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Mzszr Haricige Nazzrz diin 
i skenderigeden hareket etti 
( Ankarada muhim bir vesika imzalanacak ) 

Sevgili Hatay 
anavatanm kucagmda 
Atatiirkiin sevgili arkada§r 
Milli ,Sefimiz lnonii, Hatay 
meselesini filen hallederek 
onu ana vatanrn kucagrna al
makla bize ve diinyaya milli 
hayattaki kuvvetli devamrmi-
zrn parlak belgesini ver~i§ 

oluyor. 

Ankara, 15 (Telelonla) 
~ umhuriyet Halk Partisi Meclis 
~ Grupunun son sah toplaotJsmd~ 

saym Ba,bakan doktor Refik 
Saydam sevgili Hatay1m1zm §U giinlerde 
anavatana iltihak edecegini teb§ir etmi§ 
ve alkl§larla kar~danan bu ~ok k1ymetli 
miijde Grup tebligile hemen ertesi giin 
memleket ve milletimize de sunulmu§tur. 

Bu kutlu hadisenin ~ok biiyiik degerini 
anlamak i~in hakikaten y1llardJr en yiik
sek milli meselelerimizin ba§mda gelen
lerden biri olarak en iicra ko1esine kadar 
biitiin vatam ve biitiin vatanda§lanmm 
i§gal edegelmi§ olan Hatay davam1Zln 
ehemmiyet ve adeta kutsiyetini hatrrla· 
mak yeter. F azla olarak bu aziz dava 
1imdi arllk aram!Zda bulunm1yan. Ebe~i 
,Sef Atatiirkiin bize mukaddes b1r vedl· 
as1yd1 da. Onun milli emellere mutab1k 
hallinde olmez Biiyiik $efin ruhunu §a· 
detmi§ olmak gibi ayn bir kutsiyet ve kJY· 
met de vard1r. 

Demek Cumhuriyet Tiirkiyemizde mil· 
li meseleler, onlann ilk pijtarlannm ha· 
yatlarile mahdud degildir, belki elden ele 
ge~irilen bayraklar gibi §eften ,efe, ~ii
kiimetten hiikumete ve nesilden neSlle I 
rniitemadi bir anlay1~ alakasile biitiin, 
milletce benimsenip oylece de yiiriitiil· 
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mektedir. Boyle olmas1 ise PJayet tabii 
oldugu nispette o kadar da sevinilecek 
rnilli bir karakter mahiyeti arzeder. Ciin· 
kii nihayet hepimiz kendi §ah1slarumzda 
!ani, fakat adma millet dedigimiz aziz ve 
biitiin varhgm devammda ebediyiz. Ata· 
tiirk Hatay davamlZl en canh 1eklile 
ortaya koymuj olmak i~in: 

- Ktrk astrhk milli bir varhgm 
terk ve ihmal olunmasma imkan mt 
vardtr? 

Sozlerile kendi ~ahsmda ve idrakinde 
milli tarihimizin diirt bin y1lhk bir derin· 
ligini kucaklayan bir giine§ gibi parla· 
rn1~11. Milletler biraz da kendi tarihleri
nin derinligile istikbale hakim olurlar. 
Atatiirkiin bu kadar derin ve lmv
vetti bir alaka ile tebariiz ettirdigi 
bu milli meselemizi, onun sevgili 
arkadatl Milli ~efimiz lnonii filen 
hallederek Hatayl Anavatanm ku· 
cagma almakla bize ve diinyaya 

YUNUS NADI 
[ArkM! Sa. 8 sutun 4 te] 

BUG ON 
5 inci sahifede 
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LONORADAN MEKTUB 
~ ......................................................... . .. 
u~ portre: 

Cemberlayn, Halifaks 
ve EJ.Jen 

Yazan: ABIDIN DAV~R 

ve 
Dokuzuncu Sa hife

{:ocuklar i~in ... 

Tiirk • MISlr dostlugundan bir habra: Mtstr Hariciye Nazm, eski Hariciye 
Vekilimiz 'l'cvfik Rii~tii Arasla Kahirede dqstluk muahedesini imzalarken 

Kahir~ 15 (Hususi) - M1m Harici- mi1tir. Yahya Pa1anm bu ziyaretine bii-
ye N azm Y ahya Pa§a istanbula gitmek yii]< bir ehemmiyet atfedilmektedir. M1m 
iizere bugiin iskenqeriyeden vapura bin· [ArkaS! Sa. 7 sutun 4 tel .......................................................................................................................... 

Almanlar Slovakyada 
biiyiik tah§idat yapt1lar 

Polis karakollar1 ve biitiin yollar i•gal 
50 ki•i tevkif olundu, Himmler Prag' a 

edildi, 
geldi 

..,, 
I 

Bir Alman klt'as1 yiiriiyii~ halinde 

Londra 15 (Hususi) - t;:eko - Slovak- yada mlih.im miktarda tah~idatta buluu· 
yadan alman son haberler, Alman tek- duklarml bildirmektedir. Bilhassa ~i • 
ziblerine ragmen Almanlarm Slovak • [Arkast sa. 8 sutun 3 tel 
UIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111T11111111111111111111111111111 

Srrb · H1rvat miizakereleri 

Stoyadinovi~, al1nan 
kararlar1 begenmiyor ! 

H1rvat lideri Ma~ek de dki memleket arasmda 
yakmda bir anla.ma olacakbr» diyor 

Ma~ek Sloyadinovi~ 

1 o:~:Zi!SI §_ j~i S~hifemi~!!_~). 

• 

lcra kanunu deQi$iyor 
Adliye V ekili gazetemize 
miihim beyanatta bulundu 

cegine kaniim.» 

Yeni Adliye Vekilimiz Fdhi Okyar, 
lngiltereye takarriir eden seyahatine ~~k
mak iizere diin §ehrimize gelmi§tir. Y eni 
Yekil, Haydarpa§a istasyonundan Mlid
deiumumi Hikmet Onat, Kadastro ve 
T apu Miidiirliigii erkam ve lstanbul ga· 
zetecileri tarafmdan kar~Jlanml§tlr. 

Fethi Okyar, istasyonda kadastro ve 
tapu i§leri hakkmda sab1k Kadastro Ba§· 
mii§aviri ve §imdi Belediyeler lmar Bii· 
rosu Miidiirli Halid Ziyaya baz1 sualler 
sormu§ ve bu arada demi§tir ki: 

«- Halk kadastronun ge~ yap1lma· 
smdan dolay1 ~ok mustarib olmaktadJr. 
Bu i1in daha siir' atle ikmaline ~ab§ma· 
by1z. Havadan tayyare ile harita ahnma· 
s1 i1i o;ok ilerlemi§ bulunuyor. Bu ,ekilden 
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• • u;zn hir kanun 

«Bo§anmalarm kolaylal!h· 
rdmasma taraftar degilim, 
bunu cemiyet hayah i~in 

dogru bulmuyorum.» ...__ ___ __;_ __ . .) 
de istifade etmek yolunu arayahm.» 

Miiddeiumumi Hikmet Onat da veni 
Adliye Saray1m'n siir' atle in§asma k~rar 
verilmesinden dolay1 lstanbul .Adliyecile
rinin 1iikramm arzetmi§tir. F ethi Okyar 
Miiddei~mumiye §unlar1 siiy.Jemi,tir: 

«- Istanbul gibi biiyiik bir §ehrin bir 
Adliye Saraymdan mahrum bulunmau 
mahrumiyetlerin en biiyiigudiir. ;limdi ye 
n; Adliye Sara}'1 in§aat sahasm1 siir'atle 
temizlemek ve in}aat devresin'e g•~mek 
iktiza ediyor. Bundan evvel yap1lan pro· 
jeyi yeni arsav,a gore tadil ettirelim . 

Eski Adliye Saray1 arsas1n1n da el' an 
molozlarla dolu olmas1 fstanbullulan mu· 
azzeb eden bir haldir. Bu arsanln temiz-

:Adliye Vekili Felhi Okyar [Arkast Sa. 8 silt?Ln 1 de] 

. ~k~~·~ .. ~ki;bi;· ....... u;;k~·;;ki; ...... ;·~~·iY~i .... 
yolunda feci kaza vahamet kesbediyor 
Toros ekspresi, bir ara-
baya ~arpb, iki ki*i oldii Japonlar, Tientsein'deki ingiliz evlerinde taharri-

Eski,ehir 15 (Hususi muhabiri- yat yaptdar, yap1lan protestolara cevab vermediler 
mizden) - Ankara • Haydarpafa 
ekspresi, bugiin saat 12,30 da Aga· 
prnar istasyon makasr ba,rnda bir 
araba ife faTplfmlf1 ikj kifj olmuf• 
tiir. Vak' ad an haberdar edilen C. rill 
Miiddeiumumisi, hususi bir katar
la vak' a mahalline giderek icabe· 
den tahkikatr yapmr,trr· 

Miiddeiumumi trenin siir'atini 
tetkik ederek bir tecriibe ameliye
si yaptiTmlfliT. Katarrn makinisti
le memurlarrnm ilatleleri altnmlf 
ve hatamn olenlerde bulundugu 
anla,xlmxfliT. T ahkikata devam e
dilmektedir. 

menler arabacr 22 ya,rnda $iik
rii ile Mihal•fflga gitmekte alan 10 

[Arkast Sa. 3 sutun 6 dal ............................................................ 
Barem kanununda 
tahsil meselesi 

Layihanm 3 ncii maddesi 
bugiin miizakere ediliyor 

Ankara 15 (T elefonla) - Biiyiik 
Millet Meclisi yarm saat 15 te toplana • 
rak, devlet memurlan baremini miizake
reye devam edecektir. Meclisin bundan 
evvelki iki toplantlsmda uzun ve hararet· 
li miizakereler olmu§ ve layihanm yalmz 
birinci maddesi kabul edilmi§, ikinci :l!ad· 
de enciimene iade edilmi1ti. Biit;e encii· 
meni bugiin saat 15 te topland1, bu mad
denin tadili yolunda ~ah§malarda bulun· 
du. Enciimen bu ~ah§malan ikmal ederek 
maddeyi heyeti umumiyeye sevketJnek ii
zere yann ogleden evvel de toplanacaktu. 

Y annki celsede miizakeresine devam 
edilecek clan layihanm ii~iincii maddesi 
§U §ekildedir: 

«- Maa§h memuriyetlere ilk defa gi
renlerin men§elerine ve tahsillerine gore 
almabilecekleri dereceler a§ag1da giiste • 
rilmi,tir: 

A - Ortamekteb mezunlarmdan talib 
bulunmad1g1 takdirde memurin kanununa 
gore, memur olabilecekler 15 inci derece· 
ye, 

IArkast /Ia. 1 sutun ~ tel 

• 
Tientsein ~ehrinden bir ma~zara 

Londra 15 (Hususi) - ]apon rna • 
kamlan bugiin de Tientsin'de bir~;ok in
gilizlerin evlerini ara§tlrml~lard~r. !ngiliz 
konsolosu J aponlarm bu hareketini ~id
detle protesto etJni~se de, J aponlar <;:in
deki yabanc1 imtiyazlar meselesini ko • 

kiinden halletJnek z.amanmm hulul ettigi· 
ni beyan ederek, lngiliz konsolosunun 
miiracaatini nazan itibara almamlllard!r. 

Ba§Vekil C:emberlayn, Avam kamara· 
smda bu hususta beyanatta bulunarak, 

[Arkast Sa. 8 siltun 5 tel 

Bugiin 6 zncz sahifemizde 

Yeni romanzmzzz okugunuz 

-
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Tarihi roman: 55 Yazan: Kadircan Kafh 

Birinci Ahmed, yalmz devleti kurtarmak 
degil, yiikseltmek de istiyordu 

Mahfiruz ba1ka sefer her tara f. giil rengi 
yap1yor; daha sonra ye§il veya san renk
te do,eyordu. Saraym dar ve degi§mi
yen havaSJ i~inde bunalan padi1ah her 
defasmda uzun ve tatll seyahatler yapt
yor gibiydi. 

Raz1dilin dogurma giinii yakla§Jyor
du; fa kat hen liz on a ald~ran yoktu. 

Mahfiruz padi,ahm k•zkarde,leri, ya
hud halalarile de pek ho§ geciniyordu. 
Onlan dairesine ~ag~rarak ziyafetler ~e
kiyor, ~glenceler veriyordu. Kandil ve 
bayram giinlerinde degerli hediyeler 
gonderdigi gibi bazan kendisi de onlann 
Halic by1larmdaki yalllanna gidiyordu. 
O~iincii Muradm km olup Halil ~a§<' 
dan dul kalan Fatma Sultam Macaris• 
tan ordusu kumandanllg1nda bulunall. 
Kuyucu Murad Pa§aya ni§anlad•klan za
man gelen hediyeler arasmda Mahfiruz 
Hasekiden gelen inci ve altm i!lemel\ 
yorgan herkesin gozlerini kama§tudJ. 

Gene hasekiyi padi1ahm yakmlann• 
dan olan herkes begeniyordu. Bunun i~ib 
de onun fikirlerini adeta benimsiyorlar·, 
onun arzulanna yard1m ediyorlard1. 

Mahfiruzun dii1iiniil ve gorii1leri her 
defasmda dogru ~1khk~a gene padi1ah 
onu yalmz bir sevgili gibi degil, mii§avir 
gibi de seviyor; sayg1 besliyordu. 

Martm ilk giinlerinde Raztdil bir ,eh
zade dogurdu. Ad• «Mehmed» kondu. 
T oplar ahid1; kandiller yand1, §Cnlikler 
yaptldJ, fakat o kadar ~iik ge~ti ki kim
seler sanki farkma varmad1. 

Bu mada V alide Sultanm ve diger 
sultanlann ba1hca i1leri para toplamakt1: 
Mesela o giinlerde olen vezir Mahmud 
Pa1amn kans1 olan sultan bir milyon al
tm buakmi§h. 

Para toplam1yan Mahfiruzun Valide 
Sultana bile iistiinliigii goriildii: Sinan 
Pa1a oglu Mehmed Pa1a ;lamda ~1kan 
kii~iik bir karga1a!Jk iizerine oraya yiirii
mlij, zorla valiligi ele ge~irmi1ti. !ran ii
zerine serdar olan Cagaloglu Sinan Pa
§a bundan dolay1 1ikiiyet etti. Padi1ah 
hoca Mustafa Efendinin akrabasmdan 
Osman Pa,ay• Sama gondl:rdi ve-Meh
med Pa~ay1 lstanbula ~o7ndt. <;unkii 
Mahfiruz boyle istel)1isti, . .D.i_&er .W.~fttn 
Mehmed Pa1a Valide Sultana haber 
yollad1: 

- Eger beni idamdan kurtanrsa otuz 
bin altm veririm. 

Mehmed Pa1a !stanbula geldi. Vali
de Sultana otuz bin altmm yahsmm bah
~esinde bir yere sakland•gmJ, su~unun ba
gJ§lanacagJ padi,ah tarafmdan soylenirse 
paranm oradan Mihridil Sultan tarafm
dan ~·kanlarak verilecegini bildirdi. 

Padi1ah Valide Sultanm arzusunu ktr
mad.: 

- BagJ§ladJm. 
Dedi. Fa kat Mahfiruz pazarhgt og

rendi. Oldugu gibi padi1aha anlath. Son
ra !U sozleri ilave etti: 

- Validen elbet herkesten iistiindiir. 
Zira «cennet annelerin ayaklan altmda
du.» Fa kat arada rii1vet bulunma•a!. .. 
Rii1vet olan devlette salah olmaz. Biz 
boyle yaparsak kullann da yapmazlar 
m1} Y aparlarsa ne yiizle onlara hak ve
ririz I. .. 

Padi1ah derin derin dii1iiniiyordu: KJ
z•l Ahmedlilerden Y ah1i Pa1a ikinci Se
lime ilk olarak rii1veti kabul ettirdigi za
man kethiidasile kendisi arasmda §U soz
ler ge~mi1ti: 

- Bugiin Kml Ahmedlu intikamm 
Osman!Jdan ald1m. Anlar bizim ocagJ
mJZa •u koyduklan gibi ben dahi anlarm 
ocagm1 sondiirecek bir ba,langic yapt1m. 

- NaSJi} 
- Rii,vete dadandJrdJm. Knk bin 

altm az bir1ey degildir; biiyiicek bir lok
ma idi, yutturdum. Bundan sonra rii1vet 
almaktan vazge~emezler. Rii,vet a!dJk
~· da devletleri sarSJiacaktJr. 

Birinci Ahmed devleti battrmak de
gil, yi.ibeltmek i•tiyordu.. Bu ugurda, 
vermi1 oldugu •iizden bile donmeye ka
rar verdi. Hemen ertesi giin Mehmed 
Pa,amn divana getirilme.ini emretti. 0-
rada sorguya ~ekildi, sonra cellada veril
di. 

Valide Sultan bunu ogrendigi ·zaman 
ogluna kojlu: 

- Anlamm, verdigin •ozden nice 
ge~tin} 

Birinci Ahmed yerinden b:ie kJmdda
maksiZin cevab verdi: 

- Sevgili Val idem; hatmn ho•~a 
tut; harem i1lerinden gayrisile yorulma I 
Devlet ve •altanat ugruna cammdan dahi 
gec•em gerektir. 

Valide Sultan bakakald1: Hind !aim
dan perdeyi aralayarak Halicin mavi su
lanna dalm1~ goriinen >;oadi$ahJ bastan a
yaga kadar siizdii. derin bir nefes aldt; h1z 
Ia dondi.i; dairesine dogru uzaklajh. 0-

daSJnm ku1tiiyii divanma oturur oturmaz 
Kethiida kadm1 cagJrdJ: 

- Mihridil Sultana git; Mehmed 
Pa1amn toprak altma gomdiigii otuz bin 
aitJnJ gondersin I Zira hakk1mdJr; padi
lah verdigi sozii tutmad1ysa bana ne l 0-
nun Mehmed Paja i~in «su<;unu bagJs
ladJm.» dedigi anda paralar benim ol
mu§tu. 

Lakin Mihridil Sultan buna cevab bi
le vermedi. Valide Sultan kiiplere hin
di. Mahfiruz ise onun ziyaretine gidiyor: 

- Sultamm, ni~in giizelce hatmn ki
rar, giicenirsin? HiinkanmJza hiddet pek 
yara§Jyor .. Elbet ho1 gore•in l 

Diyordu. Valide Sultanm anahk gu
ruru kabannca ogluna kar11 duy_dugu 
dargmhk da eriyip gidiyordu. 

(:akJr Ali Halebde ba§Jbo§ dola§Jyor, 
Nasuh Pa§a saraymm etrafmda ve sipahi 
kl§iast civannda yapt1i!J ara§tnmalardan 
bir netice alam1yordu. ParaSJ bitmi§ti, 
neredeyse atmt satacaktt. Fa kat bir sa bah 
§Chirde tellallar bagJrdJ: 

- N asuh Pa§a Uzun Halil iizerine 
serdar oldu. Ath ve sipahi olanlan gi.in
de yedi ak~e. yalmz ath olanlan be1 ak

~e. atSJz ve silahSJZ olanlan da ii~ ak~e 
ile sipahi yazmaga ba,IadJ. Dileyen Pa
§akapiSma gel sin I 

(:aku Ali oraya gitti; ortahk mah,e
ri andmyordu; o da oraya girdi; bu kii
<;i.ik ve tiiysiiz deliyanhy1 •ipahi 1gasmm 
gozii hi<; tutmam•§h: 

- Sen ananm yanma git l 
- Dirilerden konu§, aga! Erlik ya§-

ta degil, yiirektedir. 

Sipahi agasmm ka1lan s;at•lmi§h. Bel
ki Aliyi oradan zorla athracakh. Lakin; 
arkadan bir se• duyuldu: 

- Yaz onu da ... Bizdendir!.. 
(:aktr Ali o tarafa bakh ve Kaya Ha

sam gordii; giilerek baktyordu. (:aka Ali 
elini gogsiine gotiirerek: 

- Eyvallah !.. 
Dedi ve sol taraftaki yiizlerce yeni si

pahinin arasma katJ!dJ. Kaya Ha.an o
hu ~'ilginr ~giblyoi, fa kat ae!ikanlJ klmse
ye SJgmmJ§ goriinmek istemiyordu. Bun-

dan ba1ka Kay11 Mehmede pek yakm 
olmaktansa biraz uzakta bulunmak, kol
lamak daha dogru olurdu. 

Yirmi bin sipahi (:ukurovayJ bir ka
strga gibi ge~ti; T oroslara ttrmand1; Kon
yaya geldi. Gencdehan Ali Pa1a da Na
suh Pa,aya kattld, ve ordunun mcvcudu 
otuz bini buldu. 

Nasuh Pa1a Konyay1 Uzun Halile 
kar11 iyi muhafaza etmi1 olan Mehmed 
(:avu1u: 

- Avradlar gibi kaleye kapandm. 
Diye idam ettirdi. Sonra daha 1imale 

yiiriidii. Uzun Halil yagma i~in dort ya
na dag1lan kuvvetlerini toplamijll. !ki or

du Bolvadinde karjtlajll. Arada bir nehir 
ve iistiinde be1yiiz ktrk ad1mhk bir koprii 
vard1; bunu Sultan Selim yap!Jrml§tJ. 

Sipahiler harbe girmeden once bir ay
hk paralanm daha, pejin istediler. Nasuh 
Pa1a ise bunun zaferden sonra verilece
gini bildirmi§ti. Bu yiizden sipahiler ara
•mda 1imdiden s;ekilip gidenler oluyor
du. Ali Pa§a bunun oniine ge~mek iste
di. Nasuh Pa1a ile iki•i arasmda sert soz
ler soylendi. 

N asuh Pa}a samyordu ki Uzun Ha
lilin askeri kopri.iden ge~emiyecektir. 
Halbuki ertesi sabah erkenden ve dart nal 
hiicuma kalkhgl, nehrin beriki yakasma 
ge~tigi goriildii. 

(:akJr Ali giinlerdenberi hep serdar ~a
dmna girip ~·kanlan, ~admn etrafmda 
doia§anlan gozetlemi§ti. Fa kat Kay11 
Mehmedi gorememi§ti. Asilere kar1• da 
hm~la •aldJracagma §iiphe yoktu; ~iin

kii bunlar Kalenderoglu tayfasmdan fark
SJZdJ. Lakin ilk karga1ahkta hemen Ka
Y'! Mehmede saidJrmak istiyordu. Onu 
goremedigi i~in sava1 arzusu da a<;tlma
IDJ§Il. Birka~ defa, serdar <;admna yak
Ia,mak, Kaya Hasam bulmak ve aradJ
gi adam• ona •ormak istedi. Lakin yiire
gindeki kin, mukaddes bir mdt: Kimse
ye a<;amtyordu. 

Nasuh Pa1a ordusundaki kugmhk de
vam ediy_grdu. lki pa§anu1 atJ§Ilklan gii
niin ak§amJ kar11ki saflardan bir sipahinin 
aynldJgJ, birka~ ki1i tarafmdan kovalana
rak kopriiye geldigi, oray! ge<;erek Nasuh 
Pa1a saflanna yakla§hg• goriildii. Kova
layanlar kopriiniin yammdan donmii!ler· 
di. 

(:aklr Ali bu sipahiyi hemen tamd~: 
Kay•! Mehmed ... 

Nerede kalmJ§tl? Ni~in Uzun Halilin 
<a Hanna girmi§ti? $imdi ned en ka~mlj· 
h} 

LArkasl varJ 

16 Haziran 1939 

( ~ehir va Memleket Haberleri ) 1;iyasi icmal 
Hususi mektebler 

Talebelerden ahnacak 
iicret i~i tanzim ediliyor 

Hususi Tiirk, ecnebi ve ekalliyet mek
teblerinde talebelerden iicret alma i1inde 
tatbik edilmekte olan talimatnameye ria
yet edilmedigi goriildiigiinden Maarif 
Vekaleti bu mekteblere jU tavzihi gon • 
dermi1tir: 

«Biitiin hususi mekteb idareleri her 
ders y1iJ ba~mda yahh ve giindiizlii tale
belerden alacaklan iicretlerin miktann1 
gosteren bir liste tanzim ederek Vekalete 
gondereceklerdir. Ucret hususunda Tiirk 
hususi mektebler resmi mektebler, ecnebi 
ve ekalliyet mektebleri ise kendi hususi 
talimatnamelerindeki hiikiimlere uyacak
lardn. 

T r.nziialla almacak tale be i~in kabul 
olunacak esaslar Vekilligin tasvibinden 
gecmi1 olacakllr. Tiirk ~ocuklan parastz 
veya tenzilath olarak mektebe almdJk
lan takdirde keyfiyeti Vekalete bildire
cekleri gibi, bu gibi talebeler, meccanilik 
hrjllJgJ olarak mektebde bedeni i•lerde 
en !J§Iln I am1yaca k I a rdu. » 

ADLIYEDE 

Baba ve karde§ katilinin 
muhakemesi 

Komiir depolart 

Bunlarm Bak1rkoyiine 
nakli ihtimali kuvvetlidir 

Sehircilik miitehassJSJ Prost, Kuru~e§
meden kaldmlacak olan komiir depolan
nm nakledilecegi mmtakamn tayini 1§1 
etra fmda tetkiklerine devam etmektedir. 

Miitehassts 1imdiki halde ii~ m1ntaka 
iizerinde durmujtur. Bunlardan biri Ba
k~rkoy, digeri Haydarpasa, ii~iinciisii de 
belediye hududu harici bir mahaldir. 

MiitehasSJs, umumi planda komiir :le
polarmm limana en yakm bir mahalde 
yap1lmasmJ tavsiye ehniltir. Fak.t liman 
mahalli kat'i 10klini almamJ§, ancak ~ok 
zaman sonra Haydarpa§a limamnm tev
,;, karargir olmujlur. 

Simdiki halde Haydarpa1ada l,u isc 
miisaid yer bulmanm imkam ~>;oriilemiyor. 
(iinkii liman muhiti dardu. Komiir depo
Iannm Bak~rkoviiniin miinasib bir yerin
de tesisi kuvv•tli ihtimal dahilindedir. 

Depolann Oskiidara nakli hakktndaki 
haberler, evvelce de yazdJgJmJz gibi esas
SJzdu. 

Prost Saraybumu ve Oskiidardan iti
baren Bogazi~inin herhangi bir yerine kO
miir deposu naklinin aleyhinde oldugunu, 
bu mmtakada herhan~>;i hir fabrikanm Ja
hi insa edilemivece<;ini bildirmistir. 

DENIZ ISLER/ Kuru<;e§mede bir miras meselesinden 
dolay1 babas1 Hac1 f}evketle karde§i Ra
diyi tabanca kur§unile i:ildiiren, kardt-§i A'<Ikta kalacak memurlar 
SiddJkl elinde tabanca ile kovahyan Ze- Denizbankm liigvile beraber kuru! -
kinin muhakemesine istanbul Ag~rceza makta olan yeni iki umum miidiirliig~ 
mahkemesinde devam olunarak, o za - aid kadrolarm ~ah1s!andmlmasma ba~
man Arnavudki:iy merkezinde bulunan lanml§ltr. Evvelki giin yap1lan biiyiik 
ikinci §Ube komiser muavini !hsan ~a hid toplanttdan sonra Vekalet~c musaddak 
olarak dinlenilmi§tir. !hsan, o sabah ci- kadro Uzerinde tayinler yap1lmaga ba§
nayetin i§lendigi eve gelince gordiigii lanm1~tt.r. 
vaziyeti anlatmi§Itr. Bu Sirada ve bun - Tayinler tamamland1ktan sonra kat'i 
dan sonra su<;lu Zeki, karde§i StddJk a- tebligat 30 agustos ak§am1 yap•lacakttr. 
leyhinde baz1 lakiTdJ!ar soylemi§, mah- Maamafih §eflerin vazifeleri te§kilatm 
kemeye bir istida vermi§, miidafaa ~a - haz~rlanabilmesi i<;in idarett-n §imdic!en 
hidleri gostermi§tir. Gelecek celsede kendilerine bildirilmi§tir. 
mahkemeyc S1dd•km baz1 mektublarm1 

Denizbank idare meclisi, devir, te -verecegini de si:iyliyen Zekinin muha -
kemesi, miidafaa §ahidleri <;agmlmak U- selliim i§leri iizerinde miizakerclerde 
zere kalmi§hr. bulunmak Uzere diin de bir i~tima yap-

ffil§hr. Toplanhda Deniz~llanna a:d 
Bir miihendisin a'<hg:. dava kts1m gorii§iildiigu i~in Denizyollan u
Denizbanka aid §ayani dikkat bir da- mum miidiirii ibrahim Kemalle muavi

va, Adliyeye intikal etmi~tir. Bu miihim ni Yusuf Ziya Kalafatoglu da bulun -
davada, clava edilen Denizbank umuml mu§tur. 
miidiir muavinlerinden Harun Bilmen, Denizbankm ilgasmdan sonra a~tkta 
dava eden de Denizbank fen heyeti §ef- kalmas1 zaruri olacak bi.r kiSlm memur
lerinden miihendis Sermeddir. ·lann trlilctarlm haddi asgariye indirmek 

Dava mevzuuna gore, Harun Bi men, !<;in tekaiidliik miiddeti gelmi§ veya bu 
t~viki sanayi kanununa temas eden bit; ~e c .i<;inde gclecek j,~tiin rncmurlarm 
labrlka nakil i~i hakkmda miihendis sici1leri <;•karilmi§hr. Evvel5. bunlar te
Sermede emir vermi§, miihcndis Sermed kaiide sevkedilerek miimkiin oldugu ka
bu cmri gayrikanuni gorerek infaz ed~- dar az memurun a,Ikta kalmasma <;ah
miyecegini bildirmi§tir. Emirde tsrar e- §Ilacakhr. 
dilmi§, gene yerine getirmiyen miihcn- Koprii bugiin a'<tlmiyacak 
disin vazifesine nihayet verilmi~tir. 

Dava dolayJsile Denizbank erkamn - Galata kopriisii, koprii altmdan ge~en 
dan ~ogu §ahid olarak mahkemeye ~a - elektrik kablosunun tamiri dolay•sile 

bugiin a~Jlmiyacakbr. 
gmlm•sbr. 

Karism1 olcliiren sucu Motordeki yangm tahkikah 
Beyaz1dda Fatih sulh mahkemesi 5-

niinde, aralanndaki bo§anma davasm:n 
goriildiigii gUn, kar1s1 f;liikriyeyi bH;akla 
i:ildiiren sucu Halilin muhakemesine, is
tanbul Ag~rceza mahkemesindc diin de
vam olunmu§, Miiddeiumumilik<;e csas
tan miitalea si:iylenilerek Halilin te~ev
viirle kariStnl oldiirmekten ceza!and1 -
nlmas1 istenilmi§tir . . Bununla beraber, 
kadmm §ofor Lutfi ile alaka peyd1 et
mesinin tahrik mahiyetinde oldugu 
kaydile, ceza miiddctinin indirilmesi, bu 
istege ilave cdilmi~tir. Muhakeme, mii
dafaa yaPJlmak Uzere b~rak•lml$1tr. 

Aleyhte §ehadette bulundu 
diye ... 

Evvelki gcce yubuklu oniinde bir pet
rol motoriinde vukua gelen yangm hak
kmdaki tahkikata ba§lanmi§br. Bu tah
kikat, zab1ta, liman ve giimriik muhafa
za te§kilah tarafmdan ayr1 ayn yap1l -
maktadtr. 

Yangm ~1kan Deniz Kaplam isimli 
motor, yan batm11 haldcdir. hmit lima
mna baghdtr ve Mehmcd Sonelin idare
si altmdadJr. Motorde benzin ve petrol 
yiiklii idi. Bu mallarm heniiz giimriigii 
verilmemi§ti. Motorde bulunan teneke
lerden bir klsm1 yangm esnasmda da -
gllmt~ ve Bogazm cereyanlanna kapJ!a
rak gitmi~ oldugundan diin giimriik mu
hafaza te§kilah sahillerde tarama yapa
rak bunlan toplatmi§ ve muhafaza alh
na alml§hr. 

Y olcu salonu 
1936 senesinde in§aat hazJrhklarma 

ba§lanan yolcu salonunda yap1lacak da
ha bir hayli i§ vardir. tn,aatm i:iniimiiz
dcki Cumhuriyet bayramma kadar bi
tirilmesi i~in ~ah~ma, siiratlcndirilecek· 
tir. 0 zamana kadar salonun etraf1 da a
<;•larak bir otomobil parki viicude geti -
rilecektir. 

istimlak kanunu 

Dahiliye 
teklifini 

V ekili, tadil 
tetkik ediyor 

Belediyenin, Belediyeler Bankasmdan 
alacag1 be1 milyon lirahk istikraz mukave
lesinin Dahiliye Vekili tarafmdan !asdik 
edildigini yazmljhk. Mukavele, mezkur 
banka miidiirii tarafmdan imza edilmistir. 
Istanbul Valisi tarafmdan da iml& olun -
mak iizere bugiinlerde §ehrimize gonderi
lecektir. 

Mukaveleye nazaran, Belediye, bu 
paray1 17 ayda ~ekecektir. Her dY 400 
bin lira almacaktJr. 

Belediye istikraz mukavelesine yapa
cagJ i1lerin k•ymetlendirilmi§ bir progra
mm• da ilave etmistir. Bu programda bes 
mil yon liranm ii~ milyon lirasmm sermayei 
miitedavile olarak sarfma aid kay1d var -
dtr. Fakat bu paramn sermayei muteda -
vile olarak kullamlabilmesi, istimlak ka -
nununun birinci maddesinin Belediyenin 
tadili dairesinde hiikumet tarafmda~ ka
buliine miitevakbfhr. Hiikumetin bunu 
kabul etmiyecegi ve yahud tadilat1 baska 
bir 1ekle koyacag1 beyan edilmekte ~ldu-
8una gOre, ii~ milyon liramn sermayei mii~ 
tedavile olarak ba,ka i1lere •arf ve tnhsis 
edilmesi muhtemeldir. 

Istimlak kanununun tadilatma aid hu
susah bizzat Dahiliye Vekili F aik jz -
trak tetkik etmektedir. Haber aldtgJmJZa 
gore, Ankarada bulunan Belediye !mar 
ve Harita miidiirleri istimlak kanununun 
tadilah etrafmda Dahiliye Vekaletile te
mas etmi1ler ve Belediyenin yapm~k iste
digi degi1iklik hakkmda izahat vermi1 -
lerdir. 

Uzak~ark hadiseleri 
n n zak,arkta, Avrupa i1lerinin 1!3" 
~ yet kan§Jk olmasma ragmen bii-

tiin cihanm dikkatini celbeden 
hadiseler birbirini takib etmektedir. Her 
hadise ~1khks;a acaba bunun arkasmdan 
Avrupadaki z1ddiyet ve gerginliklerden 
daha evvel yeni bir umumi harb dogacak 
m1du diye zihinlerde tiirlii tiirlii dii§iince
Ier peyda olmaktadu. 

Hadiseler 1imalde Siberya, d,, Mogo
listan ve Man~uri hududlannm birle§tii\• 
mmtakadan ba§lay1p cenuba dogru ted
ricen yay1larak Singapur' da 1imdilik ka· 
rar k1lmt§ goriiniiyor. ilk hadise bir mey· 
dan muharebesi jeklini almt§ oldugu Ja· 
ponya Harbiye Nezaretinin ne§retti~i res
mi tebligden ve diinya matbuatmda nej· 
rolunan tafsilattan anla§JlmJ§Itr. Bu teb
lige gore muharebeye d11 Mogolistandan 
gelen yiizlerce tayyare i1tirak etmi1 ve 
bunlardan kuk ikisi dii§iiriilmii§, ]apon • 
lardan da bir tayyare zayi olmustur. Mu
harebeye hava kuvvetleri nisbetinde piya 
de, siivari, motorlii ktt' alar ve tanklar da 
i1tirak etmi§tir. 

Bu muharebe esnasmda J aponlann a
le§ hattJ i<;inde iki ecnebi zabit bularak 
tevkif etmi1 olmalan siyasi cihetten biis· 
biitiin ba§ka bir mesele dogurmu§tur. Tev
kif olunan zabitlerden birinin c:;n hiikft
meti nezdindeki !ngiliz atajemiliteri yar 
albay Spears ile muavini binba•J Collet 
oldugu anla§JlmJ§hr. 

!ngiliz sefareti memurlan ve Cindeki 
!ngiliz muhafaza k•t' alarm dan birinin ku· 
man dam d11 Mogolistan hududundaki J a
pon karargahma giderek iki zabiti kurtar
mak istemi,Ierse de bunlarla gorii§mele -
rine miisaade verilmedikten ba§ka J apon 

MOT EF ERR/ K kumandammn nezdine kabul edilmedikle· 

N af1a V ekili 
N af1a Vekili General Ali Fuad Cebe

soy bugiin refakatinde Vilayet Naf1a 
Ba§mlihendisi Bedri oldugu halde Yalo
vaya gidecektir. 

Mesleki kurslar 

rinden tekrar Pekine donmii§lerdir. Mu -
ahharen J apon kumandanhgi !ngiliz bin
ba§JSIDI bir daha cephe civannda dola1 • 
mamaSJ i~in soz alarak bJrakrm~ ise de 
ata§emiliterin beraberinde d•! Mogo!is · 
tan merkezile muhabereye mahsus bir tcl
siz miirsilesi bulundugunu sebeb goslcre-

Mesleki kurs a~makla miikellef bu - rek kendisini ahkoymu§tur. 
lunan her rniiessesenin hamladt~ rniif- Ata§emiliterin abbeti yiiziinden lngil
redat program) Sanayi umum miidiir - !ere ile Japonyanm araSJ a~1jd 1g1 bir ma
liigiince tetkik edilecektir. Temmuzun da Tiyens;in'deki !ngiliz ve Frans1z mm-
15 ine kadar miifredat programtm ha - takaSJ J apon kuvvetleri tarafmdan muha
ZJr!amiyan miiessese sahiblerine prog -
ramlar !ktisad Vekaletince gonderile _ sara edilip haricle alakaSJ kesilmi~tir. BJT 
ccktir. J apon taraftanmn katlinde methali oldu 

Von Papen §ehriinizde i!u iddia oluaan dort Cinlinin Japorl'nb1 
. .. .. • tatma teslim edilmemesi bu !idiseye se· 

Berlmden dondukten sonra dogru beb olmu1tur. 
An karaya giden Alman biiyiik el~isi Von 1 .1 b" h b · · d 1 
Papen, diin sa bah Ankaradan §ehrimize ngi tere If ar gemJSI gon erere ' 
gelmistir. I miidahalede bulunmak istemi1 ve ay111 

1 "ht'l ~ fl h 11" • d 1 zamanda hakeme miiracaati teklif etrnis-
§ 1 1 a ar1mn a me a I tir. J apon memurlan hakem teklifinin ;;<c 

nizamname mer'iyette kaldJgm• ve muhasaramn vaz'mdan eV\ r 
!1 yerlerinde i§ ihtilaflanmn halli ni- yapJ!mast laz1m geldigini soyliyerek reo

zamnamesi, diinden tiibaren mer'iyct detmi§lerdir. Son dakikada tngiliz mem If 
mevkiine girmi§tir. Heniiz miimessil se- Ian dort <;inliyi teslim etmege muvafakat 
~ilmiyen i§ yerlerinde siiratle i~~i mii- ettiklerinden ihtila£ hallolunmu·tur. 
messilleri se~ilecektir. T. · 'd b h.d. 1 d ~ d 

JYen~m e u a 1se er evam e er-
KOLTOR ISLER/ ken Sanghayda Trinkler isminde bir ln-

Y eni tayinler gili~ iplik_ fabrikas_mm miidiirii fabrikasm
dakt (:mil ameley1 tevk1fe gelen ] apon 
askerlerine miimaneat etmek istedigindcn 
siingiilenmi1 ve oldiiriilmii§tiir. Cesed: de 
!n~iliz memurlanna verilmemi§tir. 

