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ZEKiYE HAMDAN 

ingiliz- Sovyet miizakereleriDost !!fzszr fJ_ar~cige N_azzr1 
Moskovada devam ediyor hugun ~ehrzmzze gelzgor 

•• 
u~ taraflz pakt meselesi tetkik 
ediligor, geni i~timalar gapzlacak 

Harb ve sulh 
kar~1smda milletler 

Tiirlii rejimler kendi ideolojileri
nin sevkine tabi olarak ne hadar 
harbcr bir hareket hattr tutmuf 
olurlarsa olsunlar milletlerin mef· 

ru ve hayati bir sebeb olmadrk!;a 
harbe siiriiklenmekten asia mem
nun olmadrklarma ve olmryacak-

larrna fiiphe yoktur. 

Ankara, 16 (Telelonla) 
(E=' ylul aymda akdolunan Munih Franstz Hariciyc Nazm Bone (solda) Londr;tdaki R\ls sefiri l\laiski 
~ konferansmda lngiltere Ba§vekili (ortada) ve Lord Halifaks bir gorii~me esnasmda 

Mosyo Cemberlayn, Fransa Ba~- Moskova 16 (a.a.) - lyi haber alan Bu i~timaa i1tirak etmi1 olan Potemkin 
vekili Mosyo Daladye, Italya Ba1vekili hfillerde soylendii!ine gore dun ak • tercumanltk etmi1tir. 
Mosy~ _MMussolinHi, ~l"!fn bdetlet .ve

1 
huku-. :~ Kremlin'de akdedilen ve iki bu~uk lngiliz • Frans1z - Sovyet miizakere • 

metre'" os~o. tt er e tr e§mt§ er, Su- saat suren i~tima esnasmda Strang, Seeds lerinin ba§langictndanberi en uzun olan 
detler meselesmt hallederek 0 zaman teh· ve Naggiar lngiliz ve Frans1z hukumet • bu i~tima esnasmda, derpi§ edilen fngi-
],keye diisen sulhu kurtarmt§lardi. Mosyo 1 • · kt · 1 M 1 t. f' b"l !t"z _ Frans.tz • Sovyet pakti munasebetile 
M I .. , . ..d h I .1 kd l b ennm no at nazar anm o o o a 1 -

usso 1m nm mu a a es1 e a o unan u d" · 1 d. [Ark<U• sa. 3 siltun 5 tel k f . . d h b" .. . .1 trmt! er tr. 
on erans netlces1n e ar 1n ontir..e ge~1- ·······•••••••••••·······•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••········ .. •••••••••·••• 

Tiirk - Hatay Hudud 
muameleleri kaldtrtldt -

Vilayet te,kilatma aid i,Ier tetkik ediliyor, 

Milli Sef, yann misafiri kabul edecek 
-

Abdiilfettah Y ahya Pa~an1n memleketimizden 
ayrdd1ktan sonra Sofya, Biikre~, Belgrad ve 

Atinaya da gitmesi mukarrerdir 
MISlr Hariciye Nazm Ab- ogle yemegine davet edecek· 

diilfettah Y ahya Pa§a, bu- tir. Abdulfettah Pa1a ve ;luk· 
gun memleketimizi ziyaret e· ru Saracoglu saat 16 da gene 
decektir. Nazmn istikbali i~in O!evle Yalovadan Pendige ha 
bir program haztrlanmi§ttr. I reket ederek orada haztr bulu· 
Misafir, Rumen bandnah Ba- nan hususi trenle Ankaraya ha· 
sarabya yapurile gelecek, Ab- reket edeceklerdir. Dost nazt· 
du!fettah Pa1a, nhhmda Is • nn Ankaradaki temaslan, a· 
tanbul Valisi ile Merkez Ku·/ ym yirmisine kadar devam e· 
mandam ve MIStr sefiri ta • decek ve o gun akjam istan· 
rafmdan kar,tlanacakttr. Bir bula muteveccihen hareket e· 

ihtiram k1t'as1 selam resmini • derek per1embe gunu silb,aht 
ifa edecek, banda M1str ve 1ehrimizde bulunacakttr. 
Turk lstiklal mar§Ini ~alacak· J Abdulfettah Pa1a, jehrimi-
br. M1m Hariciye Nazm nh· ze dondukten sonra burada iki, 
hmdan aynldtktan sonra Pe-' · }~ gun kalacaktir. Bu muddet 
rapalas oteline gidecek, ak • zarfmda 1ehrin jayant tema1a 
1am yemegini otelde yiyecek· t mahallerini gezecek olan misa· 
tir. I fir, Cumhuriyet abidesine ~e· 

Misafir Nam yarm sabah lenk koyacak, Vali ve Beledi· 
saat sekizde refakatindeki ze· ye Reisi Lutfi Kndar tarafm· 
vat ve mihmandarlarile bir • lan Tarabyada T okatliyan a· 
likte denizyollannm O!ev va· elinde verilecek mukellef zi· 
puruna rakiben Yalovaya gi- Abdiilfettah Yahya Pa&a ,afette bulunacakttr. 

decektir. Misafirimizi Y alovada Hariciye Vekili $iikru Atina, 16 (Hususi) - Dost M1mm ktymetli Haricive 
Saracoglu kar§thyacaktn. Cumhur Reisimiz Mill! Sef 1smet Namt Abdulfettah Yahya Pa,antn Ankaradan dondukten 
1nonu, sa at 11.45 te misafir nazm kabul edecek ve kendisini f Ark <lSI Sa. 9 siltun 2 de] 
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. Turk - Rumen 
dostlu .... u 

Uzak~arkfa son vazigef 

mi§ oluyordu. Sulhu temin eden bu biiyiik 
murahhaslan herkesten ve her yerden ev
vel Miinihin Alman halk1 kalblerinin bii· 
tun samimiligi ve ellerinin butun kuvvetile 
alabildigine alkt!lamtjlardl. Az zaman 
sonra buyiik murahhaslann memleketleri· 
ne a,ddlerinde ayni a!kt!lann Londrada, 
Pari•te ve Romada tekerrur ettigine •ahid 
olduk. Fa kat bilhassa Munih a!kt,Ian mus· 
tesna bir ehemmiyetle daima kulaklammz· 
da ~mlay<ir gibi bir hali var. Zahir bunda, 
hakii veya hakstz, dunyanm en harbcu bir 
memleketi olarak gosterilen Alman ha!kt
mn dahi sulha rnujtak ve mutehassir bir 
memleket oldugunun pek a~tk alamet ve 
delilini gormu1 oluyorduk da onun i~in. 

Valilige Emniyet Umum miidiirii ~iikrii Sokmen Hariciye Vekilimiz Ru- ingiltere . kat'i tedbirler 
almtya karar verdi Siierin getirilecegi anla~IImaktad1r men gazetelerine miihim 

Evet, turlu rejimler kendi ideolojilerinin 
sevkine tabi olarak ne kadar harbci bir ha
reket hath tutmu1 olurlarsa olsunlar, mil
letlerin me§ru ve hayati bir sebeb olmadik
~a harbe suruklenmekten asia memnun ol
rnadiklarma ve olmiyacaklarma juphe yok
tur. Hala kulaklarda <;tnlayan Munih al· 
kt~larmm bitip tukenmiyen a<;tk manast bu
dur. 

Bir millet severek dogu§mege girebil
mek i~in artada mejru, zaruri ve hayati ~e
bebler bulunmak laz1mdn. Miinthten son
ra ve orada Almanlarca da alkijlanmtj 
olan sulh neticesine ragmen Ceko-S!ovak
ya ile Arnavudlugun istila ve i§gallerile 
rntl!etleraraSI emniyeti tekrar bozuldu. T a
rihi saha ve hayat sahas1 gibi nazariyeler· 
le dogrulugu ispat olunmak istenilen bu 
geliji giizel istila hareketlerile onlann if1a 
ettigi yeni yeni futuhat emelleri ufuklan 
tekrar harb bulutlarile karartmtj bulunu
yor. Bu yeni vaziyeti totaliter memleket· 
ler halklarmm nastl telakki etmekte olduk-

$iikrii Siikmen Stier 

Ankara 16 (Telefonla) - Buyuk 
Millet Meclisinin bugun kabul ettii!i ka· 
nunla, Hatayla aramtzdaki hudud mua· 
melah tamamen kaldmlmi! oluyor. La· 
yiha Meclisin ge~en cuma gunku ruzna-

Ali Rua (ev ik 

mesindeyken hukumetin talebile muzake· 
resi bugune bnakilmt§ti. Bugunku top -
lanhda Ba1vekil doktor Refik Saydam, 
ruznamenjn be1inci maddesinde olan bu 

[ArTcast Sa. 3 siitun 3 del 
lan merak olunacak bir mesele te*kil et- IIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIlllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllll 

mektedir. Munih alki§larmtn samimiligi 
pek a§ikar olduguna gore yeniden meydan 
alan harb ihtimalleri kar§Ismda bu alk,jla
ll yapanlann kalblerinin ~imdi daha ziya
de buyuk bir eza ile burkulmakta oldugunu 
tahmin etmek yanh1 olmasa gerektir. Ge

li!i guzel istila harblerinin yirminci am mil· 
letlerini asia memnun etmiyecegine hi~ ~up· 
he yoktur, ve elbette totaliter rejimlerin 
milletleri dahi bu kaide haricinde kala-
mazlar. 

Ni~in harbedilecegi onun butun agt'lik
larmt omuzlannda ta§tyacak olan millet
lerin yakinen malumlan o1mak icab eder. 

YUNUS NADI 
[Ark<Ut Sa. 9 sutun 4 tc] 

Mecliste harem 
miizakereleri 

Layihanm diinkii celaede 
goriifiiilen maddeleri ve mii
zakere tafsilatmt 9 uncu sa-

hifemizde bulacaksmtz. 

