraber Sovyetler Birliginin 
istiklal ve biitiinliiglinii tehlikeye diiliire

bilecek bir taarruz halinde de onunla te~
riki mesai eylemegi taahhiid ederler. 

3 - 0~ devlet, Avrupada her tiirlii 
taarruz hareketini tenkil ic;in isti1arede bu
lunmag• taahhiid ederler. 

4 - Oc; devlet bir kere harbe girince 
ayn olarak ban1 miizakerelerine girme -
megi taahhiid eder. Anla1manm mukad
demesinde muahedenin tamamen tedafiii 
bir mahiyette ve Milletler Cemiyeti pak
lmm iilklisiine uygun bulundugu tasrih e· 
dilecektir. 

Muahedenin on sene i~in muteber ol -
dugu ve pratik bir lejriki mesai i~in der • 
hal teknik gorii~melere ba,Ianacagt bildi. 
rilecektir. 

Balttk devletleri tasnlien zikredil · e
cebe de, askeri miitehasSISlar tetkikleri !,l· 

rasmda bilvaSita bir taarruzun biitiin ili
timallerini goziiniinde tutulacakhr. 

Bazt gazetelere gore, son giinlerde ln

giliz Hariciye Nezaretine gelen raporlar, 
lngiltere ile Sovyetler Birligi arasmda bir 
gorii1 ihtilaft halinde Almanyamn mutad 
usullerle bundan istifade ederek yeni 
hareketlere gec;ecegini gostermektedir.» 

Ordre gazetesinden: 
«lngilterenin Berlindeki biiyiik el~i!i 

Henderson Moskova ile bir an once bir 
anla1maya vanlmasmdaki faydayt bildir

mi§ ve Almanyanm hamlamakta oldu • 
gu vahim hareketlerin tatbikma ancak bu
nun mani olabilecegini bildirmi,tir.» 

Bone'nin beyanah 
Paris 13 (Hususi) - Hariciye Na • 

zm M. Bone kabinenin bugiinkii i~tima
mda !ngiliz - Sovyet rniinasebatt hakkm
da beyanatta bulunarak demi§tir ki: 

«- Moskovaya giden M. Strang fn
giliz • F ranstz formiiliinii Sovyetlere tev
di tdecektir. Bu yeni formiil sayesinde 
kat'i anla1ma elde edilecegini zannediyo
ruz.» 

emrine tahsis edilen Suvat vapurile Y alo
vaya giderek Cumhur Reisimiz tarafm· 
dan kabul buyurulacaktn. 

Bukre~ Sefaretimiz 
Hamdullah Suphi Tan
riover, Biiyiik El~i 

unvani e ipka edildi 
Hariciye Nazm Gafenko'nun yabanct 

memleketlerdeki seyahati miJ:Idetince, 
Hariciye i~leri vekaleten Ba~vekil Ar· 
mand Calinesco tarafmdan goriilecektir. 

V ali Y alovada 

Ankara 13 (a.a.) - Rumanyadaki 
Tiirkiye orta elc;iligi biiyiik el~ilige c;tka· 
nlm1! ve orta elc;imiz Hamdullah Suphi 

. Tanrtiiver biiyiik el~i unvanile Biikre1te 
Yali ve Belediye Reisi Lutfi. Kud~r ipka edilmitlir. 

diin Kuzguncuk mmtakastm teftt~ etmtt, 
oradan asfalt caddeyi takiben Kartala 
gitmi~. orada da tefti,Ierde bulunduktan 
sonra Adalara ge~mi1 ve Adalarda tef
ti,ler yapttktan sonra Y alovaya gitmittir. 
Yali .diin gece orada kalmi!Ilr. Bugiin 
Yalova iskelesinde dost Rumen Hariciye 
Nazm Gafenko'yu karliiadiktan sonra, 
ak,am iizeri kendisile birlikte 1ehrimize 
donecektir. 

Bu sabahki trenle Ankaradan done
cek olan misafir Rumen Hariciye Na
zm Gafenko, beraberinde Hariciye Ve
kili $iikrii Saracoglu oldugu halde Pen· 
dikte trenden inecek, Vali muavini Hii
dai ile 1stanbul kumandam General Ha
lis BiyJktay tarafmdal,) kar§tlanacak ve 

Biikrefte memnuniyet 
Biikre$ 22 (a.a.) - Rador ajanst 

bildiriyor: 
Tiirkiye orta ekiliginin biiyiik el<;ilige 

<;Ikanlma!l ve bilhassa Hamdullah Suphi 
T annoverin biiyiik elc;i olarak Biikre$1e 
dost ve miittefik Tiirkiyeyi temsilde de
vam edecegi haberi Biikre1 mehafilinde 
derin bir memnuniyetle kar!Ilanrntlhr. 

Biikre~ tayin edildigindenberi gerek 
re.mi mehafilde, gerek temas ettigi biitiin 
muhitlerde biiyiik dostluklar tesis etrni1 
ve biiyiik sempatiler uyandtrmi! olan 
Hamdullah Suphi T annoverin biiyiik el
<;i olarak Biikre§te ipkasmt Rumen mat
buah miittefikan ve hararetle selamlamak· 
tad1r, 

Tientsin' deki imtiyazh 
nuntaka abluka edilecek 

akrobatik u~u~lar1 

Londra 13 (Hususi) - Japan maka
matt Tientsin'deki imtiyazll mmtakalan 
abloka edeceklerini resmen ilan etmi~ • 
lerdir. !ngiliz makamlan, imtiyazh mm 
takaya iltica eden dart C::inli tedhi~c;iyi 
Japonlara teslim etmek istemediklerin· 
den dolayt Japonlar bu karan vermi~ -
lerdir. 

fki giin evvel Ankaradan 1ehrimize 
gelmi1 olan Tiirkkuju lejkilatma men• 
sub on bir tayyarelik filo, diin Y e,ilkoy 
tayyare meydanmda gosteri1 u~u,lan 
yapm11hr. 

Filoyu te•kil eden tayyareleri idare e• 
denier Sabiha Gok~en, N actye T oros, 
Muzaffer Sel, Edibe Saytn. Sahavet 
Y1lmaz, Muammer Oniz, Saib Gokc;e, 
Necib Tolgar, !brahim Goreli ve Sinasi 
Kavlandtr. 

!ngiliz makamab ihtilatm muhtelit 
bir komisyona havalesini teklif etmi~ -
lerse de, Japonlar bu teklifi reddeyle • 
mi~lerdir. Franstz mmtakast da abloka 
sahasma dahil bulunmaktadtr. 

Japonlann bu karan lngilterede derin 
tesirler husule l(etirmi~tir. 

Japonlar, bir lngiliz zabitini 
tevkif ettiler 

Londra 13 (Hususi) - Japonlar mem
nu mmtakada foto~af c;ekmek suc;ile bir 
tngiliz binba~ts•m ~anghayda tevki' et
mi~lerdir. ------

ispanya Dahiliye 
Nazmrun Romada 
verdigi beyanat 

[B~tarato 1 lncl lahlfedel 
«- Baz1 memleketler, sulhun kendi

lerinin miistefid olduklan baz1 hakSizltk
lann idamesi ve diger memleketlerin tez· 
Iili manastna gelmekte oldugu dii1iince -
sin de bulunuyorlar .» 