Kars kiiltiir direktorliigiine Karslisesi 
direktOrii Rag•b Akdemir, ycni a~1lan S•
vas mmtakas1 san'at mektebi direkti:ir
liigiine de hmir mmtakas1 san' at mekte
bi mual\imi Rifat Yelen tayin edilmi~tJ.:·. 

Taksitler yiiziinden haks1z 
muamele goren talebeler 

Baz1 husust mekteb idarelerinin tak -
sitlerini zamamnda i:idemiyen talebeleri 
engel imtihamna btrakhklan anla~tl -
mi§br. Halbuki lise ve ortamektebler la
limatnamcsi bu gibi talebelerin engele 
b~raktlmJyarak, kendilcrinc tasdiknamc 
ve diplomalanmn verilmesini amirdir, 
Maarif Vekaleti alakadar mekteblere bir 
tamim gondererek talimatname ahki -
mma gore hareket etmelerini bildir -
mi§tir. 

~·-·-Fazla kininle zehirlendi 
Be§ikta§ta oturan Emin kiZI Mavlu -

de, viicudiiniin kmkhgm1 gidermek i<;in 
ald•gt fazla kininle zehirlenmi§tir. 

!kinci cezada, bir kavga meselesinden 
muhakeme edilen Mustafa, Uzun~ar$1 -
da tiitiincii diikkam i:iniinde ge~en ha -
diseyi anlatan §•hid Fatmamn alevhtc
ki ifadesine kJzmJ§, koridora ~•kmca: 
eN eden aleyhime soy led in• diyerek ka
dm• yumruklamt§br. Kendisini me.,hud 
su<; Miiddeiumumiligine gotiirmek ii
zere gclen polise kar§I da hakarette bu -
lunmu§. tahkikat yap1lm•~ ve biraz son
ra bu cihetlerden muhakeme edilerek, 
polise hakaretten bir ay, kadm• yumruk
lamaktan ii<; gUn hapsine karar verilm i$
tir. Ayni zamanda hakkmda tevkif mii
zekkere~i kesilmi~tir. 

( Atatiirk koprusiiniin dubalar1 yerine kondu ) 

Bu hiidiseler cereyan ederken Uzak -
§arkta Ingilizler ii~ miihim siyasi ve a;h
ri konferans tertib etmi§lerdir. Birincisi 
Singapur' daki !ngiliz miistahke:n mevki
inde akdedilmi§ ve konferansa !ngil tere, 
Yeni Zelanda ve Avustralya askeri mii
messilleri i1tirak etmi§lerdi. ikinci konfe
rans cenubi <;indeki ingiliz iissiibahr:,. 
Hong - Kong'da akdedilmi,ti. Bu top
lanhya Cin sulanndaki !ngiliz ve F ransJZ 
filolan kumandanlan ve civardaki Hm
di~ini F ransJZ miistemleke imparatorlu!;u 
memurlan i§tirak etmi1lerdi. Simdi de ii
~iincii konferans toplamyor. Gene Sin~a
pur' da toplanacak fngiliz ve F ranSJz as
keri kumandanlan miihim kararlar vere -
ceklerdir. Bu kararlar J aponya ile bir 
harb ~1k1p da deniz yollan Japon donan
mast tarafmdan kesildigi zaman Hong 
Kong ve Hindi~ini ile Avustralya.1m 
kendi ba1ma miidafaa edebilmesi ~arele
rine aid olacakt.r. Bu memleketlerden her 
birinde biiyiik tayyare ve miihimmat fab· 
rikalan kurulacaktJr. Singapur konfe;an· 
smda daha ba1ka miihim kararlar vrrile
cegi ve bu sekilde Japonyanm ileri hare· 
ketlerine mani olunacagJ beklemyor. 

Bir hakemlik i'<in ahnan para 
tahkikah 

Bir hakemlik i§inde ahnan para1an 
dolay1 sab1k Deniz Ticaret miidiirii Mii
fid Necdet hakkmda yap1lan tahkikat, 
bir ciht-ttcn Adliycyc intikal etmi$1ir. 
Si:iylenildigine gore, Sad1kzade !irmas•
nm dt-fterinde masraf olarak yaztll bir 
ka~ yiiz liradan bir k1smmm. ihtilafh 
bir i§in hallinde hakem olan Miifid Nee
dele verilmi~ olmas•, tahkikat mevzuu
dur. Maliye miifetti§ligince yap1lan tah
kikatla tkttsad Vekaleti de alakadar ol
mu§, Miiddeiumumilik, Adliyeye intikal 
eden cihetten tahkikat yap1lmasmt ts -
tanbul birinci sorgu hilkimligine havale 
ederek, orada Miifdi Necdetin ifadesi a
hnmi§hr. Hakemlige kar§!hk olmak U-

Muharrem Fevzi TOGA Y 

Dostunu yaralad1 
Yeni~ehirde Uygur sokagmda oturan 

ve Rcsimliay matbaasmda ~ah~an Saba
haddin, bir miiddettenberi beraber ya~a
digt dostu Fasannayt aralannda ••kan 
kavga neticesinde b•<;akla arkasmrl an 
yaralamJ~hr. Sabahaddin yakalanm•sllr. 

NUshasJ 5 kurustur 

zere ahnd•g• soylenen para meselesinin, Atatiirk kiiprtisilntin $imdikl giiriinil$il 
nde _derhece;ye kbaldlards~\d~ahHiyekti~?e o!.- Atatiirk kopriisiiniin dart orta dubas1 C.. diin mahalline konmu$tur. Ev-

A bone seraiti l T~r~ive 
• lC.ID 

Haric 
icin 

27011 K1 
14ii0 • 

8110 • 
l!oktur 

ugu enuz e I eg1 tr. a I ' vaz•- velcc diger dubalara nazaran irtifa1 biraz yiiksek olan b d"" t d b · 
t h .k. 1··· t 1m kt u or u anm sev1-~ ye , sorgu a 1m 1gmce ara§ m a o- yesi de digerleri ayarma indirilmi$tir. Bundan sonra kopriiniin d5$eme ve 

d1r. l teferruat k•sm1 kalD\l§br. 

Senelik 1400 Kr. 
Alh ayhk 750 , 
tit ayhk 400 • 
Sir ayhk 150 • 
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Moskova miizakereleri 
Sovyet Hariciye Nazm Molotof'la ingiliz fevka

Strang lade murahhas1 
devam eden bir 

arasmda diin ii~ saat 
miilakat vukubuldu 

Londra 15 (Hususi} - Sovyet Ba1· miz yakmda askeri miiessese ve fabrika
vekili ve Hariciye Nazm M. Molotof Ian da gezecektir. 
bugiin lngiliz fevkalade murahhaSJ M. Alman el~isi Berline dondii 
Strang']a !ngiliz biiyiik ekisi M. William Berlin 15 (a.a.) - Moskovadaki Al-
Seeds ve FransJZ biiyiik el~isi M. Nag • man sefiri Kont von Schulenburg, hiiku
giar'J kabul etmi11ir. M. Strang'la ekiler, metine rapor vermek iizere buraya gel • 
!ngiliz • F rans1z yeni teklifleri hakkmda mi1tir. Saliihiyettar mehafil, bu ziyaretin 
etrafh izahat vermi~lerdir. M . Molotof istisnai mahiyeti olmadJglnl beyan etmek
da Sovyetlerin noktai nazanm anlat:m~- tedirler. 
!Jr. Miilakat iic saat devam etmi,tir. lngiliz • Fran81z askeri gorii,meleri 

Miizakerelere yann sabah devam edi- Londra 15 (a.a.} - Diin Avam ka-
lecektir. marasmda, hiikfunetin harb vukuu ha • 
Molotol, Stalin'den talimat aldr Iinde FransJZ ve lngiliz kuvvetlerine bir 

Londra 15 (Hususi) - Moskova • FransJZ generalinin ba1kumandan tayin 
dan bildirildigine gore, Sovyet Ba1vekili edilmesine muvafakat edip etmemi1 oldu
Molotof lngiliz ve FransJZ elcilerile yap- iiunu saran amele fnkaSJ meb'uslarmdan 
t1g1 miilakatm neticesini bu gece Stalin'e Henderson'a cevab veren Cemberlayn: 
bildirmi$ ve yeni talimat alm1111r. «- Askeri harekatm muhtelif mmla-

Sefirlerin i.ti,are•i kalarda kumanda i1lcrinin tanzimi, biz • 
Moskova 15 (a.a.) - F rans1z sefiri zarure iki dost devletin miimessilleri ara

Naggiar, Biiyiik Britanya sefarethane - smda miizakere mevzuu olmu1tur. Bu 
d Se d S " mesele hakkmda etrafh malfunat vermek sinde bir saat ka ar e s ve trang 1a 

gorii1mu1tiir. menfaati umumiyeye muvaf1k degildir.» 
Oiirenildigine gore bu iki zat, F ranstz demi1tir. 

sefirine Strang'm lngiltere Hariciye Ne- Leh heyeti Londrada 
zaretinden alm11 oldugu talimah bildir - Londra 15 (a.a.) - Albay Adam 
mi1Ierdir. Koc'un idaresi altmdaki mali ve ikhsadi 

Londrada yaprlan askeri Polonya heyeti, diin oiileden sonra bu-
miizakereler raya gelmi1 ve Lord Halifax ve Cado-

Londra 15 (Hususi) - Orge!leral gan'la ilk bir goriisme yapmJs!Jr. 
Kazun Orbaym riyasetindeki askeri he- Fransada a1keri tedbirler 
yetimiz lngiliz askeri makamatile miiza- Paris 15 (a.a.} - Parlamentonun 
kerelerine bugiin de devam etmi~tir. Tiirk sosyalist grupu, Daladye'nin derpis et • 
ve ingiliz murahhaslan gece giindiiz ca- mekte oldugu askeri hizmetin temdidine 
),1,yorlar. Halen Tiirk milli miidafaa aid proieleri tetkik etmege karar vermi1· 
kuvvetlerinin muhtac oldugu malzeme ve tir. 
bunlann ne miktarda ve ne vakit verile- $imal devletleri konleransr 
ceiii tesbit edilmektedir. Stokholm 15 (a.a.) - fsve<; hiiku· 

!ngilizler, kendileri de iki yiiz bin ki~i- metinin daveti iizerine 1sve<;, Danimarka, 
yi slah altma alarak yeni bir ordu viicude Norvec ve Finlandiyanm 600 miimessili, 
getireceklerinden <;ok silah ve mal7emeye miinakaliitm emniyetini temin maksadile 
muhlacdular. Buna ragmen Tiirkiyenin miizakerelerde bulunmak iizere Stok • 
biitiin islediklerini vermege ~alJjlyorlar. holm 'da toplanm•slard•r. 
Miizakereler bu baklmdan ~ok miisaid Dort devletin Miinakaliit namlan, bu 
bir §ekilde cereyan etmektedir. Heyeli • toplanhda ham bu1unmuslardJr. 
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KarJsik 
' 

mal ihrac 
dolay1 ettiginden 

italya - ispanya 
aras1nda dostluk 

Mersinde bir tacir diin ii~ italyan donanmas1, is
sene hapse mahkum oldu panyay1 zi:varete gidiyor 

Mersin 15 (Hususi} - Sehrimizde 
mukim ihracat tacirlerinden llhami Kes
kink•hc ecnebi memleketlere ve bilhassa 
Almanyaya bir~ok defalar, kan~1k mal 
gondermek ve taahhiidlerini yapmam11 ol
mak su~ile mahkemeye verilmi,ti. Bir 
miiddettenberi devam eden muhakeme ne
ticesinde, !Ihami Keskink1l1cm sucu 02bit 
goriilmii~ ve ihraca!JmJZI kan~hrarak, ec
nebi piyasalarda Tiirk emtiasmm kJyme
tini dii<iirdiigii i~in ii~ sene alt1 ay hapsine 
ve 5833 lira agn para cezasma ~arp•lma
sma karar verilmi~tir. 

Bu hadise ~ehrimiz piyasasinda derin 
bit tesir bnakm1~!Jr. 

Tiirkkufu filoau Buraadan 
lzmire hareket etti 

Bursa, 15 (T elefonla) - Sehrimizde 
bulunan Tiirkku~u filosu bugiin hmire 
hareket etti. T ayyare meydanmda ba~ta 
Vali oldugu halde bir~ok maruf sahJslar
la, kalabahk bir halk kiitlesi bu!unuyor
du. Karacabeyden gelen bir heyet, tay
yarelerin Karacabey iizerinden uc;mala
llnJ temenni etmi~ ve bu ricalan kabul e
dilmi•tir. 

Filistinde yeni suikasdler 
Kudiis, 15 (a.a.} - Suikasdler, de

vam ediyor. T elavivde yap1lan iki sui
kasd neticesinde bir Arab olmii! ve iki 
Arab yaralanmljhr. Harb kamyonunun 

ge~tigi yolda bir lag1m patlam1~ oldugun
dan Tiberia Y ahudi mahallesine 200 li
rahk kollektif bir para cezas1 tarhedilmij· 
tir. 

Navarin'de batan Tiirk 
donanma11 yiizdiiriilecek 

Atina 15 (a.a.) - Maliye Nezare
tile bir F rans1z ~irkeh arasmda, 1827 de 
N avarin deniz muharebesinde batmlan 
Tiirk - MJSJr donanmasmm yiizdiiriilme· 

Roma, 15 (a.a.} - Birinci ftalyan 
deniz filosu ciiziitamlannm bu aym son 
I 0 p;iinii ile temmuzun ilk 10 giinii i~in
de 1spanya ve Portekiz sularile T unca
da bir cevelan yapacaklan haber veril
mektedir. Deniz kuvvetlerinin normal fa
aliyetleri ~er<;evesi i~ine giren ve gayesi 
antrenman olan bu cevelana bircok tah
telbahirler i1tirak edecektir. 

ltalyan tayyarecileri dondii 
Cenova, 15 (a.a.} - lspanyadan av· 

det eden 2,800 ltalyan tayyarecisi!e Ge
neral Kindelan'm idaresindeki lspanyol 
hava heyeli, Diulio vapurile gelmisler ve 
Kont Ciano ile General Vallo, Amiral 
Cavaguari ve kesif bir halk kiitlesi !ara
fmdan kar§.Ianm•~lardn. Kral, tayyareci
leri teftil etmek iizere ogleden sonra bu
raya p;elecektir. 

Biiyiik El~ilikler 

Balkanlardaki Sefirleri· 
miz Biiyiik El~i oldular 

Ankara 15 (a.a.) - Anadolu aja:l'l• 
nm haber ald•gma gore, Cumhuriyet hii
kumeti, Balkan misak1 miittefikleri olan 
devletler nezdindeki el~iliklerini Biiyiik 
El~ilige yiikseltmeye kadar vermi1 ve key
fiyeti Atina, Biikre!. Belgrad hiikumrt
lerine resmen bildirmi~tir. 

Miittefik hiikumetlerden ahiren Biiyiik 
El~ilige tahvil edilmi1 olan Rumanyanm 
Ankara El~iligine zamimeten Yunanistan 
ve Yugoslavya el~iliklerinin de Biiyiik 
Elcilige yiikseltilmeleri mukarrerdir. 

Eden, Fransiz Ba§vekilile 
gorii§tii 

Londra 15 (Hususi} - Bu •abah bu
raya gelen eski lngiliz Hariciye Nazm 
M. Eden, ogleden sonra Ba,vekil Da
ladye ile uzun bir miilakatta bulunmuj· 

si hususunda miizakereler cereyan et • 
mektedir. Batan bu gemilerin yiizdiiriil
mesile gemilerde bulunan k1ymetli ma - tur. 

denier, harb hazinesi ve gemilerin k1y • Pragda bir tren kaza11 
metli agaclan kurtanlmak istenmektedir. Berlin. 15 (a.a.} - Berlin - Prag 
Elde edilecek kazanc, Elen devletile yiiz- siir at katan, Siidet memleketinde kain 
diirme i~ini iizerine alacak F rans1z 1irketi Mittelgrunf istasyonunu gecerken _:oldan 
arasmda miisavi surette taksim edilecek- ~·kmljhr. 10 alii ve ii~iiniin yara~1 ag1r 
tir. Bu donanma. altmJSI hemen tamamile olmak iizere de 20 yarai. vardn. o~ va
tahrib olunmu~ seksen dokuz gemiden ~on devrilmistir. Lokomotif makas tesi
miirekkeb bulunuyordu. 1 salma ~arparak tamamile tahrib etmi1tir. 

0~~~~:;:2~a:::!;i~e~:~l: Sulh cephesi ve 8alt1k devletleri 
Metaksas, Rumen Hari
ciye Nazm ~erefine diin 

gece ziyafet verdi §ilemedi. Osmanh aliminin en ~ok 
bildigi §ey tarih oldugu halde en yan
h§ bildigi §ey Osmanh tarihidir. 0 
kadar yanb§ ki, «Tiirkliik» mccmua
smm son 3 iincii say1smda Ismail 
Hami Dani§mendin geni§ kiiltiir ye
mi§lerile dolu bir etiidiinden ogren
digimize gore, Osman Gazinin nese
bi ve hiiviyeti iistiinde bile bali yanl
maml§ bir karanhk duruyor. Rivayet
ler, iddialar, vesikalar, deliller o kadar 
ba§ka ba,kadJr ki Osman Gazinin bii
yilkbabas•m riyazi bir emniyetlc ta
yin etmek bile zorla4Jyor. Ismail Ha
mi Dani§mende gore: «Ertugrulun 
babasmm kim oldugu me~huldiir ve 
Siileyman Sah ibni Kayaalp ibni Kl
Zllboga nesebi uydurmadJr.» 

«Tiirkliik» mecmuasmm gene 
3 iincii say1smda Osmanh tarihinin 
canb bir meselesi daha var. Degerli 
miizikolog Mahmud Rag1b Kosemi
halin «ha~h Tiirk bayraklam> hakkm
da mecmuanm a~hg1 ankete gonder
digi cevab, Joyle bir davay1 ortaya 
koyuyor: « slim Sel~uklardan evvel 
Anadoluya b~ristiyani bir akideyi ka
bullenmi§ bir tak1m Tiirk 8§iretleri. 
nin» s1gmm1§ olduklan «ve boylece 
bilhaua §imali ve garbi Anadoluda 
Sel~uk hakimiyetinden evvel Rum 
ortodokslar yanmda bir miktar da 
Tiirk ortodokslar hakim olmu4 bu
lundugu neden dii§iiniilmek istenrni

yor, neden bu yolda ara§llrmalar ya
p•lm•yor?» Gazi Mihalin torunlarn~
dan olan aziz arkada§Jrnlz, makalesJ
nin ba§ka bir yerinde de §oyle demi§
tir: «Ba§ tarafta bahsettigim (Huis
tiyan Tiirkler) kitabmm miieJiifi, da
b a evvel, yaln1z Evranos'un degil, 

Gazi Mihalin de bir hmstiyan Tiirk 
olacagm1 yazml§h. Bizim buna husu
si ve aziz bir kanaat halinde zaten 
imamm1z vard1.» 

«Tiirkliik» mecmua11 bu makale
ye 15 maddeyle cevab vermi,tir. Bir 
ka~ sabrm1 alabilecegim: «Hangi h•
riatiyanhk devri? Anadolu Tiirk ta
rihinde boyle bir devir yoktur: Mila
dm XI inci asrmda Anadoluyu huis
tiyan Bizansm elinden miisliiman 
Tiirkler fethetmi§ ve bu fetihtcn bir 
ka~ sene sonra da huistiyanhk nam•
na gelen ilk ehliaalibi miisliimanhk 
namma maglub etmi§lerdir. Fetihten 
evvel gerek Abbasi, gerek Sel~uki 
devirlerindeki akmlan yapanlar da 
hep miisliiman Tiirklerdir. Daha ev
vel Abbasilerin «Sugur» ve «Avi
sJm» dedikleri Anadolu hudud vila
yetlerine yerle§en askerler de gene 
miisliiman Tiirk askerleridir. 13ilail'
tisna biitiin tariho;i vesikalar bu l-Ja • 
kikatte miittefiktir: Bunun aksine hi~ 

bir vesika yoktur. Oyle bir devir bu
lundugu sabit olmah ki tetkiki mev
zuu bahsolabilsin.» 

Fransa, fngiltere ve Sovyet Rusya ara
smda tedafiii bir anlasma yap1lmaSJ za
rureti o kadar asikard1r ki, bunu tahakkuk 
ettirmek iizere sarfedilecek gayretlerin bo
sa ~·kmasJm hi~bir suretle mazur goster
mek imkam yoktur. Filhakika, mutaar
nz devletlerin, tevali eden cebir ve zor ha
reketlerine nihayet vermenin yegane ~are
si, onlerine, ~arkta da garbde de, as.Imaz 
bir sed ~ekmek oldugu sabit bu1 unuyor. 
Bu devletler, Milletler Cemiyetini muat
tal b1rakmaga ve onun himayesi altmda 

akdedilen muahedelerden baz1lanm mah
vetmege muvaffak olduktan sonra, bu va
ziyetten istifade ederek, bu suretle tek ba
sma kalan kurbanlan yere vurmu~lar ve 
bu i~e devamdan ba~ka bir~ey diisiinmez 
olmu~lardJr. Bundan dolay1. 1ngiltere ve 

F ransa, eski anlasmalann yerine yeni bir 
garanti sistemi ikame etmek suretile, mii
tecavizlerin savletini muvakkaten klrmlj 
oldular. Lehistan, Rumanya. Yur.anistan 
bu vakfeden istifade ettiler; diger taraf
tan, sulh cephesi de, Tiirkiyenin i~tirakile 
ehemmiyetli surette kuvvet buldu. 

Fakat bu, Alman ve ltalyan hiikumet
lerinin, fiituhat programlanm tatbiktan 
sarfmazar ettikleri manasma gelmez. Bi
lakis ittifaklarma, taarruzi bir mahiyet ve
rerek daha fazla kuvvetlendirdiler. 3u iki 
devlet, bir tek viicud haline geldigi ve i
talya, tebea roliine indigi i~in, ittifak da 
tehlikeli bir hal arzetmektedir. Silah al
tmda ii~ milyon asker bulunduruyorlar. 
Bundan maada, tehdidlere. vaidlere, pro
pagandaya, dahili igtija~lara, ikt1sadi ve 
ticari tazyika basvurmak suretile, niif~z 
ve tazyiklerini, Macaristana, Bulgarista
na, Yugoslavyaya ve Rumanyaya tesmil 
ediyorlar. 

1ste bundan do]ayJ, sulh cephesinin 
1arkta Rusya tarafmdan takviye edilme· 
ge ihtiyac1 vardJt. Onsuz, F ransanm ve 
lngilterenin Lehistanla olan ittifak1. Ru
manyaya verdikleri teminat, tamamen 
miiessir olamaz. 

Rusya beraber oldugu takdirde ise, or· 
dusunun dogrudan dogruya yard1m1 he
saba kahlmasa dahi, temin edecegi hu
dudsuz menabi, bu iki memleketin mu
kavemet imkanlanm son derece ~rttna

caktn. Yani, Sovyet Rusyanm garantiler 
manzumesine istiraki, anla,malara kJY· 
met vermek bak1mmdan ~ok faydahd1r. 
Tiirkiy~ ile Yunanistan bak1mmdan da 
ayni derecede faydai.dtr. Bu istirakin bas· 
h bas•na ifade ettigi k1ymet ise muhak
kaktn. Zira, Rusyamn baz1 zaflan hak

kmda ne denirse densin, bu 170 milyon 
niifusun smai kudreti, bilhassa hava ordu
su, iptidai maddeler bak1mmdan hudud
suz servetleri, ~ok ai!Jr basacak k•ymetler· 
dir. Rusyanm Fransa ile lngiltere safm
daki mevcudiyeti, eski tedafiii anla~
malarma verdigi k1ymet ve bizzat kendi 
k1ymeti bak1mmdan, her tiirlii tecaviiz 

Cevabm sekizinci 
§oyle deniyor: 

maddesinde de hareketine mani olacak mahiyettedir. 

«Muhterem Mihaloglu, Gazi Miha
lin h~ristiyan bir Tiirk oldugu hak
kmdaki nazariyesini (bususi ve aziz 
bir kanaat) olarak tavsif ediyor. 0-
nun bu hissine biz de hiirmet ederiz. 
F akat vesika11 olmadJgl i~in i§tirak 
edemeyiz. Hele tahsi ve hissi bir ka
naati teyid i~in, netice itibarile koca 
bir milleti h1ristiyanl8§bracak ,el..il
deki ifadelerini Anadolu Tiirk tarihi
nin biitiin vesikalarma istinaden rt-d
detmeyi ilmi bir vazife biliriz.» 

Bu miinak8§a, Osmanh imparator
lugunu kuranlarm, hatta bizzat Sul
tan Osmamn Rum oldugu hakkmda
daki baz1 ifaretler, rivayetler ve eski 
iddialarla yanyana getirilirse, ortada 
canh bir tarih davasmm heniiz bag
lamp rafa konmam14, temelli mesele· 
lerle dolu, •i§kin bir dosyast peyda 
olur. Ben ihhsasmun dJ§mda kalan 
bu zarfa elimi siirecek de~ilim. Fa kat 
Tiirk tarihinin, Sultan Osmanm §e
ceresine vanncaya kadar en kovu ka
ranhklan amlardanberi bir kandil 
14181 beklerken sorm~l,; istiyorum: 
Tarih~iler, neredesiniz? 

PEYAMI SAFA 

ltalyan zab1ta erkamnm 
ziyareti 

Belgrad, 15 (a.a.} - Bugiinlerde 1-
talyan zab1ta81 erkanmm Belgrad; riyaret 
etmeleri beklenilmektedir. B" ziyaret, 
Yugosbv zab1tasmdan bir heyetin re~en 
seneki ziyarelini iade i<;in yap1lacakhr. 

lran • Frans1z hadisesi 
kapandi 

Paris, 15 (a.a.) - Iran sefiri, diin 
Pari<e ge!mi~ ve va1ifesine ba~lamljhr . 
Fran"z gazetelerinin ~ehin~ahm ~"h"na 
kar11 alayh bir lisan kullanmalanndan 
miitevellid h~dl .. ev"' lr~n~nn'll .. n:. 7 :lril~ 

bak•lmakiod.r, 

Rusya olmazsa, ger~i totaliter devletler 
iki cephede ugrajmak mecburiyetinde ka
lacaklard•r; fakat bu iki cephe arasmda 
fazla bir miisavatmhk bulunmak tehli
kesi mevcuddur. Sovyet Rusyanm mev

cudiyeti, onlarm, gerek !arkta, gerek garb· 
da, azami mukavemetle kar1ilasmalar1 
demek olacakhr. T otaliter devletler riie
sasmm, bir miiddettenberi, Bo1~evizm a· 
leyhtan sozleri azaltm11 olmalan bu va
ziyeti izah etmektedir. 

Sovyet Rusyanm, mutasavver anla1· 
may1 akdetmek hususundaki menfaati, 
F ransamn ve lngilterenin menfaatinden 
az degildir. Sovyet Rusya, bu anlasmayJ, 
sulha bagl. bulundugu nispette. on1ar ka
dar arzu etmelidir. <;:iinkii anlasma, to
taliter devletlere, harbden vazgr~melerini 
tavsiye etmek suretile harbe mani olma
mn ve diinyayi maruz b1rakhklan tela§ 
ve endi1e vaziyeti yerine sulh organizas
yonunu nihayet ikame etmenin yegane 
yoludur. Rusya, bu anlasmayJ, kendi e.r:'· 
niyeti hesabma da arzu etmek mevknn
dedir. Filhakika, Mosyo Hitl.r, ve Mas
yo Mussolini, k•z•l heyulayl ortaya siir
mekten muvakkaten vazge~mislerdir. Fa
kat Sovyet Rusya zimamdarlan buna al
danmazlar. Onlar, Rusyanm, Mosyo Hit 
ler ve dolay,.iJe 1talyan muavini nazann
da, gerek ideoloji hars1 bahmmdan, gerek 
servetleri dolay1sile mahud hayati saha
mn en i~tihaaver par~as1 olmaSI bak1mm· 
dan 1 numarah diisman vaziyetini mu
hafaza ettigini bilirler. Eger, derpi~ edi
len anla;..ma akdedilmiyecek olursa, Rus
ya, baskalan gibi, hatta ba~kalanndan ev
vel. bu akametin kurbam olacakhr. 

lki cephe hakkmda soyledigim soz, 
F ransa ve lngiltere i~in oldugu kadar, 
Rusya i~in de variddir. Rusya, lngiltere 
ile Fransadan tecerriid etmek, Lehistana 
ve Rumanyaya kar§l lakayd kalmakla, 
kendi aleyhinde tecaviiz ihtimallerini art
!Jrm•! olacakllr. Bu itibarla, Sovyet rica
linin, tezlerini hakh gostermek i~in, an
lasmadan pekala vazgececeklerini soyle· 
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meleri, hakikate hi~ de uym1yan bir tabir
den ibarettir. 

Cer~i. bu anla1mamn ehemmiyetini a
zaltmaga degil, bilakis kuvvetlendirmege 
ve §iimullendirmege ~ab§Jyorlar. Fa kat 
bu ~iimu] taraftarhg1, 1iddetli bir uzla§· 
mazhga miincer oldugu takdirde tehlike
li bir hal alacakhr. Hakh olan nokta, tam 
bir mii<avat ve miitekabiliyet arzusudur 
ki, Paris ve Londra hiikumetleri tarafm
dan esasen tasvib edilmis ve bu suretle, 
yalmz Balhk devletleri meselesi miistes
na. biitiin diger ihtilaf11 noktaiar ortadan 
kalkmJ§tJr. 

Balhk devletlerine gelince, Fe1emenk, 
Bel~ika ve 1svicre, lngiltere ile F ransa i
cin ne ise, BaltJk devletleri de Rusya i~in 
o olduguna gore, Sovyet zimamdarlan, 
miisavat ve miitekabiliyet esasma daya
narak, onlar hakkmdaki garantileri ayni 

bunlar i~in de istiyorlar. fngiliz matbuah 
ve hi~ §iinhesiz Londra hiikumeti, bu mii
savatm F ransJZ - lngiliz projesinde mev
cud bulundugu cevabm1 vermi1tir. Filha
kika bu devletlerden biri taarruza ugra
d•g• ve yard1m istedigi lakdirde, Rusya

n;n bir balhk devleti lehinde yapacag1 mii
dahale. lngilterenin ve Fransanm da yar
dJmmJ intac etmektedir. Nitekim, ayni 
§era it dahilinde, bu iki mem1eketin F ele

menk, Bel~ika, veya 1svi~re lehinde mii
dahaleleri de, Rusyay1 ayni miidahaleye 
i~tirak mevkiinde bnakmaktad1r. Rusya, 
buna cevab olarak, bu miitekabiliyetin hu
kukan mevcud olmakla beraber, fi1en 
mevcud olmad•gm1 soylemektedir. lleri 

siirdiigii sebeb, garbdaki bu ii~ kii~iik dev
letin, istilaya ugrad•klan ve mukavemet 
gostererek yard1m istedikleri takdirde an
la§manm bu noktada ahkam1 tatbik edile
cek olmasma mukabil, korkuya kap1larak, 
miidafaas1z bir surette teslim olurlarsa, 
ayni anla1mamn Rusya hakkmda cari ol
mJyacagJ keyfiyetidir. 

Letonya ve Estonya ricali, her tiirlii, 
garantiyi reddetmek suretile Rusyamn ile
ri siirdiigii bu faraziyeyi teyid etmektedir. 
Bu memleketlerin, Almanya ile akdet
mi! olduklan ademi tecaviiz anla§maSJ i
se, Hitler usulile tefsir edildigi takdirde, 
i1gal n gecid hakk1 veren bir itilafa isti
hale edebilecegine gore, hi~ de giivenile
cek bir mahiyet arzetmiyor. 

Biitiin gii~liik boylece meydana ~·k
ffil§ oluyor. Bir taraftan Londra, devlet
lere, arzulan hilafma teminat vermege pek 
taraftar degildir. Diger taraftan Mosko
va, Rusya emniyetinin, bu devletlcrin is
tiklaline bagh bulundugunu iddia ediyor 
ve §ayed Almanya, bu devletlerin arazi
sine, kendi isteklerile veya istekleri hilafl
na yerle~ir, yahud o topraklardan kendi 
ordulanm ge~irirse, lngiltere ile F ransa

nm, bu harekete kar11 koymak i~in Rusya 
ile birle§memesinin munsifane bir1ey ol
m•yacagl, nitekim, Sovyet Rusyanm, 
Rhin hududlanm miidafaa i~in F ransa 
ile lngiltereye iltihak edecegini ileri siirii-
yor. 

Bununla beraber, bu noktai nazar ihti
liihmn, Moskovada yapJldJgJ gibi izam e
dilmesine liizum yoktur. lngiltere, kendi
sinden ~iiphe edilemiyecek kadar hiisnii 
niyet eseri gostermi~tir. Hatta bu nazik 
bahiste bile, Sovyet Rusyamn biitiin garb 
hududunu garanti altma almag1 teklif e
derek, Rus endi§esine, genii mikyasta 
tatminkar mukabelede bulunmu1 degil 
midir? Fransa ise, Rusya ile bir pakt mu
cibince bagh bulundugundan, kar~1hkh 
tezleri uzla§hrmaga, faaliyet!e c;ah!lyor. 

~u halde, mevcud meseleyi, hakikat
ler cephesinden gorerek tetkik ve hallet
mek ]a.z,md•r. Mesela, Balhk statiisiinii, 
Akdeniz statiisiine benzeterek, umumi su
rette miidafaa etmek miimkiindiir. Ke

za, ii~ akidden biri aleyhine vuku bulacak 
olan muhtelif taarruz imkanlanm da der
pi! etmek, yahud, her ii~ aki.l.in, garb hu
dudlarmda oldugu gibi 1ark hududlann· 
da da, cebren vuku bulacak olan her tiir
lii statiiko tcloeddiilii te~ebbiisiine kar11 
koyacaklarmm tasrihi miimkiindiir. 

Atina 15 (Telefonla} - Rumanva 
Hariciye Nazm Cafenko bus'iin saat 
16,30 da Pireye gelmi§ ve nhhmda Yu· 
nanistan Hariciye Miiste§an Mavndi, 
Payitaht Nazm Kocios ve Balkan An • 
tanh devletleri sefirlerile kalabahk bir 
halk kiitlesi tarafmdan tezahiiratla kar • 
§llanm•§hr. Misafir Naz1r, resmi selam1 
if a eden bir k•t' a bahriye askerini tefti1 
ettikten sonra, Atinaya miiteveccihen ha
reket etmi§tir. 

Cafenko, Atinada Biiyiik Britanya o
teline misafir edilmi,tir. Otelin online top
lanan halk, dost memleketin k1ymetli N a
zmna tezahiiral yapml§llr. 

Cafenko, saal 18 de, Yunanistan Ba1· 
vekil ve Hariciye Nazm Metaksas'1 zi
yaret etmi§, yarun saat sonra d, mii§a • 
riinileyh bu ziyareti iade etmistir. Cafen· 
ko saat 19 da Kral sarayma giderek def· 
teri mahsusu imza etmi§tir. 

Bu ak1am Rumen Hariciye N azmnm 
~refine Metaksas biiyiik bir zivafet ver· 
mi1tir. Bu ziyafette Yunan N am!arile, 
Balkan devletleri sefirleri ve sefaret er· 
kam hazu bulunmu§tur. 

Ziyafette Metaksas bir nutuk irad et • 
mi§lir. Yunan Ba§vekili ezciimle demi1tir 
ki: 

«- Burada yeni bir pakt imazlama~ 
i~in bulu§mad1k. Bu toplanh do.•tluk ve 
ittihad1m1zdan dogmu~tur. Her iki mem· 
leketi aliikadar eden meseleler goziimi: • 
ziin oniinde yiiriiyor, beynelmilel hadi • 
seler Balkan Antanhm yani bizi me jgul 
ediyor. Devletler arasmdaki gergin vazi
yetin ~ok yakm bir zamanda degi§ecei' ine 
ve biitiin zihinlere siikun gelece~;ne dair 
olan iimid ve kanaatimiz kuvvetlidir 

Hiisniiniyet ve miijterek fikri intikam 
ve tahrik fikirlerine galebe edecektir. 

Bunun aksini dii1iinmek, manhgm ak
sine yiiriimek olur.» 

Metaksas bundan sonra sozlerini Bal
kan Antantma intikal ettirdi ve dedt ki: 

«- On senedenberi Balkanlarda sulh 
ve siikun havas1 esmektedir. Aram1zdaki 
tesaniidii, miijterek menfaatlerimiz do
gurmu§tur. Bizim milli hududlar haricin
de hie kimseye kem gozle bakm•yacagi· 
m1z1 ve kimseden de bir kan1 arazi iste
medigimizi herkes bilir. DostlanmJZa 
kar11 besledigimiz bu halisane fikirlere on· 
lann da aynen ve hiirmetle mukabe1e e· 
deceklerini iimid ederiz. Size verilen ga· 
rantileri memnuniyetle kabul ettik ve bun· 
dan dolay1 da istikbale emniyetle baka
biliriz.» 

Metaksas bundan sonra kadeHni dost 
Rumanya Krall §erefine kald•rmJ<hr. 

Rumanya Hariciye Nazm Cafenko, 
Metaksas'm sozlerine mukabele ederek, 
Rumanyamn ayni fikirlerle mejbu oldu
gunu teyid ederek Helenler Krahnm §e
refine kadehini kald•rrnljbr. 

Ekselins Cafenko, yann (bugiin) saat 
11 de mechul asker abidesine bir ~elenk 
koyacak ve ogle yemegini sarayda yive
cektir. Aksam Rumanya sefaretint~ hir 
siivare tertib edilecektir. R!!,.'Tlanya H ari
ciye Nazm pazar giinii Atinadan ttan· 
bul yolile, memleketine avdet edecektir. 

Lord Port 
ingiltere Propaganda 

miidiirliigiine tayin edildi 
Londra, 15 (Hususi} - Hiikumet, 

bir 1stihbarat Nezareti kurmak tasavvu
rundan vazge~mi1tir. Buna mukabil. in
gilterenin eski Roma el~isi Lord Port'iin 
riyasetinde Hariciye Nezaretine mcrbut 
bir propaganda §Ubesi tesis edilmistir. 
Propaganda ~ubesi yabancJ memleketler 
matbuatile me1gul olacakllr. 