Bir Denizaltt facias1 
Foniks tahtelbahri, i~inde 61 ki'i oldugu halde 

Frans1z Hindic;inisi a~Iklarmda batb 

0 

\ 
I 

Diin Frnnnz Hindi~inisi a(Iklarmda batan Foniks denizalh gemisi 

Paris 16 (Hususi) - Frans1z Hin· 
di~ini si nden ahnan malumata gore Foniks 
admdaki F rans1z tahtelbahri bugun Say
gon a~Iklannda denize dalmi! ve bir da· 
ha ~Ikmamtjhr. T ahtelbahirde 61 ki§i 
yard1. Bu felaket haberi Fransada umu· 

mi endise uyandirmi§hr. 
Kurtarma gayretleri akim kalryor 

Pan 16 (Hususi) - Hindi <;aini 
sularmda batan F eniks tahtelbahri hak
kmda ahnan mutemmim malumala na· 

[Arkasl Sa· 9 siltun 3 tel 

beyanatta bulundu 
Bukre§ 16 (a.a.) ~ Rumen matbu

all, Hariciye Nazm Gafenko'nun An • 
karayt ziyaretine sutunlar tahsis etmekte 
devam eyliyor. 

Oniversul gazetesi, Turkiye Hariciye 
Vekili Saracoglunun, Ankaraya gander· 
digi hususi muhabirine }'ilphgt beyanalt 
nejretmektedir. 

Dost ve muffetik Rumanyanm Ha -
riciye N a mile yaphgt mulakahn neti • 
celerindel\ r,llemnuniyetini beyan eden 
Saracaglu, demi~tir ki: 

«- Daimi alarak birle§mi§ alan iki 
memleketimiz Balkan Antanh ~er~evesi 
kinde ayni sulh ve te~riki mesai hedefi 
takib eylemektedir. $una kaniiz ki, teb· 
ligimizde de ehemmiyetle kaydetmi§ al· 
dugumuz gibi Balkan Antanbnm birligi, 
istik!al ve sulh siyaseti sayesinde bizzat 
menfaatlerimizi oldugu kadar Avrupa 
sulhltnu tatmin eden bu hedefimizi te • 
min edebiliriz. Balkan Antanh ~er~evesi 
i~inde, Turk - Rumen dostlugu, gunun 
kararstzltklan arasmda sulhun emin bir 
temelidir. l1te bunun i~indir ki, gayret · 
lerimiz rabttalanmtztn her an daha ziya· 

Londrada ne~redilen 

menfaatlerden vazge~ilmiyecegi 

bir tebligde c;inde 
bildiriliyor 

de kuvvetlendirilmesini istihdaf ediyar.» 

di 1:~~l!au~~~~~i~: ~:;t~~.glub~~a:ea~; r·u-RKKU~U Hava turnesi 
nejrediyor: d 

Saracoglu, Timpul muharibine jUD - evam edt·yor 
Ian !iiylemi1lir: 

«- lki memleketimizi birbirlerine 1..------------1 

bagltyan dostluk baiilan bu ziyarete bir Tayyareler, bugiin Kemalpa,a, Turgudlu, Ah
samimiyet ve hatta hususiyet mahiyeti 
vermekte ve basit bir nezaket vera siyasi medii, Ala~ehir ve inegol iizerinde u~u~ yapacak 
haberle,me ziyareti ~er~evesini kat kat 
a~trmaktadtr. Siyasi i~lerimiz, dunya el
kan umumiyesini alakadar eden mesele· 
ler konu,malanmtz esnasmda Balkan 
Antantmm §imdiki reisile tetkik edildi. 
Hariciye Nazm Gafenko, Avrupa huku· 
met merkezlerine yapltgt seyahattan he· 
nuz donmujtur. Bu .eyahat, bugun Av· 
rupada hakim olan siyasi hava hakkm -
da bu mudekkik mujahede geni, intiba

r Arkast Sa. 9 siitun 4 te 1 

Bugiin 

7 nci sahifede 

Kad1n ve Mod a 
~-------------/ 

Tiirkku~u tayyarecileri, izmir hava mcydanmda kendilerini 
kar thyanlar arasmda ... 

(Yazrsr 9 uncu sahilemizde) 
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( ~ehir ve Memleket Haberleri ) !;iyasi icmal 
Sahte vesika • • 

lSI 
' 

Tarihi roman: 56 

Mahfiruz o ak~am 
Y azan: Kadircan Kafh Su~lular, istiktab rapo

i~in saray ciicelerile ~algica runu kabul etmiyorlar 
oyuncu k1zlardan 

Venedikli iki 
ve 

baz1, 

ba,ka Hindli bir hokka
maskarayt da getirmi~ti 

Kayl§ Mehmed Gebzeden di:inerken 
bir gece yattlgl handa Uzun Halilin a
damlan arasma dii0tiigiinii gormii§; ca
nlm kurtarabilmek ic;in onlara s1gmm1§h. 
Kalenderoglunun eski cellad1 Uzun Hali
lin de elbet isine yarard1. F akat o ilk fn
satta gene Nasuh Pa§aya doniiyordu. 
<;:iinkii Uzun Halilin emrinde yalmz 
on bin atlJ vard1. Bu kadar askerle otuz 
bin ki§iye kar§l ne yap1labilirdi? 

<;:ak1r Ali sevindi. 
Kay1~ Mehmed bir haber grtinni§ti: 
- Uzun Halil yann sabah erkenden 

hiicum edecektir. 
Nasuh Pa§a buna inanmad1. A.li Pa0a

nm si:izlerine de aldumad1. Ertesi sabah 
1afakla beraber nehrin oteki yakasmdan 
sanki bir kamga dalgalandi; biraz ileri
deki s1g yerden ba§ di:indiiriicii bir h1zla 
ge~ti ve N asuh Pa§a ordusunun saflan 
arasma dald1. 

Saldm§ o kadar korkun~, o kadar sert 
olmu§tU ki sipahiler ancak hirer iki§er ok 
atabilmi§lerdi. Ki:iprii ba§tnl tutanlar ~il 
yavrusu gibi daglld1lar. 

<;:aklr Ali atlm Nasuh Pa§a ~admna 
dogr:u siirdii. 

tki vezir, atlarina binmi§ler; k1lmcla
nm sJynmJ§Iard1. Kayt§ Mehrned onlarm 
gerisinde ve elli kadar kap1cmm ortasm
da duruyordu. 

Ovay1 k1lmc, nal, mizrak, kalkan u -
gultusu doldurmu§IU. Sert emirler, ~.~1-
gm haykm,Iar, ac1 inlemeler, atlann kw 
nemeleri birbirine kan§Jyordu. 

Uzun Halilin athlan i:inlerine ~1kan
lan yere sererek dosdogru serdar ~adJ
nna geliyorlard1. K.tlmclar:m havaya 
kaldnmJ§IardJ; giine§in ilk l§lklarmda, 
bunlardan ~ogunun taze kanlarla kJzar
ml§ oldugu gi:iriiliiyordu. 

mas1 ho§ gi:iriilmiiyordu. Halbuki i -
§in ic; yiizii ba§ka idi; halk gerr;eklen 
vezirlerin ve beylerbeyilerin zuliimlerine 
ugnyordu. Padi,ah eger Anadoluya gi
derse yap1lan fenahklan i:igrenecekti. 

Birinci Ahmed hemen karanm ver -
medi; ~iinkii N asuh Pa§amn sozlerinden 
bir k1smmm dogru olduguna yiizde yiiz 
inanam1yordu. Bununla 1::eraber hoca 
Mustafa Efendi ile miiftii Sun'ullah E -
fendiyi c;ag~rarak dant§li. Bun!arm ikisi 
de, asilerin iizerine bir i§ bilir serdar gi:inde 
rilmesi kafi oldugu; Padi1ahm gitmesi, 
bJc;akla yap1lacak bir i§i k1h~la yapmak
tan farks1z 'bulundugu fikrini ileri siir
diiler. 

Padi~ah bu selerin uzun siirmiyece
gini, Bursaya kadar bir gez;nt; §eklinde 
olacagm1 si:iyledi. 

- Deniz mevsimi ge<;mi§tir; nerdey
se fntmalar ba§lar; donanma tr"aneye 
girmi§tir. Boyle zamanda denizde ve 
karada seyahat korkuludur. ~imdi se -
ferden donii§ vaktidir! 

Dediler. 
Padi§ah bu sozlere cevab bulamad1. 

Bununla beraber vazge~tigini de a~1k~a 
bildirm~kten ~ekindi. <;:iinkii yigit duru§
lu, yakl§Jkh ve sert bakl§h N asuh Pa§a• 
nm tok sozleri, onun iizerinde derin te -
sirler buakml§tl. Dalgm ve dii§iinceliy
di. 

Mahfiruz o ak§am ic;io saray ciicele
rile ~algJcl ve oyuncu k1z!ardan ba§ka 
Hindli bir hokkabaz1, Venedikli iki mas
karayJ da getirtmi§ti. Birinci Ahmed bu 
eglence alemine gelirken biraz avunaca
glDI ummu§, fakat umduguna erememi§
ti. Mahfiruz heniiz on alt1smdaki sevgi
lisinin ellerini avu~larma alarak ok!ad1: 

- Devletlu Hiinkanm, bu can sana 
kurban ... Bit kusurum mu vard1r? Ni~in <;:aku Ali birbirine yakla§an iki biiyiik 

kayanm ortasma dii§mii§ gibi idi; atm~ giicenirsiz? 
saga c;evirdi, serdar ~admnm oniind~k~ - Mahfiruzum, bunda olmasam 

d ] ~. · d k B1'llah daha rok iiziiliirdiim. sa liar arasma a w;; ayDJ zaman ~ 1 1 Y I 
- Anadolu ahvaline sJkJ!d,gm hi i -tara I birbirine girdi. . 