General Franko'nun ge~enlerde soyle· 
mi1 oldugu nutka telmih eden !spanyol 
Dahiliye N azm, §U siizleri siiylemiitir: 

«- Baz1 memleketler, memleketimizin 
inki,aftna mani olmak ic;in tspanyanm et
rafmda bir iktiSadi iirfi idare viicude ge
tirmek istiyorlar. !spanya, kendisini ihala 
etmege ugra,an Y ahudi ~emberini ktrma
ga hamdtr.» 

A1kerlik miiddeti u:z;atrlryor 
Madrid 13 (a.a.) - bgrenildigine 

gore hiikumet, askerlik hizmeti miidde
tini bir seneden iki seneya ~1karmaya 
karar vermi1tir. Efrad, 19 yajtnda silah 
altma davet edilecektir. Simdiye kadar 
askerlige dave! ya11 21 idi. 

Halihamda silah altmda bulunan bii
tiin efrad. 1936, 1937, 1938. 1939, 
1940 Slntflan miistesna olmak iizere, 
terhis edilecektir. 

ltalyan tayyarecilerinin avdeti 
Roma 13 (a.a.) - lspanyadan dO

nen ltalyan tayyareci lejyonerleri 15 ha· 
ziranda kabul etmek iizere Kral refa
katinde Kont Ciano ve Hava miiste~art 

General Valle oldugu halde Cenovaya 
gidecektir. 

Muuolini'yi ziyaret 
Roma 13 (a.a.) - Mare1al Badog· 

lio, Mussolini tare~mdan kabul edilmi§ 
ve mumaileyhe ge~ende tefti1 eltigi Lib
ya hududunun vaziyeti bakkmda izahat 
vermi§tir. 

Mussolini. hundan ba1ka Kont Ciano· 
yu ve lspanya Dahiliye Nazm Suner'i 
de kabul etmi1 ve sefir ile uzun ve sa· 
mimi bir miilakat yapmt§llr. 
l1panya, a1keri ittilaka girecek mi? 

Paris 13 (a.a.) - Madrid"den bil -
diriliyor: Romada cereyan eden son 
ltalyan • 1spanyo] gorii§meleri esnasmda 
bir ltalyan • !spanyol - Alman askeri 
pakttntn imzaSI mevzuu bahsoldugu bil
dirilmektedir. Bununla beraber lspanyol 
liderlerinin biiyiik bir ktsmmm boyle bir 
pakta taraftar olmadJklan soylenmekte
dir. 

!spanyol askeri ve bahri heyetinin diin 
ltalyan askeri Jeflerile miizakerelerde bu
lundugu ve Serrano Suner ile Kont Cia
no'nun bu toplanhda ham bulundugu 
!spanyol telgraf aianst tarafmdan bildi
rilmektedir. Bununla beraher, !spanyol 
matbuah heniiz bu haberi ne§retmedigi 
i~in Madrid"in askeri bir pakt irnzasma 
tiddetle muhalefet ettiiii zanm hast! ol
maktad~r. 

Halk Partisi Meclis 
Grupunun i~tima1 

[Ba§tara/1 1 lncl lahlfedel 

muazzez Tiirk ordusuna Hatay namtna 
minnet ve 1iikranlar ifade eden ve hara· 
retle alki!Ianan bir nutuk irad etti. 

Bundan sonra ruznameye dahil tak • 
rirlerden Satie hinasma aid olan sua!e 
Miinakalat ve Muhaberat Yekilimiz Ali 
Cetinkaya kiirsiiye gelerek cevab verdi. 

Y eni te§kil edilmi$ olan hu Vekalete 
evvelki Yekaleten miidevver Satie i1ine 
aid dosyanm tetkikat1 ikmal olunmut ve 
bu meselede suc;lan goriilenler haklunda 
icab eden adli takihahn icras1 i~in tahki
kat evrakmm Adliye YeHietine tevdi e
dilmit bulundugunu bildirdi. 

Ruznamede bundan ba1ka miizakere 
edilecek bir mevzu kalmadigmdan gele· 
cek hafta i<;tima edilmek iizere celseye 
nihayet verildi. ----

lrak pa rlamentosu a~1ld1 
Londra 13 (Hususi) - lrak noibi 

parlamentonun kii1admda irad ettigi bir 
nutukla idarei orfiyeye nihayet verilecegi
ni beyan etmi1tir, 

Filo, Tiirkku~u Gene! Direktorii Os
man Nurinin kumandasmdadtr. Diinkii 
u~u§larda biiyiik bir balk kiitlesi ve mek· 
tebliler ham bulunmu§tur. 

Evvela bir tayyare u<;mus. Tiirkku1u 
talebesinden Mehmed Kaya i!e Abdiir• 
rahman Tiirkkuju. bu tayyaredcn ma il.e 
ve sekiz yiiz metre yiikseklikten para!iit• 
le atlamt!lardir. 

Kahraman genclerin para§title ktvnm• 
lar yapa yapa yere ini1leri halkm candan 
kopan alk1~ tufam arasmda seytolunmu1• 
tur. Her iki gene de yere indikten sonra 
-halkm yaktndan gormek arzusunu izhar 
etmeleri iizerine· ahalinin bulundugu nok• 
taya kadar gelmi§ler ve her gencin tay• 
yareye binebilecegini, tayyareden athyaca• 
gm1, bunun ~ok kolay bir~ey oldugunu 
soylemi,Ierdir. 

Bundan sonra tayy~eler filo halinde 
havalanml§, 1ehir iizerinde bir cevelan 
yaparak tekrar iic;er ii~er oahaya inmi1• 
lerdir. Filonun havada u~arken yaphgl 
hareketler ve ini1 masmda gosterdigi mu• 
vaffakiyetler de takdirle alktjlanmi§hr. 

Daha sonra planor u~u1lan yaptlmt!• 
hr. T ayyareler arkasma baglanan planar· 
ler ii~ bin metreye kadar yiikseldikten 
sonra btrablmt! ve bunlarm takla ala ala 
yere initleri de takdir edilmi§tir. 

Sahada haztr buluaan !ngiliz gazete 
muhabirlerinden gene bir kadm, Tiirk 
ktzlanntn cesare! ve kahramanhklannt 
hayranhkla kar§IIaml§. kendilerinin muh· 
telif pozda fotograflanm almijhr. 

Ktz tayyarecilerin en genci Edibe Sa• 
ymdtr. Adanalt olan bu gene ktz, kii~iilC 
ya1ta tayyarecilige merak ederek dah~ 
memleketinde iken buna ~ah§rnl§ ve An· 
karaya giderek Tiirkku1una intisab et· 
mi1tir. 

U~u§lardan evvel kendisile gorii1en bir 
muharririmize Sabiha Gok~en §U izahati 
vermi1tir: 

«- Seyahatimiz hmir. Konya ve A· 
danaya kadar devam edecektir. Dolam
bach bir yo! takib ederek ka<abalardan 
ge~ecegiz. lndigimiz yerlerde burada ol
dugu gibi gosteri1 u~u1lan yapacagtz. ' 

Tiirkkujuna ragbet pek fazladtr. Bu 
sene, Tiirkkujunda yeti1en be1 kadm lay• 
yarecinin i§tirakile bir Avrupa $eyahati 
de yapilma!l mutasavverdir.» 

Tiirkkusu filosu, bu sabah Bursaya 
hareket edecektir. 

Filistinde yeni kar1~1khk 
LB~tarat• 1 Inc! aahl/edel 

Hayfada Yahudi mahallesinde pat -
hyan bir bomba, bir !ngiliz polisinin agtr 
surette yaralanmasma sebebiyet ver -
ml~tir. 