(;emberlayn'in temaslarr 
Londra, 15 (a.a.} -Percy Lorraine, 

bu sabah Hariciye Nezaretine gitmi~ tir. 
Mumaileyh, Nezaret civannda mutad sa· 
bah gezintisini yapmakta olan (ember· 
layn ile Lord Halifaks' a tesadiif et:nis
tir. N amlar, sefirle bir miiddet ~or iis
miijlerdir. Ba,vekil, bir miiddet sonra Sir 
Hoare'1 kabul etmi1tir. Aralanndak: Ro· 
rii!menin bir Propaganda Nenreti iJ,da
sl hakbnda cereyan etmi1 oldugu soylen· 
mektedir. ---··-Ankara - Eski~ehir 

yolunda feci kaza 
[Btlftara.ft 1 lncl saltlfcde] 

YClflarrnda Burhandrr. $iikrii, ta
nrnmryaeak bir halde parampar~a 
olmuflur. Biirhanrn da kalatasr 
par~;'!_lanmrfhr. 

Anla1manm akdi zarureti bu kadar a
!ikar ve hedef bu derece yakmken, gerek 
bu formiiller dahilinde, gerek daha ba1ka 
formiillerle bunun tahakkuk etmemesini 
ak1l kabul etmez. Hi~ degilse ayni dere
cede biiyiik nice mii,kiilat ba§anlm11ken 
bunun da ba§anlmaSJ liizJmd1r. Tehli
kenin vehameti ve yakmhg1. miitekabil 
gay ret ve hiisniiniyetle, siir' atli bir netice 
elde edilmesini amirdir. Muvaffakiyetin 
veya muvaffakiyetsizligin neticeleri ayn 
ayn teemmiil edilirse, bunu takdir etmek 
kolay olur. 

Bu yiizden tren A~aprnarda iki 
- aaat hadar kalmrfhT. Belgraddaki yeni el~iler 

Rahaeddin 
Belgrad, 15 (a.a.) - Kral Naibi 

Prens Pol, diin Beyaz sarayda Brr.zilya, Arnavudluk Krah Y alovada 
Bel~ika ve Norve~'in yeni sefirlerini ka- Sab1k ~rna~u~luk ~rah Ahmed Zo
bul etmi1tir. Sefirler, Prense itimadna- g~. refJkaSJie bnhk~e du.~ ~.al?,vayl ~;it· 
melerini takdim ctmi1lerdir, 1,1011 ve gece 1eLim1ze donmujlur, 
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(( KU~Uk II hlkiye Mariette 
Eminonii Halkevinin 
giizel bir te~ebbiisii 

16 Haziran 1939 

·RADYO 
Michel Arbaud•dan J 

Evet mosyo, sizinle kar§Ilajmlyah epey I bir i s tedi~im de yoktu. ~iiliincdii~: Ya
oluyor. La Perouse sokagmdaki kii~iik mma gebr gelmez, sanb onu kend~me a
kahve mi? Hayu, artlk oraya ~,km,yo - h§tlrmak i~in, ayaklanmm ucuna basarak 
rum. Orada gene her ak§am iskambil oy- yiiriiyor ve al~ak sesle konu§uyordum. 
nuyorsunuz, degil mi? Larment hala iiyle 0 giin ba1mdan g~enleri ballandua bal
kotii mii oynuyor? Her kaybettigi sefer land1ra anlatlyordu. Takdir edersiniz ki 
bile yapmaga kalkard1. Hat!rhyor musu- bunlar incir ~ekirdegini doldurm1yan ley
nuz? Y a Aubry baba? Ah! Ey benim lerdi: Bir arkada1m kiistahhg1, bir so ka
La Perouse sokagll!daki arkada,lar.m, gm kalabahg1, bir atm yere kapaklanma
hepinizi arad1g1rn ~ok olmu1tur. Ne ya - ''! Bana ~aii§tlgi atolyenin dedikodula -
pamn1z, 1imdi ~ok uzakta oturuyorum, nm anlat1yordu: 

Emlnoni.i HaJkevinden: 
Evimlzden gonderllecek muhtac hastaJarl 

paras!Z muayene ve tedavlyl kabul eden 
saym dokt.orJar=m lsim, lhtisas ve gun
Jeri ~~tda gtisterllm~tlr. Bu doktorlan
mtzdan herhangi birtne muayene ve teda
vi oJmak arzu eden hastaJar Ev bi.irosun
dan pu.sula alarak gldeblleceklerdlr. Bu hu
su.su saym haJkrnuza lldn ed<>rken Evlmlz
den k1ymetll yardimianm e.slrgemiyen de
~erll dokt.orJarrmlZa aJenen te~ekkUrU blr 
bore blt!rJz. 

T f •d• • h (Bu ak,amki program) e e on muci IDID ayati Tlirklye Radyoc:Utllzyon Postalan 
DALGA UZUNLUGU 

.-hrin ta iibiir ucunda. Ni~in mi bu got;? - Biliyorsun ya, o bahsettigim arka -
Uzun hikayedir, sonuna kadar dinlemek da1 artlk atolyeye gelmiyor. Simdi ii~ bin 
sabnm gosterir misiniz, bilmem .. Bu hi- frankhk roblar giyebiliyor. Sana soyledi
lcayeyi size anlatmak i~in en uzak mazime gim gibidir. 1-Ia sonra, demin eve gelirken, 
ltadar t;Ikmam laZJm. Ha}'lr, o kadar da bir delikanl1 pe§ime dii1tii. Bej bir parde
uzak degil.. Bu bir kat; ay it;inde o kadar siisii ve getrleri vard1. K1skanm1yorsun 
ICY oldu ki!. Vaktiniz var demek.. Eski ya? 
bir arkadata derd dokmek insam biraz KISkanmaga asia cesaret edemezdim. 
a~ar. Carson I 1ki bira daha 1 Dii1iiniiyordum: «Mariette beni terkeder-

Mariette'i tammadan once hadisesiz se teessiiriimden oliiriim. Fa kat beni ter
bir hayat1m vard1. Malul miitekaid maa- ketmesine mini olamam.» KISkanmak 
11m beni a~ kalm1yacak kadar ya§atlyor- m1? Masum k1z I Hi~ yiiziime bakmarru1 
du. Pek de ihtiras1m yoktu. <;;:ah1may1 hi~ gibi laf ediyordu. 
hir zaman sevemedim, biraz yaz1 yaz1yor- Senenin sonu yalda§Iyordu. Mariette'• 
dum. Y az1 yazmamn nekadar zor oldugu- bir siirpriz yapmak istedim. Az miktarda 
nu bilirsiniz. Giinlerim bombo1 ge~iyor - para biriktirmi1tim. Evet mosyo, o za -
du. Yazdlldanm1 kitab halinde toplama- man malul miitekaid maa,,mdan iki yiiz 
Yl hi~ dii§iinmiiyordum. Boylece kendime frank bir tarafa koymaga muvaffak ol -
mahsus ve her lees ten ayn bir hay at ya - mu§tum. 200 frank I Bir harika, degll mi? 
ril!ml§hrn. R1htunlarda dola1arak ilham Bu paray1 hastahk ihtimalini dii§iine
topluyor, sulannda kirmiZI piiskiillii ve rek saklaml§tlffi. Fa kat a§ktan daha beter 
kii~iik bayrakh gemilerin demir attig1 u- bir hastahk mi var? Yirmi dort birinciki
zak limanlar dii§iiniiyordum. nundu, iki yiiz frankimi sokaga serperce-

Mariette'i naSI] m1 tamd1m? Onu tam- sine harcamaga karar vermi1tim. Giiniimii 
mam ayni zamanda hayat gibi sade ve magazalan gezmekle ge~irdim, bir kutu 
gene hayat gibi efsanevidir. Bir ak§Rm, beslenmi1 kaz cigeri ve bir ti§e kopiiklii 
evden t;~kmak iizereydim ki kap1m t;alm- tarab ald1m. Tasavvurumu seziyorsunuz, 
d1. H~ kimseyi beldemiyordum. Eger dt- degil mi} Biitiin bunlar gece yanst i~indi. 
f&rlda yagmur olmasayd1 ~oktan evden Bundan evvel, Mariette'i iyi bir lokanta
ftrlamll olacakt~m. Odamda ~ok az du - ya ve sonra da sinemaya gotiirmek isti • 
rurum, sokag, odaya tercih ederim, ve yordum. Bir ortii iizerinde yemek, perde
yiiriimekten yoruldugum zaman kahve, ye pek yakm olmamak tartile rahat bir 
I§iklar, kalabahgm isimsiz ve emniyet ve- koltukta oturmak. Kanm1 gidip atolyesin
rici mevcudiyeti beni dinlendirir. Bir te- den almaga karar vermittim. Bunun bir 
reddiidden sonra kap1y1 •~<ttm. Esran hadise oldugunu anlamak lazim, ciinkii 
bekletmek sevincini timdiye kadar duy _ timdiye kadar boyle birtey yapmam11 -
mutlugunuz var m1? Kimseyi ve hi~ bir- 11m. 
1eyi beklemedigimi siiyledim. Cebimde Kuru bir sogukla beraber riizgar oldu
yemek parama yetecek birka~ frankim gunu habrhyorum. Pardesiim kanad gibi 
vard1. Batka ne iimid edebilirdim? Ke1- a~Il1p kapamyordu. Y arabbi, hayat ne 
fedecegim §eyin cazibesini ve tehlikesini giizeldi I Atmosferin miistesna §effafh~m
takdir edersiniz. Kap1y1 ~alan bir kadmd1. da Noel dolaylSile hamlanm11 vitrin!e'rin 
Ciizel miydi? Giizelden bile fazla, fa kat altm ~evreli Ifiklan goziimii kama§tlnyor
birdenbire farkma varamacLm. Sevece _ du. Havada bir kebabc1 diikkam kokusu 
gimiz mahluk kart!Smda hi~bir hissi kab- vard1. Yirmi ya1 gencle§mi§tim. Kii~iigiim 
lelvukua kapilmamarnlZ garibdir dogrusu. sinemayt o kadar severdi ki I Bak, on a 
Kadmlan sevmem. Bana hit; dikkat et • <<kii~iigiim» dedim. Kendi kendimle ko
mi! degillerdir. Bununla beraber bu kad1- nuttugum zaman boyle soylerdim. Saat
na kar11 nazik davrand!D1. Kom1um oldu- ler boyunca kendi kendime tekrarhyor • 
gunu, duvardaki tablolardan birini indi • dum: «Kii~iigiimiin ayakkab1ya ihtiyac1 
remedigi i~in bana hatvurmak mecburiye- varl ... Kii~iigum eve gelince ... Bu yaz 
tinde kaldig!DI soyledi. Bana oyle geliyor kii~iigiimii kulara gotiirecegim. Kiic;ii~iim 
ki tabloyu bana satlnak istiyordu. Neka- bu biblonun yerini de degi1tirmemi ister 
dar yanh1 kap1 ~ahyordu! lite boylelikle- miL.» 
dir ki mosyo, atk girdi odama. Ona hitab ettigim zaman, kalbimde 

Mariette'i izdivacnmzdan sonra tam _ verdigim isimden ho,Ianmamastndan kor
dimz, o da her aktam benimle beraber La karak, Mariette diyordum. Eger bu isim 
Perouse soka(!Indaki kahveye geliyordu. onun hotuna gitmeseydi, kendi kendime 
Magdur gozlerini ve batim omzuma ko- on dan nas1l bahsedebilirdim} 

Dr. Cevdet Ker!m inceday1 <Cild ve fren
gt mtitehassiSI) Per§embe giini.i saat 15 ten 
18 e kadar, Dr. Fahreddin Kerlm Gokay 
(Asabi hastaltklar miitehassiSI) Per10mbe 
giinti .saat 10 dan 12 ye ka.dar, Dr. H. Ce
mal Lokmanheklm <Dahlli hastallk -
Jar miitehassiSI) Cumartesl, sa!1 giin -
Jeri saat 9 dan 11 e kadar, Dr. Ih -
ya Salth ~anc (Kulak, bo~az, burun 
hastal!klan miitehrossiSt) Sail giinii .saat 
14 ten 16 ya kadar, Dr. Metuned o.sman 
Saka (Ogti.s ve dahlll l!astatlklar mtitehas
SLSI) Cuma giinil saat 13 ten 15 e kadar, 
Dr. Nadlre Sad! Ya!In <Do~um ve kadm 
hastaJikJan miitehassiSI) Qar§amba giinil 
saat 14 ten 18 e kadar, Dr. Nlhad Tozge 
(Cltd ve frengi milteha.sslSI) Salt gilnil saat 
15 ten 17 ye kadar, Dr. O.Sman t;iereteddln 
QeJlk (Bakterlyolog ve sari hasta!Iklar mii
teha.ssiSI) Pazal'dan ba,ka hergi.in ••at 
14 ten 18 e kadar, Dr. Paklze izzet Tarzi 
(Dogum ve kadm hastallkJarJ mtitehassiSI) 
Qar,amba giinti saat 14 ten 18 e kadar, 
Dr. Rabta Rahmetl Arat (Dahill hasta!Ik
lar mi.itehassiSIJ Per§embe gi.inii •aat 14 ten 
17 ye kadar, Dr. R~til Reoeb Duyar (sl
nir hasta!IkJan miitehassiSI) Qar§amba gti
ni.i saat 15 ten 16 ya kadar, Dr. San! Yaver 
<Kutak, bogaz, burun ha.stallklari mUtebas
SISl) Pazartesl giinti sabahtan aqama ka
dar. 

Kongreye davet 
TUrklye Pratlk FarmakoJo~Jarma: 
Blrllil'lmtzln senellk umuml t.oplantlSI 25/ 

6/ 939 pazar sabalu saat 10 da Emlnonii 
Halkevinde yapllacakt!l. HerhaJde ~tlra • 
klnfzl dUerfz. 

Ruzname: 
1 - :idare ve murakabe beyetlerlnln ra

porlari. 
2 - Cemlyetler kanununa uygun n!zam

namenln tadllL 
s - Cemlyet relsl Nurlnln urn um1 heyet

ten dllekloerl ve bazi tekllflerl. <Bilha.s.sa 
meslek kurslarmm acilma.siJ. 

4 - idare ve murakabe heyetlerinln ae
ctml. 

5 - Serbest gor~meLer ve meslek.l mti
nak~alar. 

ERTU(;RUL SAD! TEK 
$ebzadeba~l TURAN 
tiyatrosunda bu gece 
Her yer 20, paradi 10, 

localar 100 
BAKI;;LARIN 
Vodvil 3 perde 

Okuyucu Aysel 

CEMAL SAH!R 
(Vezir Bah~e•i) Sir keel 
Pek yakmda her ak
~am yeni kadrosile ye-
ni eserlerini temsile 

bll§hyacaktir. 

• s1nemaya alindi 
Sag'lrlar ve dilsizler hocas1 Graham Bellin bu 

makineyi nasd icad ettigi Amerikada 
filmde tafsilatile goriilmektedir 

A asr1 
yap dan 

I 873 senesinde 
Alexandre Graham 
Bell isminde bir 
gene Boston' daki 
pansiyonlardan biri . 
ne yerle§mitti. Bu 
delikanh akilhhgm 
ve uslulugun bir 
timsaliydi . Ne tiyat
rolara, b hvelere gi
diyor, ne de elde 
edilmesi kolay veya 
gii~ gene k1zlann 
pe1inden ko~uyor -
du. Bayram giinle
rinde bile odasmda 
kahyor, dilsiz ve sa-
gulara konu,mak, 
yaunak, okumak 
dersleri veriyordu. 
Bu hususta gayet gii
zel bir usul bul
mu§ oldugu i~in itit-
mekten ve soyle -
mekten mahrum za
valh insanlar ken
disinden miithi1 isti
fade ediyorlarcL. 
Dii!er taraftan tel

Don Amech ve Loretta Young • Graham 
Bell'in haya!I • filminde 

graf makinesine de bazt yenilikler ila -
ve etlnege ~ahtlyordu. Odasmda ki
tab ve fizik aletlerinden ba~ka bir
I<'Y yoktu. Y abanc1 hi~; kimseyi kabul 
etlniyordu. Zira, miitemadiyen ~ahllYOr
du. Onun it;in Thomas Sanders ile Gard
ner Hubbard'm onu ziyaretleri pansiyon
da bir fevkalade vaziyet yaratlnl!II. Tho
mas, talebelerinden birinin babaS1yd1. 
Gene k1z hakkmda hocasile konu§maya 
gelmi1ti. 

- Muhterem dostum, klZimm bir giin 
konu§Rbilecegini nnnediyor musunuz? 

- Omid ediyorum efendim. 
- tn,allah I. 
- Her mevzu hakkmda biitiin fikir-

lerini ifade etmege muvaffak olacaktir. 

- Siz talebeleriniz ic;in gokten inmit 
bir peygambersiniz. 

- fltifahmza te10kkiir ederim, fakat 
ben de sizin gibi bir insandan ba1ka birteY 
degilim. 

Gencin bu tevazuu ve sadeligi San -
ders'in yamnda bulunan Gardner Hub
bard'm da pek ho1una gitmi~ti. Bu a<;tk 
kalbli ve a~1k sozlii insamn muhakkak 
dahilerden biri olduguna hukmetmi1ti. 
Halbuki bu kap1dan i~eriye ilk ad1m1ni 
athi! vakit kalbi, tiiphelerle dolu olarak 
gelmi1ti. Simdi ise rubu tamamen mut -
main bir haldeydi. Profesorii evine da
vet etlnek istedi: 

baren ders ve tadavi ba,ladi. Mabel az 
zaman i~inde biiyiik terakki eserleri gos
terdi. Soylenenleri daha iyi anlamaya 

ba~ladigmi pekala hi1sediyordu. fki gene 
mahluk arasmdaki ahenk Hubbard', da 
ron derece memnun ediyordu. Graham 

Bell'le projelerine ve ihtiralarma dair 
konu§IDaktan da biiyiik bir zevk duyu -
yordu. Bir giin ana: 

- Y eni usu\ telgrafla§madan ne kas
dediyorsunuz? 

Sualini sordu. Gene adam da ona fi
kirlerini uzun uzad1ya anlath. Hubbard 
o zaman ikinci bir sua! sordu: 

- Peki bunlan yapmaktan SIZJ 

men eden nedir? 
- ParaSizllk.. 

Hubbard derhal ona bir §erik Sifatile 
yardtmda bulunmay1 teklif etti. Graham 

Bell, zengin adamla bir kuntrat imzala
di. Mabel de bu i1tiraki haber ahnca 

fevkalade sevindi. Ciinkii hocasma kar11 

duymakta oldugu hissi son zamanlarda 
deiii1mi1 ve bir a§ka ink1lab etmi1ti. Gra

ham da ona lakayd degildi. Bir gun gene 
k!Z ona, kanSl olursa diinyamn en bahti

yar insam mevkiine ge~ecegini a~1k~a 
soyledi. Graham: 

- Bu tevecciihiine minnettanm, dedi, 
yalmz bana miisaade et, izdivaclmlzdan 
evvel IU ke1if ve ihtira1m1 bitireyim .. 

Gene k1z beklemege raz1 olacagm1 bil

1639 m. 183 Kc.a. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kc.s. 20 Kw. 
T. A. P 31,70 m. 9465 Kc.s. 20 KW. 

12,30 program. 12,35 TUrk miizlgl • Pl. 
13 memleket saat ayan, ajans ve meteoro
lojl haberJerl. 13,15 mllzlk (kal'lfik prog
ram - Pl.J. 19 program. 19,05 mi.izll!: (uver• 
tUr - Pl.). 19,15 TUrk mllzlgi (lneesaz heye• 
tl) . 20 memJeket saat ayan, aJans ve mete
oroJoj! haberJeri. 20,15 n04'ell plAklar - a. 
20,20 TUrk mllzlgi. 1 - l}evk.l Bey - UH!lk 
§ark! - Oillzara nazar kll. 2 - Tambur1 
Falze - Ui§ak ~arkl - Nlcln naJendesln. s -
t;;em.seddln Zlya - Ui§Bk tarkl - filu aaJkim 
sligUdUn a!t1 dalma. 4 - Ui§ak tlirkii -
Soyleyln giine§e. 5 - l}ehnaz ne~revL 6 -
Naztm - l}ehnaz a~!l semal - Dldem yllzil
ne naz1r. 7 - Tell~lzade - l}ehnaz 'arkl -
Etmedtn blr lahza lhya. 8 - Santur tal<
slml. 9 - t;;emseddln Zlya • §ehnaz §arkl -
Hem aJdandrm hem aldattim. 10 - Rahm1 
l}ehnaz §&rki - Ey dllberl l.rvebaz. 21 ko
n~ma. 21,15 mUzlk (radyo orkestra.s1 - tef: 
Hasan Ferld Alnar). 22,15 Jtonutma. 22,30 
mllzlk (~en §ark1tar, kabare ve salre • PU. 
23 son ajans baberlerl, zlraat, eaham tah
vlllt, kamblyo - nukud borsa.s1 (t!at). 23,20 
mi.izik (cazband - Pl.). 23,55 yannld prog
ram. 
Operalar ve operetler 
20,40 Bilkret: Faust. 
21,15 Budape,te: Lohengrln, 
21,20 Berlln: HaJMI<ar. 
21,20 Saarbrticken: Opera balosu. 
Biiyiik konserler 

16,50 Londra (ReglonaiJ: Beethoven, Wag 
ner ve salr be.stek!rlarm e..erlerl. 

20,05 Berlin: BaLet m:ISlklsl. 
20,05 Droltwlch: Weber, Dvorak ve salr 

be.steklrlarm e.serJerl. 
21,20 Doycland.zender: Qaykovsk.l'nln 6 nu

marali sentonlsl. 
21,20 Leipzig: Haydn, Mozart, Wagner ve 

salr besteklrlarm eserlerl. 
21,25 Beromiinster: Muhtellf b._.tekArlarm 

eserleri. 
21,35 Paris (P. T. T.): Wagner, Ola.sunof 

ve salr bestekA.rlarm eserlerL 
21,45 Miinlh: Beethoven'ln doltuzuncu 

senfonlsl. 
23,40 Kolonya: Debu.ssy'nln eserlffl. 
Oda muaikileri 

18,10 Stokholm: Muhtellf parcalar. 
18,35 Prag: Milntehab bavalar. 
19,05 Var§ova: Tartlnl, Corelll ve Torelll

nln eserlerl. 
19,25 Lelpztg: Kronke, Kaufmann ve 

.satr bestekA.rlarm e-'!ei'Jerl. 
21,20 Danzig: Eskl ve yen! ev muslltls!. 
23,25 DoycJandzender: Dohnanyl'nln blr 

serenad1. 
23,35 Luxemburg: Kuvartet konserl. 

Solistlerin konserleri 
16,20 
16,30 
17,25 
17,25 

Doycland.zender: t;ian konserl. 
Hamburg: Plyano lle ~rkllar. 
Vartova: Ptyano kon..erl. 
Milnlh: Plyano konsert. 

C MEVLlD ) 
--=-~~~Devlet Limanlan !~letme umum mti-

dii.r!iigii hukuk mii~aviri Esad <;:orgunun 
oglu Galatasaray lisesi talebesinden HA
di <;:orgunun istirahati ruhu i~in yannk! 
cumartesi giinii ogle namazmdan sonra 
Beyoglunda A~acamiinde Mevlid okut
turulacaktlr. Merhurnun arkada§lan, a
ile dostlarile arzu edenlerin te~rifleri ri
ca olunur. 

.,..,..,. 
Zlraat Vekaleti tefti~ heyetl re!si Be

k!r $asenin ve e~i Mihribanm ruhuna 19 
haziran pazartesi giinii iigleden sonra sa
at 13,30 da Kmltoprakta Ziihtiipa§a ca
miinde Mevlid okunacaktlr. Arzu eden
lerin bulunmalan rica olunur. 

Ev!Adlan 

YU§Unu hahrlarstmz. On sekiz ya1mdayd1 Hasih, o ak§Rm, Mariette'i atolyenin 
mosyo. On sekiz ya1! Aradan ancak on oniinde bekliyordum. Nihayet ~1kh. Fa
bel ay ge~ittir. Bu, bana kuka merdiven kat ben ona yana1madan bir delikanh 
dayadiglmi hatulattyor. Hayu mosyo, Mariette'in koluna girdi. Oldugum yerde 
lmktan fazla yogum, fakat ne yapars1mz, mlhlanm11 gibi, uzaklatt!klanm gordiim. 
barb seneleri, sefalet seneleri, maluliyet Mariette, yiizii delikanlmm omzu iizerin
seneleri insam vaktinden evvel ~okertiyor. de, ana yaslanrni§ti. Beni bir gorseydi, 

Evet, bildiginiz gibi, Mariette hayah- 1iiphesiz bana gelirdi. Ve onun ciiriim or
rna girmi1ti. Bu bir hadisedir, hem de mii- tag1, mosyo, bej bir pardesii giymi1ti ve 
him bir hadise. Diitiiniin bir kere 1 Bir ka- getrleri vard1. 

ni anlad1m. Zavalh kii~iigiim insafh olsa 
gerekti, herhalde, hayahma girmesinden 
once ba§lmm rahat oldugunu, kimseden 
bir10y istemedigimi, ve hayahmt altiist 
edcnin kendisi oldugunu anhyordu. Bir, 
iki, ii~ haftandanberi hayali besliyor, ha
kiki muhabbet saatlerimizde ogrenilmi1 
bir rol oynuyordu. Ve gelecekteki giin • 
Jeri, ilk sabuSlzhklanm, yeni arzulanm, 
yalanlanm, online ge~ilmez isyanlarml 
dii1iiniiyordum. Olan bitenden degil, naSll 
olup da beni sevebilmit olmasmdan miite
vel!id bir hayretle, ona miitemadiyen ba
l<iyordum. Evet itte, hibni~ti, her10y sana 
ermi1ti. Biitiin duyduklanm1 size soyliye
miyecegim mosyo. Fa kat inamn bana, ve 
emin olunuz ki bu zavalh kii~iige kar11 
i~imde hi~ bir hmc yoktu. Y almz engin 
bir hiizniim vard1 ve tarif edilemiyectk 
kadar dii1iinme zorlugu ~ekiyordum. 

- Lutfen, dedi, bize te1rif eder mi
siniz? 

- Beni mazur goriiniiz, ~iinkii cemi
yet hayatile hie; de istinas peyda etmi1 
degilim. 

dirdi. D e!ikanh ~ah,maya koyuldu. Sa- ( ASKERLlK l$LERl ) 
d1k arkada11 Watson da bu hususta ken- -... ________ ...;;.. ___ __... 

dm giriyor hayat1ma. Nikah memurunun llk diitiincem oradan ka~mak oldu. 
nasihatlerini daima hahrhyacag1m. Ma • Eve naSI! ondan evvel geldigimi bilmiyo
riette kanmd1. Bavulunu odasmdan oda- rum. Mariette' e hit; bir10y soylememege 
rna ta§lrnaSI ve yadigar oldugunu soyledi- karar vermittim. A~ kalmi§ gibi bacakla
gi zavall1 btblolanm masanm iizerine yer- nm tutmuyordu. Bastiglffi yer ayag1m1D 
le§tirmesi kafi gelmi1ti. altmdan kay1yordu. 

Hiirriyetimi kaybetmekle harikulade lite Mariette geldi. Her vakit yapt1g1 
Iatif bir mahlukun mevcudiyetini kazan- gibi boynuma sanhyor, konu§uyor, konu
ffil!hm. Boyle giizel bir kadma sahib ol- 1uyor! Bir itiraf izi bulmak ic;in canla 
mak hulyam o kadar beyhude idi ki art1k ba,la dinledigim bir Jiirii §ey anlat!yor. 
onu beklemiyor ve aynaya bakmak liizu- Yemek yiyecegiz. Sinemaya gidece;';iz. 
munu hi,etmiyordum. ftiraz etmeyin, ben Goriiniirde keyiflidir. Ve bununla hera • 
kendimi bilirim. Hirbir zaman giizel ol- ber, baz1dan baz1, gene aln10da bir km
mamii alan yarah bereli ~ehremi, kam- 11k, sesinde bir hiiziin edaSl farkediyorum. 
burlalmll mttmt, dirsek ve dizkapag1 yer- Biitiin gece onu gozetledigimi bilmez
lerinde yama ta<~yan elbi•elerimi, ~iipheli siniz mosyo. Bana samimiyetle cevab ver
c;amajirlmi bilirim. Ellerimin daim> mesinden korkmakla beraber durmadan 
nemli ve koltuk ahlanmda gomle~min ,.. soruyordum: 
lak oldugunu da bilirim. Mariette'in beni - Egleniyorsun, degil mi? 
nirin sevdigini izah edebilir mi,iniz? Kadmlann gizleme kudretine pes dog-

Mariette bir yerde ~a!J~Iyordu. Bunun rusu. Ancak arada bir, bab§ll!In ucunda, 
ir.in giindiizden onu goremiyor, sigara i~e- uzakta, ~ok uzakta, bir saat evvelki deli
rek yolunu bekliyordum. Art1k yaz1 yaz- kanhnm siliietini farkediyordum. Ve va
rnlyordum ve zannedef'em onun yiiziin- va1tan yava§a, kiic;iigiimiin kalbini oku -
dcndi. Bununla beraber, biitiin yaztlanm1 maga batliyordum. Bundan boyle benim 
toolay1p bir kitab yapm 1k ihtlfa<Ina dii~- ic;in her§ey oldugunu biliyordu, inammz 
mii1tiim. Kimhilir, belki tabiin biri kita- bana mosyo. Bunu biitiin ruhile ve biitiia 
b1m1 enteresan bulurdu. Para kazanmak viicudile duyuyordu, anliyordu. Ve mah
isterdim! zun olmam1 istemiyordu. Zira iyi kalb-

Y almz ya~d1g1m bu hayat arhk 1im - !iydi benim kii~iigiim. 
di beni Slkiyordu. Kanma pis lokantalar- Mosyo, sesim k!Slhyor ... Mazur goriin 
da yemek yedirmekten. onu dar bir karyo- beni. Giiliinciim! fhtiyar bir adamm ag
lacla, ate§siz, rutubetli bir odada yatu- lamaS! ho§ bir~ey degil. Mazur goriin be-
maktan azab duyuyordum. ni, onu o kadar seviyordum ki! 

Ak~amlayin Mariette eve geldii!;i za - Evet ya, ellerini ~1rparalc karjiladigl bu 
man beni doyo•1ya operdi. Ben, onu hi~ yemek miiddetince kafam gizliden gizliye 
bir zaman kollanm arasmda endi.esiz 51- ~ah1t1. Mariette'in, ba1ka bir erke~i heniiz 
kamazd1m; onun bana aid olma"m miim- sevmemekle beraber, art1k beni sevmedi
kiin giiremiyordum, halbuki ondan ba1h gini ve beni t~rketlnege cesart edemedigi-

Sabahm birine dogru yattlk. Bir karar 
vermittim, bu kararm nekadar ac1 oldu -
gunu goreceksiniz. Mariette her vakitkin
den daha nazhyd1. Kendisini §lrnartl:!gtma 
bana kar11 minnet duyuyordu. lyi kalbli 
bir ktzdi. Y amma sokulmu§, bana, bir 
kii~iik k1zm bulabilecegi biitiin kelimeler
le «mersi» diyordu. Bu kelimeleri tahmin 
edemezsiniz, zira Mariette miistesna bir 
kii~iik bzdt. Benliginin, yalmz benim bil
digim biitiin sulan iliklerime i1liyordu. Bu 
snlan zihnimde tafsil ediyordum. Ona 
dair zihnimde tutm1yacag1m bir haz yok
tu. Nihayet uyudu. 0 zaman yataktan 
Siynldim. Ocagm alevleri altmda onu sey
rettim. Boylece nekadar miiddet ka!d,g,. 
m1 bilmiyorum. Sonra iistiinii orttiim, ve 
karanhkta, giyinmege batladim. Bu epey 
uzun siirdii, zira, hafif bile olsa, giiriiltii 
yapmaktan sak1myordum. Odada Mari -
ette'in nefes ah1mdan ba§ka bir§ey duyul
muyordu. Beni artlk sevmemek teessiirii 
onu bir ~ocuk gibi uyumaktan ahkoya -
mazd1. 

Sonunu anhyorsunuz, degil mi mosyii? 
Soylemege liizum gormiiyorum. 0 sabah 
nekadar da soguktu I Sehrin obiir ucunda, 
kapah bir mahallede, terkettigim odaya 
benzer bir oda buldum. Ve o zamandan
beri, orada, yalmzba~Ima, Mariette'in ha
bra•ile yallyorum. hte, La Perouse soka
gmdaki kahvede bensiz iskambil oynama
mz bundandlf. Hayu mosyo, bildi~inizi 
bana soylemeyiniz I Mariette'in ne oldu -
gunu bana soylemeyiniz. Ben o kadar za
valh bir adam1m ki I 

Ceviren: 
CAHID SITKl TARANCI 

disine bir~ok yardtmlarda bulundu. Ni- $ubeye davet 
hayet telefon makinesinin ilk esaslan Be~ikta~ Askerlik ~ubesinden: - Ben sizi miikellef bir suvareye ~a

g!Tmiyorum ki .. meydana ~lkm11h. Fa kat biiyiik telgraf Be~ikta~ Askerlik ~ubesinde kay1dll 
tirketi Western bu ke~fi daha meydana to~u yedek subay Tevfik oglu Cela -- 0 halde gelirim .. 

- KIZ!ffi Mabel'i size talcdim etmek 
leddinin acele ~ubeye miiracaat! ilan o~Ikmadan sondiirmek istiyordu. Onun i~in lunur. 

istiyorum. 
- Kendisine bir hizmetim dokunabi-

lecek mi acaba? 
- Pek ~ok.. 
- Memnuniyetle kabul ediyorum. 
- Sizin ihtimamlanmzdan miihim is-

tifadeler edecegini zannediyorum. 
Hubbard masamn iizerinde duran a

letlerin ne i10 yarad1klan hakkmda da 
ma!Gmat almak istedi. Delikanh: 

- Y eni bir telgrafla§ma usulii icad 
etmek iizereyim .. Y akmda kat'i muvaffa
kiyete erecegimi zannediyorum. 

- Herhalde insaniyete biiyiik bir hiz· 
mette bulunacakSimz. 

- Ama, itiraf edeyim ki, ~ok gii~ bir 
i§e burnumu sokmu1 bulunuyorum. 

- Biitiin ke1ifler. ihtiralar kolay vii
cud bulmami§lard!T ki.. Sizi muhakkak 
bekliyorum .. 

Birka~ gun sonra Graham Bell, Hub
bard'm evine gitti ve klzile tam1ti. Mabel 
de zavalh kulak malullerindendi. Baba
sile misafirinin ~ehrelerindeki i1mizazlan 
dikkatle takib ediyordu. 0 ak1amdan iti-

aralannda miithi~ bir miicadele ba$gos-

terdi. h mahkemeye intikal etti. Graham, 
Mabel 'in yard1m1 olmasayd1, davayi kay

bedecekti. Nihayet dilsizler ve sag1rlar 
hocasmm telefonun yegane mucidi oldu

gu kabul edildi. Craham'la Mabel ertesi 
sene kucaklannda nur topu gibi bir yav
runun sac;lanm ok$uyorlardl. 

ftte, telefon mucidinin hal terciimesi .. 
Bu tarihi vak' a }'I beyaz perdeye intikal 

ettiren kahramanlar Don Amech ile Lo
retta Young' dur. Biri Graham Bell'i, di

geri de Mabel'i yaratlni!tlr. Bu filimde 
Loretta'nm iki k1z karde,i Polly Ann 
Young ile Georgina Young da gene onun 
k1z karde,leri roliine ~Ikmt,lardiT. 

Tiyatrosu temsilleri 
Nureddin Gencdur 

ve arkada~lan 
16 haziran cuma 

ak~am1 
$ehremini !n~irah 

bah9esinde 
!K! SO'NGO' ARASINDA 

~rn·· ·· ·: Y arm ak§am T U RAN liyatrosunda 

II . ' San'atkar Na$id Ozcan ve 

·. · Ertugrul Sadi T ek birlikte t>~ .. 
Karllar•n•n Emrinde 

Vodvil 3 perde, Okuyucu Ayael, Varyete, Dueto, Solo 
Fiat larda zam yoktur. Tel : 22127 

23 T emmuz 1939 

T0RK GONO 
Biitiin Amerika bu biiyiik giinii 

kutlamaga hazi.I'!aruyor. 

NATTA 

NEW YORK 
Sergisine ve bu biiyiik giine yet!§erek 

alan seyahatler tertib etmi.§tir, 

5 T emmuz kafilesi 
Slmplonla Par is 

Pariste 7 giin otel ve yemek 
Queen Marry de Kamara ve yemek 

Nevyorkun en muhle§em otel! 
Barbizona Plaza'da 16 giin ikamet 

Normandie ile Havre' a avdet 

Aynca ceb paras1 temin edilmi§tir. 

40 giin 40 gece 
Kay1dlar kapamyor. Acele edinlz. 

NATTA 
Galatasaray, Tel: 44914 -----....--. Kirahk apartman 

istanbul, Tiirbe, Belediye kar
$ISmda 19 numarah Sinanalto 
dairelcrinde her t!irlil konforlu 
6 numarnh daire kirahk!ir. Kap•
CJya i.imracaat. 



16 Haziran 1939 

Tetkikler ve denemeler 

Bo§anma meselesi 
-------

Yazan: SAFAEDDIN KARANAKCI 

Biiyiik Parti kurultaymda memleketin Evlenme adedi 1934 senesinde 21.792 
ic;timai ve siyasi hayatma taalluk eden yi bulmu~ken 1935 y1hnda 20,765 e dii§
mevzular arasmda, bo1anma meselesi de mii§, talak adedi 1934 senesinde 24 79 a 
konu§uldu. Gaze tel ere akseden kurultay yiil.selmi§ken I 935 senesinde 2383 e 
miizakerelerine nazaran, soz alan hatib. dii§fnii§tiir. 
lerden bir k1smt bo1anma miiessesesinin Vazu kanunumuz, bo1anma sebebleri
aleyhinde, bir k1smt da lehinde bulun • ni tayin ve tespit ederken icab ettigi kadar 
lnu§lardtr. objektif bulunmu§tur. Bugiinkii mevzu -

Muhtelif murahhaslann beyanat ve abm1za nazaran zina, cana kud, pek fena 
dileklerine cevab veren Adliye Vekili, muamele, kan veya lr.ocadan birinin di.ge
ho§anmamn medeni kanunun ne§rinden ev- rini terzil edici bir ciiriim i1lemesi veya 
vel <;ok kolay oldugunu, bir <;ok aile yurd- haysiyetsiz bir hayat aiirmesi, evlenmenin 
lanmn hakh ve hakstz sebeblerle nasi! tahmil ettigi vazifeleri yapmamak maksa· 
bozuldugunu i1aret ederek demi§tir ki: dile karmm kocay1, kocanm lr.anyt terlr.et-

«-.... Bo1anmayt kolayla§lnmaga mesi, mii1terek hayahn devamtm dili:er ta· 
dogru yiiriimek meseleai, zannederim, me· raf i<;in <;ekilmez bir hale getirecek dimag 
nafii i<;timaiyemiz ic;in pek de 1ayam arzu hastahgile gene mii§terek hayal! Iaham· 
degildir.» miilsuz bir hale getirecelr. 1iddetli gec;im-

6tedenberi, baz1 profesyonel hukulr. • sizlik bo§anmayl mudb sebeblerdendir. 
c;ulanm1z arasmda, medeni kanunumuzun Vazu kanunumuz, ho§anma •ehebleri
botanmaya miiteallik hiikiimleri aleyhine nin mevcudiyetinde taraflann ilr.rar ve it
bir cereyan oldugunu biliyoruz. Bu cere- tiraklerini kafi gormemektedir. Hakim, 
yamn Parti kurultayma kadar aksebneti, serdolunan hadise ve sebeblerin mevcudi
bize yeni bir tetkik ve deneme vesilesi ver- yetine vicdanen kani olmad•kc;a ne bo,an· 
d . rna ve ne de aynlmak karan verebilir. l. 