0 ak§am Bolvadin cayn cay1r yam- rim. Yoksa Nasuh Pa§a kulun bir fena 
yordu; asiler her taraft yagma ...1\y~rla~· haber mi getirdi? 1 
dJ Osmanh sipahilerinden binlerces1 em Mahfiruz bun~ siiy\em.ekle . beraber 
d.: ·· U Halilin oniinde ba§lan ketiihda kadma btr ba§ J§arelt yaomca 

k 
U§m1. U§,d zun , ' 'l!&amM bds etro k~iik ,bir Biiriiltii 1ill1 r 
e' 1 1yor u.. I d' 

Diger tarafta N asuh Pa§a ise abnm madan bo~a 1ver l. • 
· d S d' h · kadar karabildi: Birinci Ahmed her §ey1 anlattl. Mah-sayesm e ey 1§0 nne ' . . . .b. b" "k 

_ Bozguna sen sebeb oldun! liruz bunlan. h1~ b1lm•yormu~ g1 1 . uyu 
o· k D h Ali Paianm boy- bir sabula dmhyordu. Em. sonunda. 

1yere gen~ e a~ . . _ Nasuh Pa§anm nas1l adam oldu-
nunu vurdurdtL Aym zamanda keed1sl . L'k' . H·· k'n-.. .. .. . k' • n bJlmem. a 10 nayamn un a 
i<;in kotii haberler goturulmesme va It gu k b "] Id "u dogrudur. Vezir-
buakmadan Padi§ahl gormek iizere he - lmlzha ~oh ]' ag I to ugler halk ile Hiinkar 

.. d d " d.. I 11 er er a I arze mez ' . 
men Uskii ara ogru ort Qa a yo an- · 1 'k' taralm yiizle•me-arasma g~rer er ve 1 1 , 
dJ. sini islemezler. Eger Anadoluya sefer 

- 28 - etsen ora ahvalinin diizelecrgine §iiphe 
Tek ba~tna... yoktur. 

0 giinlerde bir ak§am k1zlaragasl Dedi. . 
Mustafa aga Mahfiruzla gorii§mek iste- Anadoluyu, asileri uzun uzun anla~ll. 
di. Ba~a§a kald1klan zaman: Birioci Ahmed bunlan dikkatle dm-

s It l·Jyordu. Halkm eektig"i !Silrab! ogrenince - u amm ... · • 
Diyerek si:ize ba~lad1. 1ki ii~ dcfA derin gozleri ya§ar<:h: •. 

f ld F I f I k t I _ Hoca ve miiftii buna raZI degJl-derin ne es a 1 . lSI 1s1 onu§ u ar: 
- Valide Sultan gayetle k1zgmd1r! lerdir! 

_ Miiftii kim o.\uyorda donanmanm - Bana m1? 
- Evet. .• 
-Sebeh? ..• 
- Valide Sultan Sinan Pa§aya «Pa-

d;,ahl verdigi si:izden vazge~irerek Meh
med Pa§ayJ i:ildiirten sensin. Elbet otuz 
bin altml tazmin edersin! » demi§. Sofu 
Sinan Pa§a da yemin ederek «valliihi bu 
i1i yapsa yapsa Mahliruz Haseki yapar. 
Saltanatm devamm1 istiyorsa Hiinkan 
Hasekiler arasmda bnakmamak gerek
dir» demi§. 

- Sofumu yapml§ bunu? 
- Evet, sultamm ... 
- Kaymakamhg1 ~okca siirdii! 
- Evet sultamm ... 
- Amn yerine kimi ide lim? 
Mustafa aga birka~ isim sayd1. <<Hi

m Pa1a» iizerinde duruldu. Bu adam 
belki §U kan11k giinlerde devletio imda
dma hiZir gibi yeti§mi§ olacakll! 

Ertesi giin bir gemi Sarayburnnna ya

nasll ve N asuh Pa§a karaya ~1kll. Pndi-
1aha Uzun Halil maceras1m o §ekilde 
anlattl ki biitiin su~ vezirlere yiiklenml§ 
oluyordu. Sonunda §i:iyle diyordu: 

- Devletlu Hiinkanrn, Anadoluya 
nice selerler yap1lsa e,kiyamn haklarmdan 
gelinemer. Zira riaya, vezir ve beylcrbe
ydere giivenmedikleri i~in e§kiyadao yiiz 
c;evirmezler. Sen Anadolu topragma mii
barek ayagm basup heybetlice gi:iriir.sen 
ciimlesi kulluga diinerler. Elbet Anadolu 
selerine gidesiz ve ilia bu derde ~are gii~
tiir. 

Hocalarla vezirlerin ka1lan ~allld•; 
N asuh Pa§ayJ hayret ve hiddetle siizdii
ler. <;:iinkii mevsim sonbahard1; bu za
manda sefere ~Jkllmazdl. Hele gemiye 
hi~ binilmezdi. Padi,ahtn Anadoludaki 
ii~ bw;uk e§kiya yiizimdeo rahalim boz-

<;JkamJyac~gmdan, rnevsimin ilerledjgin
den bahsediyor? Derya kaptam m1dn? 
Hocaya gelince ~ma da bir §e! sormak 
gerektir! Hani Oveys . P.a§a o.g!u Meh
med Bey kendisine vez:rhk .;en~mce f!:!." 
dm ve Manisadaki e§kly~ uze~ne yur.u
' cek onlan amana gellrecekll? Vezu
fi~ v.' serdarhk gonderildi, lakin Meh -

ed Pa§a aylardanberi yerinden klm!l
:i:,nmadt. Boyle kalle1 vc ~iizenbaz a
darnlan koruyan hoca Efeno1yc, bundan 

boyle, giivenmek caiz mid~r? ..... . 
Birioci Ahmedin gozlen Qllyudu ve 

ince ka§lan <;at!ldl. ;>u Mehmed Pa§a 
meselesini naSII olmu§ta unutmu§tU. De
mek ki 0 kadar giivendigi hoca~~n .. da, 
kendi keselerini ve yakmlanm dujunen 
diger vezirlerden fark1 yoktu. 

Mahfiruz Padi§alun bu hiikmiine 

kuvvet verdi: 
_ Sam eyaleti bo§ahnca hemen ken-

di akrabasmdan Osman Pa§aYI taym 
ettirdi, pa§makhgJmm. her yil ~-gustosta 
gelen vergisi aradan bn ay ge<;llgl halde 

gelmemi§tir. . 
Birinci Ahmed artlk karanm verdi: 
_ Oogru siiylersin. giilum! Elbet 

Anadoluya gitsem gerektir. Zira bunca 
zuliimlerin vebali bana yiiklenir. Ma~
§er giiniinde <:;enab1 Hak . s?rm~zm1 k1, 
ehlinin peri§an olmasma m<;m goz yum

dun? 
K1zlaragasm1 <;aglfdi ve emretti: 
-Hemen tersaneye haber sal, do 

nanma haznlansm! Anadolu seferi i<;in 
Bursaya gitsem gerektir. 

Padi§ahm gergin sinirleri Mahfiruzun 
koynunda yumu§ad1 ve gene Padi§ah 
gene sevgilisinin gosterdigi yere hi<; §a§
madan at1lacak 1ekilde kurulmu§ oldu. 

LArkas1 varl 

Istanbul AgJTceza mahkemesinde bir 
sahtekiirhk muhakemesine ba§lanml§ttr. 
Dava edilenlerden biri fstanbuldaki Rus 
manast1rlan miimessil vekili olan Filip og
lu Hikmet Eminle Emlak komi;yoncusu 
Oskiidarh Osmandn. Her ikisinin, Tiirk 
tabiiyetine ger;mek isteyen Yunan tebaa
Sl Nikoya, bu muamele yap1lm1§ gibi sah
te olarak tanzim ettikleri bir vesika ver
dikleri iddia olunuyor. lddiaya gore, Os
man Samatya Niilus memurlugundan bo; 
resmi bir kag1d ele ge<;irmi§, rakam yerle
rini kendisi, yaz1 yerlerini de Hikmet E
min doldurmu§ ve her ikisi, bunu verdik
leri Nikodan otuz bir lira almJ§lar. Dava 
edilenler, boyle bir i§ yapmad•klanm, ra
kam ve yaz1lann kendi el yazJlarile olma
dJgml, vukuf ehlinin istiktabda yamlarak 
vaziyete uygunsuzluk gosteren rapor ver
digini soyliiyorlar. Mahkeme, bu hususta
ki sahidleri dinleyecektir. 

$EHIR ISLER/ 
Y eni otobiialerin §artnameai 
Tramvay idaresi Belediyeye g~tiiF 

i~in mezkur idare tarafmdan miibayaa 
edilecek olan otobiislerin §arlnamesi bu
giinlerde ilan edilecektir. 

60 otobiis almacak, bunlar klSlm klSlm 
miibayaa edilecektir. Otobiisler Dizel 
motorile miiteharrik olacak ve mazot 
yakacaklard1r. Haddi istiabi kirk ki§ilik
tir. Bir k1s1m yolcular arabalarm it;inde 
ayakta dahi durabileceklerdir. 

Et narlu kalkacak m1? 
Belediye, et narhm1 kald1rmanm fay

dah olup olmadJgJru tetkik etmektedir. 
Filhakika et narh1 ancak iki, iit; cins ko
yuna miinhas1rd1r. Binaenaleyh etin ser
best satJlmasmm daha faydah olmas1 
muhtemel goriiliiyor. 

iktJsad miidiirii Saffet, bu ilj iizerinde 
etiidler yapmaktad.Jr. Mevsim esasen 
yaz, et sarfiyat1 az, hayvan mebzuldiir. 
Binaenaleyh bunu tecriibe etmekten her 
hangi bir zarar melhuz degildir. Miispet 
netice basil olmadl{;! takdirde nark §ek
linin tekrar vaz'1 miimkiindiir. 

Bununla berabe.r pazar1J.ks1z sail§ ka
nunu mucibince saticilar, mallar1mn cin
sini ve fiatlm gosterir bir etiket koy
mak mecburiyetindedirler. 

Adalardaki araba aayiSl 
artbrllmryacak 

Belediye iJs;lis~d llliicl,Urii S~f"t, Ada
lara giderek plaj ve kazino tarifelerinin 
tenzili i~ini tetkik etmi§tir. Belediye, A
dalardaki araba adedini tahdid edecektir. 

Adalarda mevcud 44 araba adedinin 
artmlmamas1 istenecektir. Zira baz1 kim 
sele.r her sene yaz mevsimi i~in Ada lara 
araba nakletmekte, bu yiizden Ada so
kaklarmda fazla araba giiriiltlisii ollllak
ta, sokaklar da kirletilmektedir. 