Petahtikva yolunda bii Arab arabact, 
bir !ag1mm infililki yiiziinden yaralan • 
mt§hr. Bu suikasdler, Yahudi mehab • 
Iinde biiyiik bir gerginlige bais o!mu~· 
tur. Reviziyonist gencler kuliibiinde 
miifrid ve mutedil Yahudiler birbirine 
ginnijlerdir. Kuliib azasmdan 6 ki§i ya
ralanm•~hr. Kuliibiin mobilyas1 tahrib 
edi!mi~tir. 

A fllk grevi yapan Y ahudiler 
Telaviv 13 (a.a.) - Filistin sahillerin~ 

c;tkmalanna miisaade edi!memi~ olan 
Astir vapurunun bu sahillere ~tkmak 
hakkma malik olmtyan 700 Yahudi yol
cusu, Yahudi makamabna a~hk grevi ya
pacaklanm bildirmi.§lerdir. 

Y ahudilerin protesto1u 
Londra 13 (a.a.) - Haim Weizmann, 

hali haztrda Cenevrede toplanmakta o
!an mandalar daimi kolllisyonuna b1r 
mektub gondererek !ngiliz cBeyaz ki
tab. 101 ~iddetle protesto etmi~tir. 

Bu mektubda ezciimle soyle denilmek. 
tedir: 

cingiltere hiikumetinin yeni siyas~ti, 
Yahudi milletinin Filistinde bir cmilli 
yurd> viicude getirmek hakkmt inkar 
etmektedir. Yahudiler i<;in boyle bir 
cyurd. a olan ihtiyac, bugun oldu~ ka
dar hic;bir zaman acil bir ihtiyac olarak 
hisscdilmi~ degildir. !ngiltere hiikume -
tinin bu hakkl inkar etmesi ise tam boy
le 'etin bir zamana tesadiif etmektedit > 

Weizmann, bundan sonra Beyaz kita
bm Balfour beyannamesile cmilli Ya -
hudi yurdu. nun tanmmast keyfiye!mi 
inkar demek oldugunu ilave etmekte
dir. 

Be, Arab daha i:ildiiriildii 
Hayfa 13 (a a.) - Avrupah klyafetin

de birka, ~ah1stan miirekkeb bir ,ete ta
rafmcian Hayfanm §imalinde kain Hab
bassah kasabas1 sekenesi iizerine a,IIan 
ate§ neticesinde 5 Arab olmii~tiir. 

!ngiltere ve Hindistandan bir<;ok in -
giliz gemileri, Hayfadaki ingiliz grani
zonunu takviye etmek iizere bin kadar 
a.sker getirmi.§tir, 
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12 liraya piyasaya arzetmi$tir. Be$ sene garanti 
Tiirkiye ~ark1karib sahibi imtiyaz1: VEBOLiD Ltd. $. 

MERKEZI: Istanbul, Galata, BIIIQr sokak No. 7•9, Posta kutusu 1094, 

Tel. 44507 

l?UBELE 1 Ankara, Bankalar caddesi No. 22, Posta kutusu 45, Tel: 26el. 
R : izmir, Mirnar Kemaleddin cad. No. 15, Posta kutusu 72, Tel: 2365. 

Telgraf adresi : Her yerde "VEBOLID, 
SaaHa 5o,ooo litreye kadar tasfiye kudretinde clhaz ve tesisat. 

Taksitle sab§ yap1hr. Daima stok ve yedekleri mevcuttur. 
T aklidlerinden sakmtmz. 

Viicudii besliyen yegane unsur kandtr. 
Kanstz viicud gtdadan da mahrum ve 
harab olmaga mahkfundur. Kamn vii
code verdigi giizel pembelik canhltgm 
en dogru miyan degil midir? 

Viicud, hastahklara kanla mukavemet 
eder. Her kanstz viicud biitiin hastahk
lara miisaiddir. En hafif bir anzaya ta
hammiil edemiyerek harab olur, ~6ker. 
Kanstzll!ltn tedavisi kamn miiessir cev
heri olan HEMOGLOB!NE ile kabildir. 

Bu ktymetli cevher ise DESCH1ENS 
~urubunda mebzulen vardtr. 

HEMOGLOB!NE kamn biitiin nok -
sanlanm tamir ettikten ba~ka, gtdadan 
mahrum kaltm~ nesiclere ve uzuvlara 
hayat verir; onlan canlandmr. Sthhati 
ve ona merbut olan saadeti temin eder. 

DESCHIENS §Uru bu kullanmakla a
lacagmtz taze HEMOGLOB!NE kaybo -
!an faaliyetinizin yerine gelmesini te • 
min edecek, arhk ne haztmSlzhk, ne yor
gunluk, ne ~arpmh ve ne de miiz'i~ a
sabl halleri hissetmiyeceksiniz. Qiinkii 
DESCHIENS ~urubu sayesinde anzalar 
esasmdan tedavi edilmi~ olacakhr. 

Basit bile olsa, en hafif bir kans1zhk I Dev!et Demiryollan i~letme U. Miidiitliigiinden : I ~~e§t~:::;b~i;l!h:~~~t~;i~~~. ~~d~~~~;~ 
ill••••••••••••••••••• .. •••••••••••r::.•••••lliil•••••••..; neticeler yiiz binlerce emsali arasmda 

Dcvlet Demiryollan Yedinci i~letme Miidiirliigunden : sizi de hayran btrakacakhr. 
A~ag1da yerleri, miktarlar1, muhammen bedelleri ve m uvakkat teminat miktarlan yazili balast 2490 say1h kanuna DESCHiENS ~urubu her eczanede bu-

tevfikan ka1>ah zarf usulile ayr1 ayn eksiltmiye ~1kar!l m1~hr. lunur. 
Eksiltme 26 haziran 1939 tarihinde pazartesi giinii saat on birde Afyonkarahisarda Yedinci l$1etme binasmdaki 

Eksiltme Komisyonunda yap!lacakttr. 
istekliler 2490 say1h kanunda ve eksiltme ~artnamesin de yaz!l1 vesikalarla muvakkat teminat, banka mektub 

veya makbuzlanm ve teklif mektublanm havi zarflan 24 90 say1h kanunun 32 ve 33 iincii maddesiml.eki tarifat ve~
hile haztrhyarak ihale l(iinii olan yukanda yaz1h giinde saat· onda Afyonkarahisar i~letme binasmda Eksiltme 
Komisyonu Reisine makbuz mukabilinde teslim etmi~ bu lunmalan laz!ffidlr. 

!stek!iler bu husustaki ~artname ve mukavelename projelerini Afyonkarahisarda !~letme Yo! Ba~miifetti$liginden 
parastz alabilirler. ( 4019) 

Muvakkat 
Balast oca):!1mn 
bulundugu yer Kilometresi 

!hale edilecek 
miktanM3 

Miiddeti 
ay 

Bir metre mikabmm 
muhammen bedeli 

Kuru~ 

Muhammen 
bed.eli tutan 

Lira 

teminat 
tutan 
Lira 

Cay • ishakh arast 

Pmarba~1 . Meydan arasmda 
Bozdaj! ocaj!1 

Afyon • Balmahmud 

227 

395 - 397 

400- 401 

16,000 

10,000 

16,000 

10 125 20,000 1500 

10 120 12,000 900 

10 120 19,200 1440 

I' Sa~ Bak1m1 
Giizelligin en birincl §al'tL TURKiYE 

Sise ve Cam F abrikalari . ' 
ANONiM SOSYETESiNDEN: 

Pa&abahc;e fabrikam1z i~in 600 ton ~avdar sap1na ihtiyac1m1z vardu. 
23/6/939 cuma giinii saat·17 ye kad.ar kapah zarfla teklif kabul edilecektir. 
Taliblerin sartnameyi almak iizere hergiin Galata Per~embepazan Samur 
sokagmda t~ hamndaki istanbul Biirosuna miiracaat eylemeleri. 