Bo§anma sebeblerini, kanunun dar Meden! kanunumuzda, aile bir)iginin 
~er~evesinden kurtarmaga: talak muhake- mevcudiyetini idame kaygusile lngiltere, 
meleri icin seri bir usul temin etmege ~ah- Bel~ika, Holanda, Yunanistan, Leh!s • 
§an baz1 avukatlanmiza nazaran biribirile tan ve Amerikada oldugu gibi bizde de 
anlatam•yan bir ~ifti, kanuni lr.ayidlara bir aynhlr. miiessese•i tamnmt§hr. 
feda ederek omiirlerinin nihayetine kadar 1933 ••nesindeki bo§anma sebeblerini 
beraber yaf81Daga mahkfun etmekte isa- tetlr.ik edecek olunak, sebeblerin ahliiki 
bet yoktur. Binaenaleyh, kanunu mede- ve ikllsadi tezahiirlerde tekasiif ettigi 
ninin bo§anmaya taalluk eden biikiimleri- neticesine varabiliriz. 
ni tadil ve bo1anmaya aid oebeb ve mu· Bir senede 308 ailenin zina yiiziinden 
hakeme usullerini teshil etmek laz1mdu. dagiimas1 iizerinde durulacak bir nokta-

Bugiinkii cemiyetlerin saglam yap1h d1r. Zinaya miisteniden verilen talak 
aile birliklerine dayandigl, kaide ve ka- kararlarmdan 96 smm su~lusu erkek, 
nun halini alan bir miitearifedir. Bu miite- 212 sinin suc;lusu kadmdir (2). Bu ha
arifeden miilhem alan Tiirl< vazu hnu • diseler iizerinde afaki bir tehkik yapacak 
nu, F ranstz ve lsvic;re medeni kanunlann- olursak goriiriiz ki, kocalanm a§lklarile 
da oldugu gibi, bo§anma sebeblerini tayin, aida tan kadmlann ufak bir k1sm1 macera 
(Medeni kanun madde 129-164) ve Ia· ve a§km, miihim bir kism1 da liiks ve ser· 
liik davaomdan evvel, taraflar ic;in bir de vetin kurhamdirlar. Binaenaleyh bizdeki 
sulh mecburiyeti vazelmi§tir. (Hukuk mu- zina vak'alannda Jiiks ve oervet gibi ikt•-
hakemeleri usulii kanunu madde 494 • 'II sad! endi~ler, ruhi ve fizyolojik am• er-
SOO). den daha iistiindiir. Mutavasstt bir stmfa 

Bir aile kurmak nekadar gii~ ve bu te· mensub bazl kadmlar !iiks ve servetin coi
§ekkiil modem cemiyetlerin inki§af ve te· ridirler. Kocalan bunu temin edemeyince 
kamiilii i~in nekadar liizumlu ve ehemrni- bu gibi kadmlar; kendilerine bunu temin 
yetli ise, kurulan hir aileyi ciddi ve esash eden erkegin olmak tehlikesine maruz • 
olmzyan herhangi bir oebeble samp y1k • durlar. 
mamak da o derece liizumlu ve ehemmi • 

tl di B ib I k Harb sonu ahlak telaklU!erinin deiiil • ye i 'r. u ill ar a vazu anunumuzun f d k 
mi1 olmaSJ ve ba21 erkekler tara m a o

bo~anma karan ic;in salahiyetli mahkeme-
ye ba~vurmadan evvel sulh tt§<bbiisii lay kazamlan paranm bol sarfedili§i zina 
mecburiyeti vazetmcsi ve talak kararmm, vak' alanm arl!ran sebeblerden olduguna 

kanunun itaret ettigi tart ve sebeblerin ta- §iiphe yoktur. 
hakkukile verilmesi yolundaki hiikiimleri- Talak vaka'lanmn yammdan fazla~I, 
ni biz, c;ok yerinde buluyoruz. I 236 a dedi ge~imsizlikten miitevelliddir. 

Botanma sebeblerinin en basil badisele- Aile arasmdaki imtizacmh~n ikhsadi 
re kadar tetmili ve muhakeme uoullerinin darhktan ileri geldigine tiiphe yolr.tur. 
kolaylatl!nlmaSJm cemiyetlerin saadet ve Modem bayat telakkisinin yanh1 anla,tl
tekiimiilii i~in bir noktai hareket telakki mast yiiziinden §Imaran bir tak1m gene 
edecek olursak, bugiinkii lngiliz cemiyc- k1zlar, hayallerinde yajalmii olduklan 
tini en bedbaht ve en geri bir topluluk ola- konforu. kiirk mantoyu, spor otomobili, 
rak kabul etmek mecburiyetinde kalaca· liiks enteriyoru ( !) otuz be§ lira asli ma
giZ. Zira Umumi Harbden evvel !ngilte· ath veya mutavamt gelirli kocalarmdan 
rede talak hemen hemen yok gibi idi. On beklemektedirler. Koca bunu temin ede
bin evlide ancak iki evli bo§aniyordu. meyince huysuzluklar, anla1amamazhklar 
Biiyiik Harb, birc;ok memleketlerde ol - ba§gosteriyor ve kan koca miinasebetleri 
dugu gibi lngiliz cemiyeti iizerinde tahri- .;ekilmez bir hal ahyor. 
bat yaprni§, botanma adedi on bin evlide Burada §ayam dikkat bir noktay1 teba-
1 0,5 a kadar yiikselmi§tir. riiz ettirmek isterim. I 933 senesindeki 

lngiliz cemiyetinin miiteHmil ve mes- 2113 talaktan 1119 1ehirlere, 934 koy • 
ud bir topluluk oldugunu inkar edemeyiz. )ere aiddir. 43 talak vak'asmda, taraflar
Fakat goriiliiyor, ki lngilterede talak ade- dan biri koyde, biri 1ehirde ikamet etmek
di pek azdu. lngiliz medeni kanunile 
Turk medeni kanunu arasmda pek biiyiik tedir. 117 bo§anma vak' asJ taraflanmn 
farklar olmadigiru nazan dikkate alnsak kiiyde veya 1ehirde oturduklanm tespite 

imkan olamami~hr. diyebiliriz ki OO§anma vak'alarmm c;ogal-
mas! veya talaka miiteallik muhakeme u- Niifusumuzun yiizde yetmi1 alb bu<;u
sullerinde aiihulet ve siir'at ve bolanmay1 gu koylii olduguna gore, koydeki talak 
mucib olan sebebleri c;oii;altmak cemiye!in vak' alannm §ehirdekilerden az olmast tel· 
tekamiilii ve inkilaft bakimmdan hi<;bir kike deger bir mevzudur. Ben tereddiid
fayda temin edemez. siiz diyebilirim ki, koydeki aile birligi §e-

Aile, milli biinyenin esas hiicresidir. hirdekiler kadar ahl.iki ve ikhsadi darhk
Milli biinyenin, yani comiyetin saglam o- lardan miiteessir olmamaktad1r. Milli an
lutu bu hiicrenin saglamligma · baghcl!r. anelerine sad1k ve faziletkiir olan Tiirk 
Aile, kadm ve erkek iki ferdin mii~terek koyliisii i~in aile mistik ve mukaddes bi: 
hayat ifadesi olduguna gore. bu mii§terek varhkiir. Koylii vatanda1m ihtiyaclan ~e
bayahn c;oziilmez rab1talar!a hagh ve ka- birdekilere nazaran mahdud olmas1 itiba
n koca miinasebetlerinin kar~1hkli sevgi rile koydeki aile birligi ikhsadi bubrandan 
ve saygJ hislerile me1hun olmasi kadar Ia- da sarsilmamaktadir. 
bii bir~ey tasavvur olunabilir mi?.. Ben Tiirk ailesinin refah ve saadeti i<;in 

Aile birliginde kar§Ihkh sevgi ve say. bugiinkii mevzuatm tadil edilmesinde bir 
giyi n .. II temin edecegiz} Bo~anma se- zaruret ve liizum gormiiyorum. 
beblerini en basil kaprislere te~mil ederek Bugiinkii Tiirk ailesinin bizce matlub 
bir celsede talak karan vermekle mi?.. olan ideal hali alabilmesi ic;in, ferdin ah. 
Hayn I... lak telakkilerini, ikhsad §artlanm diizelt-

Hadiseyi yaln1z hukuk ve bilhassa mek mecburiyetindeyiz. 
profesyonellik babmmdan tetkik ve m•i· Zina yapan, ge~imsizlik gosleren va
hakeme etmekte isabel yoktur. Aile, ce- tanda1lan kolay bo,atmak i~in ~are ara -
miyete aid bir miiessese olmasi itibarile maktansa; mazbut ahlakh; tasarruflann
i~timai bak1mdan tetkike deger. da kendi nefsine bakim olgun vatanda§ 

Memleketimizde 933 senesinde 20.269 yeti,tirmekligimiz lawnchr. 
evlenmeye mukabil 2113 OO§'Ulma ol • Kurultaya i!tirak eden murabbaslan -
mu§tur. ( 1) m1zm; kolay bo1anma <;areleri teminine 

2 I 13 bo~anma vak' asrnda 308 i zina- matuf dileklerden ziyade, aile birligini 
dan, 1236 5I ge~imsizlikten, 9 u taaddii- sarsan anza ve sebebleri izale edecek <;a
dii zevcattan, 21 i hastaliktan, 20 si ih- reler dii1iinmelerini beklerdik. 
malden, 8 i tagayyiibden, 284 ii sair se- SAt' ,H'THHI\I KARANAKCI 
beblerden miitevelliddir. 51 bo§anma 
vak'asmm sebeblerini tespite imkiin ola • 
mamt§l!r. 

(I) Mabkemelerce verilen aynhk karar
larl bu rak.amdan haricdir. 

(2) Istatlstlk YtlMI cUd 8, sahife 100. 

I LONDRADAN MEKTUB I 
u~ portre: 

Londra 10 haziran 
Tiirk gazetecileri heyetinin resrni mi • 

safirligi bugiin bitti. Arkada1lardan bir giizddir. Sizi boyle bir hava ile kar· 
ktmn bugiin, ogleyin doniiyor, bir ktsnuf 11Ja~l!gim1:ta memnunuz, fakat biitiin ilea· 
da hususi surette birka~ giin daha kahyor. metiniz miiddetince havayJ bu kadar gii· 
Kalanlar gene Britit Kanstl'in misafiridir zel yapabilecegimizi taahhiid edemey1z. 
amma bir programa tabi olmaksiZln ser· (Halbuk:i Londrada kaldiglmiz I 0 gun 
bestc;e gezecekler. Hiiseyin Cahid Yal • hava hep a~tk, giizel, b.atta SJ<<lk oldu.) 
c;m, As1m Us, ben Parise doniiyoruz. Aram1zda kararlatbrm!JIIk. Yair..~ 

Sabahleyin erkenden Hayd Park ole- Hiiseyin Cahid Yaln«; heyet namma ~o
limin albnc1 kabndaki odamdan biiyiik bi- ~u1acak, Biirhan Beige terciime eaecek
nalarm damlan, fabrika bacalan ve kilise · II. 
kulelerinden miirekkeb olan Londramn Hiiseyin Cahid Yalc;In gordiigiimiiz 
fevkani manzarasiDJ seyrederek g5rduk- hiisnii lcabule te1ekkiir etti ve bavanm gii
lerirni ve inl!balanmt dii§iiniiyorum. Bil- zelligini de lngiliz misafirperverliginin te
mem k::i nereden ba,hyayJm? mennisi eseri addettigimizi soyledi. Bun-

Evvelii, bir vazife var ki onu ifa etmek dan oonra, Batvekil ile heyet (yani hepi
mecburiyetindeyim. Bu, bize gosterilen miz ipn konu1an Hiiseyin Cahid Y al,m) 
fevkalade misafirperverlige, nezake!e ve arasmda s;~mimi bir fikir teatisi oldu. Yal
samimiyete te§ekkur etmek vazife.,idir. mz M. Cemberlayn konu§uyor; Lord Ha· 
Ba§la Briti, Kansii namma bizi davet e· )ifaks dinliyordu. 20 dakika siiren bu kar
den Lord Loyd olmak iizere, resmi ve 11J.k!1 gorii1mede, rulhtan, sulh yolundaki 
hususi §ahsiyetlerin hepsinden sadece ne- mesaimizden Tiirk - lngiliz anla§fnasm· 
zaket ve hiisnii kabul degil; biiyiik bir sa- dan bahsedildi. M. Cernberlayn ne§redil
mimiyet de gordiik. Evlerine misafir gi- mek iizere beyanatta da bulunmadt; sade
dip yemek yedigimiz aileler, bizi kirk y1l- ce gorii1tii. Bu samimi hasb1hali. biitiin 
hk dostlar gibi kar!Iladilar ve aynhrken tafsilatile anlatmama iml:an yok. Evvelre 
daha fazla kalamadiglrnlza miiteessir ol- telgrafla da bildirdigim gibi, bize aid 
dular. Londraya tekrar gelirseniz, mutla- .Ozlerini siiyle hulasa edebilirim: 
ka bizim misafirimiz olacakstnlz, dediler. - Tiirkiye, AVYupamn tehlik.eli bir 

Tam;mctya kadar ~ekingen, uzak ve mmtahsma yakmdtr. Bu tehlikeli mlnta
soguk olan !ngiliz, tam;t1ktan sonra, he- kada sulhun mubafazast i~in Tiirkiye ile 
men, sokulgan, cana yakm ve Slcakkanb bir anla1ma yapllk. Tiirkiyenin sulbu mu
oluyor. Onun i~in, biitlin gorii§tiiklerimiz, hafazaya ~al!§an devletler arasma girmesi 
bize kar11 bararetli ve samimi davranchlar. biitiin lngiliz efkan umumiyesini memnun 
Boylece ingiliz donanma&~ gibi. fnsiliz etmi1tir. 
dostlugunun me1hur ve miistesna oldngu- Hiiseyin Cahid Y al<;m, Tiirkiyenin 
nu giirdiik. tehlike mmtakasma yakm olmalda hera

*** her asia korkmadJgmt ve icabmda harbe-
On gun ic;inde, !ngilterenin en yiiksek decegini soyledi. 0 vakit Mister Cember

ve miimtaz simalarmdan yiizlerce zatla layn §U cevabr verdi: 
tam§l!k. Siyasi, diplomat, mare§al, amiral, - Tiirkiyenin kuvv«tli olduiinnu bili-

rordu. Mister Cemberlayn, ayni malum"
t• kendi do;tlarmdan da ald1g,m siiyledik
ten oonra, mil!ellerin sulb istediklerini bil
digini ve diinya efkan umumiyQjni tenvir 
i\'in lngilterece miimkiin olan ber~eyin ya· 
pudlj!mJ, Miinih'ten wnra. Almanya n 
Italyadan sulhu kurtard1g, ~in kendisme 
bir,ok tebrik ve le§ekkiir mektu'blan gel
digini .Oy ledi ve ilave e1ti: 

- ~bir devlet ve millele kar11 en kii
c;iik ~manhglmiZ yoktur; biitiin milletle
rin mes'ud ve miireffeh ya amalar1111 is
teriz. Biitiin yapllklariDIIZ sulhu muhafa
za ~indir. 

Sonra goriif!nemizin bittiiiini gayet na
zik ve kibar bir }estle anlatb. KalktJk, 
bizi kabul eltigi i~in te:;ek::kiir edip aynl
drk. Hepirnizde bJrakugi inbba ~udur: 
70 ya,ma ragmen. viicudc:e oldu~ gibi 
zeki\ca da zinde, kuvvetli, mutedil ve sa· 
kin bir devlet adamt. Konusmast ruha hii
yiik emnivet, itirnad ve siik:Dn telkin ed!
yor. Hakiki demokrat ve candan sulh 
dostu. Hulasa, biiyiik 1nniliz lmnarator
lu~unun multadderahm dinde tutmaga 
bibakkin lay!lr: biiyi:\- l-.ir siyaset reclilii. .... ~ 

profesi:ir, banker, fabrikator, tacir her Sl· Diin oldugu gibi bugiin de vazife- Lord Halifalr.s'm selefi M. Eden'i se· 
mfa mensub giizideler arasmda, bugiin, sini yapacagma eminiz, dedi. firimiz T evfik Rii§lii Arasm •darethane· 
Ba1vekil <;:emberlayn, Hariciye Nazm Hiiseyin Cahid Yalc;m, 1ng~1terenin ve mizde verdigi resmi kabulde tamchk. 0, 
Lord Halifaks, sab1k Hariciye Nazlrl M. demokrasilerin sulhu muhafaza i~in MU- resimlerinden c;ok daha yak1§1kh. Sik ve 
Eden' den bahsetmek istiyorum. nih'te yaphklan fedakarhklardan soma, kivnk, san§m kirpiklerin golgeledigi ye1:l 

0 muhte§em lngiliz parlamec!osunda, arbk sulh temin edilmi,tir zannedilirken veya mavi, yahud her iki renlr.le, g:U.el 
Ba§vekaletin hususi kalem miidiiriiniin o· sulhun gene tehlik.eye dii1mesi, biitiin diin- gozlerinden zeka ~ltmyor. Hal ve tavn, 
dasmday1z, parlamento binas1m §Oyle bir ya gibi Turkiyeyi de ikaz ettigini ve sulh konu§rnasi son dere<.e zarif ve kibar. Tiirk-
giirdiikten sonra, saatin tam alllya gelme·] isl:iye:nle:rle istemiyenlerin anla!lid•iimi Jeri ve memleketimizi sevdiginden bah-
sini bekliyoruz. M. <;:~berlayn'in biri setti; Tiirkiyenin sulhu muhafazaya c;ah-
Ba,veHiet, digeri parlamento bususi ka· Ba§vekili, ingilterenin •ulhu §an milletler arasma girmekte tereddiid 
tiblerinden ba,ka uzunboylu bir zat daha lmuh<Ifa:~ i.;:in her tiirlii fedakarhg• yap- elmesi c;ok merdane bir jest oldugunu, bti
var. Yiiziine dikkatli bakmca hernen tam· llgm1, buna ragmen sulhu korumak miim· tiin !ngiliz efkan umumiyesinin Tiirkiye-
yorum: Hariciye N aZ!n Lord Haliraks. olmazsa arbk mes'uliyetin 1ngiltereye ye kar11 buyiik bir sevgi ve hiirmet be.le-
Birer hirer takdim edildik. Her takdim olmlyacAiitm siiyledi. digini soyledi. Turk ata,enavali, ata~•mi-
edilene, lngilizlerde adet olduiin iizere, Hiiseyin Cahid Y al~m. biitiin milletle- literi ve bir vazife ile Londrada bulu-
ilk siiz olarak: sulh isteklerinin mubakkak oldugunu, nan Turk hava zabitlerinden yiizba~, En-

- Hav du yu du: NaSJ!stmz? fakat baz1 milletlerden hakikatin saklan- verle de gayet samimi surette gorii1tii. E-
Diyor. lngilizler, 1erefyab oldum. mii· dtgJDI veya tahrif edilerek ba;lta tiirlii den eski bir askerdir ve kahraman Turk 

1erref oldum, §Clef bendenize aid gibi soz· gosterildigini, eger, milletler hakikati ol- ordusuna kar~I huyiik bir hiirmet be.!e
lerle tam§miyorlar. Takdim merasiminde, dugu gibi ogrenebilseler, barb olm1yaca· mektedir. Ne yaz1k ki bir kabul resminin 
iki taraf da lusaca birbirine, gm1, maalesef biitiin milletlerin demokra- giiriiltiilii havas1 ic;inde onunla !lzunua-

- Nas1lsm1z~ diyor. siler ve Turkiye gibi serbest olmad•kla· d1ya konu,maga vakit hulamad;k. Sab1k 
Lordun 50) kolu sakathr; belki de harh· nm soyledi; !ngiltereye gelirken bir mem- Hariciye Nazmmn bJrakllgl inllha §Udur: 

de kaybetmi1tir. 0 <;ok uzun boyu ve hududunda memurlann ilkiince ve Tam bir centilmen. 
~ehresinin enerjik hatlarile tam bir !ng~liz evvel ecnebi gazetesi var m1 Bu centilmeni goriip de c;ehresini, en· 
asilzadesidir. Lord Halifaks'la konujma· diye sorduklanm ilave etti. 0 vakte ka- damm1, zekasm1, kibariigmi begenmemek, 
ga vakit kalmadan Ba§vekilin odasma gir· siikutu muhafaza eden Lord Hali- cazibesine kapilmamak imHnSJzd~r. 
dik. Buras1 koltuk ve kanapeleri ye~il rna· faks, bu memleketin hangisi oldu~nnu A RIOIN DAVF.:.R 
roken kaph, geni§ bir odadn. Ba1vekilin ;;;..:.:..T:.:...:.:.:::.::.:.:.::.::::.::.:.:~::::~::.._..:;.::.;:::;:;.:.:.._ ________ _; ___ _;_ 
masaSJ iizerinde imzahyacagi evrakt ihtiva urgudlu 
ettigini sandJ81m koyu kirrniZl deriden ka
pakh bir ,ekmece duruyordu. Oniinde, 
daktilo ile yazilmi§ bir kag1d, masanm iis· 
tiinde ba21 kitablar vard1. Masamn kii· 
.yiikliigii, eskiligi ve aleladeligi nazan dik
katimi celbetti. Bizim bazt resmi ve yan· 
resmi dairelerimizde ikinci, Uc;iincii dere
cede miidiirlerin bile iki ki,ilik karyolalac 
kadar geni§, siislii ve pabah yaZJ masa· 
larm1 hallrladim. 515 milyonluk muaz· 
zam lmparatorlugu idare eden adam da. 
odas1 ve masas1 kadar sade idi. M. (.em· 
berlayn, fotograflanndakinden daha gertc, 
daha yaki§Ikh ve bittabi daha canhdJr. 
$akaklan gibi alnmm u,tiindeki sac;lan da 
beyaz, fakat ba~mm iistiindeki saclar sim· 
siyahhr. Oyle ki bir baki§Ia ba~ma siyah 
bir mektebli takhsi giymi1 sand1m. Asil, 
nazik ve miitebessim bir .... hre ile hepimi
ze ayn ayn, 

- Hav du yu du? 
Dedikten sonra yer gosterrli. 
Kendisi masasmm ba§ma, Lord Hali-

faks da ayak ayak iistiine atarak solu.~a 
oturdu. Biz, bir yanm daire ,eklinde her 
ikisinin kar§ISma dizi)cliK. lJk soz)eri §U 
oldu: 

- 1 ngiltereye geldiginizdenberi hava 

Turgudlu ( Hususi muhabirimizden) - Sehrimizde 1smetp;t>a ilk okulu 
talebesi, harbde yarahlara, ban~ zamanmda ac1 ve slZ!va maruz kalan f~la. 
ketzedelere haki!d yard1m elini uzatan KlZ!lay Cemiyeti i~in diirt sene evvel 
beyinlerinde vilcurle getirdikleri t~kilat, giin g~k,e tekamiil etmekte ve 
rand1marum arttrrmaktad!r. 

Bu mektebi ziyaref\ ed,enler, yavrularm ciddi mesais.i kar~rsmda ati 
hakkmda biiyiik iimidler beslemektedirler. Gonderdigim resim, bu mektebin 
,ah~kan ve muvaffakiyetli miidiirlerile talebeyi ogretmenlerile birlikte I(Os
termektedir. 

5 

Somikok fiatlan 
Son tenzilat, heniiz Bele 

diyeye bildirilmedi 
fk:mad Vekaletinin SOmilok fiatlann· 

da 225 kuru§luk bir tenzilat yaptJg!Dl 
yazmi§IIk. Vekaletin yapt1g1 bu tenzilat 
beniiz Belediyeye teblig edilmemi§tir. 

Si:imikok, 1imdiye kadar 1 725 kuru1a 
!ablmakta idi. Y almz hiikfnnet Istanbul, 
lzmir ve Ankara Belediyeleri tarafmdan 
bu mil:tara nakliye ve kira masraf1 ilave 
edilerek sab§ yapilinasma miisaade etmi! 
bulunmaktadu. Buna istinaden Istanbul 
Belediyesi evvelce ton ba§!Da 4 lirahk bir 
masraf formiilii bularak siimikokon tonu· 
nun yirmi bir liraya satUmasina miisaade 
etmi§ti. 

Mahrukat kanunile memleketin belli • 
ba1h 1ehirlerinde ve bilbassa bu ~ehirler
deki resmi binalarla miiessese, fabrika, 
sinema gibi yerler, madenkomiirii yak • 
maga mecbur tutulmu§, orman kanununli 
t gore de odun kesilmesi menedili~tir. Bu 
r vaziyet kar§ISinda halkJn yalnlZ somikok 
yakmak suretile teshin imkanmt elde et· 
mesi mecburiyeti hast! olmu§tur. Boyle 
bir mecburiyet tahmil edilirken biikiimet, 
komiiriin sal!§ fiatm1 indirmi§tir. 

Belediye, nakil masraflanndaki dii • 
1iikliigii giizoniinde tutarak nakliye !llas
rafi ola~ dart lirada da tenzilat yaoarsa 
komiiriin !on fial! 1725 kuru§tan 1500 
kuru§a indirilmi1 olacal!Jr. 

Diger taraftan Karahiik c;elik ve ko • 
miir fabn'kasmm agmlos •onunda faahye
te ge~mesi dolay1sile somikok sevkiyab a· 
za1acakt.r. Komiirde buhran ihtimali, is
tanbul i9n varid goriilmemelr.tedir. 

$EHIR 1$LERI 

K.lrmacdarm miiracaati 
Kirmacilar, bu sene kafi yagmur yag

mad•ii.mdan bahisle ekmeklerde Bele -
diyece ararulan gluten miktan "ispeti
nin azalttlmasuu Belediye l:knsad mii
diirlii~den rica etmi~lerdir. iktlsad 
miidiirliillU vaziyeti tetlrik etmelctedir. 

Kopriiniin altmdaki diikkin· 
lar bo§albliyor 

Belediye, kiipriintin alt:mdaki diik -
kimlan tahliyeye karar verm.i§tir. B"n
lardan mulnvelelerini ikmal edentere 
diin tebligat yap1lm1~, ~tkmadJklan tak
dirde teminat ak<;elerinin irad kayde -
dilece~i ve baklannda adli te§ebbiisler
de bulunulaca~ bildirilmi~ir. 

Kad1koy Halkevi plamnda 
degi§iklik yapthyor 

Kadlkoy Halkevinin ~amu taahhud 
etmi§ olan miiteahhid, bina planmda ba
Zl tadilat icrasm1 taleb etm~ ve bu ta
dilatm losmen yap1lmasma esas itibarile 
karar verHmi§tir. 

lkbsad miidiirii Adalarda 
tetkikat yapb 

Belediye ilrnsad miidiirii Saffet, diin 
Adalara giderek bu mmtakarun iktlsad 
i.§l.erile alakadar olmu§, tarifeler iize:iu
de tetk.ikatta bulunm~tur. 

lmar programi tetkik ediliyor 
Belediyenin be§ senelik ima.r progra

=m Ankaraya gOtiirm~ olan Beled\ye 
!mar miidiiru Hiisnii ile Harita miidiiril 
Galibin Ankaradaki temaslan devam 
etmektedir. Abnan maliunata gore, prog
ramm N a:fJa Vek&letince tetkiki ilerile
mektedir. Bu temaslarm pazartesi gii -
niine kadar ikmal edilmesi muhtemeldir. 

Belediyedeki i10tima 
Diin, Belediyede §ehircilik miitehas -

SlSl Prosl'un iljtirakile bir toplanh ya • 
pllml§hr. Telefon miidiirii Niyazinin de 
bulundugu bu toplan!Ida Azabkaptdan 
Unkapamna uzahlan kablo i§i gorii~iil
mii~. 

Meccani halk plaj1 
Belediyenin Harem ve Salacak isk~ -

leleri arasmda meccani bir halk plaj1 
viicude getinnekte oldu~unu yazml§hk. 
Bu sahada havuz temizlettirilmi§tir. 
Ba§ka yerden kum getirtilecektir. Be -
lediye burada bir s1hhi oda in§a ett:r • 
mi§tir. Bu odada her nevi tahlisiye a
liitile tedavi malzemesi bulundurula -
calctu. 

VI LAYETTE 
V ali bugiin Y alovadan 

geliyor 
Yalovada bulunan Vali ve Belediye 

reisi Lutfi K1rdar bugiin istanbula do -
necektir. 

Y oksul <;ocuklar Birliginin 
kanuni vaziyeti 

!stanbul Kiiltilr direktii.rliigiiniin hi -
mayesinde bulunan Yoksul <;ocui<hr 
Birliglnin kanuni vaziyeti yeni cemiyet
ler kanunile tearuz etmektedir. Vaziy,... 
tin kanuna uygun bir hale sokulmasi i
~in diin vilayette bir toplanh yap1lm1~ • 
tJr. ---lki top patiska ~almt§lar! 

Zebra ve Hanife isimlerinde iki kadm, 
Mahmudpa§ada Azizin diikkanmdan iki 
lop paliska 8§Ird1klan iddiasi!e Su.taf'l
ahmed ikinci sulh ceza mahkemesine ge
tirilmiljlerdir. Sorguya ~ekilm~ler, mu • 
hakemelerinin kendileri serbest olarak 
devam1, jikayet~i Azizin mahkemeye ~a
~nlmast karar altma ahnmtsbr. 
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AD\!t~~~EM~EERDE Pi,,::;,ahf;:~~] ~~~p~~.~~ 
Zavalll ~etaret Kalfa... reslmlerlnl, en olgun ve faydah yaz•l•rm• veren 

~ Diin yapdan isti~are heyeti i~timamda, sahanm 

Trablusgarbh kadm, i~i ate~ dolu iitiiyii sokaga 
dii~iirmii~, birisinin yaralanmasma sebeb olmu,! 

- $elaret sen misin~ Gel bakahm I - Nasi! ikrar ediyorum~ Otliyii pen-
kalfa, ge~ 1oyle otur 1u tarafa I cereden bu adamm ba1ma almad1m ya!. 

$elarele salonda goslerilen yer, clava e- Pencere online koydumsa, bu adam ge
dilenlere mahsus yerdi. Ka~lanm b:raz ~erken ba§ma insin diye koymad1m I 
~aim I§, mugber bir hal de i~eriye a yak ba- - OraSI oyle; zalen seni bu i1i kasden 
san kadm, goslerilen yere ili~li. Davacisi yapll da bu adam1 yaralad1, diyen yok 
Barnak, yerini kendi kendisine bulmu§tu. ki I Eger oyle olsayd1, vaziyelin daha 
Bu arahk avukal Rober Danyel de geldi ba§ka, liirlii, daha agir olurdu. Sen bu ha
ve heyete bir ba1 selam1 vererek, davac1 reketinle ledbirsizlik gosterdigin i~in bu
ile dava edilen arasma ge~li, ,Selaretten rada muhakeme ediliyorsun I 
pna olurdu; kendisi, bu kadmm vekiliy- - Dikkatsizlik, tedbirsizlk ni~in gos-

di. lereyim ~ Bu kabahalse, aSII kabahal ken-
Bali malru§, irice bir adam olan Bar- disinde! Oyle ya; sokak dedi gin koca 

nak'm seyyar sa1Ic1 oldugu anla,,!d,, v~ Macar caddesi; 51gamam11 da hula hula 
sonra, $elarelin hiiviyeli ara§lmldi: benim evimin oniindeki kaldmmi m1 bul-

lsmin $elarel, soyadm ~ mu1? Orad an ge~meseydi 1 
Birgiill Bu soz iizerine salonda akis birakan 
Nerelisin ~ 

giilii§meler arasmda, reis: 
T rablusgarbh! 

_ Pekala; ya§m ~ - Ma~allah, dedi, ma§allah I dernek 

0 senin iitiiniin dii§mesi kabahal degil de, - tuz .. , 
Otuzdan otesi iyi i1itilmedi. Reis, tek- liliiniin dii§eceiii zamanda bu adamm 

rarlamaga davetle: pencerenin altmdan ge~mesi kabahal ha I 

- H1zh sayle biraz, a ,S.Iaret I dedi, ,Selarel, ba1m' yana ~evirdi, ka1lanm 
h1zl, soyle de yanh1 olmaam I Oluz iki mi, biraz daha ~a lip, dudaklarmda iiibirar 
otuz yedi mi? ~izgisi, omuz silkti: 

- Otuz sekiz I - Oyle ya l 0 tiiniin dii1ecegi varmi§l 
,Setaret h1zh soyleyince, i1 degi1ti ve re- - E, onun da ge~ecegi varmi§, i1tel 

,Selarel, senin bu soziin miidafaa degil ... 
IJ! 

- Haa, dedi, demek ne iki, ne de ye
di, ne biri, ne de digeri I Gordiin mli ya, 
bak! Y az oraya, otuz sekiz! N e it goriir
siin? 

- Hi~bir i1 gormem, evim var, bir 
~ocugum var, evimin itini goriirlim I 

Y ol ge~ilmek i~indir, ama pencere kena
n iitii konulmak i~in de gil I 

,Setaret, sustu. Bu mada Barnak, tam 
kirk sekiz glin hekim tedavisi gordligiinii, 
i§inden giiciinden oidugunu, «maddi ve 
manevi» tam ii~ yiiz lira zarara ugradigmi 
Myip doktli. Bu arada §(iyle derd yand1: 

- lc;i ate§ dolu k1zgm iilli, kafamm 
ortaSI budur, diye ~atladak inmesile bera

- Mademki evinin i1ini gorlirsiin, de
mek ki hi~bir it gormez degilsin I Oyle 
de gil mi ya? Dogrusu boyle I 

elin- her, bereket ki pencereden kayd1g1 gibi 
ba§Imdan da kaymi§, kaldmma firlami§ 
da gene ucuz kurtuldum. Y oksa, tepeden 
iome, 0 dakikada oteki diinyayi boyla-

Daha birka~ sualden sonra, reis, 
deki kag1da 1oyle bir gozgezdirdi: 

- Bakalim sen ne yapmljSin I 
- Ben bir,ey yapmad1m! 

- Dur, tela, etme .Seta ret! Yapmi§SID 
demekle he men yapm11 olmaz5ln: bu, ba
kahm ne yaphgmi iddia ediyor, demek
tir! ,Sunu okuyalim da sonra sana soraca
giz!. «f~i ate1 dolu iitiiyli sokaktan ge~en 
Barnakm batma ... » 

Haa, bak, sen bu adaml)l ba1ma iitii dii-
J 

tlirmlitsiin, sonra onun ba11 yanmi§, ka-
nami§ ... 

Hulasa, ba1mdan yaralanarak, giinler
ce hasta yalmi§, hem canaciSI ~ekmi1. hem 
de i1inden gliclinden olmu1 ... Soyle ba
lcahm, naSI! oldu bu i§? 

Zayif~a. ortaca boylu bir kadm olan 
Selaret, koyu renkte giyinmi11i; ba1ortli, 
cekel, elelr.lik, ~orab, iokarpin hep koyu 
renkte ve gayet sad e ... T rablusgarbh ol
masma ragmen, dilinin Arab 1ivesine he

men hi~ ~almamaSI, lslanbulda biiyiidii
giine delalet ediyordu, bir lstanbul lr.adini 
gibi konu§uyordu; diizglince konu1an bir 
latanbul kadm1 gibi... Sua! karliSIDda, 
katlanm biraz ~tmi§, mugber halini mu
hafaza ederek, cevab verdi: 

- NaSI! olacak~. Ben o giin ~ama!Ir 
iiliilliyordum, iitii lr.IZSin diye komiir yak
tim. i~ine doldurdum, luzmca da ite bat
ladim. Derken sokak kapiSI ~IInd1, litliyii 
elimden pencere oniine koyup kap1y1 a~
maga giltim. Dondiiglimde bakllm, iilii 
yerinde yolr.?. Pencereden egildim, sokak
ta benim evin oniinde bir kalabahk birik
mi,ti. Sebebi de, meger iilii kaym11 da 
bu adamm ba1ma inmitl 

- Gordlin mii bak, bir de «ben birsey 
yapmadim» diyorsun. Sonra da kend; ag-
zmla yap1Igm1 ikrar ediyorsun l 
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lela! durdu: 
- i§te bu sokak! dedi. 
F eriha tereddlid etmeden sapmi~li. 
Tlirkan, sokaga bakmca, iirklii. Glipe 

giindiiz bu ne karanhk, Beyoglunun or
lasmda bu ne dar, boyle kalabahk bir 
gi.inde bu ne lenha sokak I 

F erihanm arkasmdan yliriiyeo ielal, 
sag taraftaki viran Ia~ evlerden birinin Ci
ni.inde durmu§, kapiya bak1yordu. Ba~I
DI ~evirdi ve hala yerinden kimddamiyan 
Turkana seslendi: 

- Yiiriisene ... 
<Jnde giden F eriha kapdann numara

lanna baka baka epey uzakla§mi§II. Tlir
kan yiirlidii. F aka I bu sokakta her1ey o
nu korkutuyordu: Bu karanhk, bu tenha
hk, bu """•leri bir duvar gibi diimdiiz, 

ffil§tlrn. Ben, once ne oldugumu farkede
medim. Tepemde kaskah, agir bir §ey 
kiil elli, gozlerim karard1, sendeledim, yi
kildim, bir de kendime geldim, bakllm 
ki ba11m yanlmi§, kan aloyor, yerde de 
ales lor sa~IImi§, kapa~1 a~1k bir iitii I Et
rafima toplananlar, bu kany1 gosterince, 

olan i§in farktna vard1m ! Saks1 olsa bile 
kabahattir, degil ki iilii I 

$eta rei, davaciSmm bu anlatllklanm ba
riz bir ho§nudsuzlukla dinliyordu, itiraz
SIZ hirakmadl! 