Arabac1larm kazanclan artacag1 i~in 
araba tarifelerinde yiizde kirk nispetin
de tenzilat icras1 ve arabalann miikem
mel bir surette tamire tabi tutulmast is
tenilecektir. Yap1lan tetkikatta Adalar
da 'bir tur it;in arabac1lann dort lira is
temekte olduklan anla§ilml§hr. 

Florya plajlarrnda tetkikler 
Belediye reill muavini Lutfi Aksoy 

diin Floryaya giderek plajlarm vaziye -
tini tetkik etmi§tir. 

Vilayet binasi 
Sultanahmedde hiikumet mahallesin -

de in§a edilecek clan vilayet binasmm 
bir plilm hazrrlanmJ,tir. Plana nazaran, 
bina dahilinde vilayetin biitiin §Ubeleri 
yerle§tirilecek, fakat in§aat o suretle ya
p!lacaklir ki, bir sakafm altmda icab1 
halinde her §Ube ayn bir bina manza
rasl alabilecektir. Yeni vilayet kona{;! -
mn 600.000 liraya in§a edilebilecegi an -
la§ilmaktad1r. 

Fmd1kh iskeleai 
Belediye, Fmd1kh vapur iskelesi ci -

vanm esash surette tanzim ettirmek • 
tedir. Buradaki sala§ dUkkanlar y1kh -
nlmakta, ufak bir meydan yap1larak ta
.rih! Alipa§a t;e§mesinin etraf1 at;Jlmak -
tad1r. 

Proat'un ~ah§malari 
f:?ehircilik miitehassJSI Prost, Eminonii 

meydanma aid maket iizerinde tetkika
bm ikmal etmi~tir. Miitehass1s, makette 
ufak baz1 tadilat yapml§tlr. 

Prost, §imdi Eminonii, Hal sabasm1n 
tatbikat planm1 haz1rlamaktadJr. 

VILAYETT-

Dahiliye miiste§arl 
Dahi!Jye miiste§an Nazif, dUn Belr 

yede Vall ve Belediye reisi Lutfi K' 
dan ziyaret etmi§tir. 

INHISARLARD 

T ekaiid sand1g1 kanununa 
ilave edilecek madde 

2921 saYJh inhisarlar tekaiid sand1{;! 
kanununda Milli Miicadele seneleri es
nasmda TUtUn inhisan muvakkat ida -
resinde ~;ah§an memurlarm bu hizmet -
leri tamnmaml§hr. Bu vaziyete clan mc
murlann miiracaatleri tetkik edilmi§, 
taleb muhik goriilerek inhisarlar teka<id 
sand1g1 kanununa bir maddenin ilavesi 
it;in bir proje haztrlanml§hr, 

Un fiatlarmdill 1 

yukselme devamda I 
Albn ticareti 

Dahilde abm sabm 
serbest birakddi 

Amerika ve siyasi 
gerginlikler 

Bu vaziyet kars1smda 
t 

narhm on para daha 

JN.. vrupada lngiliz - Frans1z ziim· 
~ resi kendi i>ine Sovyetler Birli-

Tiirk paras1nm k1ymetini koruma hak- gini ve Alman - F rans1z grupu 

terfii zarureti var 
kmdaki on iki numarah kararnameye ek da lspaoyay1 almak icin fevkalade gay
karar alakadar makamlara teblig edilmi§- ret gi:isterdikleri §U mada Japonyanm da 
tir. <;:ok miihim olan bu kararname aynen Cin meselesinde ba§IJca engel sayd1g1 ec-

Son giinlerde un fiatlannda gi:i - §iiyledir: nebi mmtakalar!Dl ortadan kaldumaga 
riilen yiikselme temayii\ii diin de Madde: 1 - Sikke ve kiil~e hali~de azmetmi1 olmas1 Avrupadaki gerginligin 
~uval ha§ma 5-I O kurujluk tyeni bir oldugu gibi k1ymetli madenlerin hurda ve biitiin Asyaya yaylimasma bais olmu§tur. 
tezayiidle neticelenmi§tir. stanbul 

masnu halde de memleket dJ§ma ~1kanl- Simdiye kadar Avrupa i1lerinden elini ekmek 9e1nisinde kullamlan iki nevi 
mas1 memnudur. (Ktymetli madenlerd"n ayagm1 9ekmi§ olan Amerika Miittehid undan fazla sertlilerin ~uvah diin ) 

610-615, yumu§akhlar 665 kuru§· maksad: Pliitin, altm ve giimii;tiir , Hiikilmetleri biiyiik cumhuriyeti Asya 
Mad de: 2 - Y olculann §ahsi zinet o- i1lerine de seyirci kalacak m1dn suali biitan satJlmi§llr. Bu vaziyette narhm 

on para yiikseltilmesi zarureti ileri larak daima ta§ldlklan klymetli madenler- tiin Avrupa ve Asya devletleri mes'ul 
siiriilmektedir. den mamul e§ya birinci madde hiikmiin- adamlarmm zihnini i§gal etmektedir. fn-

tstanbul ekmeginde gloten mik- den miistesnadJr. gilizler ve F ransiZiar Asyadaki biiyiik 
tan on ve rand1man derecesi 80 dir. ;lahsi zinet olarak daima !a§mmas1 miim menfaatlerini ve diinyanm yan ham mad-
Fa kat fmncdar, halk 80 rand1manh kiin olan bymetli madenlerden mamul e§- desini ve bahusus kalay ve kau~ugu ye 
esmer ekmeii;e ragbet etmedigin - yadao memleket d1§ma fazla 91karmak su- ti§tiren Uzak§arktaki miistemleke impara 
den ekseriyetle 75-76 rand:manh un retile k1ymetli maden ka~ak~1hg1 yapt1kla- torluklanm korumakta kendilerine Arne 
kullanmaktadnlar. Maamafih 70 n alakadar makam ve memurlara tahriren rikahlarm yard1m edecekleri iimidile na 
rand1w .. ~nh;a kadar un kullamp en ihbar edilen yolculann giimriik kapJlarm· zarlanm Va§ington'a ~evirmi;lerdir. 
has ekmegi ~1kartan fmnlar da var- da iizerlerinde ara§tmna yaplhr. ingiliz !mparatorluk parlamentosunda 
d1r. Bu yolculann beraberlerinde memleket ki miizakereler ve tngiltere ve F ram 

Nerh komisyonu, pazartesi top- d1§1Da ~1karmak istedikelri k1ymetli n:aden- matbuabmdaki miinaka§a ve miitaleala 
lamp vaziyeti tetkik edecek ve ka- Jerden mamul zinet e§yasJ i~timai mevki- hep bunu gosteriyor. Avam kamarasmd 
ranm verecektir. lerine nazaran fazla bulundugu takdirde amele meb'usu Ben Smith'in <<lngilter 

Yeni Bugday ~e,nisi fazlasmm ihracma miisaade edilmiyecegi Uzakjarktaki §eref ve perestijini ne za 
Belediye ile T oprak Mahs.ulleri gibi yap1lao tahkikat neticesinde ka<;akc;1- man koruyacakt1r ?>> diye sordugu 

511
a] 

Ofisi arasmda ofisin yalmz knmac1 hk kastdlan tahakkuk ederse haklannda cevab vermekten imtina eden kabineni 
ve degirmencilere sathg1 tenzilath takibat icra edilir. miimessili Butler; fngiliz ve FransJz mm 
bugdaym yeni halitas1 iizerinde mu- Madde: 3 - 30/6/1930 tarih\i ve 
tabakat hasll olmu§tur. Simdiye ka- 1715 saylh kanun hiikiimlerine gore yap!- takalanm orta~lan kaldnmaga ~ab§an Ja 

ponyanm gem1 erine ve ticaretine Singa dar Toprak Mahsulleri Ofisi bug"- 1 k ] ] b k h''kmu''nden 
aca muame e er u arar u pur, Hongkong ve Penang 1ngiliz liman 

daym ii~te birini sert ve ii<;te ikisini miistesnad1r, 
lannm seddedilmesini istiyen muhafaza 

Yumu•aktan iki beyaz veriyordu. B 1 1 k d h']' d It t' , u sure! e mem e et a 1 m e a m •- k' b' b' 1 ·1 · · b d Bundan sonra yumu•aklan iki ·kn- . ar 1r me usa ng1 terenm Jca e e 
' caretini tayin eden defter tutmak ve sa:r k be 1 1 

mlzl Olarak verilecektir. k mu a le bi misi tedbirlerini tetkik et 
birtak1m formaliteler ortaya koyan arar-

Jmalt'ye u"cretlert" d h'] mekte oldugunu soylemi§tir. Sozlerin 
namenin hiikiimleri ilga edilmi§ ve a I- 1 

Flrlncllarln l·ma]1'ye u··cretler1'n1'n y 1 ilave olarak ngilterenin Amerika devl 
de altm ticareti serbest tutulmu§tUr. a -

az olu•undan dolay1 bakkallara ve h · tile s1k1 temasta oldugunu kaydetmi§tir. , mz memleket haricine altm i racah yem 
1 tablaka.rlara ondal1k veremed1'kleri 1 k d Bu sozler ngilterenin Tiyenein, "an" birtaktm takyidata tabi tutu rna ta n. • -J " 

hakkmdaki miiracaatieri, belediye hay ve Amoy gibi Cin limanlarmdaki im 
iktlsad miidiirliigiince tetkik edil - ADLIYEDE tiyazh mmtakalarm kaldmlmasmdan dol 

mi§tir. lkt1sad miidiirliigii bu tetki- Dikranm marifeti y1 J aponyaya kar11 harbetmiyecegini v 
kah neticesini belediye ekonomik dl b' ; jU kadar var ki Uzak§arktaki baz1 mUhi 
isti§are heyetine verecektir. 1maliye Gedikpa§ada oturan . Dilaan aV 1h Ir j !ngiliz limanlarJm Japonyanm ticaretm 
iicretine ondahg1 karjllayacak bir dehkbanlkl, ankmneSikNt ene ilehdady!Sl kaa~:-! hpatmag1 dii§iiodiigiioii ve lakin bun 
f ·'- I h l .. ··1 rna Jt;a t;e e en me§ u sug - 1 b'l k . . Am .k d f 
arc< yap! mast mu teme goru - .. h kk d t hk'k t a Jlarak yapa 1 me 1~10 en anm a muva a 

k d . nun a gore, a m a a I a Y P k d · · ·- · 
~"'m"'e"""te"""'J"'r. ____ """=""""""="""""""""=~ istanbul asliye dordlincii ceza mahke - ~~ ve y~red~101 temm etmek JstedJgm 

0 LTV R 1 $LER/ mesine verilmi§, muhakemesi ba§laml§ gosterme t Jr. 
K ve bir celsede bitmi§tir. Dikramn b1~ak Amerikamn boyle bir miidahalede hu 

Y eni ilkmekteblerin yerleri 
Bu sene yeniden yap1lacak olan ilk

rookt&j} binalartrun yerlerini tespite t;a
h§an heyet, faaliyetine devam etmekte
dir. Bu mekteble.rin yerleri it;in baz1 ar
salar tedarik edilmi§tir. Fakat bunlarm 
intihab1 heniiz yapllmaml§br. c;:ocukla -
rm eglenmeleri igin bu mekteblerde ay
nca hirer ~ocuk bah~;esi de tesis edile -
cektir. 