Ankara Vilayetinden: 
1 - v;layetimiz c;iftliklerine daJ!•hlmak iizere 475 aded sap arabas1 

kapah zarf usulile satm almacaktlr. 
2 - Ara:.alarm muhammen bedeli 34675 lirad1r. 
3 - Ihale 29 haziran 939 per~embe l(iinii sa:>t 15 te Vilayet Daimi 

Enci.imeni tarafmdan yap!lacakbr. 
4 - ~artnameleri Ankara, istanbul. Eski~ehir, Bursa, ineg61 ve Ada. 

pazan Ziraat Miidiir ve Muallimliklerinde g6riilebilir. 
5 - Eksiltmiye i~tirak edecek olan talibler muhammen bcd.elin % 7,5 

tutan olan meblaga aid banka mektubu veya Hususi Muhasebe veznesine 
vatmlan depozito ak~esi makbuzile g6sterilen I(Unde saat 15 te Vilavet 
Enci.imenine gelmeleri ilan olunur. • 2199 • ( 4089) 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden : 
1 - Taahhdiin ademi ifasmdan dolay1 5000 ad.ed telsiz perforator band• 

yeniden ~·k eksiltmiye konmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli 1500 lira, muvakkat teminab 112,5 lirad1r. 
3 - Eksiltme 2/8/939 tarihine musadif c;ar~amba giinii saat 16 da Anka. 1 

rada P. T. T. Umumi Miidiirliigil binasmdaki Satmalma Komisyonunda 
yap!lacakhr. 

4 - Taliblerm, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile kanunl 
vesaiki hamilen mezkilr giin ve saatte o komisyona miiracaatleri. 

5 - ~artnameler, Ankarada P . T. T. Levaz1m ve lstanbulda Kmac1yan ha
mnda P. T. T. Levaz1m Ayniyat ~ubesi Miic!.iirliij!iinden paras1z verilir. 

• 2266 • ( 4198 ) 

Beyoglu Vaktflar Direktorliigii ilanlarJ I - KiRALIK 
A 

EMLAK 
Semti Mahallesi Sokak No. Cinsi 

Beyoj'(lu Hiiseyinaj!a Mis 1 Ap. 5 Da. 
Galata ~ahkulu 
Kas1mpa~a Camiikebir Karanfil So. 30/1 J ale kazinosu 
Buviikdere Cav1rba~1 Tayyar Ef. 1 l'.htr 
Kas1mpa~a Bedreddin Havuzba~t 23-13 Han ve mii~te. 
Kastmoa~a Camiikebir • kap1s1 7 <\rsa 

Yukanda yaz1h em lakin 31/5/940 l(iinii son una kadar kiraya verilmesi 
uzatrlm1~hr. 15/6/939 giinii saat 14 te miiracaatleri. ( 4201 ) 

Orman Koruma Genel Komutanbgmdan : 
f :tanbul Zevtinburnunda Orman Koruma Talim,gah1 ihtiyac1 i~in 156 

ton Lavamerin kiimiirii 16 haziran 939 cuma l(iinii saat 14 te Ankara Yeni
~ehirde Orman Koruma Gene! Komutanhk Satmalma Komisyonunda pa
zarhkla satm almacakhr. Muhammen bedeli 2184 lira olup ilk teminah 163 
lira 80 kuru~tur. 

Bu i~e aic ~artname !stanbulda Galatada Alemdar hamnda Orman Ko
ruma Sahnalma Komisvonu ile Ankarada Gene! Komutanhk Satmalma 
Kom osvonundad1r. Taliblerin muayyen giin ve saatte pazarhk i~in Komis
yonda bulunmalan . ,( 4085 ) 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ d6kiilmesinl te

davi eden tesori milcerreb bir ilac· 
d1r. 

Hayrabolu icra memurlugundan: 
Hayrabolu hazinei maliyesine birinci 

derecede ipotekli olup yeminli ii~ ehli 
vukuf tarafmdan tamamma bin lira k•y
met takdir olunan Hayramolunun Hisar 
mahallesinde kain sa~ tar aft lmam Meh
med ve.reseleri ebniyesi, sol tarafl Zira
at Bankas1 ebniyesi, arkast Debag Meh
med hanesi, cephesi hiikfunet caddesile 
~evrili 1500 zira miktarmda bir fmn, 
bezirhane ve tahtani ve fevkani ii~ oda 
ve bir sofay1 ~ami! hane ve diikkan ar;1k 
artttrm1ya vazolunmu~tur. Arttlrmaya 
i~tirak edecek mii§terilerin k1ymeti mu
hammenenin % yedi bu~ugu nisbetinde 
pey ak~esi veya milli bir bankamn te -
minat mektubunu hamil olmalan icab 
eder. Miiterakim vergi ve vak1f borclan 
borcluya aiddir. Arttlrma ~artnamesi 

10/6/939 tarihinde dairede mahalli mah
susuna talik edilecektir. 30/6/939 tari
hine musadif cuma giinii dairemizde sa
at 14. 16 ya kadar icra edilecek birinci 
arttorma neticesinde ihale bedeli kly -
meti muhammenenin 7o yetmi~ be~ini 
bulmad•!lt takdirde en son artbramn ta
ahhiidii baki ikalmak iizere arttorma on 
be~ giin dab a temdid edilerek 14/7/939 
tarihine musadif cuma giinii ayni saatte 
yap1lacak ikinci artbrma neticesinde en 
son arttoramn iistiinde b•rak!lacaktlr. 
2004 No. It icra ve iflas kanununun 126 n
Cl maddesine tevfikan haklan tapu si -
cillile sabit olm1yan ipotekli alacakh -
larla diger alakadaramn ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialanm ilan ta
rihinden itibaren yirmi giin zarfmda bil
dirmeleri lazimdir. Aksi takdirde hak
lan tapu sicillile sabit olm1yanlar sah~ 
bedelinin payla~masmdan baric kahr -
Jar. Miiterakim vergi borcluya aid olup 
miizayede bcdelinden tenzil olunur. $'c 
2,5 tellaliye ve yirmi senelik vaklf ica -
resi tavizi ve ihale pul ve tapu hare ve 
masraflan aloc1ya aiddir. Daha fazla ma
lilmat almak istiyenlerin 939/50 No. h 
dosyada mevcud evrak ve takdiri k•y
met raporunu g6riip anhyabilecekleri 
ilan olunur. (18580). 

D0RB0NLERI 
Beyne!mllel ~ohretl halz bu diir

biinlerln optlk! evsafl ve kudretl 
dalma iistiin kalml~tlf. Bu diir· 
biintin seneler zarfmda devamh 
surette kullan1lmas1 evsafma ha
le! getlrmez. 4 - 18 defa biiyiitme 
kab!Uyetlnde 30 dan fazla modell 
mevcud olan bu diirbiinler fennl 
gozliik ve optlk! alet satan tlca. 
rethanelerde bulunur. 