- Bu adam benden ne ii~ yiiz lira" 
istiyor ~ Zaranm ispat etsin I Hafif~e ba11 
~izilmi1. belki az1c1k da ale§ dokunmul
tur! Kirk sekiz glin hekime baktnd1ib cia 
kendi lak~rdlSII Halbuki biitlin Beyoglu, 
onun ertesi glinli i1inin ba1ma gittiii;ini. so
kak sokak dola1hgmi biliyor. Ben d~ bu
nu ispat edebilirim I 

Dosyadaki muayene raporu, Barnakm 
yarasmm on glin i1ine gidemiyecek dere
cede hastaligmi mucib oldugu leklindey
di. lkinci Asliye ceza, herjeyden evvel, 
kiSmen tahta, kiSmen de ta1 oldugu ;oy
lenen pencere oniiniin dliz mii, yoksa mail 
mi oldugunun ke1ifle tayinini kararlajllr
di. 

Naib s1fatile azadan Nef'i, Setaretin e
vine gidecek, vaziyet yakmdan telkikle 
ogrenilecektir. Son olarak ,Setarete sorul
du: 

- Dii1en iilii kmld1 m1? 
Cevab vermege Barnak atildi: 
- Hayn, iilli saglamdiT, lakin az 

kalsm benim kafam kmlacakll. 
M. SELJM 

Yazan: Server Bedi 

kii~lik pencereli, kara surath, harab ta~ 
evler, bu agiT siipriintii ve ~op kokusu, bu 
pis ve bozuk kaldmmlar ... 

F eriha uzakta durmu~. i1aret ediyor
du. Arkada,lan ona yakla§IIlar ve gos
lerdigi kapmm numarasma baklllar: 17. 
BuraSI. 

F erihanm da, lelalin de elleri zile dog· 
ru gitti. Tiirkan ikisinin de cesareline 1a· 
~Iyordu. Ba§Inl yukan kaldirdi. Bu dar 
sokakta evler ne yiiksek, gokyiizii ne uzak 
gorliniiyordu: Ne uzak ve ne azl Derin
lere dogru ka~an, uzun, dar ve u~uk bir 
mavilik. 

Hi<;bir pencerede hayat yoktu: Ne bir 
iosao ba§I, ne bir sakSI, ne de ipe serili bir 
~ama,IT. Caddenin gliriiltiilerini dondu
ran bu sessiz, hareketsiz ve gline1siz so
kakta oturan var m1ydi? Tiirkan dii1iin-

kii~iik mikyasta yapdmasma karar verildi 

isti§are heyeti stadyom planlDl tetkik ediyor 

Beden terbiyesi yiiksek isti§are heye- 17/6/939 cumartesi giinii yap1lacak 
ti, diin ogleden sonra Beden Terbiyesi ma~lar: 

umumi miidiirii Cemil Tanerin ba§kan- $ere£ stad1: 
hgmda Parti binasmda toplanarak, Dol- Anadoluhisar _ Beykoz saat 14,30 ha-
mabah~ede yap1lacak stadyomun in§aSI kern Refik Osman Top. 
hususunda son konu§malanru yapml§· Yan hakemleri: R1fla Aksay ve Ziya 
tlr. Diinkii toplantlda §ehircilik mute - Kuyumlu. 
hassm Prost ve mimar Viyoli de haz1r Siileymaniye, $ i§li • Topkap1, Arna • 
bulunmu§tur. vudkoy saat 16,10 hakem $azi Tezcan. 
Ge~ vakte kadar siiren toplantl}'l mii- Yan hakemleri: Ne§et $annan ve Fik-

teakib, Beden Terbiyesi umumi miidiirii, ret Kayral. 
bir arkada§Imiza §U beyanatta bulun • Doganspor. Be§ikta§ saat 17,45 hakem 
mu§tur: . izzet Muhiddin Apak. 

c- Bugiinkii toplan!Ida Prosi ve Vi- Yan hakemleri: Necdct Gezen ve Ha-
yoli ile beraber §ehir ve teknik bak1m- lid Ezgii. 
dan Dolmabah~e mmtakasmdaki stadyo- 18/6/939 pazar giinii yap1Iacak ma~lar: 
mun in§aSI imkanlanm giirii§tiik. Taksim stad~: 

Bu i§, Gazhaneyi de alakadar ettigin- Fenerbah~e. Hila! (§ild finali) saat 10 
den toplantlda bu miiesseseden de bir hakem Ahmed Adem Gogdiin. 
miitehasSis haz1r bulundu. Gazhanenin Yan hakemleri: Feridun K1h~ ve Ba-
biiyiik gaz deposu §imalinde kalan bos - haeddin Uluoz. 
tanlar sahas1, arazinin tabii bak1mmdan Demirspor - Kad1koyspo.r saat 12 ha
stadyom in§asma el veri§li olmadJgmdan kern S1tlu Eryar. 
gerek Prost ve gerek Viyoli'nin tavsiye-
leri iizerine stadyomun bu sahada in§a· Yan hakcmleri: Ne§et $arman ve Ha-
smdan sarf1 nazar edildi. Stadm, biiyiik lid Uzer. 
gaz deposile ahirlar arasmda kalan sa- Galata Gencler - Beylerbeyi saat 13,45 
hada in§as1 da, Gazhaneye aid olan tesi- hakem Sami A~1koney. 
satm oradan kaldmlarak ba§ka bir yere Yan hakemleri: $evki 9anga ve Fik • 
nakli ve bu arazinin istimlilki i~in stad- ret Kayral 
yom in§asma tahsis edilmi§ olan paradan istanbulspor, Beyogluspo.r- Beykoz, 
ba§ka daha bir milyon liraya ihtiyac giis- Kurtulu§ saat 15,45 hakem Nuri Bosut. 
terdiginden, mall imkans1zhk dolayiSile Yan hakemleri: Riflu Aksay ve SeHi-
bunun da lusa bi.r zamanda tatbik edi- mi Aka!. 

rio~anspor- Galatasaray saat 17,30 ho-lemiyecegi netieesine v~nlch. IS 
kern Adnan Akm. 

Esasen §ehir i~in biiyiik stadyom yeri Yan hakemleri: $azi Tezcan ve Ah -
olarak Yenibah~e mmtakas1 intihab •-
dildigi ve burada bir mmtaka stadyomu 
yap1lmaSI mevzuu bahsolduguna gore, 
elimizde bulunan arazi ve para ile ta
hakkuk ettirilecek bir sahanm in§aSml 
dii~iindiik. Bunun i~in gene ah1rlann bu
lundugu sahada, yalmz Gazhanenin bu
giin i~in mtihim bir vazife giirmiyen ba
ZI kiSim!an da ilave edilmek suretile 
kii~iik bir stadyom yap1lmas1 ittifakla 
kabul edildi. 

Bugiin verilen karan, Valiye bildire
cegiz. Belediye, gerek Gazhaneye ve ge
rek planm yap1lmaS1 kendisine verilmi~ 
olan Viyoli'ye tahriren tebligat yapa -
cakbr. Bu tebligat iizerine mikyas1 bil
yiik tutulmu~ olan maket, mevcud ata
ziye kabili tatbik olacak §ekle getirile -
rek ihdesi yap1lmak iizere miinakasaya 
konulacak!Lr.• 

Umumi miidiir yarrn gidiyor 
$ehrimizde bir miiddettenberi su spor

lari ve saha i~Jeri iizerinde tetkikler yap
makta olan Beden Terbiyesi umum mii
diirii Tiimgeneral Cemil Taner, yarm 1z
mite gidecektir. Umum mtidiir, Izmit ve 
Adapazarmda hirer giin kald1ktan son:a 
Boluya ge~ecek, oradan Ankaraya avdet 
edecektir. 

Bu hafta yap1lacak milli 
kiime ma~lar1 

istanbul futbol ajanhgmdan: 

dii: «Bu evlerde can ~eki1meklen ba1ka 
bir§ey yap1lamaz I» lela! ve F eriha da 
evin pencerelerine buna benzer bir §iiphe 
i~inde baktilar. 

lela! zile bir daha basil. 
Tiirkan F erihaya sokulmujiU: 

- Gidelim, dedi, bu sokak benim si
nirime dokunuyor. 

Arkada11 omuzlanm kaldud1 ve cevab 
vermedi. Tiirkan onun bu hisle beraber 
olmadigmi biliyordu. F eriha Simfm ve 
mektebin en ce:;ur kiziyd,, Pi,kinligi ve 
becerikliligile me,hur. lclale gelince, on
Ian kandmp buralara getiren k1z, lekra~, 
1srarla zile basarken, pi§man olmu1a hi~ 
benzemiyordu. 

En iisl katta bir pencere a~Ild1 ve bir 
kadm ba~I uzand1. Rumca sesleniyor ve 
galiba «kimi isliyorsunuz ?» diye soruyor
du. 

lcial de biraz titreyen sesini ylikselte
rek sordu: 

- Burada bir terzi madam oluruyor 
mu~ 

Cevab verilmedi ve pencere kapand1. 
T ecessiisle korku arasmda Slki§an Tiir
kan: 

- «Uff. .. » diye mmldamyordu. 
KapiYJ yirmi ya§lannda, siyah onllik-

med Adem Gogdiin. 

Cezaland1r1lan oyuncular 
Anadolu ku!Ubiinden Necati 9elikiirs 

(104) bir ay. 
Beylerbeyi kuliiblinden Lefler Yorgi

yadis (1430) bir ay. 
Yuknn.da adlan, soy adlari, kuliibleri 

ve bolge sicil sa}'llan yaz1h bulunan id
mancilara i§tirak ettikleri milsabaka -
Jardaki sui hareketlerinden dolay1 hiza
larmda yaz11I miiddetler i~in ge<;ici mii
sabaka boykotu cezalan verilmi~tir. 
Teblig tarihi olan 15/6/939 ta.rihinden i
tibaren kuliiblerinin ve hakemlerin bu 
futbolculan ceza miiddeti i~inde miisa
bakalara i§tirak ettirmemeleri llizumu 
teblig olunur. 

Galatasaray, Be§ikta§la yeni
den kar§lla§acak 

Milll kiime ma~lan ba§mda yapilmasJ 
icab eden ilk G. Saray - Be~ikta~ miisa
bakasl malum ihtillif yiiziinden G. Saray 
hlann sahaya gelmemesile yapilamaml§ 
ve Be§ikta§hlar o giin serom<>ni yaprnl§· 
lard!. Galatasaray kuliibii bu ma~m tek
rari i~in Beden Terbiyesi gene! direk -
torliigii nezdinde te~ebbiiste bulunmu~
lardir. Be~ikta~ da oynamag1 kabul etti
ginden gene! direktiirliik Galatasara}'ln 
bu talebini hakh bularak ma~m 16 tem
mur.da yap1lmasma karar vermistir. 

Iii bir k1z a~ll. Ylizli <;ok soluklu ve ba
kijlannda riizgan kalan giizelligi biitiin 
ylizlinden u~mu~tu. Karnmda, eleklerin
de beyaz iplik par~alan vard1. 

- Oriste... dedi. 

F eriha em in olmak i<;in sordu: 
- Terzi madam burada degil mi~ 
- Evet. Buyurunuz ... 
Klif kokan dar ve uzun bir ta1hga gir

diler. Rum kiZI sokak kapiSIDl kapaym
ca birbirlerini goremez olmu,lardi. Goz
leri karanhga ah§mcaya kadar bekledi
ler. Rum klZI onlerine dli11ii. Dik bir mer
divenin yiTIIk mu§ambalan ayaga taki
Ian dar basamaklan ~Iklllar. Bu katta a
giT bir kire<; ve hala kokusu birbirine ka
TI§Iyordu. Blitlin oda kap1lan kapahyd1. 
lkinci katta da oyle; yalmz koku degij· 
mi§ti: Komijr. 

Terzinin kab sogan kokuyordu. Y erde 
kuma1 par~alan, makine sesi ve kapiSl a
~~k bir odada ~ah§tiklan goriilen diki1~i 
k1zlar Tiirkam biraz teselli elli. 

Rum klZI onlan karanhk ve bliylicek 
bir odaya almi~I:I. Y er gosterdikten sonra 
~ekildi. 
0~ arkada§, yanyana oturduklan ka

napenin Ia kar§ISina dli1en biiyiik •ynada 
kendilerini gordiiler. lela! ayaga kalkmi§, 

BugUn .;tkan yedlncl saytslle TUrk matbuallna e,slz 
ve raklbslz blr mecmua kazandtrmt,ttr. 

~1!.!1 Sal\fD<dla 
Turhan Tan • Hakkl SUha - Nlzameddln Nazlf - Omer R1za • Nu
rullah Atacr • Hlkmet MUnlr - Sallhaddln OUngBr • VI-NO • 

Sermed MUhtar • Asian Tufan • Ahmed Hldayet'ln en nella 
yaz1larm1 bulacaksm1z. 

258 odah kad1nlar hapisanesi: Harem 
Topkap1 Saraymm as~rlardanberi kapah duran ve kimsenin giremediA"i, goreme
• dig-i esrarengiz dairelerin macerah tarihini anlatan bol resimli bir riSportaj. 

_lranda milyon kazanan hanendeler 
Iranda sesleri sayesinde milyonlar kazanan hanendeleri Nizameddin Nazif size 

~ok cazib yaz1sile tamtm11 olacakbr. 

K1ymetli san'atkar R A M i Z 'in 
Fevkaliide nefis bir karikatiir serisi 

Gayrimenkul Satis ilan1 
' 

istanbnl Emniyet Sand£gt DirektOrliigiinden : 
Nemlizade Bay Galibin 11128 hesab numarasile SandJj(Imlzdan aldlltl 

(21000) hraya kars1 birinci derecede ipotek edip vadesinee borcunu verme
diginden hakkmda yap1lan takib iizerine 3202 numarah kanunun 46 nc1 
maddesinin matufu 40 mc1 maddesine giire sahlmasJ icab eden Beyoglunda 
NI§antasJ Me~rutiyet mahallesinin eski Cabi, yeni Rumeli caddesi ve Ni
gar sokagmda eski 2, yeni 4, 5, 7, 9, kapt numarah ah1r ve bah~e ve 
arabahg1 mii~tcmil kargir bir evin tamam1 bir bu~uk ay miideetle a~Ik 
arttumaya konmustur. Sahs tapu sicil kaydma giire yap!lmaktad1r. Art!Ir. 
maya girmek !Stiyen 3375 lira pey ak~esi verecektir. Milli bankalammzdan 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Birikmis biitiin vergilerle Belediye resimleri ve valof !cares! ve taviz 
bedeli ve tellaliye rlisumu borcluya aiddir. Arthrma sartnamesi 30/6/39 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sand.!k Hukuk !~leri servisinde 
a~1k bulundurulacakllr. Tapu sicil kayd1 vesair liizumlu izahat da ~artna. 
mede ve takib dosyasmda vardll'. Arthrmiya girmi~ olanlar, bunlan tetkik 
ederek sa!Ihga Clkanlan gayrimenkul hakkmda her $eyi oj!renmi~ ad ve 
itibar olunur. Birinci arttll'ma 31/7/39 tarihine miisadif pazartesi giinii 
Cagaloglunda kain Sandig1m1zda saat 10 dan 12 ye kad.ar yapllacaktll'. Mu
vakkat ihale yaptlabilmesi i~in teklif edilecek bedelin tercihan ahnmas1 
icab eden j!ayrimenkul miikellefiyetile Sand1k alacagm1 tamamen gec;mi~ 
olmas1 sarthr. Aksi takdirde son art!Iramn taahhiidii baki kalmak $artile 
15/8/39 tarihine miisadif sah giinii ayni mahalde v2 ayni saatte son art
tumasJ yap!lacakllr. Bu artllrmada gayrimenkul en ~ok arttll'anm iistiinde 
biralulacaktir. Haklan tapu sicillerile sabit olm1yan alakadarlar ve irtifak 
haklu sahiblerinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve masarife d.air iddiala. 
rmt ilan tarihinden itibaren yirmi giin i~inde evrak1 miisbite!erile beraber 
dairemize bildirmeleri laZimd1r, Bu suretle haklarm1 bildirmemi~ olanlarla 
hakhn tapu sicillilerile sabit olmJyanlar sail~ bedelinin payla$masmdan haric 
kahrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/945 dosya pumarasile 
SanciJglmlz hukuk isleri servisine miiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. -Emniyet Sand1ih: Sand1ktan alman gayrimenkulii ipotek gostermek is-
tiyenlere muhamminlerimi2in koymu$ olduii'u loymetin n1sftn1 tecaviiz 
etmemek iizere ihale bedelinin yar1sma kadar bor~ vermek suretile kolayhk 
gostermektedir. (4310) 

aynada sa~lanm diizeltiyor, F eriha ve 
Tlirkan etrafma bakiyorlardl! Ko1ede bir 
manken. Ostline bir emprime rob ve bir 
spor ceket aSIImi§. Y amnda biiyiik bir 
masa, listlinde kuma§ par~alan, terzi ma
kaSI, mezura ve saire. lela! de aynamn 
i~inden spor cekeli gordli ve mankene 
dogru ko1tu: . 

- Ne glizel kuma§! Desen harikal 
$unu bir giysem ... dedi. 

Kap1 a<;Ilmi§II. Boylu, zay1f, esmer 
bir kadm i<;eri girdi: «Safa geldiniz!» de
di ve li~ k1za da ayn ayn bakll. \:ahk 
ka1lanm yukan kaldmp indiriyor, oir o
muzunu hafif~e oynat1yor, ellerinin par
maklanni ~Itlallyordu. Sinirli bir hali var
di. Soluk ylizlinde kii~lik siyah gozleri <;ok 
parlakh. 

lela! meram anlat!I: 
- Affedersiniz, dedi, biz esvab dik

tirmege gelmedik. Sizden bir ricam1z var. 
Ge~en sene bizim mektebden ~1kan bir 
arkada§Imizm ... siz ... kahve falma bak
mi§SIOIZ. Blitiin dedikleriniz ~1kh: <Oev
diginizle evleneceksiniz» demi1siniz, ev
lendi. «Bir erkek <;ocuk ... » demi§siniz, 
oldu. !lir kazadan bahselmi1siniz, mer
divenden diijlii arkada§Imiz ... Biz de bu 
sene mektebin son SinifmdayiZ. \:1kaca-

Dikkatle bakm1z I 
Unutmaytmz ! 

YALNIZ 

REX 
Prezervatifleri 

slzl memnun eder 
CUnkU REX aaij
lamdlr ve gayet 
I nee lpekll llstlk-

ten yaptlmlfltr. 
Eezaclntzdan isteyiniz. 

g1z. F ahmiZI ~ok merak ediyoruz. Sizin 
gizli bakllginlZI da biliyoruz. Emin olun ... 
Hi~ kimseye soyl-.meyiz. Hem biz de 
korkanz. · Buraya herkesten, ailelerimiz
den gizli geldik. 

Terzi kadmm katlan biraz daha <;alii· 
d1 ve gozleri hirer ~itlenbik kadar ufald1. 
Dikkat edilmezse, karanhkta, hi~bir ye• 
re bakm1yor gibiydi; fa kat ii~ klZI da bi· 
rer hirer siiziiyordu. Baki§I lelalden Tiir· 
kana, on dan da F erihaya gilt~ sonra lek• 
rar Tlirkamn iistlinde durdu. Gozgoze 
geldiler. Tiirkan online bakii. Terzi kadm 
onun, eski §apkasmm albnda parlayan 
sa~lannm tabii altm renginden gozlerini 
bir an a}'lramami§II. Tiirkan buna ah1Ik· 
II. Kadm ve erkek, onu ilk defa goren 
herkes, bu sa<;lara boyle bir an hayretle 
bakmaga mahkiimdular. Bu renk, bu 
panlt1, bu yumu1akhk, yalmz bu s'lrlara 
mahsustu. 

T erzi birdenbire dogruldu: 

- Peki ... dedi, fakat var bende bi1 
adet, li<; adam bakmam bir arada. 

lela! sordu: 
- Ayn ayn m1? 
- Evet. Bekliyecek ikiniz biti1ik o• 

dada. Birer hirer. 
[Arkast varl 
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• men§ei 
-----------------•• 

Ultraviriis denilen ve hiiceyre 
arasmda oldugu 

camid cisimle 
edilen bir tahmin • nesnenm, 

hayab uyandtrdtgt iddia olunuyor 

Bakteriyoloji ile tabakatUlarz ve heyet 
ilimleri arasmdaki fark, en az, biri goze 
goriinmez, iiteki havsalaya s1gmaz olan 
bu iki alem arasmdaki ol<;ii farkl kadar 
azametlidir. Bununla beraber, mikroblar 
alemindeki ke§ifler, uzun zamandanberi, 
ieoloji ve h~yet sahalannda ortaya at;lan 
bir<;ok meseleleri halle yarayacak netice
ler doguruyor. 

Nitekim, bakteriyoloji sahasindaki 
son ke§fiyat, birbirinden tamarJlen ba§ka 
ii<; meselenin kar§Jia§tmlmasma imkan 
vermi§tir. Ultraviriis denilen mikroblann 
ash nedir? T ebelliir hali, camid veya olii 
madde ile canh uzviyet arasmda sarih 
bir tefrik yap an hal midir? Hayat, kiire
mizin iistiinde naSJI tekevviin etmi§tir? 

En kii<;iikten en biiyiige intikal cder
ken bu en kii<;iigiin ne oldugunu muhta
sar surette olsun gorelim. Ultraviriis, in
sanda, hayvanda ve nebatta sirayet vaSJ
tasJdJT. fki esasl1 vasf1 vardJT. Mikroskop
la goriilmez ve bakteriyolojide malum 

ve mevcud olan biitiin siiziicii vesaitten 
ge<;er. Kuduz, <;i<;ek, grip, ansefalit, Ira
hom gibi hastahklar iiltraviriis'lii hastahk
lardJT. Ultraviriis'iin, mikroskopa mey
dan okuyacak ve filtre bujilerinden ge<;e• 
cek kadar ince ve ufak, ciicc mikroblar 
oldugu kanaati vard1. F akat son tecriibe
ler, bu klasik noktai nazann yanh§hgmJ 
meydana koymu§tur. Bilhassa, 1imdiye 
kadar, yalmz cans1z maddelerc has zan
nedilen kristalizasyon halinin, iiltraviriis
lerde de mii§ahede edilmesi ve bunlarm, 
miinhaman canh uzviyet i<;inde ne§Viine
ma bulup mesela kiiltiirlerde ya§ayama
masJ, bir<;ok istifhamlara yo] a<;mJ§hr. 

Bu istifhamlann en miihimmi de §U· 
dur: Ultraviriis'ler, hayatiyetlerini kaybet 
roeden kristal hale gelebildiklerine gore, 
canh uzviyetler midir, yoksa ca,sJz birta
kJm mahluklar m1? Y oksa, bu ikisinin 
haricinde, canh mahlukla camid madde 
arasmda, mutavassJt bir cisiro midir~. 

Biitiin bu suallere verilen cevablar a· 
rasmda, meseleyi ke~ip alan Stanloy'un 
miitaleasma gore: «Ultraviriis'ler, kimya· 
gerlerin bildikleri atom veya molekiil ta
azzuvlarile, biyolojistlerin malumu alan 
hiiceyre taazzuvlan arasmda, mutavassJI 
bir cisimdir» 

Bu miitaleaya gore, iiltraviriis'lerin 
haya!Jm, tamamen taazzuv etmi§ hiicey· 
relerin veya bakterilerin hayatma benzet· 
mek imkam yoktur. ~u hal de,_ iiltraviriis
lerin, hiiceyre haline takaddiim eden bir 
nevi iptidai hayat ya§adJklannr kabul et
mek zarur~tindeyiz. 

Bu faraziye bizi, kiiremiz iizerindeki 
hayahn men§ei:le gotiiriiyor. Yeryiiziinde 
hayat nereden ve naSJI viicud buldq} 

Hayatm ezeli varhgm1 iddia edeme· 
yiz. Zira, bizzat kiiremiz ezeli degildir. 
Hayat orada, yeryiizii tabakalarmm isti· 
haleler ge<;irdigi devirlerden birinde te
kevviin etmi§tir. Halbuki, yeryiiziinUn, 
hayatm viicud bulmasma kat'iyyen im
kiin vermiyen ale§, yiiksek hararet, yan 
mayi hallerinden ge<;erek toprak ~eklini 
aldJgmJ biliyoruz. Y eryiizii, iiyle devre
ler ge~irdi ki, iizerinde hayattan zerrc 
yoktu. Sonra, hayat, birdenbire, gayet 
basil ~ekilde ba§ladt. Evet ama, nereden 
geldi? 

Hayahn tekevviiniinii ilmi 1ekilde izah 
etmege ~ah§anlar iki noktadan ilerliyor
lar ve iki faraziyeleri var. Birinoi farazi
ye, yeryiiziinde hayatm, camid, canSJz 
maddeden dogdugu; ikinci faraziye, ba§" 
ka seyyarelerden kopup, fezalan a§arak 
kiiremize kadar geldigi yolundad1r. 

Yazan: H. BILGlC 
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fkinci faraziye, yeryiiziindeki hayahn 
men§Cim izah eder goriinmekle beraber 
nakJShr. Zira, haddi zatmda hayah de
gil, yalmz kiiremizdeki haya!J izah edi
yor, ve hayatm, fezada esasen mevcud 

bulundugu nazariyesinden i1e ba§hyor. 
I 749 da, Maillet, Kozmozoik naza· 

riyesini miidafaa e)erken, diger seyyare

lerde mevcud niivelerin, feza aleminde 
o zaman seyahatler yaphktan sonra, yel'" 
yiiziine gelmeleri neticesinde, bizim sey

yaremizde de hayat belirdigini soylemi§
ti. 

Bu nazariye iizerinde i§leyenler, hayat 
niivelerinin fezadaki seyahatlerim, mete
oril'ler, meteorit tozlan veya serseri kuy
ruklu yJ!dJzlar vasJtasile yaphklan hiik· 
miine vard1lar. Fa kat, bu faraziyeye kar· 
§I bir<;ok itirazlar ileri siiriildii. Evvela, 
zerre halindeki uzviyetler, fezadaki seya
hat esnasmda, ajllklan mmtakalann fi
zik §artlanna uyabilirler mi? Uyamazlar 
m1? meselesi var. Kurakhk, ytld!zlann ha 
rareti, seyyareler araSJ havamn dii§iik de
recesi, bo,Iuklar, giine§ gibi baz1 seyya
relerin ne§rettikleri §ualar, bu uzviyetlerin 
ta§JdJgJ hayat usaresini imha edici miies
sirlerdir. Meteorit'ler vaSJtasile arza ka

dar inen hayatm, iizerinde mesafe katetti
gi meteorit'in ate§ halinde bulunmaSJ do
lay!Sile, esasen ya§ayamJyacagJ a§ikii.rdJT. 

Bunlardan sarfmazar, fezada, saniye
de en az bin kilometre siir' a tie mesafe 
a§an bir tohumun, yolda tesadiif edecegi 
bir zerreye <;arplp dagJ!mamaSJni ve o 
zerreyi de darmadagm etmcmesini esasen 
ak1f kabul eder mi? 

Hayatm, ba1ka seyyarelcrden intikal 
suretile yeryiiziinde viicud buldugu naza
riyesi boylece <;iiriik ~1kmca, ikinci naza· 
riyeye, yani hayatm canSJz maddeden, 
yoktan var oldugu faraziyesine geliyoruz. 

Lakin, bu faraziyeye de, Redi' nin, 
«hayat ancak hayattan dogar» nazariye· 
si cerhediyor. Ger<;i, Pasteur, yap!Jg1 tee• 
riibeler, bu nazariyenin dogru\ugunu is· 
pat etmi§ ve hayahn mevcud bulunma· 
d1g1 yerde yeni bir hayat yaratmanm im
kanSJzhgml gostermi1tir. ~u var ki, Pas· 
teur'iin ispat ettigi hadiseyi bu kadar u
mumi manada degil de, bir hayat, ancak, 
onun tecriibe yaphg1 muhitin arzettigi 1e· 
rait dahilinde viicud bulamazdl)) mana· 
smda alanlar viJI. Laboratuvar, usulleri· 

le, sun'i surette hayat yaratmak iimidi bu 
giin el'an kaybedilmi§ degildir. 

Biyoloji alimleri, hayatm men1eini is· 
pat sadedinde, ortaya bir ba§ka nazari
ye daha atJyorlar. CanSJz madde ile, can
h madde arasmda mutavass1t bir viicu· 
diin bulundugu nazariyesi. 

1822 denberi devam eden tetkikat, bu 
iki varhk arasmda bir koprii bulundugu 
esaSJm ispata matuf bulunuyor. Tecriibe· 
ler, mantar, mikrob, yaprak nev'inden, 
canh maihluklar oldugu zehabm1 uyandJ· 
rabilecek yap1da cisimler elde edilmesini 
imkan dahiline koymu§tur. Fa kat bun
lardaki hayat, sadece zahiri idi. Biitiin 
bu cisimler ne tam manasile hayat ifa· 
de ediyordu; ne de canh hiiceyre pro top· 
lasma'SJ idiler. Ne var ki, bu sayede, hii
ceyreye tekaddiim eden bir hayatm mev
cudiyeti imkam yolundaki iddialar, bir 
derece daha kuvvet bulmu§ oldu. Nite
kim, kristalle§en iiltraviriis'iin, hayatiyet• 
lerini tamamen muhafaza etmcleri, ha
yatla canSJz madde arasmda mutavassJt 
bir varhgm mevcudiyetini ve bu iki &alin 
birinden digerine ge~menin miimkiin ol
dugunu ispat yolunda en kuvvetli biirhan 

Balkin dilekleri 

Bogazi~i halkmtn 
BeJediyeden miihim 

bir ricast 
Bogazi~inde oturan okuyucu1art· 

mtzdan otuz imza i!e bir mektub 
aldtk. Umumi bir arzunun ifadesi 
olan bu mektubu aynen ne§redi • 
yoruz: 

cBelediyemizin Bebekle !stinye 
arasmda bir asfalt yo! in§asma ka
rar verrni§ o!mas1 bilhassa biz, bii- I 
tiin omriinii Bogazi<;inde ge<;irrni§ I 
ve ge~irmekte alan ve diinyamn en 1 
giizel kii§elerinden biri olan bu sa- I' 
hillerin letafetini hakkile takdir e- ~ 
den Bogazi~i halktm <;ok sevindir- I 
mi§ken, bu yolun a<;J!masJ esnasm- \ 
da istiyerek veya istemiyerek ya - 1 
p1lan bazJ hatalar (Rumelihisarm- 1 
daki rnezarhgm feci vaziyeti, Emir- 1 
giinda as1rhk ve nadide ~am aga - 1 
cmm keslimesi) Bogazm giizelligi- I 
ni bozan bu gibi hatalar onu seven 

1 kimseler tarafmdan biiyiik bir ac1 I 
ve teessiirle kar§JlanmJ§tl. ~ 

Ge~mi§ hatalax' iizerinde tevak -
kufu zaid gorerek bundan sonra bu 1 

gibi, Bogazm giizelligini azaltarak 
hatalann oniine ge<;mek ve bi~ em
ri vaki kar§lSinda kalmamak i!;in 
a§agJdaki noktay1 Belediyemizin 
nazan dikkatine ehemmiyetle ar
zeylemegi bir vazife sayanz. 

Emirganda giizelligi, siik(metile 
belki Bogazm ve dolaytsile !stan -
bulun en §irin ve cazib bir ki:i§CSJ 
denilmege laytk ve yalmz bizim de
gil, ecnebilerin bile sitayi§le, hay
ranhkla babsettikleri <;ma.raltl 
mevkii asfalt yola kur~~n ~dilme- ), 
meli ve bu meydan bugunku husu- I 
siyetlerile yani giilgeli, riizgars1z I 
serin ve §irin halini muhafaza et
melidir. Poyraz riizgarlanna ka:~1 
mahfuz alan bu mahalle bi!hassa 
mehtabh gecelerde sandal, motOr, 
mu§ ve otomobillerle !;Ok uzaklar
dan bir!;Ok giizellik a§Jkt kirnseJer 
gelip bu meydanda oturarak saat -
lerce bu tabii giizelligi seyrederlP.r. 1 

Bugiin bu meydanm geni§letile
rek poyraza maruz kalacak bir su
rette tanzim edilmesi mevzuu bah
solmaktadlr ki, bunun Bogazm hu
susi giizelligini mahvetmek ve o I 
§irin <;maralh meydamm alelade 
bir meydan haline ifrag ederek hal- ) 
km buranm giizelliginden istifade ~ 
etmesine imkan b1rakmamak de -
mektir. 
Bogazi~inde ya§amaml§ olanla -

nn, bu Iatif mevkide oturmamJ§ o
Jan kimselerin bunu hakkile bilmi- , 
yecelkeri nazar1 dikkate alarak kat'i 
tadilat yap1lmadan evvel bir heye- 1 
tin s1rf bu maksadla mahal!ine iza- 1 
mile Emirgimda senelerden beri ya-. 
~ami§ alan yerli ahaliden bir heyet
le temas etmesini ve ancak bu te
mastan sonra giizel <;maralh mev
kiinde yaptlmast !azun gelen tadi
latm karar altma almmasmt rica 
ederiZ.• 

Eminoniindeki yeni saat 

Eminonii meydamna konulan saatin 
beton siitunu ilanal edilmi§ ve saat ma
halline vazedilmi§ti.r. Fakat siitunun ka· 
lmhif! nisbetinde saatin kii~iik o!U§U bir 
mahzur gibi telakki edilmektedir. 

Meydanm tanziminden sonra saatin 
yerinin deg~mesi muhterneldir. 

sayJlabilir. 
Eger, iiltraviriis'lerin canh mahluklar 

olduklan muhakkaksa, bu canhhk, haya
tm en sade ve en iptidai 1ekilde tezahiirii 
demektir. Ve eger bu nazariyeyi miida
faa edenlerin miitalealan hakh ise, o tak
dirde, hayata tekaddiim eden bir yan
canhhk hali kar§lSmda bulunuyoruz de
mektir. 

Hulasa,. iiltraviriis'lerin can ta§Jyip ta· 
§JmadJklan hiikmiine gore, yeryiio.iinde 
hayatm tekevviinii esas1 anlajdmJ§ ola
cakttr. insanlar, bu esastan yiiriiyerek 
«mn hilkat» i tam manasile bulabilecek
ler mi acaba? 

H. BJLGit; 

Barern kanununda 
tahsil rneselesi 

Layihanm 3 ncii maddesi 

bugiin miizakere ediJiyor 
[Ba,tarat• 1 Inc! saltlfede] 

B - Ortarnekteb mezunu olanlar 
14 iincii dereceye, 

C - Lise veya muadili mekteblerden 
veya ortatahsille ayni zamanda meslek 
tahsili veren en az be§ y1lhk veya orta 
mekteb tahsilini ikmalden sonra en az iki 
y1lhk meslek mekteblerinden rnezun alan
Jar 1 3 iincii dereceye, 

D - Lise derecesinde bir tahsil iize
rinde en az bir y1lhk mesleki tahsil yap -
mJ§ veya kurs gormii§ ve yahud be1 y1lhk 
meslek mektebi tahsili iizerine en az iki 
senelik daha yiiksek bir meslek tahsilini 
bitirmi§ veya orta tehsilini bitirdikten son
ra en az dort senelik meslek mektebinden 
mezun olanlar mesleklerine aid memuri -
yetlerde 12 nci dereceye (lise veya mu -
allim rnektebini bitirdikten sonra imtihanl! 
orta tedrisat muallimligi ehliyetnameSJ al
mJI olanlar derece ile almabilirer.) 

E - Alt1 seneden az tahsilli, yiiksek 
mekteb mezunlan 11 inci dereceyr, 

1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa 
etmeden memuriyete intisab edecekler 
alll ay miiddetle 12 nci dereceye ahmr· 
lar. 

2 - Tahsil miiddetinin 3 y1ldan eksik 
veya fazla olmasJ halinde eksigi ilk terfii 
miiddetine eklenir ve fazlaSJ ilk terfii 
miiddetinden indirilir. 

F - All! ytlhk yiiksek rnekteb me -
zunlan onuncu dereceye, 

G - Lise tahsilini yurdda ikmal eden
lerden yiiksek tahsilini gerek memleketi • 
mizde ve gerekse ba§ka bir memlekette 
bitirdikten sonra meslegin muayyrn bir 
§Ubesinde aynca ihhsas yaparak ihhsas -
lanm hususi kanunlarmda yazJIJ 1ekilde 
tasdik ettirenler 9 uncu dereceye, 

H - Yukandaki f1kralara gore 15, 
14, 13, 12, ll ve 10 uncu dereceyc gi
recekler arasmda mckteblere gore, lcra 
Vekilleri Heyetince tespit edilecek ya
bancJ dillerden birine ve 9 uncu derece
ye almabilecekler arasmda bu dillerden 
ikisine hakkile vukuflan kezalik fqa Ve
killeri Heyeti kararile tespit edilecek bir 
komisyon huzurunda irntihanla •abit 0 • 

lanlar bir derece yukansma almabilirler. 
Kadroda a~1k yer bulunmamaSJ dolay1· 
sile girebilccekleri dereceden daha a1ag1 
derece bir memuriyete ahnanlar ,ubele
rindc ilk a~1k vukuunda girebilecekleri 
derecelere terfian tayin olunurlar. , , ..., 

Tiirk • M1s1r paktt 
[Ba§laraf• 1 Inc! salttfede] 

Hariciye N azm fstanbuldan An karaya 
giderek Tiirkiye ile bir pakt imza!Jyacak
hr. fngiliz - Tiirk paktmt itmam edr.cek 
olan bu pakta, yakmda F ransa da iltihak 
edecektir. Esasen Tiirk- Franstz pakh da 
bugiinlerde imzalanacaktir. 

Salahiyettar mehafilde MISJT Hariciye 
N azmnm resmi ziyaretine ve bu vesile ile 
akdedilecek olan Tiirk • MJSJT paktma 
hususi bir ehemmiyet verilmektedir. 

Mzarr Hariciye Na:r.rr•mn 
:r.iyaret program• 

Ankara 15 (Telefonla) - MJSJT 
Hariciye N azm Abdiilfettah Y ahva Pa
§amn memleketimizi ziyaretine aid resmi 
program hamlandJ. Aziz misafirimiz 
Aym 17 nci cumartesi giinii lstnbu Ida 
bulunacak ve aym 18 inde Hariciye Ve
kilimiz ~iikrii Saracoglu ile birlikte Y a -
lovaya gidecektir. Y alovada Cumhur Re
isimizin, Abdiilfettah Y ahya Pa§ayJ ka
bul edecektir. MiiteakJben Hariciye V e
kili ~iikrii Saracoglu ile birlikte ,ehrimi
ze hareket edecek alan MJSJT Hariciye 
N azm, Ankarada ii<; giin kalacak!Jr. Bu
r ada bulundugu miiddetce 0erefine miite
addid ziyafetler tertib edilmi§tir. Bu ara
da, Hariciye Vekilirniz ve Mtm Elciligi 
tarafmdan da ayn ayn suvareler verile
cektir. 