~ekmesinin sebe.bi, tahkikata gore, par'a lunacag1 belli d<!gildir. Cumhur Rei; 
koparmak maksadiledir. Babas1 on sene Ruzvelt ve kabinesi ancak Amerikan mi! 
evvel qlen Dikran, babasmm be§ yiiz ll- letinin efkanumumiyesi Amerika k1t' as 
ra miras btrakllgt kanaatile, bu paray1 haricindeki i§lere kan11lmasma temayiil 
kendisini bUyiiten annesinden ve dayi- eyledigi takdirde lngiltere ile beraber ha 
smdan istemi§tir. Dikran, para i§ini tek- reket edebilir. Amoy' daki ecnebi mmta 
rarla annesinden mahsu b olarak on lJ ra k K I d 
almakta 1srar etmi§tir. Annesi verme - AasJ .ku angi~u ?

1
. asma FJ apon don~nm11as mi§ o da b1~akla tehdidde bulunmU§ - merJ an, ng1 IZ ve rans1z am1ra er 

tur.' ve donanmalan iiniinde ikinci defa askc 

(:ifteburgazhlarm iategi 
9ifteburgaz balk!, bir ilkmekteb hi na

SI in§asmt istemi§lerdir. Maarif miidiir
liigii, halkm bu dilegini yerine getirmek 
igin tetkikat yaptJracaklir. 

Neticede sut;lu Dikran adiyen tehdid ihrac edip burasm1 i§ga] ve Cin sevahilile 
yollu b1t;ak giistermekten yedi giin hap- miinasebetini kesmek i~in abluka vazettiif 
se, kirk iki lira para cezasma mahkum zaman Amerikan amirali Va1ington' da 
olmu§tur. emir almad1gmdan miidahalede bulun 

Y angm yerinde yo I kesen maktan imtina etmi§ti. Neticede 1ngili 

Y enikoy yab mektebi adam ve F rans1z amiralleri de lakayd kalm1§ -

Yenikiiyde bir yali mektebi at;Jlacak.- Sultanselimde yangm yerinden ge~en 
t1r. Bu mekteb it;in Kalender binas1 mu- Musamn iizerine Ahmed adh biri alil
vafJk gii.riilmii§tiir. Maarif miidiirii, diin IDI§, elinde b1gak cya param, ya camm!• 
Yenikoye giderek bu binay1 gezmi§tir. demi§, Musa, parasm1 vermege yana§-

Kolejde diploma tevzii mi:~~~~;·kar§Ismda, Ahmed, Musay1 ye-
l:stanbul Amerikan Koleji erkek k1s- .re yalirml§, gogsiine btgak dayaml§, ya

mmm 1939 senesi diploma tevzii mera - ralam!§tlr. Musamn bagJrmaslru i§it~n
simi, diin saat 17 de mektebde yap1l - Ier yeti§mi§ler, yara!Jy1 hastaneye gon
ml§lir. dermi§ler, Ahmedi de yakalam1§lard1r. 

Merasim, milli mal'§la ag!lmi§, maT§! Hurjid oglu Ahmed, diin Miiddeiumumi
miiteakib felsefe profesorii Hilmi Z1ya Iige getirilmi§, ikinci sorgu hakimligi -
Ulken birkag soz soylemi§tir. ne verilmi§, bakim Kil§if Kumral tara -

Muvaffakiyetli miiziki miiteakib m:.i- fmdan sorguya gekilerek tevkif cdil -
kafatlar dagJiiimJ§, bunu direktor dok- mi§tir. 
tor Wrigh'in birka~; sozile beraber dip-
loma tevzii takib etmi§tir. 

Bu sene 36 gene mezun olmu§tur. Bu-

~·-·~ 
Kambiyo miidiirii 

nun altJsl edebiyat, biri fen, on albs1 na- Bir mi.iddettenberi Ankarada bulunan 
f1a, iit;ii elektrik ve onu da make! mii - Kambiyo miidiirii Salih, diin ~ehrimize 
hendisligi §Ubelerindendir. donmil§tlir. 

( Ettbba Odasmm diinkii umumi heyet i~tima1) 

Elibba Odas1 umumi heyeti, diin odanm Cagaloglundaki merkezinc!.e 
Doktor Orban Tahsinin riyasetinde topland1. idare heyetinin all! ayhk faa
liyetini gosteren rapor okunarak kabul edildi. Bundan sonra ida.re heyeti na
mma bir ne~riyat biirosu tesis olunmas1 teklif edildi. Azadan ihsan Sami soz 
alarak bunun aleyhinde bulundu ve boyle bir biironun tesisine hig liizum ol
madtglm ileri siirdii. Bu mevzu iizerinde birhayli miinaka~a yap!ldL Neticede 
idare heyetinin tekilfi reddedild<. Haysiyet divarunm mesai tarz1 ve saire gibi 
mfsleki aU\katjar eden daha baZJ mevzular iizerinde degorii•meler yap1larak 
toplanbya nihayet verildi. Resmimiz, diinkU ir;timada bulunan doktorlanmlz
dan bir Jmnum gostermektedir. 

lard1. 

F akat o zamandanberi 1ngiltere Kral 
Va§ington'u ziyaret ederek Ruzvelt'e mi• 
safir olmu,tur. Bu ziyaretin Amerika 
milleti efkanumumiyesinde hi~ olmazsa 
Asyada Amerikanm lngiltere ile berabe~ 
hareket eylemes1 lehinde temayiil has1 
edip etmedigini Cindeki lngiliz, Ameri 

kan ve F rans1z mmtakalanm Can Kay; 
.Seng'e yatak olduklan iddiasile kaldnma 
ga c;ah§an ]aponyaya kar§l Amerikam 
ciddi ve fili miidahalede bulunup bulun
mamasmdan anla§Jlacaktlr. 

Muharrem Feyzi TOGA Y 

Somikok aah§larl 
Madenkomiirii !§le.ri Tiirk Anoni 

§irketi Zonguldak F.O.B. somikok satJ~
larmm §irndilik yaln1z Ankaraya ve 
Zonguldaktan itibaren demiryolu il 
sevkedilecek yerlere agustos 1939 sonu 
na kadar yap1labilecegini ve bu husus 
taki miiracaatlerin de 20 hazirana kada 
yap1lmasJru alakadar makamlara bildir• 
mi§tir. 

Emir halci gelmedi 
Somikok fiatmda 225 kuru§luk bir ten 

zilat yap!ldJgl bakkmda iklisad Vckii -
leti emri, heniiz Belediyeye gelmem1~ 
tir. Bu itibarla Belediye, !ktJsad Veka 
letine miiracaatle emrin tebligini isle -
mi§tir. 

Diger taraftan Belediye, navlun, tab
mil ve tahliye ve depo masraf1 olarak 
somikok fiatma ton ba§ma ilave edilcn 
dart liradan da tenzilat icras1 imkanmm 
bulunup bulunmadJgm1 ara§bracakhr. 
Bu hususta Liman riyaseti, Limanlar u 
mum miidurliigii ve Ticaret Odasmdan 
malfunat istenilmi§tir. 

__ Cumhur•yet 
Niisbas1 5 kurustur 

Abone c;:eraiti I T~r~iye 
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.SON HABER LER .. 

Eden diin Pariste miihim 
bir nutuk irad etti 

Eski ingiltere Hariciye Nazm : «Kuvvetimizi 
istihfaf edenler aldamyorlar » diyor 

Paris 16 {a.a.) - Eski lngiliz Hari
ciye N azm Eden, Ambassadeurs tiyat • 
rosunda enternasyonal vaziyetin ba~ltca 
ve~heleri hakkmda ~ok kalabahk bir din
leyici oni.inde konferans vermi~tir. 

lngiliz - Frans1z dostlugunun ehem -
miyetini tebari.iz ettiren Eden iki memle
ketin siyasetinin mi.inhaman tedafi.ii ol
maktan ba§ka bir!•Y olmamasi laz:m geldi
gini soylemi~ ve demi~tir ki: 
«- Bu siyasette, miidafaa sistemmm 

ancak bir garanti vasJtasi olmasi icab eden 
mi.isterek bir gaye hakim olmaltdtr.» 

Eden, lngiltorenin ~arki ve cenubu sar
ki Avrupasma verdigi garantileri hahr -
latmis, rakamlar zikederek lngilterenin 
muazzam silahlanma faliyetini gostermis-
tir. 