Igd1r icra memurlugundan: 
Igd1rda fabrikator Bedriye I~d1r asliye 

hukuk mahkemesinin 9/9/937 giin ve 
1/llY saytl! ilamile be~ yilz sekiz lira 
48 kuru~ vermege borclu Igd1rda iken 
Erzuruma giden ve oradan da m~hul 
bir tarafa savu~tugu namma ~·kanlan 
6deme emrine Erzurumda tiiccar Kara 
Ali zade ibrahim Kara Alinin verdigi 
meFuhattan anla~1lan ismail Kara Ali
ye ilimen Odeme emri tebligine karar 
verilmi§ oldugundan borclu Ismail Ka
ra Ali i!am miiteak1b be~ giin zarhnda 
6demeye itiraz1 oulp olmad•!ltm ve mal 
beyam vermesi ilan olunur. (18581) 

SAPiKSIN 
Sa~;: dtikUlme va kepeklen • 

meslnln tinUne ge~;:er. 

DEPOSU: 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;emberlita~ Peykhane sokak No. 4 

Zayi - 1915 senesinde Beyqglu Yiik
sekkaldmm No. 187 eski Rum Lisanlar 
ve Ticaret mektebinden ald1~1m 36 nu
marall diplomay1 zayi ettim. Hiikmii 
yoktur. 

B.O. Tozkoparan cad. No. 48 
Yani Ru~is 

DOKTOR 

NI$ANYAN 
Hastalarom her giin ak§ama kadar 
Beyoglu Tokatltyan Oteli yanmda 
Mekteb (Balo) sokak 35 No. It mu· 
ayenehanesinde kabul ve tedavi 
-- eder. Tel: 40843 

Saltfll ve Bllfmultarrtrt: Yun• Nodi 
Umuml ne,-tuatl fdaro e4en Y<m /fieri 

Mlldllrll: Hikmet Miinil Vl11en 
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Parisin en son model 
kadm ~pkalan Beyoglund& 

BAKER 
magazalar1nm yeni 

Kadm ~apkalan 
dairesinde te~bir edilmek· 

tedir. G eliniz, inbhap 
ed iniz. 

I Devlet Demiryollart i$1etme U. Miidiirliigiinden: 

BEBEK BAHCESi 
Bu sene lstanbulun en ejilencell yerl olmu,tur. 

Hergiin yiiksek Macar artisti Bayan TERi idaresinde me~hur KAZAKSt 
CAZI ve gene Macar yiiksek artistlerinden Bay MEZEi idaresinde sekiz 
ecnebi bayan ar tist tarafmdan geceyansma kadar ~ok zengin programla 
muhtelif VARYETE NUMARALARI ve ECLENCELERt ve DANS. 

Fiatlar her yerden ucuzdur 
Giinii ne$'e ile ge~irmek istiyenlere biiyiik hrsat. •••••I 

Sara~ el 
diker 

• • 
llfl ve 
erkek 

makine kalfasile makine 

ve kad1n terzi aran1yor 

ile 

1 - Tophanede 2 No.h dikim evi i~in sara<; el l~i ve makine kalfasJ 
ve ayr1ca makine ile elbise diker erkek ve kadm terzi almacakhr. 

2 - Ya~ ve askerlik nazan dikkate ahnm1yacaktrr. 
3 - tl'cret haftahk verilmek iizere talibler in hiisniihal ve tifo a&• ka-

Jlu:!.Iarile birlikte hemen Dikimevi Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 4009 ) 
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I 
ME HME D KAZil\1 ECZANESi 

k r$1Sind yaicdar sokag1n1n istimlak dolay1sile eski 

aleminde bir hadise ... 
StiT MAKiNELERi 
1939 madelleri gelmi§tir. 
Diinyanm en saglam ve en ucuz 

M ELE • 
I 

SOT MAKiNELERiDiR. 
Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 

Yedek aksamt daima mevcuddur. 
MiELE makinelerimize mahsus hususi 

yagtmiz gelmi~tir. Fiatt diger 
yaJ!lardan daha ucuzdur. 

A nadoluda acenta aranmaktadtr. 
Tiirkiye umum deposu: Jak Dekalo ve ~si. !stanbul Tahtakale No. 51 

Ta,.-a satl , yerlerl 
Ankara acentamtz: Yusuf E~;cndemir ve ogullan 
Adana • Orner Ba§ejtmcz 
Kenya • Mchmed, $iikrli, Necati Ka§1k~1 
Ceyhan • Said Akman 
Gazianteb • Mutatoglu M. $akir Oz§eker 
Erzurum • Ne~et Solakoglu 
Polath • Siileyman Uzgeneci 
Eski~ehir • Alanyah Abdurrahman $ere£ 
Trabzon • Polathaneli karde§ler 
Trahzon • Kurumahmud oglu Haftz Salih 
Bolu • Mehmed Yonden 
SlVBS • Mustafa Goziiku~iik 
Bafra • Salm c;;etebi. 
Kastamonu • Mu!rtafa Lutfi Nuhol!lu 

Sultansuyu Haras1 Miidiirliigiinden : 
1 - Malatyanm Sultansuyu haras1 merkezinde yeniden in~a edilecek 

ilg1 ahm 1/6/939 giinlinden itibaren 20 glin mliddet!e ve kapalt zarfla ek
siltmiye konulmu~tur. 

2 - Ke~1t bedeli • 37494 • lira • 39 • kuru~tur. 
3 - 1lk teminatt • 2812 • lira • 12 • kuru~tur. 
4 - thalesi 20/6/939 sah giinii saat on be~te Hara merkezinde yaptla

cakhr. 
5 - :;;artname ve projesi Hara ve Malatya Naf1a Mlidlirlliglin<!.e mev

cuddur. 
6 - Eksiltmiye gireceklerin kanunun iki vc liGlincu maddelerinde yaz1h 

vesaikle hirlikte ilk teminat ve teklit mektublartnt ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Hara Merkezindeki Komisyonu mahsusuna vermeleri ilim 
olunur. ( 3995 l 

-KURTULU$ 
Doktorlar, Bankactlar, Katibler, Mektebliler, Miihendisler 
velhasJ! btitun miirekkebli kalemle yaz1 yazanlar, 
mlirekkebin ceblerine akmasmdan, kurumasmdan, 
ve ucun bozulmasmdan kurtaran ycgane 

TJKU DOLMA KALEM1 
Avtupada tasdik olundugu gibi blitiin 
Tiirkiyede de miireltkebli ulemle 
yaz1 yazmak rnecburiyetinde olan 
halk1 hak!uten bu eziye~ 
kurtarmts!tr TIKU ucu 
a~mmaz. bol miirekkeb 
ahr, kuvvetli basl
hrsa 3 - 4 kopya 
~1kan!abi!ir. 

AGlk b~raktl-
4•i!t halde her ne 

~ekilde durursa oor
sun mtirekkeb akmaz ve 

kurumaz, TIKU en saglam 
ve en kullam~h kalemdir. 

Siyah- Ye~il- Mavi ve KirmlZl 
rcnkleri vard1r. Her bliyuk kirta

siyecide bulabilirsiniz. Israrla TIKU 
markasm1 isteyiniz. 

J\farkaya dikkat : K1rm1zt halka iizerine 
T I K U yaz1lmt~ olmahd1r. 