Abdiilfettah Y ahya Pa>a aym 21 in· 
de hareketinden evvcl, Radyo evini de 
gezecektir. Radyoda, bu ziyart 1erefine 
hususi bir program hamlanmaktadJT. 

Karde§ Hariciye N azJTmJD Tiirk rad
)'osundan bir hitabede bulunmaSJ ihtimali 
vard1r. Aym 21 inci giinii ak;am1 Anka
radan hareket edecek alan Abdiilfettah 
Yahya Pa§O, lstanbulda da iki giin kal
dJktan sonra Balkan memleketlerine gi
decektir. 

Beynelmilel otomobil 
miisabakast 

Gdynie, 15 (a.a.} - Beynelmilel o
tomobil miisabakasma i1tirak etmi1 olan· 
lar 2,650 kilometre TJII.esafe katettikten ve 
bu suretle miisabakanm ikinci merhalesini 
ikmal eyledikten sonra Polonya sahille
rinde kain ] astrembia • Cora' ya gelmi§
lerdir. Bugiin siir'at miisabakasl yaplla· 
cak ve ii~iincii merhalenin kat'ma ba§la
nacaktJT. 

7 

• 
fieri akrobatlzk 

Herman Bremer admda 
kath oliim numarast }) 

Akrobatlann yap
tJklan tiirlii numa· 
ralar arasmda, ak
robat olmJYan in
sanlann halecamm 
iist perdeye ~;Jka
ran nu.rnaralar hi
linen §eylerdendir. 
C ii r' e t hamleleri 
gosteren cambaz.ha
ne kahramanlarm • 
dan baztlan da, bu 
sahada beynelmilel 
me§hurlardandJT. h
te «diiz duvarlara 
hrmanmaSJm bilen» 
ve bu hareketi mo· 
dern bir §Ckilde, 
«motosikletle ve o

tomobille yapan» 
bir artist de, Her
man Bremer' dir. 

Bravn§vayg'li o· 
Ian bu adam, kii<;iik 
ya§ta cambazhene· 
Jerde gosterilen nu· 
maralan merakla 
seyretmi§, <;ocuk, ev
de bu numaralan ' 
tckrara heveslenmi§, 
tabii tecriibelerde yu· 
varlanmalar, yara· 
lanmalar olmu§, ev 
e§yasJ kmlmJ§, dO
kiilmii§. cambazhga • . 

bir cambaz, « iki 
m nasll yap1yor ? 

hayret eden kii<;iik, ik.i kath oliim numarasmm nastl yaptldJguu 
bir~;ok defa diiviil- gosteren temsili resim 

mii§tiir. Fa kat, Herman Bremer dayak gili mahlukudur. Kira ismini verclilC!eri 
yemesine ragmen heves ettigi §eyden vaz asian, di1idir. Artist kan koca, kendile
ge~;memi§, alakaSJ gin:ide artmJ§ ve gii- rine iyice ah§an ve uslu olan bu di1i as
niin birinde de bir seyyar cambazhanede lam kendi <;ocuklanym~; gibi, hatta belki 
kiiner gosterenler arasma katJ!mJ§tJT. de daha fazla sevcrler. K.ira, «iki kath 

Gencin hcvesile istidad1 atba;1 beraber oliim duvan» nu.rnarasmm tiirlii tiirlii 
gitmi1. ~;evik delikanh, hsa bir miiddet yap1lmasma da kusursuz derecede ah1 • 
sonra geni; ol~iide goze ~arpm11, me1hur m11 bulunuyor. Siir' at tecriibelerinde, za• 
Krone ve Sarrazani idarelerine ge~mi;, man zaman yapJian antrenmanlarda hi~ 
trapez numaralan yaparak bu sahada bi- mi hi<; huysuzluk giistermez. Ahali kar· 
rinci s1mf bir artist olmak iizere tutun • §Jsmda numara yap1hrken de ayni siiku· 
mu;tur. Sonralan da ba;hba;ma ortaya neti ve uysalhg1 gostcreceginden §iiphe 
a!Jimak tecriibesine girmi;, kendi ciir'et edilmiyorsa da, ihtiyata riayetle, asian 
hap1lesine uygun gordiigii bir numara or- motosiklete veya otomobile bindirilirken 
taya koymu§lur. Onun icad ettigi numa- ~fak bir kafes i~erisine konuluyor. Bu as
raya «iki kath ollim numaraSJ» deniliyor. lao, heniiz yavrudur ve «ollime meydan 
Bunun tatbik1, dikine oturtulmu~ silindiri okumak» saYJlan bu nu.rnaralardan bele 
andJTan on iki mehe yiiksekligindeki bir ii~iizliisiinc daha nc zamana kadar i§tirak 
duvar iizerinde yanlamasma ve yiiz kilo- ettirilebilecegi, soruluyor. CevabSJZ kal
metre h1zla motosiklet veya otomobil siir- mlyan bu suale cevab veren; Hennan 
mektir; duvar i~erisine, kiSmen- parmak- Bremer'dir. Beynelmilel ~iihretli artist, 
hkh • hir tribiin oyulmu1 vaziyettedir ve «Ben bu asian yavrusundan biiyiidiikten 
tribiin i~erisine oturan seyirciler, «iki kath sonra da numaralarunda istifade edece
oliim numaraSJ» m gayetle yakmdan go- gim. V c 1imdiki !;<)cuk, o zaman kafesten 
riirler. On iki metre yiikseklikteki silin· CJkm'l olarak numaralanma ;1tirakle, her
dirin all! metre yukansmda iki metre ge- kesi hayrettcn hayrete dii§iirecek I» di • 
ni,liginde olan bu tribiinde oturanlann yor. Kans1, kocasmm bu kanaatini gii
hemen daima erkekler, bazan da ~;ocuk- liimseyi,Ie tasdik ederken, ikisi birden 
lar oldugu, kadmlann ziyadece heyeca- K.ira'YJ ok§uyorlar. Di~i asian yavrusu -
na kapdmalanndan dolayl bu tribiinde nun bu ok1amalar masmda kun!ldanmasl 
yer almaktan ~ekindikleri anlat1hyor. 

munis ifadeli ve ilerisi i~in de iimid veri
N umaranm seyredenlere korku heyecam 
gecirttigine de aynca i1aret olunmakta- cidir .. 
dJT. Kaza vukuu, daima ihtimal dahilin
dedir. Son bir sene zarfmda dokuz moto
siklet devrilmi1, par~alanrm~!Jr. Bununla 
beraber, Herman Bremer §imdiye kadar 
biitiin kazalan atlatmJ;tJT. 

Motosiklet ve otomobil numaralan, 
farkh §Ckillerde de yapJimaktadJT. Me
sela, Herman Bremer, motosiklcte bini -
yor, bu sahada tanmm11 akrobat Mlinih
li Joe Rolling, ayaklanna patenler ge • 
c;irmi1 olarak, motosikletin arka demirine 
tutunuyor ve Herman Bremer, onu yiiz 
kilometre hlzla «iki kath oliim duvan>> 
iizerinden son h1zla ko;turuyor. Y ahud 
da Herman Bremer motosiklete oturmuj, 
arkasma bir kadm, online de bir asian 
oturtmu§ olarak numara yapmak suretile, 
herkese parmak JSJrl!yor. Yukanda ismi 
gec;en Miinih'li Joe Rolting'le ayn ayn 
motosikletlere yerle;mi1 olarak bir hiza
da hareketle «iki kath oliim duvan» nu
marasJ yaptJklan da vakidir. Numaralan 
otomobille yap!Jklarmda da vaziyet aja
gJ yukan farkSJZdJT. Bu arada bazan da 
eller havaya kaldmhr, boyle artan teh
likeyle numara daha fazla yiirek carptmr 
ve tamamlamr. 

Yukanda bir kadmdan ve bir asian
dan bahsedildi. Bu cihetleri izah etmek 
laz1mdJT. Kadm, Herman Bremer'in ka
tlS!du. KanSJ heniiz on dokuz ya,mda
dJT ve ciir'et hamlesine i&tirakte kocasm
dan geri kalmaz. lkisi de birbirine hay
randJT; kendilerini kar~hkh yakla,tJran 
ve devamh hareket halinde bir aile esaSJ 
klllmalanm kolayla;tuan da, bu miite
kabil ciir' ct hamlesine hayranhk olduii:u 
anla§Jhyor. Erkek ba1hba;ma bir varhk
ken, kadmla birle;ince iki varhk bir ara· 
ya gelerek tekle§mi!, her ikisi birbirini 
kuvvetlendirmi§, sahalarmda kudret edin
dirici olmak iizere tekmillenmi1lerdir. 
Aslana gelince, o da bu ailenin bir uzvu, 
onlarm biitiinle§!Desinde rol oymyan sev-

Boksor Kiic;iik 
diin vefat 

Kemal 

etti 

Merhum Kiieiik Kemai 

Sporculanmizm ~ok iyi tamd1if! Ga· 
latasarayh boksor Kii!;iik Kemal, teda
vide bulundugu Taksimdeki Frans1z 
hastanesinde diin vefat etrni§tir. Kii~iik 
Kemal, tifo ve zatiirrieden mustarib 
bulunrnakta idi. Yap1lan biitiin tedavi
lere ragmen kendisini kurtarmak kabil 
olamamlihr. 

Kii<;i.ik Kemal, memleketimizde yeti
§en boksorlerin en klymetlisi idi. K~ndi 
sikletinde Tiirkiye §ampiyonu bulunu -
yordu ve §ehrimize gelen bir~ok ecnebi 
boksiirlerle muvaffakiyetli miisabakaiar 
yapml§, rakiblerini nakavt ederek mag
liib eylerni§lir. Merhum, sporcular tara· 
fmdan ~ok sevilen bir gencdi. Temiz ah· 
lak1, sevimli hareketleri, diiriistliigii 
herkeste bir muhabbet uyandtriDiih. 

Kii~iik Kemalin cenazesi, diin ikindi 
vakti namaz1 Te§vikiye camiinde klhn • 
d1ktan sonra Feriki:iy mezarhgma defne
dilmi§tir. Kii~iik Kemalin oliimile mem
leket, k1ymetli bir evladm1 kaybetmi.tir. 
Mensub oldugu Galatasaray kuliibiine 
ve ailesine taziyetlerimizi sunar, mer -
huma Tanndan rahmet dileriz. 



icra kanunu deOisiyor 
Adliye V ekili gazetemize 

beyanatta bulundu 
[Ba~tarat• 1 Inc! a®lteae] I davasmt takib hususunda azami kolayhga 

lenmesi i1ine biz de muzahir olahm.:o> mazhar olmaM laz1md1r. F aka! derhal 
F ethi Okyar, gann on linden otomobi- 1unu s<iyliyeyim ki bu arzumuzun tahak

line binip bir rniiddet islirahal etrnek ii- kuku her1eyden evvel eldeki eleman mev
zere Modaya gitrni1tir. cudunun ~ogalmasma baghdn. Kadro-

Modada yeni Adliye Vekilinden ilk muzu mevcud elemana gore tanzime 
miilakab almak iizere Cumhuriyet namt- mecburuz.:o> 
na kendisine miiracaa! eden muharririmi- Htikimlerin terli ve terlihleri 
zin ricaMm liilfen kabul ede': F ethi Ok- «- Haki!:nler kanununa gore iki se
yar, yorgun bul~nmasma ragmen .•~h- senede bir terfi etmesi laz1m gelen ha
da<~rnlztn suallenne cevablar vermtfhr. kimlerin bazl kadro darhklan ve sair se-

Miil?lcab bildiriyoruz: • • bebler dolayJsile lerfileri ii~. dort ve hat-
Tapa ve kada•tro tpen ta daha fazla senelerde kabil olabilmelc-

«- Tapu ve kadastro islerinin Adli- teciir. Bunun online ge~melc ve iki •ene•i
ye Velcaleline raphom sebebleri n<!lerdir? ni ikmal eden hakimi lerfi eltirmek kabil 
Bu sekilden ne gibi bir netice almacagtnl degil midir ?» 
iimid edivorsunuz ?:o> • • «- Her medeni mf!mleket gibi, biz-

«- Tap~ ve kadastro t~le':, h~r~!- de de ~ok miimtaz bir mevkii alan ha
den f!vvel bn hukuku tasarruf1ye '"dn. kimlerimizi manevi cepheden oldugu gi
Ru i1ler halln bu bak1mdan alakalandmr. hi maddeten de lam bir refaha kavu,tur
Bu ~tib~rl.a tapu ve kadaslro i~i. ~dlive mag1 0351! gozoniinde tutuyonak terfile
Vekale.hm daha ~o~ yak~ndan alahdar rinin zamanmda yap1lmast da o nispette 
eden.bn mesele halmdedn. • . ehemmiyel verilen bir husustur. Fakat 

Bm;ok memleketl~rde d~ a~ ~~~~- kadro vaziyetleri, derhal miinhal bu!Jma
yd ~evcu?d~.r ... ~ahye encumem butun ma}'ljl ve sair miicbir sebebler bu gibi hal· 
bu Clhetlen gozonunde bulundurarak ra- Jeri dogurmaktadn. Bunu onlemek tabii 
porunda bu nokta iizeriode lehte buluo- gayemizdir.~ 
~udsturd. Eslasen "vv•Blc., de ~u ~evzVii~j- Bo,anmalar kolayla,malt mt? 
nn e uru mu.tu. unun uzenne e - _ B 1 kolaylastJnhp ko-
J.,r Hevetinde de bu i1 I!Drii!iildii ve tapu I «I 1 I Of3Dma a~.nzer'Jnde Kurultayda 

k d 
. I . . Ad!' V •~•J . ay a1 tn mamast u 

ve a aslro 11 enmn 1ye e<'l.etme b .. L 1 · b' tL· tara'-n rt .. . ,_. az1 muzuere er ge~m11 . u n -
raph takarrur elh. Bu hu•usiHI kanun .1 1 .. tl d Jelu · · h 1 y L d B" ... zas1 e yap1 an muracaa er e ve a -
prOJeSI az1r anmJ,br. •~m a U}'ll< h ld bo 1 It 1 1 u·11 M 1' · · , ,_. 1 mum a va e 1anma ann o ay &jm&· 
n'll et ec ·~mm m~7"';t" tamr.n " ....... :o:,., f , 

• ... stna tara tar mJsmlz r» 
belderuyor. Tapu ve Kadaslronun Veka- _ B h t k' mevzuattmiz bu gi-
l . . 'I 'b bebl d d « u usus a I 

l
ehmdlzeh r~p~l e ~u mu

1 
Cl ~~ ehr l~n do- bi i~timal hadiselere kar11 ~ok hassas ve 

av1 a a lVI nehce a macasnoa, a ~.n a 1 h"k" 1 · ht "eli B rna .. ... norma u urn en mu eV1 r. o~an -
rl•ha biiviil: l:olayhga mazhar olacagma 1 k 1 1 t 1 1 fta de"gt'J'1m k .. ann o ay a1 m masma ara r 

annm.» ve bunu cemiyet i~in dogru bulmam.» 
!era ifleri lr:giltere seyahati 

c lcra i1leri iizerinde bir lwi~reli 1 - «- ngiltereyi sebebi ziyaretiniz ne-
miiteha-.JS, g~en !f!oe geli<> tetkikat yap-

dir ?» 
m1s ve bir raoor vermi<ti. Bu rapor iize- «- lngjltereye tsko~ iiniversitelerinin 
rin.- kanunda bir de<>i1iklik yap1lacai m1- 1 b 

" en eskisi ve ngiliz universitelerinin en ii· 
d!T ?:o yiiklerinden olan Saint Andreus Oniver-

«- Profesoriin tetkikatiod1n istif•d• 
sitesinin bana tevcih ettigi fahri hukult 

e~i1.,,1,: ve k•ndi husu<ivetlerimiz s><Hi-
doktorlugu miinasebetile yapllacalc .,era

niinde tut•·larak icra islerimi•i yeniden 
sim dola}'lsile gidiyorum. Sevahatim ta

t>nzim ecl·-~k bir hnun layil,a" ha,•r-
mamile hususidir. Ba~l<a hi~bir re mi 

lanm"t•r. Bu layihay1 yakmda Mecli,. 
verece8;iz.>"'~ 

Mahkemelerimiz 
«- Sulh mahkemelerinin nahiye mer

ke7lerine kadar ~ogalhlma<t ic;in zaruret 
ve imk;'l ((O"Uvor musunuz ?» 

«- Bu elbette ki bir zarurettir. Halktn 
s>erek d•va eden, j:!erek<e edilen slfatilt 

rnahiyeti yoktur. K"a bir muddet sure-
cektir. Yann ak1am hareket edecegim.» 

Fethi Okyar Yalovada 
Adliye Vekilimiz, bundan sonra Ka

d1koyiine ge~er<!k, 9,50 vapurile Cumhur 
Reisimize tazimlerini arzedip veda et
mek iizere Y alovaya gitmi1tir. 

.......................................................................................................................... 
Srrb • Htrvat miizakereleri 

Belgrad (Hususl) - Ba1vekil Tswet
kovi~'in H1rvatlarla yap1lan miizakere 

masmda S11blar aleyhine fazla miisaa
dekarM:larda bulundugunu iddia eden 
eski Ba1vekil Stoyadinovic;;, meb' usan ve 
ayan meclislerinin ic;;timaa c;;agmlmamll 

istemektedir. Elyevm tatil bulunan meb
usan meclisinin fevkalade olarak ic;;timaa 

c;;agmlmaSJ ic;;in meclis riya..,tine 73 meb
usun imzasile bir sua! takriri verilmi&tir. 

Ayan meclisinin toplanmast ic;io de 20 
azanm imzas1m ta11yan bir takrir tevdi 
olunmu&tur. Bu takrirlerde, H1rvat lideri 

doktor Ma~ek"J., yap1lan miizakere ve 

anlajmalarda Yugoslav birligini ihlal 
edecek haz1 madd<!ler kabul olundugu, 

Binaena!.,yh Ba,vekilin izahat vermesi 
icah dtigi yaZJhdtr. Fa kat, hiikiimf!tin 
meclisteki ekseriyeti 300 ki1idir. Bu iii

haria Stoyadinovic;;'in meclisteki 70 - 80 
'ki,ililr. grupu. biilr.umeti iskala muvaffak 
c 

olarmyacakhr. Diger taraftan radikal bir

ligi partisi merkez biirosu azalan, fevka

lade bir koogre yaptlarak Stoyadinovi~ 

ve arkada,larmm partiden ibraCJ i~ fa

aliy<!te g~mi,lerdir. Sloyadinovi~ tara£ -
tan meb'uslar partiden c;;lkanlacak olursa 
radikal birligi partisi ikiye aynlacakhr. 

Ma~ek'in beyanatr 
Belgrad 15 (a.a.) - Yugoslavenski 

Posta gazetesi, bir muhabirinin Ma~k'le 
yaprn1' oldugu miilaka!J ne,retmektedir. 

Mac;ek, muhabire t(iyle demi1tir: 
«- S1rblarla uzla1maya mini olmaga 

~ah1an esrarengiz kuvvetler daha biiyiilc 

de olsayd1, bu uzla1ma gene yaptlacak!J. 
Zira, S1rb milleti. bu itila£1 arzu .,diyor. 
Bunun da seh<!bi, Snb milletinin tatmin 

edilmi1 bir Hrvatistanm kuvvetli bir Yu
goslayya demek oldugunu bilmesidir. 

Bundan dolayt yakmda bir itilaf ak

dedilecegi talunin olunmaktadu .» 
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Avdet 

Londra jehri de, kahn bir sis ortasm
da, uykudan uyan1yordu. Kum1z1 tugla
dan evlerin duvarma ~arpan pencere ke
penklerinin sesi, bu lalm sis i~inde bogul:
lajlyor gibiydi. 

lslak denecek derecede rutubetli, so -
guk bir hava varch. Yagmur tanelerinden 
pel: farkh olm1yan sis zerreleri, carnian 
bugulandmyor; her delige, de•ige solm
luyor, iliklere iirpertiler veriyordu. 

Mizzi, soguga ve rutubete ald11madan, 
pencereyi ardma kadar a~mlj, kar!l11na 
gecip oturmUj, dii1iincelerine da!1p git
misti. 

Yambatmda bir sigara tablast dur11-

yordu. Sigara arhklan ve sigara kiilleri
le tepeleme dolu olan bu tabla, gene ka
dmm ilk gelinlik ak,amlmn sembolii idi. 

Mizzi, biitiin geceyi, o masanm batm· 
da, o sigara tablaSJm doldurmak, ve o kiil 
yJliml kadar bulamk renkli diitiinceler i· 
c;;inde bunalmakla ge~irmitti. 

Miithij bir sukutu hayalle karflla~mlf· 
h. Daha Sen Klu' daki kiitkiin kapJSmdan 

~1kar ~kmaz, Andre' oin, hi~ de goriindii
gii gibi, daha dogrusu lr.endi tahmin ettigi 
gibi bir erkek olmachgmt anlamtt; tayya
re seyabati f!snasmda bu kanaati biisbiitiio 

kuvvetlenmi1; hele Londraya vard1ktan 
sonra, arhk bu kanaatin degijecelc hi~bir 
taran kalmam11h. 

0, Andre'yi, zeki degilse bile an!ayJf· 

Almanlar, Slovakyada 
biiyiik tah,idat yapblar 

[Ba~taratt 1 fncf •ahlfede) 
mali Slovakyada, yani Leh hududunda 
25,000 asker tahtid edilmittir. 

Hitler nutuk hazulryor 
Berlin 15 {a.a.) - !yi malilmat almak

ta alan mehafile gore, Hltler'in temmuz 
bajlang~cmda Bremen'de 10,000 tonluk 
be§inci kruvazoriin denize indirilmesi 
miinasebetile bir nutuk soylemesi muh
temeldir. 

Biitan yollar ;,gal edildi 
Londra 15 (Hususi) - Almanlarm 

Slovakyadaki faaliyetleri hakklnda veri
len miitemmim malfunata g&e, son 48 
saat zarfrnda Bratislava'da 50 kiji lev
kif edilmi§tir. Mevkuflar, Almanlar a
leyhine beyanname da~tmak su~ile it
ham edilmektedirler. 

Slovakyadaki bii tiin yollar Almanlar 
taraflndan asker! ijgal altma a!Irunl§llr. 

Garb cephe•inde de manevralar 
yapdacak 

Londra 15 (Hususi) - Bu alcjam Ber
llnde nejredilen tebligde Alman ordusu
nul' garb cephesinde uzun miiddet de -
vam edceek manevralar yapacaj!J. bil
dirilmektedlr. A}'lli tebllgde manevra • 
!ann, askerleri yen! tahkimata all§hr -
mak gayesile yaptlacaj!J. ilave olunmak
tadLr. 

Miihim hcidi•eler bekleniyor 
Londra 15 (Hususi) -Times gazetesi

nin Prag muhabiri, Almanlann yeni bir 
harekete haz1rlanruklannt haber ver
mektedir. Mara~ka Ostrava mmtaka
smda kiilliyetli miktarda tank ile piya
de ve top<;u k:ltaatl tah§id edilmi§tir. 

Almanya polis miidiirii Rimmler refa
katinde miiteaddid polis zabitleri oldu
gu halde Prag'a muvasalat etml§tir. <;:e
ko-Siovakyada mevcud bililmum polis 
karakollarmm Almanlar taraflndan ~
gal edilecegi haber verilmektedir. <;:eko
Siovakyadaki Alman polis zabitleri, ka
nlanm Almanyaya gondermek i~in emir 
almt§lardJ.r. Biitiin bu haz1rhklar, b'J
giinle.rde miihim hadiseler cereyan ede
cegine deli! addediliyor. Prag lstasyo
nundaki bililmum lokomotifler harekete 
miiheyya bulundurulmaktadJ.r. 

Numarah bilet uauliiniin tat
bilana batlandt 

Devlet Demiryollannda Ankara -
Haydarpa§a hattt ekspres katarlarile A· 
nadolu stirat katarlannda numarah bi
let usuliiniin tatbikma diinden itibaren 
bapanmJ.§IIr. Eksprese binmek i~in mut
lak §ekilde numarah bir bileti almak la
zundJr. 

Demiryollanmn bfitiin hatlarmda ve 
ona merbut olarak Kadtkoy - Haydarpa
ta vapur hattlnda diinden itibaren yeni 
tarifenin tatbikma ba~lanm1~1r. 

Siit~iye girerken oldii 
Kuzguncukta oturao ve muamele ta -

kibile ge~inen Ahmed ~iikri.i isminde 
biri, diin Beyoglunda Necatibey cadde -
sinde Dimitrinin diikkanma siit i~mek ii
zere girdigi sli'ada, dii§erek cilmii~tiir. 

Ahmed ~iikriiniin kalb sektesinden 51 • 
diigu anla§tlmtj, defnine ruhsat veri! -
mi§tir. 

l~timaa davet 
Tiirk Oftalmoloji cemiyetinden: 
Yeni cemiyetler kanununa gore ni 

zamnamenin baZl maddelerinin degi§me
si zaruri oldugundan 21 haziran 939 ~ar
~amba giinii saat 18 de Beyoglunda TUrk 
Tlb cemiyeti binasmdaki fevkalade top
lantJya !stanbulda bulunan azamn be -
hemehal te~rifleri, bilhassa rica olunu:. -···-Zavalh ihtiyar 

!zmir {Hususi) - Balltkuyu mahalle
sinde oturan tiifek~i Adem nammda 61 
ya§mda bir ihtiyar, evvelki gece, evinin 
aptesanesine gitm~, karanhkta ~iiriik 
tahtalara basarak aptesanenin i~ine yu
varlanml§tJI. Sukut esnasmda ba§t t~
lara ~arpm~, dimag nezfinden olmii§tiir. 
Zavalll. kimsesizmi§. Kom§ular, ihliya
nn evden ~1kmadtgm1 goriince §iiphe -
lenmijler, l<;eriye girilmi§ ve cesed, ap
tesaneden c;;tkanlmt~!Jr. 

h. lr.adm ruhunun inceliklerini az ~ok go
rebilec.,k, derecede hayah aolamlf, J.ele 
kadma karp yap1lacak muameleye vaktf 
bir erkek zanoediyordu. Halbul<i Andre, 
anlay11h olmak joyle dursun, aptal deoe
cek derec~de hissiz; lr.adm1 erhlr.teo fari<
SIZ bir mahliik telal:.ki eden, kadmm ar
zusunu yerine getirmegi degil, boyle bir 
arzunun mevcudiyetini dahi aklmdan ge
~irmiyen hodperest, kaba bir adamdJ. 
Buou, tayyareye bindilr.leri dakikadao iti
baren muhtelif vesilelerle ortaya koymuj 
degil miydi? 

V elev yirmi dort saatlik olsun, mii,te
rek hayat, iosamn i~yiiziinii nas1l da mey
dana ~lkanveriyordu I i1te Andre, ken
disile bir odada ya!ad1jil fU birka~ saat 
zarfmda, d~lerioi uvarkeo insam igrendi
recek 1ekilde giiriildii ile gutlag1m temiz
leyen, kadm kar~1smda, don pa~a gez
mekten SJk1lm1yan, kansma giiler yiiz giis 
termegi bile abl etrniyen bir adam oldu
gunu, ana anlatrnlfll': Mizzi, incelik, ze
H. giiler _yiiz bf!kledigi Andre' den, kaba
llk, aptalhlc ve sura! goriince, geayi si
gara dumanlan arasmdan, Londraom si
sini tema1a etmekle ge~irme'kten bath 
~are bulamamlfh. 

Mizzi, bir arahk, Andre'nin yatakta 

Sevgili Hatay, anavata
mn kucagmda 

(Ba~makaleden de!laml 
milli hayattaki kuvvetli devamtmt· 
zm parlak belgesini vermit oluyor. 
Bu be~aret haberini millete verebilen 
Refik Saydam hiikiimetinin bahtiyarhgl 
i!f! gtpta olunacak bir mazhariyettir. Tek 
bajiDa bu muvaffakiyet bir hiikiimet ic;;in 
kafi derecede biiyiik bir muzafferiyet 
say1lmaga deger. Halbuki bizim hiiku
metlerimiz milli i~lerde tek muvaffaki
yetle iktifa eder heyetler degildir. Kaza
mlan her netice hallolunmu~ bir i~tir. 
Hiikiimetlerimiz ondan sonra, sanki hi~
bir !"Y olmam11 gibi, dahili ve harici bii
yiik i1lerimizi ayni kuvvetle takibde d<!
vam ederler. Cumhuriyet Tiirkiyesinin 
hayatmda Refik Saydam hiikiimetinin 
bu kaidedeo bir istisna te&kil etmedigini 
ve elrniyecegini ilave edelim. 

Hatay meselesinin bugiin yann tahak
kuk edecek kat'i hallile evvela biiyiik bir 
hakk1 yerine getirmi1 oluyoruz. Sulh mu· 
ahedesinde bu milli Tiirk belgesinio uk 
ve kiiltiir babmlarmdao Tiirkliigii esasile 
ona gore hususi bir idareye tabi tutulmas1 
F ransa ile bizinl aramtzda takarriir et
mil bir key(iyetti. Hususi idare muhtelif 
safhalardan ge~tikten soora onun bu milli 
bolgeyi Tiirk anavataoma ilhaktao ba,ka 
bir !"kille tam tahakkuk ~tklini a!amJ
yacagt anla11lm11 ve i1te 1imdi bu icabd1r 
ki yerine getirilmekte bulunmu1tur. 

Sonra Hatay meselesile ikinci bir ka
zanc olarak Tiirk - Franstz dostlugunu 
ihya ve iade ehnil oluyoruz. Hakikateo 
an • an<! vi bir mahiyeti olan bu dostlugun 
Tiirk milll vicdamnda kuvvetle yer tutan 
hakh bir da vadan dola}'l az~ok golgeli 
bir vaziyette kalmas1 otedenberi dost ve 
adeta otedenberi dost olmak i~in yarahl
mlf iki biiyiik millet ic;;in cidden yeri ol
mlyan bir eksilr.likti. Uzun izahlara oe 
hacet vard1r ki son ylilann milletlerarast 
miinasebetleri baklmmdan oniimiize koy
dugu safhalar Akdeniz ve Y alr.m1ark sa
halannda Tiirk- !ngiliz - F rans1z ve Rus 
dostluklannm tabiiligini n zaruriligini 
biitiin ac;tkh&l ve biiliin kat'iligile ortaya 
lcoymu1 bulunuyor. 

Milletlerimiz ic;in ne biiyiik 1ereftir ki 
bu samiml dostluk esasen hic;bir millete 
kar11 herhangi derecesinde bir tecaviiz 
kasdini ihtiva etmeyip miinhaman sulhun 
muhafazast gayesini takib elrnektedir. 
Bu ~trefli kazancm biiyiik luymetini biz 
Tiirkler kadar F ranstz dkiinumumiyesi
nin dahi ayni ebemmiyet ve kuvvetle tak· 
dir etrnekle olmaSJ cidden ~ole sevioilecek 
ve hatta iftihar olunacak bir keyfiyettir. 

l1te Hatay milli davamtzm en hakh 
olan !"klile en kat'i bir hal suretine ikti
ran eylemesi dahili ve harici boyle biiyiik 
neticeleri doiurmakta ve ondan dolay1 
bymet ve ehemmiyeti alabildiiiine artm11 
ve yiikselmi1 buluomaktad1r. 

Tiirk • F ranSIZ dostlugu Halay davaSJ 
iizerinde safha safha biiyiik imtihanlar 
gec;irdi. En nihaye! vanlan kat'! hal 1ekli 
nihai bir imtihamn iki taraf i~in de biiyiik 
muvaffakiyet ve hatta muzafferiyetini 
te,kil ediyor. 

Son soz olarak Hatay milll davam1z 
iizerinde Tiirk efkanmn Milli Seflerimi
zin gorii1 ve isteyi1lerine tamamen mula· 
h1k asabi yekpareligi bugiin biiyiik bir 
zafer halinde en hakh miikafahm kazan
ffill oldugunu tebariiz ettirdim, ve bun
dan dola}'l biiyiik ~tflerimizle milli hii
kiimetlerimize milli liilcranlanmtzt arzet· 
mi1 olalun, ve bizzat biiyiik Tiirk m.ille
tini biitiin samimiligimizle tebrik edelim. 

YUNUS NADI ............................................................ 
~ocuga ~arpan kamyon 

~ofor Siileymanm idaresindeki kam
yon, Beyoglunda Necat>bey caddesinde 
oturan 6 ya~lannda Turbans ~arparak 

yaralanmasma sebebiyet venni§tir. Su~
lu ~ofor yakalanm1~llr. 

dondiigiinii i1itti. Andre uyanmtj, bir gO.. 
ziinii a~mlf, pencerenin ac;1k oldugunu gO.. 
riince iirpererek on a: 

- Liitfen pencereyi kapar mtsm? di
ye seslenmi§ti. 

Mizzi cevab v<rmedi. Y almz ba~m 
c;evirdi ve kocasma sert sert baktJ. Bu ba
k11ta gizli maoalann milyonda birioi an
lamak zahmetine katlanmtyan Andre, 
yorganma biiriinerek tekrarlad1: 

- Pencereyi kapa diyorum Mizzi, 
donuyorum burada! 

Mizzi ititmemezlige geldi. Andre bir 
SJc;rayJ§!a yataktan ~1ktJ. Geldi, pencere
yi luzla vuraralc lea path. Sonra: 

- <;athk yahu! Elalemi dooduracak 
mJStn bur ada? 

Diye homurdanarak tekrar yataga gir
di, yath. 

Andre'nin yataga uzanmasile b~:aber 
Mizzi yerioden fulamlfh. Andre, ofkesi 
ba~ma s1~ram1! bir hal de haykJTd:: 

- Eger pencereyi tekrar ac;maga kal
hrsan, tokad1 yersin. Onceden haber ve
reyim I 

Mizzi omuzlanm silkti, sonra egildi, 
yerden bir iskarpin teki alarak var kuv· 
vetile cama hrlatt1. 

Cam, biiyiik bir jangntile kml:nlj, 

Uzak~arkta vaziyet 
vahamet kesbediyor 

[Ba§tarat• 1 Inc! •ahlteae] 

hiikiimetio icab dtigi tedbirleri almakta 
oldugunu, Am erika ve F ranstz hiikiimet
lerile de aynca istijarelerd<! bulunrnakta 
oldugunu soylemittir. 
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Japonlar yeni tedbir alryorlar 
Tokyo 15 (a.a.)- Tientsin'd<!n Ja

pon telgraf ajansma gelen bir telsizde 
Tientsin' deki imtiyazh lngiliz mmtaka • 
stna kar11 yeni bir tak1m tedbirler alma- uL-:=:+--I--4-!-+=.=-1--1-=1'-~-11= 1 
cag1 haber verilmekt<!dir. 10 • • • 

Bu telsizde Tientsin'deki Japan rna· 1 l__LI•I_L 
L-~~~~~~~~~---~ 

kamatmm 1imdiki t<!dbirlerin matlub ga· 
yenin elde edilmesine kifayet etmemesi 
halinde yeni bir f!nerjik harekette bulun· 
maga karar vermi1 olduklan beyan <!dil
mektedir. Ayoi haberlerde Tientsin me
selesini halledecek yegane ~areoin mev
zii miizakereler olmayJp lngiltereoin Ci
ne kar~1 takib etmekte oldugu siyasetin 
tamamile yeniden gozden gec;;irilmesi ol
dugu ilave olunmaktad1r. 

Ayni haberde mevzii hal suretleri dev· 
rf!sinio maziyf! kanliDll ve biitiio imtiyazh 
ecnebi mmlakalan meselesini esash su -
ret!<! haJJi zamanmm gelmi1 olduiiu ne • 
tice olarak kaydedilmektedir. 

Mrntaka hududunda bir hcidi•e 
Tientsin 15 (a.a.) -Japan ablulta

smm ikinci giinii bir hadise iJ., ba,lamtl
hr: 

Bu sabah, imtiyazh nuntaka hudu • 

dunda tahrikat~1lar, 2000 Cinliyi, J apon 

barikadlanoa taarruz etmegf! te,vlk ey

lemi!lerdir. Mitralyozlerle mii!<!llah bir 

lngiliz askeri miifrezesile miihim miktar

da polis kuvvetleri vak' a mahalline gele· 

rek halk1 dag1hn11hr. 

lngiliz pre•tiji ne oluyor? 
Londra 15 (a.a.) - Avam kamara

smda muhafazakarlardan Moreing, Ja -

ponlan, $anghay' daki b.,ynelmilel imti -

yazh mmtakada !ngiliz iplikhanelerini 

J apon askerlerine i1gal dtitmek i~in bu 

iplikhanelerd<! kasden grf!V ~tkarmak!a 

itham elrni1tir. 
Moreing, islikbalde bu gibi hadiselerin 

tekerriir f!tmemesi ic;in muktazi t<!dbirlerin 

ahnmasm1 istemi1tir. 

Biitler, Moreiog'in beyanahnm haiti

kate muvaftk oldugunu .Oylemi, ve icab 

eden tedbirlerin almmt1 oldugunu ilave 
etmittir. 

Mumaileyh, zikri ge~en iplikhaneler

deki tahrikihn J aponlarm kuvvetile ya· 

p1lm11 oldugunu ve Sang hay ve Tokyo

daki J apon makama!J nezdinde icab eden 

le§ebbiislerio yaptlnu! bulunduiiunu ilive 

etmi1tir. 

Bunun iizerine amele hrkasmdan Ben 

Smith, !OYI" demi1tir: 
«- lngilten:. kendi prestijini ne Za

man tamt!Jracak!Jr ?» 

Butl<!r, bu suale. cevab vermemi1tir. 

Soldan saga.: 
1- Zii~iird grupu (lk! kel!me). 2- Mek

t~b. tera ~v!r!raen!z Asyarun oenubund" 
b!r ada olur. 3 - Etraf101 ;ev!ren, b!r da.
ha tekl:ar ed.eraen!z tavutun ;lka.rd1~ au
lerden olur. ~ - B!r mu.sl.k1 alet!, harbde 
ele g~llen e,ya. ~ - f,\ekerl ;ol< b!r maa
de, ~hn. 6 - SUrtiklen!p gelen ll.aetter (ce
mll, b!r aoru eaat1. 7 - Slllhm lu.sunla • 
rmdan. 8 - TaUt arzular (cemll, b!r ka• 
run ~mi. 9 - Akar autardan, kOtell:. 10 -
Ev1n ytik.sell: yertndell:l ;tkmtl, giizel aana~ 
11 - Yanll§, esll:l devrln mOfllur kuman • 
aaolartndan. 

Yull:arJaan qa~ya: 
1 - Raylha Doefre<len (l.k1 IJ:ellmel. 2 -

Oiretmen, eua. 3 - B!r hayvan, kilcllJ 
cUrllm. ~ - Vukuu IJ:abll, b!r c!n.s para. 5 -
Harb gemllerlnde buluour, esll:l mabuc!lar 
aan. 6 - B!r vakltler bqa aarllmall: l;t 
kullanllan kum.JI4).a.r (cemll, blr emrln tez 
at. 7 - Sovyet Ru.sya11 vilcude get!Nne lb~ 
det eden (l.k1 kel!me). 8 - B!r rent, mu 
vafakat. 9 - Amca oAiu, cah!lln ltlne 11 
ramaz. 10 - Hararet veren, vllcuddell:l ~ 
tlhabtJ yer. 11 - Ooktell:l mah!Qklardan. 