Eden sozlerini ~oyle bitirmistir: 
«- Korkuya dayanan, korkuya mii

racaat eden bir siyaseti hi~btr bi.iyi.ik mil
let kendini sukuta mahkum etmeksizin 
kabul edemez. lngiliz milletinin de bu • 
gi.in derpi~ ettigi siyaset i~te bu siyaset de
i!ildir. Arhk hi~bir kimse lngilterenin ve 
F ransanm kararlanndan siiphe edemez. 
Bizim azmimizi ihmal edenler feci bir 
hataya diismiis olurlar. Zorbaltk sergii -
ze~tine at!lmak istiyenler bilsinler ki bun
dan umumi harb ~Ikacakhr. Ei!er taarru
zun bundan boyle iyi bir i~ olmadiib an
lasiltrsa, i~te o zaman devamh bir sulh 
yoluna girmi~ oluruz. Sulha dogru hakiki 
terakki yolu ~udur: Hakemlik, uzl.,ma, 
enternasyonal nizamm kurulmasl, silah • 
!arm tenzil ve tahdid ... » • 
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LehistandakiAlmanj 
teskilab feshedildi 

' 
Bunlara aid emlak ve 
para, milliyetperverler 
te~kilatma veriliyor 

Londra 16 (Hususi) - Leh hi.ikumc-ti, 
Lehistandaki Alman te§kilatlarmi fes -
hcderek bunlara aid emlak ve paralarm 
mi.isadere suretile milliyetperverler te§
kil i: tma devrine ba§lami§br. 

Ciano, Alman selirile goriiftii 
Roma 16 (a.a.) - Kont Ciano, Alman

ya sefiri Von Mackensen'i kabul etmi~
tir. 

Ogrenildigine gore bu mi.ilakat esna
smda antikomintern paktm takviyesi i
~in italya-Almanya ve Japonya arasm
da yap1lan muzakerelerle Alman-Leh 
gerginligi meselesi mevzuu bahis olmu§
tur. 

Yunaniatanda batan M1s1r 
filosu 

Kahire I 6 (a.a.) - MIS!r hiiklime
tile Yunan hiikumeti arasmda 1827 sene
sinde i~inde bulunan bir~ok k1ymetli es

ya ile balmis olan 89 ciiziitamdan mii -
rekkeb Mim filosunun c;llkanlmasi i~in 
miizakerelere ba~lamlmis oldugu haber 
verilmektedir. 

ltalya harbe girerse .• 
Roma 16 {a.a.) - lspanyol hava ku

mandam General Kindalan, Cenovada 

~1kan Stampa gazetesinin gonderdigi hu -

susi muhabirine verdigi bir miilakattl de
mi§tir ki: 

«- Akdenizdeki ltalyan ve ls])anyol 
hava kuvvetlerinin birle§mesi, bu denizi 

dii~mana kapah bir go! haline koyacakhr. 
ltalyan ordulan her hangi bir harbe gir

digi takdirde hi~bir lspanyol kuvveti ve 
her jeyden once tayyareleri lakayd kala -
maz.» 

Kredi F onsiye tahvilleri 
Kahire 16 {a.a.) - Yiizde 3 faizli 

ve ikramiyeli Mtsir kredi fonsiye tahville
rinin dUnkii ke!idesinde, 1903 senesi tah
villerinden 719,059 numara 50 bin frank, 
1911 senesi tahvillerinden 359.192 nu • 
mara 50 bin frank ikramiye kazanmi§lar
dir. 

<;ocuk Esirgeme 
isleri inkisafta ' . 

Son on be~ giin i~inde 

3962 fakir c;;ocuga 
yardtm edildi 

Ankara 16 (a.a.) - Haziramn bi • 
rinci giiniinden 15 inci gUnii ak~amma 
kadar Cocuk Esirgeme kurumu gene! 
merkezine miiracaat eden 433 hasta ~o
cuk muayene ve tedavi edilmi~ ve Cocuk 
saraymdaki s1cak banyodan 1513 ~ocuk 
ve anas1 banyo almi~, iki fakir ~ocuklu 
aileye erzak ve sekiz ~ocuga nakdi yar
dun yapilmi~hr. Bundan baska hergiin 
SUtdamlasma miiracaat ederek pastorize 
edilmi~ ~ocuk siitii alan siit ~ocuklannm 
say!Sl on be~ giinde 2006 ya balig olmu~ 
ve bu yavrulara tevzi edilen siit miktan 
II 08 kiloyu bularak kurumun son on be~ 
giinde haynkar elinin uzanabildigi ~ocuk 
sayiSI 3962 yt bulmu~tur. 

Almanya, Trieste lima
nmdan istifade edecek 

Londra 16 (Hususi) - Alman ve 
Alman seyrisefain sirketleri arasmda bir 
anlasma has1l olmu~tur. Anla~ma muci -
bince, Alman ticaret gemileri ltalyan li
manlarmdan istifade edeceklerdir. Alman 
ticaret gemilerinin bu arada bilhassa T ri
este limanmdan istifadeleri takarriir et • 
mi~tir. 

Y akalanan ka~ak~1lar 
Ankara 16 (a.a.) - Ge~en bir hafta 

i~inde Giimriik Muhafaza te§kilal!, Su
riye hududunda 26 ka~ak~I, 307 kilo 
giimriik ka~ak mall ile I 36 kilo uyu~tu -
rucu madde, 57 TUrk lirasi, 57 defter 
sigara kagidt, I 0 ka~ak~I hayvam. 

Irak hududunda: 2 ka~ak~1, 40 kilo 
gUmriik e~yasi, 34 Ti.irk liras1, 289 kesim 
hayvam. 

lstanbulda: 6 ka~ak~I, 59 kilo giim
riik e~yasile 7 kilo !nhisar e~yas1 ele ge· 
~irilmistir. 

Canavar adam yakaland1 
Madrid 16 (a.a.) - Sanbernardo 

hapisanesinin kaptc1s1 ve kans1 tevkif 
edilmistir. Bu adam dahili harb esnasm
da 225 kisiyi oldiirdiigiinii itiraf eylemi~
tir. 

Kral ve Krali~esinin Va~ington garmda Ruzvelt 
ve refikas1 tarafmdan istikballeri 

Halifax 16 (a.a.) - !ngiliz hUkum.:lar
lan dun saat 22,20 de (Greenwich saati) 
•Empress Of Britain. vapurile hareket 
etmi§lerdir 

T efyi merasimi 
Halifax cKanada. 16 (a.a.) - ingiliz 

Kral ve Krali~esi lngiltereye diinmck u
zere dun gece saat 21,40 ta •Empress Of 
Britain• vaouruna binmisler ve resmi 

zevatla gazetecilere veda etmi§lerdir. 
Vapur saat 22 de hareket etmi§ ve 21 

pare topla selamlanmi§li.r. Vapur .sout
hampton. ve cGlascoco> kruvazorlerile 
iki Kanada destroyeri ve tayyareler re
fakat etmektedir. Vapurun hareketinde 
150,000 ki§i bulunmu§tur. 

Hava ~ok guzcldi.r. Vapur 24,10 da 
Kanada sularmdan ~IkiDI§tlr, 

CUMHURIYET 3 

Hidiseler arasmda 

Bir valoa, bir rakam, 
bir te~his 

suRIYE.MEKrusLARI: "' • ( Barem 
Sur1ye Kraliigina Emir '¢alz~an 
Abdullah m1 getirilecek? mutekaidlerin 

etrafmda ) 

('R\ ort sene evvel, bir mecmu· 
U:::U a idareai, bir giinliik ga· 

zeteye gonderdigi makbu
za, bir iki kuruf farkla yanht bir 
pul yaptftmr. (Not: Dort sene ev

Suriye muhalefet lideri Doktor <::ehbender ile vazige_t_i--=-
"1 Yazan: CAFER SENO 

vel). Emir Abdullah arasmda teati edilen nutuklar, 
Pul miifettitferi gelirler, tetkik 

ederler, bu yanh,hgt goriirler ve 
mecmua aahibine yirmi bet kuruf 
ceza keaerler. {Not: Yirmi bet Jru. 

bu iddiayt takviye ediyor 

rut ceza). 
Fakat bu ceza tahsil edilinciye 

kadar mecmua kapamr ve sahibi, 

0 giinden bugiine kadar, devletin 
biitiin vasttalarile aramr. {Not: 0 
giinden bugiine kadar)· 

Mecmua sahibi, o giinden bugii· 
ne kadar lstanbuldan, hatta An • 
kara caddesinden ayrtlmamttbr. 

Naatlsa bulunamaz ve kendisinden 
bu yirmi bet kurutun tahsili i,_in 
koakoca bir dosya tetekkiil eder, 

tabii bir,.ok memur da ,.ahttr. 
{Not: Koskoca bir doaya ve bir 

,_ok memur). Emir Abdullah 

Nihayet gene mecmua sahibini ;>am, {Hususi muhabirimizden) 
bulamazlar, nerede ~ah~ttgmt bir Suriyede haftamn en miihim dedikodusu, 
arkadatma aorarlar, o da adrea ye- ;>amdaki muhalefet lideri Dr. Abdutrah
rine yirmi bet kuru' vererek hem man ;lehbenderin kalabahk bir heyetle bir
arkadattnt takibden, hem de dev- likte .5arki Erdiine gidip Emir Abdullah! 
Ieti yirmi bet kurut i,_in, dort sene, ziyaret etmi§ olmasidir. Suriyede milli blo
belki yirmi bet misli israfa devam- kun ~ekilmesile ba§layan kabine buhram
dan kurtartr. (Not: Belki yirmi mn hal a devam etmesi ve bu buhranm hal-

li i~in Reisicumhur tarafmdan sarfedilen 
bef misli israf) · biitiin gayretlere ragmen F rans1z yiice ko-

Bu vak'a yiizde yiiz dogrudur, miserinin en kii~iik bir yard1mda bulun
c;iinkii yirmi bet kurufU veren h~- mamas!, FransiZiarm orada Kralhk ilan et
nim ve makbuz yazt masamm go- mek fikrinde olduklarma clair di:inen ~a
ziindedir. (Not: Bu vak'a yiizde yialan teyid etmektedir. Suriyenin miis
yiiz dogrudur). takbel Kral namzedleri arasmda da en ~ok 