Dikkat: Acentam1z bulunmadJgl memlekctlcrden bir aded sipari$ 
e<!.enlerin, evvelden 3 lira gondermeleri mcrcudur. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, istanbul 
Saat - Mlicevherat ve RADYO Ticarethane~i. 

Rikardo Levi halefi FiLiPPO LEVi 

Erzurum Valiligin den : 
1 - Erzurumda yeniden yaptmlmakta olan maden nlimune evinin 

25455 lira 1 kuru~ ke~if bedeli ikmal! !n$aah kapah zarf usulile eksiitmiye 
kondmu~tur. 

2 - lhale~i 28/6/939 Gar~amba gunii saat 15 tc Hlikumet Konag1 
i~indeki Daimi Enciimen odasmda yaptlacakhr. 

3 - M:uvakkat teminat 1909 !iradJ.r. 
4 - tsteklilcrin eksiltmeye girebilmek i~in ihale giiniinden sekiz giin 

evvel Vilayell.? mliracaatle ehliyet vesikas1 almas1 mecburidir. 
5 - Taliblcr bu ise aid sartnamc vesaireyi hergun Vilayet Daimi En

cli!T' eni kaleminde ve Naf1a Miidlirliigiinde gorebilirlcr. 
6 - tstckliler kanunun 2 ve 3 lincli maddesinde yaz1h vesikalarla 

birliktc \cminat ve teklif mektublanm 2 nci maddede yazth vec;hile ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Encumeni Rcisli~ine ver
melen ve postada vuku bulacak gecikmelcrin mutebcr saytlmtyacaj!l 
!Jan olunur. ( 4226 ) 

istanbul Asliye 3 iincii Hukuk Mahkemesinden : 
Kans1 Huriyenin evini terkle kartlJk va.,ifelerini ifadan imtina etti,itin

den bahisle bir av zarfmda evine donmesinin ihtan hakkmda Galatada 
Bal!kpazartnda 12 No.h hanec.e 2 nci katta mukim Sadull.ah Sadul t.arafmdan 
Beyo.Qiu Ayazpa$a civan Yarasa sokak 5 No.lt eski ~e~hl Bey nam1le maruf 
konakta oturan kans1 Huriye aleyhine mahkemem!Zln .. 93~/825 No.h dos
yasil~ a~1lan ihtar davasmdan dolay1 mliddeaaley~e gon~er1lcn dava. ar~ 
zuhali sureti mumaileyhin mezkur adresi terkle bir semh me<;hule gtttlgl 
~Prhil~ bila teblig iade edilmesi lizerine b!ttalep H. U M. Kan.ununun 141 ve 142 
nd marld<•krine tevfikan bir ay miiddetle ilanen tebl!gat .'crasma karar ve
ril:r.is n c'.ava arzuhali sureti de mahkcme divanhanesme tahk .klltnml$ 
olmakla mumailcvh Huriyenin bu miiddct zarfmda mahkcmcye '?uracaatle 
da'"n ar711hali ni tebelluJ! eylemesi llizumu teblig makamma katm olmak 
lizc:c ilan olunur. ( 4239 ) 

istanbul 

ve 

Ekm•k narca 
Yam~k srtijh 

Bolge San'at Okulu Artbrma 

Eksiltme Komisvonu Ba<~kanhgmd~n: 
M.M. 
K ilo 
6000 
9000 

Mu.K.Fi. Tutan 
K. S. L. K. 
3 180 
4 360 

li40 

!Ik T. 
L. K. 
40 50 

Arthrma 
T. Gii. 

19/VI/1939 
Pazartesi S. 14 

~ekli 

Okul yemekhane~ina@ sabah. ogle ve aksam yemeklerinde artan ekmek 
par~aiarile yeme k arilnl!i an 31/V/1940 sonuna kadar arttlrml'fa konul
rnu~tur. 

Arthrma Yiiksek Okullar Mnhasebecilil!i binasmda 
nla11lar niifus hu\ ·vet clizdan!le belli saatte sozli ge~en 
mei~ri il(in olunur. 

yapJlacakt1r. tstekli 
Muhasebecilifre gel

( 3917 ) 

• yer1n tam 

I 

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

Harb Okulu Komutanbgmdan : 
Bu sene haricden Harp Okuluna girme,ite istekli bulunanlar IGtn yirmi 

dort ya~ma heniiz girm~ olanlarla tl'niversite ve di~er yiiksek okullardan 
tahsilde iken Harb okuluna girmek istiyen talebelerin bulunduklari s1mf 
imtihan ncticcsini beklemeden Askerlik ~ubelerindeki tallmata gore evsaft 
haiz olanlarm Harb Okuluna ahnacaklar1 ililn olunur. ( 4127) 

Kadtkoy - Haydarpa,a Tarifesi 
15 haziran 939 per~embe gliniinden itibarcn yeni tarife tatbik olu-

nacakltr. Tarifeler iskelelerc as!lmt~hr. ( 4215 ) 

Kocaeli Memleket Hastanesi Ba,tabibliginden : 
Hastanem1zin 34 lira licretli iki kac'~n hastabakJclh,itt miinhaldir. lsti

yenlerin evvelce hastanelerde bu vazifeyi iyi bir :;ekilde yaptlklarma ve is
tihdama mani halleri olmadt)tma dair v~sikalari ve polisten tasdikli hlisnli
hal mazbatalari ve okur yazar olduklanna dair ispat kagtdlarile birlikte 
Ba~tababete mliracaatleri. ( 4248) 

L. inhisarlar Umum Miidiir liiRiinden : 

I - ~artnames! mucibince 75,000 aded yliz kiloluk lizlim cuvalt kapah 
zad usulile eksiltmeye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli 31500, muvakkat teminat paras1 (2362,50) lirad1r. 
HI - Eksiltme 19/6/939 pazartes! .l(linli saat 12,30 da Kabata$ta Levaz1m 

ve Mubayaat ~ubesindek! Altm kom!syonunda yap•lacaktJ.r. 
IV - $artnameler her giin Levaztm ~ubes! veznesile !zm!r ve Ankara ba~

mlidlirlliklerinden (175) kuru~ mukabilinde almabilir. 
V - Mlinakasaya gireceklerin mlihlirlli teklit mektublarmt % 7,5 giiven

me paras• makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalt zarflarmt ihale saatinden b!r saat evveljne kac!ar mezkUr ko
misyon ba~kanhj!ma makbuz mukab!linde vermeleri l!ztmd.lr. (3838) -I - Sartname ve ke~fi mucibince parlavtcl ve patlaylCI mad<!.eler nak-

linde kullan!lmak lizere 1 aded sac tekne kapalt zarf usulile eksiltmiye 
konmustur. 

II - Kesif bcdeli 16442,64, muvakkat teminall 1233,19 liradtr. 
Ul - Eksiltme 16/VI/939 cuma gunli saat 11 de Kabata~ta Levaz1m ve 

Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 
IV - ~artname, plan ve kesifnao.1eler 82 kuru~ mukabilinde Ankara ve 

!zmir Ba~miidiirlliklerinden ve Kabata~ta Levaztm veznesinden ahnabilir. 
V - !steklilerin, mlihlirlii teklit mektublarmt kanunl vesaikle b!rllkte 

% 7,5 glivenme parast makbuzu veva banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapah z~rflarm ihale saatinden bir saat evveline kadar ( saat 10 a 
kadar ) mezkur Komisyon Baskanh,itma makbuz mukabilin<!.e vermeleri 
Hlztmdtr. ( 3789 ) -

Sa:il1ameJeri ve eri mucibince ( 3758) metre mikab1 mus-
ki !fflll rn t m · n aid .olmak ilure ce!ll'&n ( Ull ) -'•• 
mikab1 sa dtkhk kesilm! taht p.tUrhkla satm abnacakt~r. 