Evvelld bulmaelUIJD balled~ tekU 
2 ft 4 r. ft 1 R I 10 11 
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Nit an meraaimi 
Top~ dairesi reisi merhum Ali Rena 

Pa§a ile ~ekerciba§l Hact Bekir zade 
merhum Muhiddin Ef. torunu ve Na21m 
Oskay loz1 Mualla ile emekli albay Mus
tafa Etref Lfilebu.rgazoglu ve M. M. V 1!!

kaleti Hava miiste~an albay Zeki Doj!a
nm kaymbiraderi !§ Bankas1 memurl:l
nndan Behzad LUleburgazm nij&n me -
rasimi dUn gece Ankarada Karpi~ sa -
lonlannda akraba ve dostlan huzurlle 
yapllml§ttr. Tarafe}'lle saadetler temen
ni ederiz. -···-Oliim 

Polis miidiirii Agah Bey k121 Bayan 
Fltnat, diinkii pe~embe giinii vefat et
mi§tir. Cenazesi cuma giinii ogleyin <;a
pada Ktz Ogretmen okulu yarundaki 
evinden kaldmlarak i;iehremini camiin· 
de nama2.1 k:lhndtktan sonra Topkap1da 
aile kabristaruna defnedilecektir. 

Y apt ~leri tesiaab ilam 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan ~: Ankarada yaptmlmakta olan Atatiirk lisesi te

sisattdJ.r. Ke$if bedeli 141,969 lira 21 kuru$tur. 
2 - Eksiltme 3/7/1939 pazartesi giinii saat 15 te Nafta VekAietl Yap1 

ve !mar 1sleri reislig! Eksiltme komisyonu odasmda kapall. zarf usu
lile yaptlacakhr. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri evrak 710 kur~ bedel mu
kabilinde Yap1 ve !mar isleri relsliginden almabillr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in lsteklilerin 8348 lira 50 lruru~luk mu
valo;kat teminat vermeleri ve Nafta VekAietinden bu !~e girebilecek
lerine clair almml$ ehliyet vesikas1 ibraz edeceklerdir. Bu vesilra 
eksiltmenin vaptlacaJ!l giinden en az sekia giin evvel bir istida ile 
N ana Veklletine miiracaatleri ve dilek~elerine en az bir kalemde 
yiiz bin lirabk bu il;e benzer bir is yaptJklanna dair i~i yapbran 
idarelerden almrms vesika raptetmeleri lazliDdli'. Bu miiddet zarfm
da vesika talebinde bulunmtyanlar eksiltmeye girem!yeceklerdir. 

5 - !stekliler teklif mektublanm !hale gii.nii olan 3/7/1939 pazartesi 
giinii saat 14 e kadar Eksiltme komisyonu reisligine makbuz muka.. 
bilinde teslim edeceklerdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. •2270• {4190) 

Andre'nin, tehdidini yerine getirmesi far
zolmuttu. Fa kat, Mizzi, camt a~m11 de
gil, sadecf! kJTmtjh. ~u halde, ne onun 
dedigi olmuj\U, ne de otekinin. Andre 
yerinden ktmlldamadl, sadece homurdan 
dl: 

- Madam cenablannm siniri tuttu 
diye, biz burada bron1it olacajilz I 

Fa kat Madamtn siniri arhk yahjiDl!· 
11. Ofkesini, l:Jrd1g1 camdan almiJ, bir
denbire siikiinel bulmujtu. Sogukkaohllk
la cevab verdi: 

- Bronjitten korkmana roahal yak. 
6Jmezsin, merak etrne. ~unun ~UJasmda 
otuz al!J saatlik omriin kalch. 

- ihtano1za !ejekkiir ederim. 
Mizzi, kocasmto yiiziine dikkatle bak-

b. Andre'nin hra11 uzam1~b. Uyku ser
semligi de inztmam <!dince, bu hra1h 
yiiz, yalmz Sen Klu'daki sevimli Andre
yi degil, birgiio evvelki kaba saba, sini
re dekunur Andre' yi bile fersah fersab 
geride bJTahn karmakanjlk bir manzara 
arzediyordu. 

Gene kadm, Andre' nin yiiziinde dola
lan gozlerini, yiiziinii buru~turarak oteye 
~evirdi: 

- Aman, hr"ll uzam11 erkek ne sa
ki! jeymiJ yarabbi I dedi. Hele esmer o-

!ursa! 
Andre, hu§uneti brralop yaltailanma 

ibtiyac1 duydu: 
- Mizzi, diye yalvardt, gd bartf&• 

hm ... Gel yavrucag1m. Ben kabahk et
tim. Affet. .. Bizi bekleyeo korlcuoc teh
likeoin, !f!nin gibi bir gene luzm taham
miiliinii •JacagiDI diijiinemedim. 

Andre, dii,iindiikc;;e, Mizzi' yi hakh bu
luyordu. Ahamdanbf!ri aralannda ge~f!D 
sahneler, hakikaten, hep gene kammm 
izzeti oefsine agtr l!elecek jekilde neti~
lere baglaom1,h. Bir bak1ma kendisi de 
oelc hakstz degildi. Bekarhga o kadar a
bjm~ ve beUrhklan evlilige o iadar ani 
olarak g~mitti ki, bu yeo~ bayatm icaba

hna derhal int1bak etmeltle zorluk ~eki
yordu. Y aln1z kendin~ kendi ihtiyaclan· 
nt dii!iinf!n, her hareketinde serbesl Y•!•· 
maga, hi~bir kayJd tammamaga ah11lc 
bir in•an, nas1l olur da, kendinden evvel 
bir kadm1 dii~iinmek mecburiyetine, gii
nii sriiniine katlantr n ahprdJ. 

Mizzi'nin cevab vermedigini gor:;!lce, 
tekrar yalvartb: 

- Hay eli Mizzi ... Gel, !f!ni lesclli •· 
deyim ... Haydi, unul arhk ... 

Mizzi gogiis g~irdi. 
[Ark<lsl oarl 



Seyahat ve macera hikayeleri 
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Kum ~ollerinde ... 
-6-

[ Ge~en de! a ~rk- ,__R.!"'....,,_...~ 

Trll§ olan krsrmlarm 
hulusasr: Jean F ab
ret kimsesiz bir Fran
srz ~ocugudur. M ek
teb tatilinden istifa
de ederek A!rikada 
Biiyiik Sahra civa
rmda Gao'daki kll- !0->'-'<h' 

alann birinde zabit 
amca5! Robert' in ya
nrna gitmek istiyor. 
F akat yolda yanke
siciye parasrnr ve bi
letlerini ~aldrrdrgr i
~in bQ§rndan bin bir 
macera ge~iyor. Ni
hayet Pierre ismin
de diger bir delikan
lrnm otomobilinde 
~alii katederken ara
bamn makinesi bo

.,..,, _ _.. 

zuluyor. lkisi de ii- -oiiliiliiiliiiiiollri 
midsiz bir vaziyette kalryorlar.J I kum dalgalarr iqinde bocalarlarken rad-

Beklenilmedik bir yard<mm zuhuruna yo merkezi «Gencleri -tekrar ara}'lmz l» 
intizar ederek uzun saatler ge~irdiler. talirnabm biitiin istasyonlara ya}'lyordu. 
Birden Pierre hiddetle yerinden frrlrya- Hemen yerli siivarilerden bir krsmr yo-
rak: !a l;lkanldr. Tayyareler l;<iliin iistlinde u-

- Oyle de boyle de mahvolduk, de- ~rak ke1ifler yapmaya ~ah§trlar. Hey
di, ~iinkil su ve yiyecegimiz bittigi zaman hat ... Biitiin bu ~ah§malar faydasrz kalr
ollime rnahkumuz. Hareketsiz oturup can yordu. Seyyahlann hangi istikamette bu
vermeyi beklemektense kervan yolunun i- lunduklanna delalet edecek bir iz ve i§a
zini bulmaya ~alr§mak herhalde daha bir ret ele ge~irmek kabil olmuyordu. 
abllrca hareket olur sanrnm!.. Pierre ile Jean'm Adsar'dan ge~tik-

Arabamn ba1mda yalmz kalmayi iste- lerinin ancak ii~iincii giinii bir tayyare e-
miyen Jean: sash yoldan epeyce uzak mesafede ku-

- Allaha§kma, dedi, birbirimizden rna saplamp kahm1 olan otomobili gor-
aynlmryalrm! meye muvaffak oldu. Pilot, arabanm yoi-

Sonsuz ve hududsuz kumluk i~inde bir culannm pek uzaga gidemiyeceklerini 
yiiriime miicadelesidir ba1ladr. lki arka- tahmin ettigi i~in o mmtakayr adamakrllr 
da§ pek az bir zaman sonra miithi1 bir taradr. Gii~liikle, uzanmr1 kahm1 iki vii
yorgunluk hissi duymaya ba§ladtlar. <;iin- cudii farkedebildi. 
kii nekadar gidecekleri malum degildi Birka<r dakika i~inde tayyare en ya
ki ... Steak riizgar bogazlanm kurutuyor, km merkezi vaziyetten haberdar etti. 
keskin giine~ gozlerini yaktyordu. Serab- Geldiler, iki genci ahp dogru Gao'ya ge
larm viicud bulup kaybolmalan yekdige- tirdiler. Hastane otomobilinde cansrz gi
rini takib ediyordu. Ak1ama dogru ne bi yatan genclerden birinin yegeni Jean 
Jean'da, ne de Pierre'de tek adrm ala- oldugunu goriince, miilizim Robert Fab
cak takat kalmamr§ll. Yiyecek ve i~ecek ret' deki hay ret ve deh1eti tabit ta~min 
olarak mtlarma aldrklan yiikleri de agrr edersiniz. 
geldigi i~in attrlar. Son iimidleri de ar- Delikanhlar artrk oliim tehlikesinden 
t1k elden gitmi§ti. Yan baygrn bir halde kurtulmu§ sayrlabilirlerdi. Miilazim: 
uzanrp serildiler. Bir ara!tk Pierre tekrar - Hay aksi ~ocuk hay, dedi, ona 
kalkrp kervan yolunun izine dogru viirii- tarif ettigirn nakil vasrtalanndan istifade 
mek istedi. Jean da onu takib etmek ar- edecegi yerde neden bu otomobile hindi 
zusunu gosterdi. Heyihat ... lkisi de iki bilmem ... Fransadan hareket ettigi giin
ii~ metre ilerliyemeden yeniden }'lktldrlar. 

Art1k ortada hi~bir ses ve hareket yok· denberi merak ve endi~e i~indeyim ... 
tu. Yalnrz kumlann iistiinde krmtldama- Amca, benim de halim 1udur, diye iki 

satrrlrk bir mehub bile yazmadr. dan yatan iki viicud ... Riizg&nn savurup 
getirdigi kumlar yava1 yava§ bu kar .. ltr- Jean ancak kendine geldigi vakit am
Ian ortiiyor, Afrikanm korkunc gecesi casmm zihninde hasrl olan bu istifham 
mavi gokte parlak 1 ~1k!annr yakryordu. i~aretlerinin esrartnr <;ozdii. Ba§mdan ge-

IV <;en roaceralarr uzun uzadrya anlatb. 
Miilazim Robert Fabret merak ve he- Miilazim, yegenine pek fazla <;Jkr§Jnak 

yecan i~inde sordu: cesaretini gosteremedi. Onu bu basta ha· 
P k. · Jd ' Iinde iizmekten korkuyordu. Yalnrz: - e r netrce ne o u' 

Tayyare pilotu, zabite, deruhte ettigi - Bin nasihatten bir musibet iyidir, 
vazife hakkmda ~afsilath malumat verdi. dedi, bu felaket de sana adamakrlh bir 

Jean ve Pierre tam ~olde yollarmr 1•- ders olsun... COlle oyun olur mu hi~?.. 
§rrdrklan zaman, Adsar' da radyo istas- Sen galiba, Biiyiik Sahrayt Paristeki 
yonu, her tarafa, iki gencin akrbetile ala- meydanlardan biri sandm ... Kum derya
kadar olunmasr hakkmda telajh tela§h smm kat'iyyen 1akasr yoktur ... Hele senin 
haberler u<;urmu§!U. Hele frrtrna <;rktp da ve arkada§m gibi ihtiyatsJz davran1lacak 
arabadan hi<;bir yerde eser goriinmeyince olursa ... Bir miiddet sonra belki de tatili 
endi1e fazlalajml§ll. Seyyahlar sonsuz burada ge<;irmeyi arzu ettigin i~in pi§m~n 
•••m••unm••••••nm••u•••m••u•nu•••wnm••,•mm••u•mm••u•u•m•• olacakstn... Fakat, mektebe dOndiiS.iin 

<;ocuk portreleri 

Karsta kii~iik Mes'udenin ge~en 
kt~ ~ektirdiki resim 

zaman muhakkak ki hayat hakkmda da
ha derin ve miikemmel fikirler edinmi1 
bulunacaksm I 

- BITTi 

Dilnyada neler oluyor? 
* Kanada il.lirolerinden rniirekkeb bir 

seyahat kafilesi meroleketin §imal mm
takalannda §imdiye kadar viicudleri 
kimsenin malumu olmryan birkag yerli 
kabile ke~fetrni§lerdir. Bu kabilenin ka
dmlarl erkeklerden tamamile ayn birer 
kampta ya§amakta, evli olanlar, koca • 
larile ancak haft ada bir defa bulu§mak
tadirlar. 
* Atinada Teofil Rafini isminde bir 

kiiylii herkesin el yaziSindan ahlaklm, 
tabiatini anlamak ve istikballni ke§fet
mekle §ohret bulmu§tur. Her giin b!n
lerce merak!1 kendisini ziyaret etrnek
tedir. 'i:§in garibi, bu koylii, kat'iyyen o
kuyup yazma bilmemekte ve hatta iro
zasrm atamamaktadrr. 
* <;:ocuk hikayeleri yazmakla maruf 

Daniroarkah muharrir Andersen'in o
tuz mektu bu Londradaki bir arhrma es
nasmd ~ bizim par·amiZla 450 liraya sa· 
l!lm!§hl'. 

Jmeraklt ~eyler) 
1ki ihtiyar1n akibeti 

~-=~t~I(~TLI:Itlll: ; (FAYD~U .Bi~Gil~R I , c;oc· l)K lA~rl· labkbahn ~u;ekler1 
Rolanda, malum ya, ticaret filosu e.. 

hemmiyetli olan devletlerden biridir. ().. 
rada, bundan tam 58 sene evvel yani 
1881 de in§a edilmi§ Rapide ismindeki 
bir vapur, artJk fena halde ihtiyarladrgi, 
kullan1larmyacak bir hale geldigi i<;in 
ortadan kaldmlmak istenilmi§. Par<;ala
mp demirlerinden istifade edilmek iize
re Rotterdma'daki hurdac1lar tarafm -

:x=- n ~ Bir giin gelecek, Ankara veya !stan -
buda bir taraftan hatt1 iistilvada, diger ----·-

l"t ., .. 

dan satm ahnrm§. Vapurun kaptaru da 
seksen ya§mda imi§. Rapide'in ilk gene.. 
ligi amnda bu gemi iizerinde mi<;olukla 
i§e ba§laml§ ve kaptanhga kadar yiik -
selmi§. Zavalhmn eski dostundan ayn -
hrken duyacag1 rztrrab1 tahmin edersi- • 
niz. Fakat ne dersiniz, Rapide hurdac!la Ge~en hafta ingiltere Kuhna takdim edilmi~ olan Kanadah 

bc~izlerin be~incl dogum yildiiniimlerindeki halleri ra tesliro edilmek iizeer yola g1kanld11!1 
zaman an! bir f11'1Ina kopmll§, vapur 
balm!§, biitiin memurlar ve tayfalar 
kurtulmu§. ihtiyar kaplan ali! vapurla 
birlikte denize batrp gitmi§. Acaba, me. 
sele bir tesadiiften mi ibaret, yoksa ihti
yar kaptan bu i§i mahsus rnu yaptJ? Es
ki dostunu yabanc1lar elinde par<;alan
roaya mahkfun etmektense, birlikte iil • 
megi rni tercih etti? 

Kopek yiinii 
Kopeklerin tiiyiinden kuma§ yapmak 

acaba §imdiye kadar kirosenin aklma ni
ye gelmedi Camdan ipekli kuma§, kii
miirden tereyag1 ~1karan Almanlar ni~in 
bunu dii§iinmediler? Bir ingiliz kadm1 
evlld1 gibi sevdigi diirt kiipeginin tiiyle
rini toplay1p biriktirmekte, onlan bayag1 
yiln gib! ii\"irdikten .sonra iirlip kendi • 
sine bloz ve elbise yapmakta iroi§. Bu 

i~e evvela daha kii~ilk ve ehemmiyetsiz 
e§ya viicude getirmekle ba§laml§. :l1kiin· 
ce losa gorab, eldiven, e§arp viicude ge
tinni§. § imdi 'ba§tan a§a~ya insan vU
cudiinii ortecek entariler viicude geti.r· 
mesi her halde faaliyetini muvaffak! -
yetle ilerlettigine delalet eder. Yalanda 
yiizlerce, binlerce ikopegi toplay1p on • 
!ann klllanndan 1stifade ederek bir fab
rika a<;masma kim mani olabili.r. Hrua 
iitede beride kendilerine tesadiif olunan 
biziro sokak kiipekleriroizin itiban da 
belki bu yiizden artar .. Fakat her kiipe
gin tiiyii.nden ayni neticenin elde edile
bilecegmi pek timid etmiyoruz. 1 

QYUNLAR 
Mantar oyunu 

Kl§ID salonlarda, odalarda oynanacak 
oyunlardan bahsettik. Bir mUddetten • 
beri de a<;rk hava oyunlan tarif ediyoruz. 
Bu sefer de su ve denizde oynanacak bi.r 
oyunu ele ald!k. Yalruz §UDU soyliyelim 
ki, mantar oyumtnun oyunculan arasma 
dahil olabilmek il(in routlaka iyi yiizme 
b!lmek §Brthr. Bundan sonra da oyun-

culan·1 say1smm !ki mfsli kadar bayal!l 
§l§e mantan lilzlmdlr. 0 halde banyo 
kostiimlerin!zi giyerek deniz kenanna 
diziliniz. i<;inizden oyun §efligini deruh
de etmi§ olan arkada§mlz sizden evvel 
denize girer ve mantarlan suyun yiizii
ne serper, 30 a kadar sayma}'l miiteakib: 

- Dikkat! 
Diye bagrnr. 0 sesi i§iti.r i§itrnez her

kes denlze atrlrr. Her oyuncunun gayesl 
miimkiin oldugu kadar fazla man tar top
lamak olacaktu. <;iinkii birinciligi bu 
gayeyi elde eden kazanacakl!r. 

Eger kii~iik bir golde veya havuzda 
banyo ediyorsamz, oyun §effnin suya gi
rip manta.rlan serpmesine §iiphesiz ha
cet yoktur. Kenardan bu i§ yap1labillr 
ve 30 say1y1 miiteakib oyuncular suya 
girerler. 
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. Bilmeceyi ~ozenler 

Bilmeceyi do~ru <;ozenlerden bize fo-j 14 - Kemaliye 1stll<lal ilk okulu 336 
toi!raf gonderenlerin resimlerini bas - Refet Oguz. 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 15 - Beyoglu Faikp<l§a 30 numarada 
resmi <;lkmak mutlaka hediye kazanm1~ Yani Dralrulis. 
olroakhga delalet etmez. Miikafat ka - 16 - Adapazan Kemalpa§a ilk okulu 
zananlann ismi her a}'ln ilk haftasmda 39 Naciye Giller. 
ne§rolunan biiyiik listeye yazrlll'. Sol- 17 - Ceyhan Sakarya ilk okulu 277 
dan saga sua ile: Ahmed Akar. 
1- Hendek roerkez ilk okulu 134 Mu

kaddes Bayrak~1. 
18 - Ordu orta olrulu Dol!an Sayer • 

man. 
2 - KI:rklareli orta okul 320 Hiiseyin .............................. u ......... , ................. . 

Sert. 
3 - Karabiik 1stasyon caddesi Y1ldJz 

lokantasmda garson Hasan. 
4- Mudanya ilk okul Ziya Uyaruk. 
5 - Golciik deniz fabrikalan tnce i~ 

.tornacJSI Muammer Diiz. 
6 - Cenub Demiryol!an c;:obanbeyd~ 

Serve! Aktiire. 
7 - Divanyolu Ticarethane sokag1 9 

numarada F. Giing&r. 
8 - istanbul 3 iincii <ilk okul 427 Tux

han. 
9 - Diyarbalor avukat Metfnin oglu 

Muzaffer <;agm. 
10- fiskiidar Pa§alimam Susuzbag 17 

numarada Cemll Pamir. 
11-lzmir llayrakl1 caddesi 27 numa

rada Nezahat tlzdamar. 
12 - Daday ilk okulu 77 Sal!haddin 

Sezer. 
13 - Kema!iye lst!klal ilk okulu 472 

Hilseytn Bali. 

Ben de para verdim! 
Kii<;iik Fethi slnemaya girel'ken lk! 

ii<; giindiir giindeliginden biriktirdigi 
yirmi be§ kUl'll§un bir anda cebinden 
kaybolup gitmesinden dola}'l miiteessir
di. Fakat giizel bir film giirecegi i~in de 
seviniyordu. Kendisine yeri gosterilince 
ne§'esi yeniden ka<;ll. <;iinkii ti1Jll iiniin· 
de kocaman §apkah bir hamm oturmU§• 
tu. Ba§ka bir tarafa otunnasma da im
kan yoktu. <;iinkii salon agzma kadar 
dolu idL 

- Bayan teyze, dedi, §apkamzdan go
remiyorum. Lutfen §BpkamZI 8§a~1 ahr 
ffilSJnlZ?. ' 

- Alamam. 
- !yi ama, ben buraya girmek \~in 

yirmi be§ kuru§ para verdiro. 
Kadrn cha ha ha ... diye giildii ve §U 

cevabr verdi: 
- Ben de bu §Bpkaya tam on iki lira 

verdim. 
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taraftan da lrutublarda yeti§en <;i<;ekleri 
bir araya getirmek rn iim'kiin olaca.kt. 
<;Unkii, tayyare seferleri sayesinde h~r , . -

l~rrJ .___,_ --~ ~ --
memleket muhtelif uzak yerlerdeki ~~
<;ekleri pek krsa bir zamanda sinesinde 
tophyabilmektedir. §imdiye kadar ara
ba, ~endifer ve vapurla ta§man l;i~ek
ler, yolda solmakta, YJpranmakta ve bo
zulma!ota idL Bugiin tayyare vaSitasile 
a.rzlTnlzm her hangi bir noktasma ~ar ~ 
<;a'buk giitiiriilebilecegi i~in o rnahzur • 
dan eser kalmaml§tlr. Muhtelif memle
ketlerde bu ~ekilde celbolunan fidan ve 
kOkler hemen topraga dald11'1larak tut • 
turulmaya l(ah§rlrnakta ve o ikliroe al1• 
§IP yeti§mesine gayret edilmektedir. ~ 
nun !~in ~akmda hi~ g6rmedigimiz, hat· 
ta viicudiinden haberdar olmadigmtlz 
~i<;ekleri koklaYJp vazolarlTnlza koyaca
l!lmlza, yahut elbiseleriroizin yakasma 
takaca~rmlza emin olabiliriz. 

2000 aene evvelki telefon 
<;inin, eskl Tiirk

lerin memleketi gi
bi ilk medeniyet 
yatal!l oldugunda 
§iiphe yoktur. Av • 
rupal!lar heniiz 
vah§i hayvan deri
lerine sarm1p ma
l}arala.rda ya~arlar
ken, c;:inliler ve 
Tiirkler, Asyanm 
ortasmda bugiinkii 
medeniyet saraylarm1 anduan konforlu 
U~anelerde oturuyorlard1. Bunlan he· 
nilz biitiin diinya bilmez, sadece bilme
dfl!l o mu? <;indeki me~hur cBUyiik 
Sed> in memleketin herlcden tecaviiz 
edilmesine mil.ni olmak gibi milhiro bir 
vazifesi yamnda diger ehemmiyetli bir 
rol oynad!gma da herkes vaklf mldrr? 
<;in duvanmn bi.r hassaSl da blr tarafm· 
dan siiy!enen !Aklrdrrun 1500 metre ka
dar ~aklarda duyulmasrdrr. Bu suretle 
beher 1500 metreye bir telefon memu • 
resi konarak Pekinden Tibet'e 24 saatte 
konu~mak miimkiin oluyordu. §imdi a
radan 2000 sene gCl;ti. Ayn! neticeyi el
de etmek !~in iki ay laz1m. c;:iinkii Pekin 
le Tibet arasmda telefon ve telgraf mu
haberesi henilz tesis edilmemi~tir. 

Fir'avunun borulari 
Tutankamon 'un 

mezarmda tetki • 
kat yapan tngillz A· 
lirolerinin nrada b!r 
~ok E'Ski e'l)'a ele 
ge~irdiklerl ma • 
lfundur. Bu arada 
Fir'avunun saray bandosu tarafmdan 
kullan1lan bir taklm borular da mev • 
cuddur. BaZ! Ataerikah ziya.rtCl;iler Ka
hlre miizes!nde bu borulan giiriince ne 
tarzda ses gtkardrklanm merak etmi~
ler ve MISir hiiki1metinden Tutanka • 
mon'un borularile bir lronser verilmege 
miisaade etmesini rica eylemi§ler. M:mr 
hiikfuneti, teklifi reddetmemi§. <;alg1C1· 
lar bu borulardan ancak ik! nota, yalnrz 
csi> lle ere. sadalanrun ~lkanlabildi~i
nl, fakat o seslerin de baZ! par<;alan <;al
maya kafi gelecegml siiyliyerek ise gi
ri§ml§ler. Amerlkablar konseri sade 
bizzat dinleroekle kalmaml§lar, bir 
stiidyoda tekrar ettirip plaga da ~ektir
mi§ler, birer hatlra olara.k o plaklan a· 
hp memleketlerine giitiinnii§ler. Ne tu
haf lnsanlar! 

I Haziran bulmacas1 I 
I 

II 

/3 2 
Yukanki §ekildeki bo§ hanelere 1 le 

16 arasmdaki rakamlan o suretle yer • 
le§tiriniz ki, her hangi taraftan olursa 
olsun, toplandr~l zaman yekilnlan 34 
~1ksm. Hatta kii§eleme bile .. Yalmz 1 le 
16 arasmdaki say1lardan buraya kon • 
mu§lan bir daha yazmamak ve kendi 
koyaca~ruz rakamlan da ancak bir defa 
yru:mak §arltll'. 



10 CUMHURMT 

MAZON MEYVA TUZU 
Haz1mS1Zhk, ,i,kinlik, bulantl, gaz, 
sanc1, mide bozuklugu, barsak ataleti iNKIBAZ :a;•:·:~~;~:a; MiDE 
ek,ilik ve yanmalaunda ve biitiin MiD E, BARS A K bozukluklannda kullan1n1z. 
HOROZ markasrna dikkat. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutam1yan mUmasil mUstahzarlardan daha 
~abuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. Yalmz toptan satJ~ yeri: Mazon ve Boton ecza deposu. Yenipostane arkasl No. 31 Istanbul 

~- Beyoglu Valaflar Direktorliigii ilanJan II Devlet DemiryollarJ i~letme U. Miidiirliigiinden: 

Semti Mahallesi 
Galat~ Yenicami 
Beyoglu Kamerhatun 
Kasrmpa~a Camiikebir 

Kirallk emlak 
Sokak 
Arabkayyrm 
Catlkka~ 

No. 
7 

19 

Cinsi 
Diikkan 
Apr. 2 

G. Hasanpa~a Tabi 32 Ev 

nci daire 

Yukanda yazih emlakin 31/5/ 940 l(iiaii sonuna kadar kiraya verilmesi 
10/6/939 giinilnden itibaren bir ay milddetle pazarhga birakllrnt§tir. istekli
lerin her giin rniiracaatleri. (4273) -:<-"'raltk emlak 
Semti Mahallesi Sokak No. Cinsi 
Taksim Ayaspa~a Acice~me 18/20 Ap. 5 inci daire 

• • • • • • » 2 nci 
Beyoglu Kamerhatun Cabkka~ 19 • 1 inci 
,Si~li Bilyiikdere 351 Ev 

• 
Tophane Kihcali Top~ular 325/1 Dilkkan 
Fmdikh Perizathatun Meb'usan Cami rnahalli 

Yukanda yazih em_lak 31/5/940 sonuna kadar kiraya verilmek iizere aq1k 
art!Jrmaya konrnu$tur. Isteklilerin 16/ 6/ 939 giinil saat 14 te miiracaatleri (4010) 

l ........ is.t.an•b•u•I .. B .. el•e•d•iy•e•s'.· .. il•a•n•l•a•r•I ....... I 
16/6/939 Cuma 1 - 325 
17/6/939 Cumartesi 326 - 489 
19/6/939 Pazartesi 490 - 800 
20/6/939 Sah 801 - 1018 

Belediye emekli ve oksiizlerinin haziran 939 il~er ayhklan 
gosteri!en giinlerde ve cilzdan stra sayilarma gore verileceginden 
hiblerinin ciizd.anlarile Ziraat Bankasma miiracaatleri. 

yukanda 
ayhk sa_ 

(4313) -Beber metre murabbama be0 lira bedel tahrnin olunan Aksaray yangm 
yerinde 24 ilncii adada 955/3 harita numarah arsanm arkasmda yiizsiiz 216 
metre rnurabba1 Belediye rnah arsa sablmak .lizere arttJrrnaya konuimu$tur. 
Sa,tnamesi Enciimen kalemin<!.e goriilebilir. Istekliler 81 lira]Ik ilk terninat 
makbuz veya rnektubile birlikte 19/6/939 pazartesi giinii saat 14,30 da Dai
rni Encilrnende bulunmahdirlar. (3932) 

CADDE BOSTAN 
OTEL ve GAZiNOSU 

Bayan A Y T E N idaresinde 
17 Haziran Yarmki Cumartesi giiniinden itibaren 

Misu Radyosu ile Prag ve Karlspad Splanadasi Orkestras1 me,hur 

MARCO - BABEN CAZI 
ve 5 Semboys - ~ayam hayret ~antoz MARY GEE - DUO 

- MYRON tarafmdan Modern ve Akrobatik danslar 

Karahalb · Belediyesinin 

Sand1g1 in~atmm Kapali 
Hamam ve 
Zarf Usulile 

Bugu 
ilam 

A - 1n$aatm ke&if bedeli 10103 lira 10 kuru&tur. 
B - Muvakkat teminat 757 lira 73 kuru~tur. 
C - 1hale 20 giin rnilddetle 4/6/939 giinilnden 23/6/939 cuma giinii saat 

15 te Karahalh Belediyesi binasmda toplanacak olan Eksiltme Komis. 
yonunda yapJ.lacaktJr. 

D - Miinakasaya i~tirak edeceklerin bu i:;e ebil olduklarma dair fen 
dairelerinden ehliyeti ohnas1 laz1mdir. 

F - !& bu in~aat ihalenin bitirninden alb ay sonra ikmal edilecektir. 
G - Bu i:;e aid :;artnarne plan vesairesi bilabedel Karahalli Belediye

sinden istenecektir. 
G - Kapah teklif zarflan muayyen giln ve saat 16 da Karahalh 

Belediyesine verilmi~ olacakt1r. ( 3768 ) 

~oruh V. Bor~ka kazasi idare heyetinden : 
Bor~ka kazasi Hususi Muhasebesine 928 - 938 yJ.llar• bina ve 932 - 938 

yillan binaya munzam ikbsadi buhran vergisinden 51071 lira 54 kuru; 
borclu ingiliz Murgul bak1r madeni fabrikasmi Kokases Koper namile tem
si1 eden Anonim ~irketin bu borcunu tediye etmedi}inden otiirli sozii 
ge~en ~irkete aid olan Murgul nahiyesinin Damar ve Kiire koyii huduc!,. 
Ian i~inde ve verginin 398 ila 415 numaralarmda kayidh 50700 lira k•y
metinde on sekiz aded havai hat siitunu ve hath ile gene avni koyler hu
dudlari i~inde ''e verginin 33 numarasmda kayidh 4500 lira klymetinde bir 
ve 35 numrasmea kay1dl• 4000 lira kiYrnetinde bir ve 37 numarasm(l,, ka
yidh 6000 lira kiymetinde '\ir ve 38 numarasmda kav1db 6000 lira klyme
tinde bir ve 39 numarasmda kayidh 2000 lira kivmetinde bir ve 29 numa
rasmda kayidh 2000 lira kiymetinde bir ve 31 numarasmda kaytdli 8000 
lira klymetinde bir ve 32 numarasind.• kav•dh 5000 lira k1vmetinde bir ve 
34 nurnara.smda kayidh 5000 lira ktvmetincle bir ve 30 numarasmda ka
yidh 1000 lira kiyrnetinde bir zi cem'an on bah binasJ ve gene wni koy_ 
ler hududlan i~inde ve verginin 28 numarasmda kayidh 660 hektarda 
330000 lira klymetindeki arsas1 ilzerlerinne tahsilat komisvonunca haciz va
zolunarak tahsili emval kanununun 13 iincii maddesi mucibince Bor~ka 
kazasi id.are heyetince 6/6/939 tarihinden itibaren yirmi bir gun miiddetle 
a~Ik artbrmaya ~Ikanlm1~t1r. 

Talib olanlarm % 7,5 pey akGesini yahrarak milzayedeye istirak edebi
lecekleri ve fazla malumat almak istivenlerin de 51 numara ile Bor~ka kazasi 
idare heyetine milracaat etmeleri ilan olunur. (4301) 

Tiirkive Biiviik Millet Meclisi 

in$aat Komisvonundan: 
1 - Ankarada Yeni;ehirde Devlet mahallesinde veni yap1lacak olan 

BiiyUk Millet Meclisi binasmm 30 mayis 1939 tarihinde nlukarrer olan ihale 
giinilnde verilen teklif komisyonca lay1k hadde goriilrnemis oldugundan 
eksiltmenin yenicl.en yapilmasi takarriir etmi$tir. 

2 - !!:ale 26 haziran 1939 pazartesi giinii saat on beste kapah zarf 
usulile Biiviik Millet Meclisi in;aat Komisyonu odasmda yapiiacaktJr. 

3 - !steklilerin evvelce gazetelerle 14. 20 ve 27 nisan 1939. 4, 11, 19 
rnayis 1939 tarihlerinde ilan edilen ~artlara gore hareket etmeleri l~zimd1r. 

4 - 19 haziran 1939 pazartesi giinil ogleye kadar mali ve fenn! eh
liyet vesikalanm insaat Komisyonuna bir arzuhalle tevdi ederek eksiltmiye 
girebilmek t~in Iaz1m olan vesaiki almalan ;arthr. • 2093 • ( 3893 ) 

Sara~ el i~i ve 
diker erkek 

makine kalfasile makine 
ve kadm terzi aramyor 

ile 

1 - Tophanede 2 No.I! dikim evi iGin sara~ el ~i ve makine kalfasi 
ve aynca makine ile elbise diker erkek ve kadm terzi almacakt1r. 

2 - Yas ve askerlik nazan dikkate almmiyacakt1r. 
3 - Ucret haftahk verilmek iizere taliblerin hiisniihal ve tifo as1 I<a-

gidJ.arile birlikte hemen Dikirnevi Mildiirliigiine miiracaatleri. ( 4009) 

Yolcu katarlarmda izdihami onlemek ve volculugun daha milsaid ~artlar 
altmda yapilrnasmi ternin etmek rnaksadile 15/6/939 tarihinden itibaren 
Ankara - Havdarpa~a _ Ankara arasmda i~liyen 1 ve 2 No.h Andolu ekspres 
katarlarile 3 ve 4 No.h siir'at katarlarmdaki birinci ve ikinci smu araba
larda rnevcud yer adeili nispetinde bilet satilmasi mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci smif yer i~in 
25 kuru~ ve beher ikinci smlf yer icin 20 Kr. tediye etmek ~artile : 

A - Ankara - Haydarpa~a arasmda ve miitekabilen hergiin seyrilsefer 
eden 1 ve 2 No.II Anadolu siir'at katar1. 

B - Pazar, sah, ~ar0amba ve cuma giinleri Ankaradan hareket eden 
3 No.h siir'at katan; 

C - Pazar, sah, per;ernbe ve curnartesi giinleri Haydarpa~adan hare. 
ket eden 4 No.h slir'at katan; 
i~in Ankara ve Haydarpa~a mebde garlarile Polath, Eski;ehir, Karakoy, 
Bilecik, Arifiye ve !zmit mutavassid istasyonlardan yer kuponu temin ede
ceklerd.ir. 

Yer kuponlarmm san~ rnahalleri ve zamanlan 
1 - Ankara gan; 

A - 3 No.h katar i~in katarm hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 
No.I! Anadolu katan iGin, katarm hareket edecegi gilniin saat 8 inden 
itibaren; 

2 - Haydarpa;a gari; 
A - 4 No.I! siir'at katan ile 2 No.h Anadolu silr'at katan i<,;in hare

ket saatinden 24 saat evvel; 
3 - Polath istasyonu; 
Bu katarlann Ankara ve Eski~ehirden hareketlerinden sonra; 
4 - Eski~ehir gan; 
Polath ve Karakoyden hareketlerinden sonra; 
5 - Karakoy istasyonu; 
Eski0ehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik istasyonu; 
Eski.ehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arifiye istasyonu; 
Bilecik ve 1zmitten hareketlerinden sonra; 
8 - Izmit istasyonu; 
Hayd,arpa~a ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
Yer kuponlari satacaklar, 
Mutavass1t istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest yer nispetinde 

yer kuponu sablabilecektir. 
Yolcularm aldiklan yer kupon1armi gicl.ecekleri mahallere ve kondilk

torler tarafmdan toplamnciYa kadar muhafaza etmeleri laztmd1r. 
1 ve 2 No.h Anadolu siir'at katarlarmdaki biltiln birinci ve ikinci 

smu yerlerin evvelden kapablmasi zaruridir. Yer kuponu alrnam1~ olan 
yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

• 3 ve 4 No.I! katarlarda yer kuponu alamiYan volcular bu katarlard.a bu
lunan serbest arabaya binebilirler, ver kuponu almaksizm No.I! yerleri 
i~gal eden yolcular i;gal ettikleri yerleri terketmiye mecburdurlar. 

Bu me,;zu hakkmda Ankara ve Haydarpa~a garlarmm istihbarat Bii-
rolarmda daha mufassa1 maH1mat almabilir. ' 

Urn urn! istirahatin 1 ve herkesce matlilp intizamm temini i~in saym hal
kimizm istasyon ve katar mernurlarmm tavsiyelerine uymalanm ve tahsis 
edilip kuponlan verilen yerlerden ba~ka yerlere oturmamalanm ve her 
hangi bir ho~nudsuzluk vukuunda, dileklerini istasyon ve katar memurlan 
yan1nda bulunan oikliyet defterlerine yazlrlflol<>nm ebemmiyet1e rica ederim. 