Emir Abdullahm isminden bahsedild1gi i-
~imdi de Biiyiik Millet Medi • ~in, Dr. Sehbender ve arkada~lannm bu 

sinde, Refik tncenin gozoniine maksadla Ummana gittikleri iddia edil
koydugu bir rakama goz atahm: mektedir. Malum oldugu iizere Dr. Seh
o,_ yiiz milyona varmayan biitc;e- bender 1920 y1lmda. merhum Kral Fay
mizde yiiz milvona yakm para me- sahn ba1mda bulundugu miistakbel Suriye 
mur ayhibdtr. Bunun i,_inde bir kt- devletinin Ba§vekil ve Hariciye Nazm i
stm maa,Iar yok. Harcirahlar ve di. 1920 temmuzunda F ransiZlar biitiin 
aairede bu rakama ilave edilirse Suriyeyi i§gal ve Kral F aysal $ann terkd-

1 • · tikten sonra, Dr. $ehbender de SuriyeJen biitrenin yartdan fazfaSJ ay tga gt· I 
.,. aynlml§, ancak 1937 y1lmda Fransiz ann 

diyor. Suriye mi.iltecilerine muahede hediyesi o-
Ktrtasiyecilik aleyhine ne ya • larak ilan ettikleri umumi af iizerine $a

zarsamz yazmtz, ktrlasiyecilikten rna donebi1mi~tir. Dr. -5ehbender ve arka
batka bir~ey yapmtf olm!lzstntz. da§lan Sarna doner diinmez reiskara ge
Kagtdm kagtddan korkusu yoktur. leceklerini iim1d etmi1lerdi. F akat ba,la-

k • rmda Cemil Miirdemin bulundugu milli Memur yeti•tirmekten ba, a tte 
T d blok, o zaman F ranmlarla bir muahede 

yaramtyan terbiye sistemimizi e- yapml§ ve Suriyenin yeniden istikl.llini kur 
gittirelim, diyorlar; fakat 0 sis • t!rm11 olmak gibi bir hayalle sermest ol
tem de, ktrtasiyecilik gibi, sosyal duklarmdan Dr. Sehbender i~basma Re~
bir biinye mahsuliidiir; ancak 0 mek 1oyle dursun, aynca milli hiikumetin 
biinye ile beraber degifir. tazyik ve takibine ugrad1gmdan arada iki-

~ahsi te,ebbiis kabi~i~etinin g~- lik ba§lami§ ve hatta bir arahk Dr. Seh
li•mesi ;,_in, burjuvazmm te~eku- bender M1s1ra diinmege icbar edilmekle 

T f k t beraber bir k1stm arkada§lan da muhtelif Iii zaruridir, diyenler var; a a. 
b · \'esilelerle hapis ve gazeteleri tatil olun-•ahai te,ebbiia olmadan ur]uvazt 

T mu§tu. F ransiZlann 1936 muahedesini bir 
teaekkiil etmez· tiirlii tasdik etmemeleri ve Suriyenin bir 

Her biiyiik dava gibi bunun kok- ~ok yerlerinde ihtilal ve kan~1khklar ba~ 

Doktor Abdi.irrahman ehbender 

da ezci.imle demi§tir ki: 
«- Arab ihtilali, yalmz muayyrn bir 

mmtakay1 degil, biitiin Arab memleketle
rini kurtarmak gibi yiibek bir gaye ile 
yap1lm1§h. Fa kat ~ok yaz1k ki tefrika yii
ziinden bu gaye tahakkuk etmedi. Bir ki
sim iilkeler tamamen istiklallerine nail ol
dulkan halde diger bir k1sm1 hala bu ni
metten mahrum bulunmaktad1r. Benim 
fikrimce Arab Birligi ve istiklali ancak 
bUtiin Arab memleketlerinin birbirlerile it
tifakl ve kom~ularile iyi ge~inmelerile ka
imdir. Diinkii dostlanm1z bugiin d-. dost
lanmiZ olabilirler. Gec;mi! ~yler b!r misal 
teskil edemez, onlar hirer tecriibe de,•rui 
idi. 0 tecrUbelerden ders alan rica\, bu 
gUn de idarei umur eder ve eski h•talar
dan sa lim kalabilirler, Ha,imi siilale;i, her 
vakit oldugu gibi bugiin de ve bilhassa se
nin gibi ileri gelen miinevverlerle te~riki 
mesai ederek Arabhga hizmete hamd1r. 
Ben mucizeler yaratmaga muktedir oldu
gumu iddia etmiyorum, ancak vaziyetin, 
icab eden kararlan almak i~in azim ve siir
ati istilzam ettigini zannediyorum. Bu ka
rarlar, mii~terek menfaatler esasm'!. muste
nid olarak dostlugumuzu isteyen devletler
le te§riki mesai edilerek almmaya ve kii~iik 
milletleri yutmak isteyen baz1 bUyUk dev
letlerin ihtira<ma ed ~ekecek bir mahiyet
te olmahdir. Sizinle beraber adtmlanmi 
tanzim ve ileriye dogru yiiriimeklii>;ime im
kan has1l olmasmi temenni ederim.» 

Bu nutuklardan anlas1hyor ki Emir Ab
dullahm Suriye tahtma Kral olarak geti
rilecegi yolundaki iddialar pek de esasm 
degildir. Daha dogrusu Dr. $ehbender 
bunu teklif etmi§, Emir Abdullah da ka
bul eylemi§ goriinmektedir. Zaten - bir iki 
milli blok gazete.i miistesna olmak iizere -
biitiin Suriye matbuah bu fikri tervic eden 
yaz1lar nejrettiklerine bakthrsa, Kralhk ta
raftarlarmm ekseriyeti te~kil ettigi anla~Ihr. 
Maamafih biitiin bu zevahire ragmen, Su
riyede ard1 aras1 kesilmiyen hadiselerin ya
rm i~in bize neler gosterecegini ,imdiden leride biinyede. lamas1 iizerine Cemil Miirdem istifaya 

Y almz iktuadi, yalmz hu'<.uki, mecbur kalmi§ ve milli blok da inhilale yiiz ¥¥ 

yalmz terbiyevi biinyede mi? tutmu1 bulundugundan Dr. Sehbender ______________ ....., 
kestirmek pek mii•ki.ildiir. 

Haytr, biinyede. meydam bo1 bularak tekrar Sarna donmii1- ingiliz 
Bu mevzuu bir veya birkac; rna- Ur. Dr. $ehbender 1imdi iki gaye ~Utmek

Sovyet miiza
Moskovada kalede eselemek ve yoklamak ni- tedir: Birincisi; kendisi ve taraftarlan i~in kereleri 

en biiyiik rakib olan milli bloku tamamen 
yetindeyiz. dag1tmak, ikincisi reiskara gelmek.. Milli 

PEY AMI SAFA bloku dagttmak i~in evvelemirde onun u

Tiirk • Hatay hudud 
muamelatt kaldmldt 

[Ba1tarat• 1 fncl sahffede] 

layihanm daha i:ine almarak miistaceliyet
le gorii~iilmesini teklif etti, teklif. ittifa~
la kabul olundu. Bu suretle, Tiirktye Bu
yiik Millet Meclisi, Meydamekbezin bir 
kilometre •imali garbisinde bulunan 312 
numarah hudud ta~mdan ve Payastan 
denize inen •ahada hududa miiteallik o
larak elyevm mer'i bilciimle idari, mali, 
ikhsadi ahkam ve muamelatJ tamamen 
kaldirmi~tn. Kanun ~iddetli alk1~larla 
kabul olundu. 

Diger taraftan Dahiliye VeHietinde 
bu sabah toplanan bir komisyon, Anava
tanm bir vilayetini te§kil edecek olan Ha
tayda vilayet teskilatma clair i~leo· iizerin
de ogleye kadar me§gul olmu§!Ur. Bu -;ila
yetin valiligine Emniyet isleri umum mii
dUrii Siikrii Sokmensiierin tayinine aid 
formalitenm bugiinferde ikmal edilecegi an 
!a1II1yor. Soylendigine gore Emniyet u
mum miidiirliigiine elyevm Seyhan valisi 
olan eski Istanbul Vali muavini Ali RI

za Cevigin tayini mevzuu bahstir. 

Kayseride asri mezbaha 
Kayseri 16 (a.a.) - Beynelmilel bir 

§Ohreti clan Kayseri pashrmaciiik san
atinin inki§afmt temin edecek olan asri 
mezbahanm temeli bugi.in abld.I. 

mumi reisi olan 1imdiki Cumhurrcisi Ha
sim Atasiyi istifaya mecbur etmek lazim
dn. Ha~im Atasi, aylardanberi devam e
den kabine buhranma ragmen ya tamamen 
veyahud ekseriyeti milli bloktan miirekkeb 
bir kabinenin te§kili iizerinde 1srar etmek
te ve istifayi hatmna bile getirmemekte
dir. Dr. $ehbenderin fikrince bugi.inkU ida
re 1eklinden ve milli blokun tasallutundan 
kurtulmak i~in en kestirme yo!. Sunyede 
Kralhk ilan etmektir. Ve iste Emir Ab
dullaha yap1lan son ziyaret de bu gave ile 
alakadard1r. ,Simdi, vaziyeti az ~<>k an
lam!§ olmak i~in, gozlerimizi Ummanda 
Emir Abdullahm saraymda teati edilen 
nutuklara ~evirmek lhtmdn. Dr. $eh
bender, Emir Abdullahm 1ereflerine ver
digi ziyafette soyledigi uzun nutukta bil
hassa dikkate §ayan olan §U sozleri soyJe
mi~tir: 

«- Ali bin Ebu Talibin hilafeti ile 
Muaviye bin Ebu Siifyan zamamnda 
mi.is!Umanlar iki partiye aynlm.,hrdt. Bir 
taraf ehlibeyti, diger taraf ebu Siifyanl 
iltizam ediyordu. Bugiin ise, miistemleke
ciler Arab memleketlerini par~alaytp yut
mak istiyorlar. $u halde, ehli Beytin bir 
tarafta ve ehli Siifyamn diger tarafta dur
masi caiz degildir. Muaviyenin hafidleri 
olan bizler •ize geldik: Ehli Beytin hafi
dine diyoruz ki, vaktile ceddinin Arabhi1;1 
kurtardtgl gibi sen de ileri ahl ve Arabhi\1 
dii§liigii tehlikeden kurtar. Biz buraya 
kraJ oldi.i demege gelmedik, ya§OSID kral 
demege geldik!.» 