II - Tahtalar memleket haricindcn getirildi,iti takcl.irdc metre mika
bmm muhammen bedeli sif istanbul 30, memleket dahilinde verildigi tak
dirde 36,30 liradtr. Muvakkat teminah haricden getirilecekler i~in (10.599,75) 
lira dahilden verilecekler i~in ( 12.825,75) liradtr. 

III - Pazarhk 26/VI/939 pazartesi glinli saat 14 te Kabata~ta Levaz1m 
ve Mubayaat .Subesindeki Ahm SatJm Komisyonunda yaptlacaktJr. 

IV - ~artnamelerle eb'ad listeleri hergiin Kabata~ta Levaz1m ve Mu
bayaat subesi Miid.iirlii,itli veznesinden ( 855) kuru~ mukabilinde ahnabiiir. 

V - Tamam1 veya bir ktsmt. iGin pazarhga istirak etmek istiyenler 
muayyen giin ve saatte verccekleri miktarm % 7.5 kuru~ hesabile teminat 
paralan veva banka mcktublarilc ve diger kanuni vesaikle adt ge~en Ko
misyona j!elmeleri. ( 4084 ) -!~in ncv'i 

Gerze Bak1mevi in~aab 
Giimlishactkoy Bak1mevi 
in~aah 

Kesif bedeli 
Lira K. 
78.815,49 
81.157.83 

% 7,5 teminab 
Lira K. 
5911,16 
6086,83 

Eksiltme 
~ekli Saati 

Kapah zarf 10 
• • 11,30 

I - ~artname, plim ve ke~ifnameleri mucibince yukanda yazth Gerze 
ve Giimlishac1koy Bak1mevlerinin insaab kapah zarf usulile eksiltmiye 
konmustur. 

II - Kcsif bcdcli, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hizalarmc'.~ 
gosterilmi~tir. 

III - Eksiltmc 27/VI/939 sah giinli Kabatasta Lcvaztm ve Mubayaat 
,Sub~sindeki Ahm Komisyonunda vaPilacal:hr. 

IV - Ke~if ve ~artnameler hergiin sozli geGen ~ubeden ( 394 ve 405) 
kurus mukobilinde almabilir. 

V - lstekli!erin yliksck mlihendis veya mimar olmalan olmadtklan 
takdird~ ayni cvsaf1 hai• bir mlitehass:'l insaatm ~;onuna kadar daiml olarak 
is basmda bulunduracaklanm noterl!k!t>n musaddak bir taahhli~ kiiibdile 
temin ctmcleri ve ( 70,000 ) Jira!Jk bu gibi insaah muvaffakiyetle yapmt~ 
olduklanna aid vesika vermeleri liiztmdtr. l'lliinakasaya istirak edecekler 
vukanda yaz1!J vesaikin 8 giin cvveline kadar 1nhisarlar Umum Miidiirlligli 
!n~aat ~ubesine ibr~z etmeleri vc tekl!llerinin kabullinii mutazammm ves1ka 
almalar1 JAzJmdir. • 

VI _ Mlihiirlii teklif mcktubunu ve besinci maddcde vazll1 kanum ve
saikle ~ 7.5 riivenme paras• makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
e~f.'cck olan kapah zarflar eksiltme ~Zlinu iha]P saatlerinden hirer saat ev
vclinP kadar yukartda ad• ge<;cn Komisyon J;laskanhgma makbuz muka
bilinde vermeleri laz!mdlr. ( 4033 ) -I _ ~artnamesi mucibince Camalh h1zlas1 iGin satm ~hnacak 160,000 
kg. aglt dizcl yagma 25/V /939 tarihmde tahb zuhur etmed1j!mden pazarhkla 
yen'~.on eksiltmiye konmu~tur. . . . 

II - Muhammen bcdeli 11200 hra, muvakkat temmah 840 hradtr. 
III _ PazArhk 29/Vl/939 perscmbe glinii saat 16 da Kabata~ta Levaz1m 

ve Mubayaat ,ubesindeki Ahm Komisvonunda yaptlacakhr. 
IV - Sartnameler hergiin sozii gec;en subeden parasiZ ahnabil~:· 
v _ tstekliler nazarhk iein tavin cdilr;;' giin ve saatte '1> 7,5 guvPnme 

paralurile mezkur Komisyona gelmelcri. ( 4202 ) -
Cinsi Miktan Muhammen 7r 7,5 

B. tcminat 
Lira K. Lira K. 

Diiz kapak tahtas1 30.000 kg. 1200,- 180.-
Trifil tahtas• 30.000 • 600,- 90,-
Kafcs tahtas1 25.000 • 875,- 131.25 
Par~a ambalai kii((. 12,000 • 726,- 108.90 

I - Kutu fabrikam1zda bir sene zarfmda birikecci(i 
v~ miktan yukanda yaztlt tahta ve kag1d par<;alan ac;1k 
cakhr. 

Eksiltme 
Sekli Saati 

Actk Ek. 14 
• • 15 
• • 15.30 
• • 16 

tahmin edilen cins 
arthrma ile satlla-

II - Muhammcn bedelleri, muvakkat teminatlan, arthrma saatlcri 
hiza larmda gosterilmistir. 

III - Arthrma 3/VII/939 pazartesi gunli Kabatasta Levaz1Q1 ve Mu
bayaat ~ube<indeki Ahm. Salts Kom!syonunda vaptlacaktlr. 

IV - Niimuneler hergiin Cibalid.c Kutu Fabrikam1zda gorlilebilir. 
V - lstckliler % 15 gi.ivenme paralarile birlikte arthrma ic;in tayin 

olunln gun ve saatlerde yukanda ad1 g~~cn Komisyona ge!meleri !!an 
olunur. ( 4229 ) 

ba~ma nakletmi!ltir. 

SA~ EKSiRi 

I 

omoJen 
Sac;lan besler, koklerini kuvvetlen
dirir, dokiilmcsini onler, kepekleri

ni giderir-

iNGiLtz KANZUK 
ECZANESt 

Beyoii;lu - tstanbul 

I 

6300 lirabk marangoz ifi miinakasasi 
Giizel San'at1ar Aka demisi 

Eksiltme 
Artttrma, 

Komisyonundan : 
1 - Glizel San'atlar Akademisi M!mart ~ubes! icin ~ekmeceli ve dolabh 

( 100 ) adcd resim masasile ( 100 ) tabura yaptmlacaktlr. 
2 - Bu l$e aid mlinakasa 22/6/939 tar!hine rasltyan per~embe giin!i 

saat on dortte Cai!aloglundaki Yliksek Mektebler Muhasebcciliginde topla
nacak Komi•yonda kapalt zarf usulile yaptlacakhr. 

3 - Yaptlacak i~in heyeti umumlyesinln muhammen bedeli ( 6300 ) 
muvakkat teminatl da ( 472,50 ) lirad1r. ' 

4 - Bunlara aid §artname ve resimler bedelsiz olarak :Akademi !C.are
sinden ahnabilir. 