Umumi MildUr. ( 4023) -Muhammen bedeli 5986 lira olan muhtelif cins ve eb'adda yuvarlak, 
dort ko§e, yassi hususi takim ve kalem ~elikleri ile askt yay1 iGin kanal~1 
t,;elikler 13/7/939 per~embe giinii saat (11) on birde ~aydarpaoad.a gar hi
nasi dahilindeki komisyon tarafmdan kapah zarf usuhle satm almacaktlr. 

Bu i:;e girmek istiyenlerin 4411 lira 95 kuru&luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflanm ayni giln 
saat (10) ona kadar komisyon reisligine vermeleri lazrmdJr. 

Bu i:;e aid §artnameler komisyondan parasJZ olarak dagiillmaktadir. 
(4276) -D. D./123 numarah tarife 15/6/1939 tarihinden itibaren Turan istasyo-

nundan yapllacak nakliyata, idareye veya ~ahsa aid sarm~h vagonlarla 
nakledilecek mayiata da te&mil edilmi~tir. 

Fazla tafsi!at i~in istasyonlara rniiracaat edilmesi. ·2350• {4286) 

HONKAR SUYU GAZINOSU 
A~Ilmi~br. Her Pazar iNCE SAZ hey'eti vard1r. 

Giizel San'atlar Akademisi Arthrma 
ve Eksiltme Komisyonundan ~ 

1 - Giizel San'atlar Akademisi iGin a~lk eksiltme usulile •225• ton Zon
guldak Kriple rnaden komilrii i!e .tOO• ton kok komiirii ahnacakhr. 

2 - Kriple komiiriiniin heyeti umumiyesinin muhamrnen fiab •3498,75>, 
muvakkat teminat miktan •262,50• lira, kok komiirilniln ise muham
rnen fiall •1805•, terninat miktar1 da <135,38. liradir. 

3 - Buna aid sartnameler bedelsiz olarak Akaderni idaresinden almabilir. 
4 - A~1k eksiltme 3 temmuz 939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 

14 te Cagaloglund<r Yiiksek mektebler rnuhasebeciliginde yap1lacakt1r. 
5 - Eksillmeye i&tirak edeceklerden kanunun arad1g1 vesikalard:>,n ba~ka 

939 mali yilma aid Ticaret ve Sanayi Odasi kagidi da talib edile
cektir. (4269) 

Sabhk di~ hekimi aHib 
Fotoy elektrik turu ile bir kabineye laz1m biltiln alat ve edevat, lami
nuvar kazan. atolye turu, formalar ve protez aletleri satllacaktir. Bursa 
Mektubcusu Bay ~evket Ertene milracaat olunmas1. 

Konya C. Miiddeiumumiliginden: 
1 - Konya Cezaevinin bir yiiiik ekmek ihtiyact 5/6/939 giinilnden 

26/6/939 giiniine kadar ( 15 ) giin mild.detle kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu$tur. 

2 - 30/6/939 tarihinde cuma giinii saat ( 10) da Konya Curnhuriyet 
Milddeiumumiligi dairesinde icra kllmacaktJr. 

3 - Talibler teklifnamelerini o giin saat ( 9) dan evvel Komsyon Ri
yasetine vermi~ bulunacakhr. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unundan has olacak ve talibler bedeli 
muhammeninin % 7,5 yiizde yedi bu~ugu olan ( 1655 ) bin alb yiiz elli be~ 
lira ( 64) altmis dort kuru~luk teminah muvakkatele.-i.ID teklifnamelerile 
birlikte Kom1syona vermis bulunacakt1r. 

5 - ( 4 ) iincil maddede nev'i gosterilen has ekmegin kilosu :;irndiki 
nark ile ( 9 ) d.okuz kuru~tur. 

6 - tlan vesair biitiln rnasraflar miiteahhide aiddir. 
7 - Fazla izahat alrnak ve ;artnameyi gi:irmek istiyenlerin Konya 

Cezaevi Direktorlil)1:iine rniiracaatleri Han o1unur. ( 3820) 

r Trikotaj ve ~orab el makineleri • 

I Yeni gelen en son sistem trikotaj ve ~orab el rnakineleri, biltiin yedek I 
parGalarile >ablmaktadir. Makinelerimizin provalan yapildiktan sonra tes

lim edilir. Adres: Galata, Murnhane caddesi, Nomiko han No. 14. 
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I Bozilyilk asliye hukuk mahkemes 
den: 

Bozilyilgiln Kasunpa§a mahallesin 
Halid oglu Hakktntn on be§ sene e 
!stikUl Harbinde sekiz ya§mda i 
kayboldugu ve aleyhine gaiblik ka" 
verilmesini anas1 ;;efika tarafmdan 
leb edilmekle ismi ge~en Hakkmm h 
yat ve mematmdan malfunattar olan 
hasm 29/4/940 tarihine musadif paz 
tesi gilnilne kadar bildirilmesi lilzu 
ilan olunur. 

Laboratuvar Y apbrtlacak 
Tiirk Hava Kurumu Genel 

Merkez Ba,kanhgmdan 
1 - Etimesudda Tilrkku~u alamnda yaptmlacak Hava Milste~arh 

Tecrilbe ve Muayene Komisyonuna aid laboratuvar binas1 in~aah kapa 
zarf usulile eksiltmiye ~lkanlmt~t1r. 

2 - Bu in~aatm rnuhammen bedeli ( 81,450) lira ( 70) kuru~tur. 
3 - !steklilerin bu i~e aid ~artnarne, ke~if vesaireye aid evrakt Tilr 

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

4 - Eksiltme 26/6/939 pazartesi gilnii saat 16 da Tiirk Hava Kurum 
Gene! Merkezinde toplanacak Komisyon tarafmdan yap1lacakt1r. 

5 - Eksntmive girebilmek i~in isteklilerin teklif mektublarile birlikt 
a~agtda yazJ.11 teminat ve vesaiki ayni giin saat 15 e kadar Kornisyon Reis 
ligine tevdi etmi~ olmalari lazimd1r . 

6 - Muvakkat teminat miktan ( 5,322) lira ( 53) kuru~tur. 
7 - Eksiltmiye girmek istiyenler 2490 nurnarah kanundaki ~artla 

haiz olduktan ba~ka en az ( 60,000 ) lirahk miimasil bir bina in~aatm1 rnu 
vaffakiyetle ba~ard1klanna dair vesika ibraz etmeleri lazimd1r. ( 4221) 

Orman Koruma Genel 

Komutanhgmdan: 
1 - Orman Koruma Gene! Kornutanl1gmm tstanbulda Talirngah era 

ihtivaci i~in iki y:ii.z elli bin kilo ekmekle elli be~ bin kilo si)1:Ireti kapah 
zarf eksiltmesile ihalesi 27 haziran 939 salt giinii ekmegin saat 11 de, e · 
saat 14 te Ankarada Yeni~ehirde Orman Korurna Gene! Komutan1Ig1 bi. 
nasmda Satmalma Komisyonunda yapJ!aukt1r. 

2 - Ekmegin muhamrnen becl.eli 23850 ve etin 17600 liradir. 
3 - Ekme)1:in muvakkat teminatJ 1788 lira 75 kuru~. etin 1420 lirad1r. 
4 - ~artnameleri bergiin parasiz olarak istanbul ve Ankara Kornis• 

yonlarmda i(oriilebilir. !steklilerin muvakkat teminat ve kanun! vesikalarile 
birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilan 
olunur. ( 4152 ) 

Ordu Halkevinin 2 nci Ktstm 

Y apt1rdacak insaatJ 
' 

Ordu C. H. P. 
1 - 25000 !ira ke# bedelli Ordu Halkevinln ikinci klsrm in;aatl vahldi fiat 

esas iizerin&m eksiltmiye konulmu;tur. 
2 - !hale 29/6/939 per$ernbe giinil saat 15 te Parti kuragmda ilyonkurulc• 

yapllacakttr. 
3 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktJ.r. 
4 - Bu i$e aid evrakl ke;fiye ve projeler Parti kaleminde g5riilebilir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1875 lirahk muvakkat tem!nat 

vermeleri ve ihale gilniinden nihayet seki~ giln evveline kadar Villi
yet makarnma rniiracaatle alacaklan eh!iyet vesikasile 939 yilina aid 
Ticaret Odas1 vesikasm1 ibraz etmeleri lazrmdtr. 

6 - Teklif rnektublarmm ikinci maddede yaZ1h saatten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabi!inde tlyonkurul Ba$kanhgma verilmesi laZ1mdlr. 
Posta ile gi:inderilecek mektublarm nihayet saat 15 e ·kadar gelmi§ 
olmalart aksi takdircl.e postada alan gecikmeler kabul edi!mlyecektir. 

( 3985) 

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayetimiz ~iftliklerine dag1tJ.lmak iizere 475 aded sap arabas1 

kapah zarf usulile satm almacakbr. 
2 - Arabalarm rnuhammen bedeli 34675 lirad1r. 
3 - ihale 29 haziran 939 per~embe giinii sa'lt 15 te Vilayet Dalm! 

Enciimeni tarafmdan yapilacaktir. 
4 - ~artnameleri Ankara, istanbul. Eski$ehir, Bursa, 1negol ve Ada. 

pazar1 Ziraat Miidiir ve Muallimliklerinde giirillebilir. 
5 - Eksiltmiye i~tirak edecek olan talibler muhammen be<!.elin % 7,5 

tutan olan rneblaga aid banka mektubu veya Hususi Muhasebe veznesine 
yatmlan depozito ak~esi rnakbuzile gosterilen gilnde saat 15 te Vilayet 
Encilmenine gelmeleri ilan olunur. • 2199 • ( 4089 ) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANON IM $1RKETI 

TESiS TARIHi -1863 

St•tllleri ve Tiirkwe Ciimhur~pet1 ile milnakit muka11elen•mes• 
2291 Numara/1 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilm1511r 

( 14/6/1933 tw"hll 2435 Numarab R~sml Oazere) 

Sermayesl: 

I htlyat akc;esl : 

10.000.000 lnglllz Llrasr 

1.250.000 lnglllz Ltrasr 

Tiirkiyenin· ba~hca !?ehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MAN<;ESTER'de 

MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN. I RAN, IRAK, fllfSTIN 
ve MAVERAVI ERDON'de 

Merkez ve $ubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE, LUBNAN 
ve HATAY'da 

filyalleri ve bUiiln Diinyada Acenla ve Muhabirleri vardtr 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesab• cari ve mevdual hesaplan kil$ad•· 
Ticari krediler ve vesail<l• krediler kii>adL 
Turk iye ve Ecneb• memlekeller uzerme ke>•de senedal •skonlosu. 
Borsa emirlen. 
Esham ve lahviliil . allln ve emlaa iizerine avans. 
Senedal tahsihi11 ve sa11e. 

En vilksek emniyet >artlar~m haiz kirahk 
Kasalar Servisi vardtr. 

Piyasanm en miisait ~arllarile ( kumbarah veya 
kumbarastz) lasarruf he~aplarr a~1hr. 
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KESK.iN KA~ELERi; Kmkhk, Nezle, Grip, Romatizma, ba~ ve di~ agnlanna birebirdir. Istanbul 

Bah~ekap1 SALiH NECA Ti 

-v!ADEN KOMORO i$LERi 
TUrk Anonlm ~lrketlnden : 

1 - ~irketimizce Somikok istihaalatmm tktuad Vekaletince 
teapit edilen tartlar dahilinde a a htma batlanmiftlr: Fiat Vin!r al
tmda F. 0. B. Zonguldak veyahud Zonguldakta vagonda teslim 
tonu 15 lirad1r. 

2- Sahtlanmiz timdilik yalmz Ankaraya veya Zonguldaktan 
itibaren demiryolile gonderilebi lecek tehirlere Agustos 1939 so

nun a kadar yap1iacak sevkiyata inhiaar edecektir. En az bir va
gon veya daha fazla mal satm almak isteyenler bu husustaki tart
nameyi alarak ~irketin Zonguldaktaki merkezine veya Ankarada 
Y enitehirde tllc;erler aokak 5 numaradaki biirosuna taleblerini ya· 
Zl ile en gee; 20 haziran 1939 tarihine kadar mezkur ~irket mer
kezinin veya biiroaunun eline vasJI olmut bulunacak tekilde yapil· 
mahd1r. 

3 - ~artname, Zonguldakta ~irket merkezinde veya Ankarada I 
Yenitehirde tllc;erler aokak 5 numaradaki ~iiroaunda bulunmak
tadir. 

Gayrimenkul Sat1s ilan1 
' 

ACELE AH~I ARANIYOR 
Diya rbak1r ve Havalisi iGin Turk tabiiyetinde, alafranga yemekleri 

pi~irccck bir KADIN AH<;IYA ihtiyac vard1r. Taliblerin (A. ) rumuzile 
176 pasta kutusuna yazile muracaat. 

Cenub Demiryollart Miidiirliigiinden : 
Cenub demiryollarmda bu kere 922 numarah fevkalade ve muvakkat 

bir seyri hafif tarifesi mer'iycte konulmu~ olup bu tarife mucibince Mar
dindcn Akt;akalP.ye veya miitekabilen sevkolunan 1 inci sm1f e§yaya a§a
gidaki makh.: doeru iicret tatbik edilmektedir: 

Ton ba~1pa 6,19 Turk liras1. 
Bu ucrct ara istasyonlara tatbik olunamaz ve AkGakalede ba~ka ta

r ifclPrdon mutch&ssil ucretlerle eklenilemez. 
i{cyfiyet saym halka ilan ve mutemmim malumat edinmek istiyen

lerin Karakam1~ta Cenub Demiryollan Mudurlugune muracaatleri rica 
olunur. . (4180) 

L inhisarlar Urn urn Miidiir liigiinden : I 
I - Sartnamesi mucibince 75,000 aded yuz kiloluk uziim ~uvah kapah 

zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 
II - Muhammen bedeli 31500, muvakkat teminat parast (2362,50) lirad1r. 

III - Eksiltme 19/6/939 pazartesi giinii saat 12,30 da Kabata&ta Levaztm 
ve Mubayaat ~ubesindeld Ahm komisyonunda yapllacakttr. 

IV - $artnameler her giin Levaz1m &ubesi veznesi!e tzmir ve Ankara ba&
miidiirliiklerinden (175) kuru~ mukabilinde ahnabilir. 

V - Miinakasaya gireceklerin muhurlli teklif mektublanm % 7,5 giiven
me paras! makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapah zarflarmt ihale saatinden bir saat evveljne ka<!.ar mezkiir ko
misyon ba&kanltjpna makbuz mnkabilinde vermeleri Hl.z1mdJr. (3838) -I - Sartnamesi mucibince 8 ve 2 numarah teknelere vazedilecek ma-

kinelerin montaj1 i~i pazarhkla cksiltmiye konmu&tur. 
II - Birincisinin muhammen bedeli ( 1000 ) muvakkat teminab ( 75 ) 

Jir ,, ve ikincisinin muhammen bedel! ( 950) muvakkat teminatt ( 71,25 ) 
l ira,h r. 

Ilf - Pa?arhk 26/VI/939 pazartesi l(iinii saat 15 te Kabata&ta Levaztm 
vc Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunc.a yapJ!acakttr. 

JV - Sartnameler hergiin siizii l(eGen &ubeden parastz almabilir. 
V - Jsteklilcr eksiltme iGin tayin edilen l(un ve saatte % 7,5 giivenme 

parasile birliktc mezkur Komisyona l(elmeleri. ( 4065 ) 

~-----~OKOLAKSIN " 
1 ndedi TABit, 2 adedi MUSHiLDiR. c;:OCUKLARA NISIF VERiLiR. I 
En muanni d ka b1zlarda bile tesiri kat'i lezzeti l(ayet Iatif rakipsiz miileyyin 
miishil ~ikolatas1du. <;ocuklar seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuru~. 

Zile Belediyesinden: 
1 - Zil-2 kazast merkezinde yapllacak elcktrik tesisatt ve santral 

binasJ in~aah kapah zarf usulile eksiltmiye konuhnu~tur. 
2 - Eksiltme Zile Belediye dairesinde 30 haziran 939 cuma l(unii saat 

10 da te&ckkul edccek ihale Komis;vonu tarafmc.an yap1lacakhr. 
3 - Bu in~aatm ke~if bedeli ( 47748 ) lira ( 60 ) kuru& olup muvakkat 

teminatt ( 3582) liradtr. 
4 - istekliler birinci zarfm iGerisinde Ticaret Odast vesikasma ve 

mali itibar mektubuna ve Naf1a Bakanhgmdan veya Tokad Nafta Miidur
lu_i!iinde' miitc~ckkil Komisyondan en az sekiz giin iince ahnmJ& miiteah
h idlik vcsikasm1 ve in&aatm fenni mes'ulivetini kabul etml& bir elektrik 
nouhendisinin noterlikGe tasdikli bir taahhiidnamesini ihtiva ed.ecektir. ikinci 
zarfm iGinde muvakkat teminat mektubu ile teklif mektubu bulunacakttr. 

5 .- tstcl,liler fazla maliimat almak iGin ihalec.en once hergiin Zile 
Belcdiyesme ve Ankarada Belediycler tmar Heyeti Fen $eflii!;ine ve !stan. 
bulda Taksim Ayy1' ·hz Palas numara 3 te muhendis Hasan Halid I~1kpmara 
miiracaatle proje y.e plilnlar1 ( 10 ) lira bedel mukabilinde alabilirler, (4181\ 

YILDIZ* 

16 nc1 saytst 

BUGUN CIKTI 
Bu say1da: 

Biiyiik vals filminin dilber ytldlZl 
Miliza Korjus'un hayah • Hangi rc
jisiir, hangi ylldlZl ke§fetti? • fi~ 
ahpab ~avu§larm bir makalesi: Biz 
deli degiliz - Stiidyolarm sondiir • 
diigu a§klar. Sinemanm en tath ka
dim: Jean Parker- Gary Gooper ve 
Morle Oberon'un son filimleri: Gov
boy ve Bayan - Sinema gokiinde t
talyan yildizlan . Charles Boyer • 
Ayr1ca hikayeler, karikatiirler, tab
lolar, ftkralar ve filim dedikodulan 
v.s ..... .. .. 

VILDIZ 
TUrklyenln blrlclk , e,slz ve 

raklbslz Avrupal mecmuaa1d1 
4 renkll nefls kapak, ba,tan 

a, a§1ya renkll 52 sahlfe. 

Her yerde 15 kuru~ 

SAPiKSIN 
Satr diSkUime va kepeklen • 

meslnln ISnUne ge~er. 

DEPOSU : 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;em berlitq Peykhane sokak No. 4 -

~- Dr. Kemal Ozsan 
idrar yo! an hastahklan miitehassiSI 

Tiinelba~t • Bursapazan iistii • 
Ohanyan apt. No. 380. Fakirlere 
cumartesi, parasiZ. Tclefon: 41235. 

Makinist Aramyor 
Anadoluda ~ah§mak iizere Dizel 

makinclcrinin i§letme ve tamirah· 
m miistaki!len deruhde edebilecek 
kabiliyettc tecriibeli bir makinist 
almacakhr. !steklilerin foto~rafla • 
nm vc tcrcilmci hallerini bildiren 
mektu blanm (T /T) rumuzile pasta 
kutusu 176 adresine giindermeleri. 

Bir Bayan Aramyor 
Para ~lerinde ~ah§mak iizere bir 

bayana ihtiyac vardir. Yaz1 ile ts
tanbul130 posta kutusuna muracaat 

llallfb vo B(J4mullarr1N: Yunua Nod• 
Umuml IZtlrll/a tl !dare 0!<1811 Yazt /flert 

Madara: H ikmet Miinil Vl11en 

I Devlet Demiryollan i~letme U. Miidiitliigiinden : 
nRrincc tahmil ve tahliyc ameliyesinin bir sene zarfmda yapt!an tabmin 

ton miktarile tahmin fiatlar1 gostcrir cetvcldir 

Ameliyenin nev'i 

1 - Ambar dahilinde supalana ha
ztrlamak ve vapur dahilinde vin~le 
supalana yapmak veya hab veyahud 
istif yapmak bu ameliyede nhhm 
veya silo iskelesine veya vapur 
giivertesine vermek ve btrakmak 
da dahildir, ve mutekabilen. 

2 - Supalandan a~1k vagona tah
mil ve miitekabilen de vagondan 
supalana ve idare vincile vagondan 
denize vermek veya miitekabilen 
denizden almak. 

3 - Vine i&tiraki olmakstzm rth!tm 
veya silo iskelesine veya J!iiverte. 
den alarak vagona tahmil etmek 
veva miitekabllen. 

4 - Supaland.an almtp a~tk araziye 
nakil ve istif etmek ve mutekabilen. 

5 - Silo iskelesine yana&ml& va
pur giivertesinden veya silo iskele
sinden nakil ve yerle~tirmek. 

6 - Vin~ l:;tirald olmaks1zm vagon
dan tahliy_e ve aGtk araziye maga
zalara nakil ve lstif ve miitekabilen. 

7 - Val(ondan idare vin~fle aGik 
araziye tahliye, lstif ve miitekabilen 

8 - Vin~siz merakibi bahriyeden 
kufelerle veya arkahk ile ve el ile 
~tkartlarak vagona tahmil, aGtk a
raziye maj!aza, mai!;azalara nakil 
ve fstif etmek ve miitekabilen. 

9 - Vagondan olukla tahliye. 

10 - Saatle muteahhidden almacak 
amele. 

11 - Yevmiye ile ahnacak amele. 

Maden kiimuru 
krom ve emsali 
diikme cevher 

Beheri 
tonu 
Ku. 

Ton 

Maden kiimuru ve em
sali diikme cevher 
Krom 

46407 

26189 

44993 

12325 

25140 

~69 

20411 

268 

18 

10 
15 

4,5 

17 

23 

5 

8 

7 

20 

5 

18 

120 

Kok komiirii Beher 
briket tonu 

ton Ku. 

23 

4992 9 

5526 22 

23 

9 

2103 24 

5 

24 

7 

Muhtelif 
malzeme 
e~ya ve 

emtia 
Ton. 

11776 

975 

8904 

475 

277 

Be her 
tonu 
Ku. 

23 

9 

14 

18 

16 

23 

14 

18 

9 

(25595) li.ra (9) kuru§ muhammen bedeli bulunan Derince limam tahmll ve tahliye i§i kapah zarf ususile eksilt· 
meye konmu§tu.r. Eksiltme 22/6/939 hrihine rashyan per§embe giinii saat 11 de Haydarpa§a gar binast dahilinde b:rin
ci l§lteme komisyonu tarafmdan yapi!acakttr. Taliblerin (1919) lira (63) kuru§ muvakkat teminatla ayni giin saat 
10 a kadar komisyon kalemine teklif mektublanm vermeleri laztmdtr. Bu i§e aid §arlname Haydarpa§a Liman Ba§· 
mufetti§li~inden ve Ankara ve tzmir l~etme miidiirluklerinden parastz olarak almabilir. (3681) 

Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden: 
Miiessesemiz merkezinde ( 15404 ) lira ( 88 ) kuru~ ke~if bedelli bekfi.r 

pansiyon binast in~as1 kapah zarf usulile eksil tmiye konmu&tur. Eksiltme 
26 haziran 939 tarihine musadif pazartesi giinu saat 15 te Bursa Baytar 
Miidiirliigii binasmda yaptlacak!Jr. uuu -' 'J 1 '''""'" .,,,... ' 

Muvakkat teminat ( 1155) lira ( 37) kuru~tur. 

Dr. lhsan Saml 
iSTAFILOKOK A~ISI 
!stafilokoklardan miitevellld (Cl'

genlik, kan ~tbaru, koltuk alti ~
bam, arpaok) ve biitiln cild basta· 
hklannlt kar§l pek tesirli bir &:&~du 

Bu i&e afd malt ve fenn! :;artname, mukave1c ve planlar biHI bedel 
Hara muhasebE'sinden verilir. 

Divanyol u No. 113 -

Taliblerin eksiltmeden seldz giin evvel tarihle Bursa Naftasmdan bu 
I& i~in alacaklan eilliyet vesika, teminat ve dij!er evraklarile birlikte saat 
on diirde kadar 2490 numaralt kanunun hukiimlcri dahilinde teklif mek
tublartm Bursa Bavtar Miidurlugunde iGtima edecek Komisyona tevdi et. 
meleri. $artname ve diger evrakt gormek istiyenlerin Hara Muhasebesine 
miiracaatleri. ( 3986) 

Dr. Suphi ~enses] 
idraryollall hastahklan mutehaSSISI 
Beyoglu, Ytld1z sinemas1 k~'"' Lek, 
ler apartlmao. Fakirlere para•IZ 

T eL G9.6a 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Lirasa 
~ube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticart her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankas 1nda kumbarah ve lhbars•z teserruf hesaplar~nde en az 50 llras1 bulunanlara 

nede 4 defa ~ekilecek kur'a lie Bli&Aidakl plli na gtire lkramlye daitltllacakt.r. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0')() " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,(Y}() " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

se· 

DIKKAT: Hesablanndakl paralar blr 1ene l~lnde 50 llradan qa~ dUI'Qllyenlere llr:ram!ye ~~ takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 blrlnclklnun, 1 mart ve 1 haziran tarlh· 
lerinde ~ekilecektir. 
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DiKKAT • • 
cmmuRtvET 16 Haziran 1939 

F F R L 
EN BiRiNCi KAN, KUVVET, iSTiHA SURUBUDUR 

FOSFARSOL • u bUIUn kuvvet fUrublarmdan ay1ran ba,IJca hassa : DevamiJ blr sureHe Kan, Kuvvet ve lflah temin etmesl ve Ilk kullananlarda bile teslr ln l 

derhal gtistermesldlr. Her eczanede bulunur. 

Be~ikten mezara 
ve beyaz kalan 

Di~ macunu kullananlar 
bir crok tecriibelerden 

sonra neden daima 

RADYOLiN 
de karar kJIJyorlar? 

CUnkU : RADYO LiN: 
e Di§lerde (Kiifeki • Tartre) hu· 

suliine imkan b1rakmaz. Mev· 
cud olanlan da eritir. 

• Di§leri mine tabakasam ~izip 
h1rpalamadan temizler ve par· 
labr. 

e Ag.zdaki rnikroblan yiizde yiiz 
kat'iyetle oldiiriir . 

kadar 
di~ler! 

• Di~ etlerini besler, di~ eti has· 
tal•klarma mani olur. Ag.z kokusunu keser 

sag lam 

Siz de sabah, ogle ve ak~am her yemekten 
sonra giinde 3 defa 

ADYOLi 
Kullaniniz . I 

T ekirdag iskan M iidiirliigiinden : 
1 - Corlu kazas1 dahU!nd~ Editrie • t stanbul asfalt yolunun ( 124) iincii 

kilometiesi civarmda yalmz kerestesi hiikiimet tarafmdan verUmek iizere 
200 gii~men evi in&a ettirilecektir. Ke&if bedeli 63 ,024 lirad1r. 

2 - Sartname ve plimlar vesair evrak 315 kurw; bedel mukabiHnde 
Tekirdal! Iskan Mtidtirlii/!iinden almabilir. 

3 - Eksiltme 27/6/939 sal! gtinti saat 14 e Tekirdag 1skil.n Miidiirlti-
gtin<!.e miite&ekkil Komisyon marifetile yapilacaktJr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapJlacaktJr. 
5 - Muvakkat teminat miktan ( 4401 ) lirad1r. 
6 - Teklif mektublan yukanda yazil1 eksiltme saatindep bir saat 

evvelsine kad&r Komisyon Ba&kanhl!ma tevdi olunacakhr. 
Talib olanlarm ehliyet vesikalarmt hamilen mtiracaatleri. ( 4185 ) 

0JJJ1 
~ 

a •" 'f o I c I " 

"Permutit, 
Tatb Su C:lhazlan 

I'="ERMOTIT Ulltlt au clnaz14rl ev1n1z1n lht•vacl lc:ln laz1m · 
gelen m1ktar suvu 111ze DOl Dol temln eder 
Her ••len•n kolayltkla tem 1n edeD•Iecel)• Ame r lkan 
tenn•n•n nar1kaa• Du yen• tht•re. memleket•m•ztn ner 
tara r •n dakl k• rec;ll sulartn• lc;me. v•kanme ve VI kame 
hususuna etvertSII Dlf hale kovmakla en buyuk nava.tl 

I I D•r•n• sureti k~t •vede netetfl\ISttr 

Galata·H•aaran Cadde•l No. 84 

istanbul Defterdarhg1ndan : 
1 - Mtikelleflerin vergi nevilerine gore tahakkuk ettirilmi~ olan borc

l arile bu borclarma kar~1 yabracaklan paralarm miktanm kay1dlara ve 
ellerindeki makbuzlara mtiracaat etmeksizin derhal anhyabilmeleri mak
sadile 2184 say1h kanunla ihdas edilmi& bulunan vergi ctizdanlan her Mal
sandJgmda bez kapblan yirmi ve me&in kapblan elli kuru&a sahlmaktad.Jr. 

2 - Borclu tarafmdan yap!lacak teslimat i~in kendilerine aynca mak
buz verilmekle beraber teslimat bu ctizdanlara da kaydedilir ve her mti. 
kellef vergi ctizdanlarmdaki kay1dlarla da vergisjni odedil!ini ispat edebilir. 

3 - Ctizdan almak mtikellefler i~in mecburi de~ilc'.ir. Ancak btittin 
bore ile teslimab bir arada gosteren bu cti?.danlar btiytik bir kolayhk te
min ettiginden her borclu vatanda$ tarafmdan almmas1 faydab oleu~u ve 
arzu eden vatanda$larm bedeli mukabilinde Malsand1klarmdan alabilecek
leri teblig olunur. (4303) 

Kocaeli Memleket Hastanesi Ba~tabibliginden : 
Hastanem1zin 34 lira ucretli iki kad.tn hastabakJClh/!1 mtinhaldir. !sti

yenlerin evvelce hastanelerde bu vazifeyi iyi bir ~ekilde yapbklanna ve is
tihdama mani halleri olmad1gma dair vesikalan ve polisten tasdikli htisnti
hal mazbatalan ve okur yazar olduklarma dair ispat kai(Jdlarile birlikte 
Ba$tababete mtiracaatleri. ( 4248 

KANZUK 
NASIR iLACI 

En muanoid ve eski nasarlara bile kokunden 
c;:akarar. · Elli senedenberi Avrupa ve Ameri· 
kada mazhara takdir olmu~ bir ilac;:trr . 
Kanzuk Nas1r ilac1 her eczanede vardar. 

INGILiz KANZUK ECZANESI - Beyoglu, Istanbul 

I 
• • 

ISiniZ 

Bayan GABY WAGNER hakiki ya~tm itiraf ve 
bu derece cazlp blr tarzda nasal gUzelle,tljilnl lzah edlyor. 

On gtin kadar evvel ~ektir • teki Tokalon kreminm terkibin-
digim fotograflm1 gordtik~e de Viyana tl"niversitesinden 
gozlerime inanamtyorum. En a- me~hur bir profesiirtintin ke~fi 
§ag1 40 ya§mda gortintiyordum. ve Biocel tabir edilen kiymetli 
Almmda ve gozlerle agztmm et- genclik cevheri vard1r. Ak§am-
rafmda buru§ukluklanm vard1. !art yatmazdan evve1 pembe 
Tenim esmer ve sertti. Bugtin rengindeki Tokalon kremini 
ise cildim yumu§ak ve dostla - kullammz. Siz uyurken o, bes-
rJmm gJ.pta nazarile bakt1klan leyici ve gtizelle§tirici tesirinl 
a<;Jk ve buru~uksuzdur. Herkes gosterir. Cildiniz yumu§a)'lp gti-
benim hakk1mda 35 ya§mda ol- zelle§ir ve buru§ukluklanm gi-
dugum halde ancak 25 ya§mda derir. Gtindtiz i~in de beyaz ren-
gi:irUndi.igoi.imii soyltiyor. Yegane gindeki Tokalon kremlnl kulla-
cild unsuru olan Tokalon Kre- mmz. Siyah benleri yok eder ve 
minin gece i<;in pembe rengini a~tk mesameleri s1kla§tmr ve 
ve giindtiz i<;in beyaz renkteki- cildinizi beyazlabp kadife gibi 
ni kullanarak gtizelle§meye mu- yumu§abr. Bu basit usulti bilen 
'' ffak oldum. Tokalon kremini her kadm, cgtinde be§ dakika> 
hvsiye ettigim dostlanmdan daha gene gortincbilir ve tene 
bir~oklan da benim gibi mem· yeni bir gtizellik verebilir. To-
nuniyetbah§ semeresinden hay· kalon kreminin semeresi garan-
rette kald!lar. tilidir. Aksi takdirde paramz 

Cild unsuru olan pembe renk- iade olunacakhr. 

---------------------------------------
istanbul Limam Sahil S1hhiye Merkezi 

Eksiltme Komisyonundan : 
1 - Merkezimize aid Kavak istimbotunun tekne, kazan ve makine aksam1 

a91k eksiltme ile tamir ettirilecektir. 
2 - Ke~if bedeli 2619 lirad1r. 
3 - Bu i&e aid ~artnameler ~unlardtr : 

A - Fenni &artname ve liste 
B - !dari &artname 

4 - istekliler bu ~artnameleri 14 kuru~ mukabilinde Merkezimiz LevazJ. 
mmdar. alabilirlcr. 

5 - Eksiltme 27 haziran 1939 sah gtinti saat 15 te Galatada Karamustafa
pa§a sokafpnc!.a mezkur Merkez binasmda Eksiltme Komisyonunda ya
p!lacakhr.-

6 - Muvakkat teminat paras1 196 lira 43 kuru&tur. 
7 - Bu eksiltmiye gircceklerin 2490 say1h kanunda giisterilen vesikalarla 

en a~ag1 3000 lirahk bu gibi i~lcri yaptlklarma dair vesika gostermeleri 
~arthr. ( 3971 ) 

HAK DiNi, KUR' AN Dili 
YENi 1EALLi TORKc;E TEFSiR 

T. C. Diyanet i~Ieri Ne~riyab 
Dersiamdan Elmahh ~fEHMED HA~IDi YAZffi tarafmdan on, on bes 

senedenheri yaztlmakta olup bu kere hitam bulan ve fihri stile berabcr 
dokuz biivtik ci ld teskil eden bu mi.ihim eser Div'lnet i &leri Reislij(i tara
fmdan tab1 ve nc rcdilmisl ir. 

SATI~ YERLER!: 
!stanbulda: AHMED HAMDi TOPBAS. 

Sultanhamam, Dikranyan han 47 numarah magaza. 
Konyada: MAN1FATURACI ALi NAC! 6ZYALVAC. 
Bursada: KIRTASiYECi AHMED MEFAiL BARAN. 

Bayburd Belediye Riyasetinden: 
c2500• lira bedeli ke&ifli su projesi pazarhk suretile eksiltmeye ~1ka. 

rtlmishr. 'l'aliblerin eksiltme kanunu ahkamm1 tamamen ifa ve ikmale 
mecbur olduklan gibi su mtihendis ve mtitehassiSI olmalan ~arthr . 

Belediyeler imar birli~i fen subesinc.e bu hususa aid tanzim edilen 
evraki telkik etmek yahud ba&ka tafsilat almak istiyenlerin Ankarada 
Be led!} eler !mar Birligine, yahud Bayburd Belediye riyasetine mtiracaat
Jeri ilim olunur. (4300) 

Kayseri Vilayetinden ~ 
Kayseri memleket hastanesine muktazi 160 kalem eczayi tJbbiye a~1k 

eksiltmeye konulmu& ve talibler tarafmdan verilecek bedel ha<W.i laylk go
rtildti~ti takdirde 12/7/939 ~ar&amba gtinii saat 16 da ihalesinin icras1 mu
karrer bulunmu~ olmakla taliblerin &eraiti anlamak ve listeyi gormek tizere 
istanbul S1hhat vc ictimai Mua,·c~et miidiirli;giine ve Kayseride Encti
rqeni Vi!~~ ~\e muracaatleri ilan olullUr, .(4284). 

Hasan gazoz ozu 
~ekerli, limonlu ve meyvah olup HASAN meyva oziiniin evsafma maliktir, 
~ampanya gibi lezzetli olup mide rabatsizhklarma ~ifahd~r. 

iSTiHASIZLIK • HAZIMSIZLIK • $1SKiNLiK - BULANTI . GAZ • SANCI • 
MIDE BOZUKLU(;.U · DiL · BARSAK ATALETi- iNKIDAZ • SIKINTI . SiN!R 

ve biitiin mide ve barsak rahatstzhklanna kar~t 

H s y 
KULLANINIZ. 

Mide !tin ber yemckten sonra 1 - 2 tath ka~t!t yanm bardak su l~lnde ve 
mi.ishil icin ber sabah veya gece ya tarken ac karmna 1 • 2 corba kB§Ii:t 
yanm bardak su icinde kopi.i rterek icmelidir. HASAN ME¥V A ()ztl" 
Avrupa ve bilhassa lngiliz meyva tuzlanndan daha ytiksek oldugu kat'i
yetle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva iizlerinden be~ misli daha ucuzdur. 
HASAN MEYV A OZti yaln1z bir dlrlll olu11 ~ekersizdir ve ~ok kopli riir 

iki 30 Dort 80 kr. 50 misli misli 

~~~~--------------------------· VENOS kadar giizel olmak isterseniz ... ! 

'~% os ~.6 c,.· BN,· ~ .. 'J' .. 1'1'41iri'4' · · 
PUDRAW 
R\ME 

~\."-~ 
~-.·. · 

Me~hur Alman gtizellik mi.itchassJSI Profesiir Doktor E. WiNTER 
tarafmdan formiilii yap1l an ve diinyada mevcud mtistabzarahn en 

mi.ikemmeli olan VENUS giizell ik mtisathzarah m kullanm1z. 
Umumi Deposu : Nuredd in Evliyazade Ecza, Alat 

ve ltriyat Deposu. iSTANBUL. 

Harb Okulu Komutanhgmdan : 
Bu sene haricden Harp Okuluna girmejie istekli bulunanlar 1~m yirml 

dort ya~ma hentiz girmi& olanlarla tl"niversite ve diller ytiksek okullardan 
tahsilde iken Harb okuluna girmek istiyen talebelerin bulunduklan smtf 
imtihan neticesiru beklemeden Askerlik &ubelerindeki talimata gore evsafl 
haiz olanlann Harb Okuluna almacaklan ilan olunur. ( 4127) 

Yarm ak~amdan itibaren 
Her ak~am - T aksim 

PANORAMA 
Bah~esinde : Tiirk iye Ses Krali~esi 

HAMiYET VUCESES 
Bestekar Tanburi SALAHAD
DiN PINAR Kemani NOBAR 

TEKY A Y ve arkada~lan 

PANORAMAYA Taksim bah
cesi yanmdaki kapldan girilir 

·--~~--------------------~· 