5 - Ekoiltmiye girebilmek iGln !steklilerin Ticaret Odas1 vesikalarmt 
ruhsat. unvan tezkerelerini ve bir maranl(oz fabrikas1 sahib! olduklarm1 bil
dirlr diger belgelerini usulli dairesinde zarfm !cine koyarak tek!it mektub
larile birlikte siizli ge~en giinde saat on diirde kadar Komisyona tevdi ey
Jemeleri laz1mdtr. ( 3989 ) 

KALORiFER VE SICAK SU TESiSATI 

Zonguldak EreQii Komurleri 
i~LETMESi GENEL DiREKTORLUGUNDEN: 

!~Jetmemiz tarafmdan Zonguldakta Karadon, Asma ve Caydamart mev
kilerinde in~a edilmekte bulunan ~~~i yatakhane, yemekhane ve y1kanma 
yerlerinin kalorifer ve mcak su tesisab !l;in yaptlan teklifler ha&li lay•km
da .~rorU!mediginden i~ln !hales! 21/8/939 tarihi.ne talik edilmi~tir. 
1 - T sf t m ~en ~ : 117.04,.50 l!radt~. 
2 - Fennt ve !dart ~rtnam@l@rle mukavele projesl, fiat cetveli. proje 

ve resimler 10 lira mukabilinde i~letmemizdcn ahnabilir. 
3 - Tek!Jflerin 21/6/939 G&r~amba giinli saat 15 e kadar Zonguldakta 

!sletmemiz Genet Direktorlligune tevdi edilmi~ bulunmast me~ruttur. 

lzmir Telefon M iidiirliigiinden : 
1 - !dare ihtiyact iGin dort pozisyonlu bir telefon ~ehirler aras1 masas1 

kapah zarf usuli!e eksiltmiye ~tkar!lmt~tlr. 
2 - Muhammen bedeli • 9,950 • dokuz bin do)ruz yliz elli lira, muvak

kat tem!n~t • 746,25 • yedi yiiz lurk altt lira yirmi be~ kuru~ olup eksiltm~si 
16 haziran 1939 cuma giinii saat 10 da !zm!rde Teleton Mlidiirllij!ii binasm
C.aki Satmalma Komisyonunda yap!lacakhr. 

3 - Talibler muvakkat temlnat makbuz veya banka mektubile kanunl 
vesaik1 muhtevi kapalt zadlarmt o glin saat 9 a kadar mezk!lr Komisyona 
vereceklerdir. 

4 - 1;jartnameler herglin !zm!r Telefon Miidi.irlliii;ile istanbul Telefon 
Mlidiirlligli Levaztm Amirllginden parastz verilecektir. • 1406 • ( 2934 • 

y eni v ALDE Lokanta ve Birahanesi 
Sirkeci Ankara caddesi Musul P alas altmda 

Ogle ve Ak~am iic yemekli bir tabldot 37,50 kuru fur. 
1 inciler : Pidel! voi(urtlu kebab. Doner kebab!, Kuzu gilveci, ~ehriyeli 

beyendili kebab, Tavuk yahnisi, Beyin salatas1. 
2 nciler : Etli tli.rlli, Ay~e. Bezelya, Kabak dolmasJ, Ze. yaprak dolmast, 

Kabak tavas1, Peynirli ve k1ymalt Borek, Pilav. 
3 iincliler· Revani, Vi~ne tath, Visne. Kay!Sl komposto. 

Y emekte si~e Biras1 ve 29luk Rak1 35 kuru~tur. 
ve n(lofi ~ mP7.P1Pr1 (> virm i 

Kapalt zarf usulile Motorin ahnacaktJr 
istanbul Mmtakas1 S1tma Miicadele Riyaseti 

Artbrma ve Eksiltme Komisyonundan : 
1 - M:ntaka ihtiyac1 iGin ( 80 ) ton motorin a!Jnacakhr. 
2 - Eksiltme 29/6/939 pef'embe giinli saat ( 14 \ te Kacl kovlinde 

Moc'.1 caddesindPki 91 numarah Sttma Miicadele Ri,•aset binasmdaki Komis
yonda yap1lacakhr. 

3 - Tahmin edilen fiat ( 5600 ) lira olup, muvakkat teminat ( 420 ) 
l!radir. 

4 - !;?artnameler hergiin Kadtkovlindeki Mlicadele Rivaset kakminde 
goriil~bildiili l(ibi bedelsiz de ahnabilir. 

5 - Eksiltmiye girebilmek $artlarma sahib olan isteklilerin teklif mek
tublarile muvakkat teminatlartOI eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar Kad1koylinde S1tma Mlicadele binasmdaki Komisyona vermis olmalan 
$artl!r. ( 4227 ) 

Giimriikte Satlhyor 
istanbul Giimriikleri Basmiidiirliigiinden : 

51 kilo miistamel yiin ceket. yelek, pantalon, 1831 kilo cilah diii'!me, 
8 kilo ma~.cnl telli ipek har~. 86 kilo !pek men<ucat. 381 kilo cilah se!lolit 
par~alan 247 kilo keten kemer fisenklik. 40 kilo adi repertuar, 19 kilo 
ipek kurdeHI 68 kilo adi mektub zarfJ. 48 kilo bikarbonat diisut, 71 kilo 
mlistahzarah tJbbiv.eden Lizol evans, 1130 adi demir a~trhk, 10 kilo lastikli 
pamuklu ~erit. 28 kilo pantalon askJSJ. 5680 kilo adi cam sise. 430 kilo 
adi baskli l. 35 kilo deri etiket. 600 kilo kesilmemi$ vaz1 kagJdl, 5 kilo 
yiin mensuca1. 27 kilo ipli,iti boyah pamuk mensucat. 10 kilo kompl~ 
sinema cihazt hakkmdaki sat1s ilammtz 2/6/939 giinlli Son Telgraf gazete
sindedir. !stekliler bu gazeteyi okuyarak satl~a gelmeleri ilan olunur, (4220) 



11 [I aziran 1939 ____ £ _____ _ 
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'' Sulu ve kuru beton harc;larmt 200 metre uf ki ve 35 metre irtifaa c;akaran 

ETON T U L U M ,e A LA R I 

AZAMi 

TASARRUF 

iN$AATTA 

SUR' AT 
BETON TULUMBASI 

Hal"cm Tulumbaya diikUiu,u Hal"cm ~antiyeye sevki Hal"cm ~antlyede diikUIU,u 

OTTO KAiSER K. G. Mam ulat1nm Umumi Ti.irkiye yegane sat•$ vekilligi : 

Yiiksek Ziraat, Cer ve Sanayi i~lerile her tiirlii 
kuvvet istihsaline salih Dizel ve Benzinle i~ler : 

CATERPiLLAR 
TRAKTORLERi 

ve yol tesviye makineleri yeniden memleke
timize getirilmektedir. 

== "CATERP:LLAR, KUVVETiN TIMSALrDiR. == 

BET 0 N 
KARI~TIRMA 

Makineleri. 
Amerika sistemi Tamburlu, Zincirli 
Mazut ve benzinle i$1er, her takatte 

BETON KARISTIRMA 
Makinelerimiz emrinize amadedir. 
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Tiirkiye Umumi Vekilligi : OTTO KAiSER K. G. Fabrikasmm Umum TUrkiye Vekilligi 

Ankara: Ko~ak han- Ulus mey~an1, Posta kutusu 196, Telefon: 2305-2338, Telgraf: TiT A~ 

istanbul: Ta~ han- Bah~ekapi, Posta kutusu 448, Telefon: 23247-23271, Telgraf: TiT A~ 