Emir Abdullah bu nutka 

devam ediyor 
[B~tarat• 1 Inc! sahttede] 

ortaya ~1kan meseleler goriisiilmii~tiir. 
Y akmda yeni bir i~tima, daha dogru

su seri halinde yeni i~timalar yapiiacagi 
haber verilmektedir. 

lngiliz - F rans1z mahfilleri, Sovyet 
mahfilleri gibi bu hususta tefsirlerde bu
lunmaktan ~ekinmektedirler. 

$imdiye kadar malum olan bir§ey var
sa o da miizakerelere devam edilecegi 
keyfiyetidir. 

On be1 giine yakm bir zamandanberi 
rahatsizhgi dolayisile yatai!Jndan kalka
mlyan Seeds, tamamiie iyile1mi~ addedi
lebilecek bir haldedir. 

Diinkii miiltikat 
Londra 16 {Hususi) - Sovyet Ba!

vekili Molotof bugiin ogleden sonra ln
giliz, F rans1z el~ileri ve M. Strang'la tek
rar gorii~mU1ti.ir. lngiliz biiyiik ekisi Sir 
William Seeds gazetecilere, miizakere -
lerin devam etmekte olduiiunu beyan et
mekle iktifa etmi1tir. 

Bugiinku goriifmeler 
Londra I 6 (Hususi) - Moskovadan 

alman son haberlere gore, lngiliz elc;isi 
Sir Seeds, Frans1z el~isi M. Naggiar ile 
fevkalade lngiliz murahhasi M. Strang 
yann sabah (bugiin) Sovyet Ba(vekilile 
ii~iincii bir miilakata davet edilmi~lerdir. 

Moskovadaki salahiyettar Sovyet me
hafilinde son lngiliz - F rans1z teklifleri
nin mucibi memnuniyet olmadigi tebariiz 
ettirilmektedir. 

Sovyet gazeteleri de yeni tekliflerin 
uzun miizakerelere yo! a~bgmi yazmakta
dular. 

Biiyiik Millet Meclisi, yeni barem oro
jesinin miizakeresine ba,ladi. Bu suretle 
bir miiddettenberi matbuatta baz1 madde
leri hakkmda, ehemmiyetli miinaka,alar 
cereyan eden layihalar kanuniyet kesbet
mek i.izere, nihayet Meclise intikal etmi1 
oluyor. 

Memlekette, geni1 bir halk ziimresinin 
menfaatlerile alakadar boyle bir kanun 
tanzim edilirken, onun biitiin arzulan tal
min edecegi beklenemez .. Hususile ,ahis
lann dogrudan dogruya haklarile ilgili 
mevzular iizerinde, devletin, tam bir hak
kaniyet temin edebilmesi ~ok mii§kiildiir. 
Kanun biitiin menfaatleri ayni suretle tat
min edemiyecegi i~in 1iiphesiz baz1 men
faatlerin lehine ve baz1 menfaatlerin aley
hine bir tesir yapacakhr. 

Bu tevaziin imkans1zhg1 karjismda ka
nunda mutlak bir adalet prensipi bekle
mek dogru olamaz.. Muhtelif menfaat 
tezadlannm kayna11Ii!t cemiyet hayatmda 
biitiin menfaatleri miisavi 1ekilde koruya
cak ilahi bir adalet formiilU heniiz ke!fe
dilmemi,tir. 

Boyle olmakla beraber, tamamen ob
jektif bir gorii1iin mahsulii olan kanun
larda arayacagtmiZ k1ymet, umumi men
faa! ve ihtiyao azami mantikiyet ve hak
kaniyet nispetile temin edebilmi§ olmasi
dir. Bu esas1 iyi bir 1ekilde tel if edemedi
gi ic;indir ki, harem kanunu layihasmm bir 
~ok maddeleri, bilhassa, 1ehadetname me
selesi iizerinde urnumi bir alakanm tenkid
ci tezahiirlerini giirmekteyiz .. ..... 

Halbuki, ayni layihamn diger baz1 
maddeleri var ki, hakikaten ~ok makul ve 
dogru bir gorii1iin eseri addedilebilir .. 
Mesela: lki maa1 yekunu elli liray1 teca
vi.iz ettigi takdirde birinin kesilecegini bil
diren madde. bu ciimledendir. 

Az maa1 alan miitekaidler lehine insa
ni bir dii~iince ile tatbik edilen bu usul. 
gitgide ilk maksaddaki asaletini kaybede
rek suiistimale ugram11 bayagi bir kazanc 
ve intifa vasitasi haline girmi1tir. 

Dolgun maa1 ve ikramiyelerle tekai.id 
edilenlerin pek ~ogu, yolunu bulup, dev
letin diger bir dairesine yi.iksek Ucretlerle 
m<rnur olarak dahil olmu§lard1r. Bu su
retle devlet hazinesinden iki tarafh para 
~kerek israfa yol a~hklan gibi, yeni ye
ti§enlerin hakk1 olan i1 sahalann1 da i§gal 
ederek genclerin a~1kta kalmamasma se
bebiyet veriyorlar. 

Hatta, iki tarafh bol maa1 almak gaye
sile, bir ~resini bulup vaktinden evvel 
tekaUd olanlar biliyoruz ki, yiiksek Ucret
lerle devlet miiesseselerinde ~alt§maktadtr
lar. 

Eger, bu adamlar ~ab,acak, vUcudle· 
rinden istifade edilecek bir vaziyette idi
lerse, ni!;in tekai.id edildiler? Cabjamiya
cak bir halde olduklan i~in tekaiide sev -
kedildilerse, 1imdi nasi! c;ah,tinbyorlar? 

Burada, liizum veya ihtuas meselesi 
bahis mevzuu olamaz .. <;:iinkii, onlann 
yerini tutacak ac;1kta pek ~ok gene umur
lar vard1r ve ekserisi tekaiid edildikleri 
daireye biisbiitiin yabanc1 muhitlerde c;a
h,llklan i~in ihllsas mazereti de yoktur. 

Muhtac olm1yan miitekaidleri c;altsl!r
mak, hem devlet hazinesi i~in liizumsuz 
bir israftu; hem de, yeni yeti1ecck nesille
rin hakkma bir tecaviiz te1kil eder. Hayat 
kadrosu muayyendir. Yeniler, eskilerin 
yerini i§gal edecektir. Bu ezeli bir tabiat 
kanunudur, ya11yan her varbk, hayattaki 
vazifesini itmam ettikten sonra, onu bir 
sonraki nesle devretmek mecburiyetinde
dir. 

Devlet, muayyen bir miiddet i~in, !a
leb ettigi i~timai vazifenin hitammdan 
sonra, iyi bir maa§la, bizi tekaiide sev
kettigi Zaman, fazla hodkam olmamak 
ic;in, mevkiimizi yeni yeti§eceklere ter
ketmeliyiz .. Cemiyet, yalmz bir nesle 
bagh degildir. 0, sayisiz nesilleri kucak
layan, onlarm hak ve vazifelerini tammak
la devammi temin eden bir varhktu. 

hte, kanun layihasmm bu maddesi: 
Hayat kadrosunda iyi bir tesir yapm1yan 
bu haksiZ ve fuzuli vaziyeti ktsmen tashih 
etmek suretile ~ok makul bir goriise im
kan vermi1. ayni zamanda, iki maa1 ye
kunu elli lira tutan fakir miitekaidler;n 
vaziyetini dii§iinerek adilane bir telif yap
fill oluyor. 

CAFER SENO 

Bulgar Veliahdi iki ya§mda 
Sofya 16 (a.a.) - Veliahd Prens 

Simeon'un ikinci dogum y1ldoniimii mii
nasebetile Harbiye mektebinin avlusunda 
Kral, Prens Siril, hiikumet erkam, mec
lis divan azas1 ve yi.iksek kumanda heyeti 
oldugu halde biiyi.ik merasim yapiiml~l!r. 

Y eni kura efrad1 Krala sadakat yemini 
yapm11 ve miiteak1ben Kr•l veni Harbiye 
mezunlanni subayhga terf •irmi1tir. 

Askerler Krahn onUnd< 1e~id res:ni 
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Ku~uk Zaval/z k d -r

1 
«Hanimefendi)) 

~h==l=ka=y=e===========a==l=n=-fl Son nefesinde bile asalet 
Erkek, odarun parkesi iizerinde uzan- dmp gotiirdiiler. Komiser, biitiin olup hi· say1khyan bir kad1nm 

rnt§, ba§t kanlar ic;inde, hultyordu; ka- ten! ere §a~t!acak bir lakaydi gosteren ' 
dmsa bir koltuga ytgtlmt,, ha~in bir siikiit Madam Angeret'ye yakla§arak omuzla- macerasi 
ic;inde, durmaks!Zln htc;kmyordu. Polis ko- rma dokundu: 
miseri, bayagt camm stkan bu siikut kar- - Madam, §imdi benimle beraber ge-
§tsmda omuzlanm kalduarak kaptct kadt- liniz. 
na dondii. Kaptct kadm biitiin bildiklerini Acaba duyrnu§ muydu? Madam An
soylemi§ oldugu halde, komiser gene sor- geret, bitkin ve htc;kmklar ic;inde, yerin-
du: den kumldamadt, 

- Soyleyin bakaltm madam, vak'a Komiser daha 1iddetle: 
nastl cereyan etti? - Haydi bakaltm I dedi. 

- Fakat... Komiser Efendi... Size Biitiin gece, Madam Angeret • kocas1 
si:iylediklerimden ba§ka bit§ey bilm;yorum. hastaneye varmadan ruhunu teslim etmi§· 
Madam Angeret eve dondiigii zaman a§a· ti - agzmt ac;1p bir kelime si:iylemedi. An· 
g1 yukan biri c;eyrek gec;iyordu. cak sabahleyin, giiniin ilk l!Iklan komi-

- Eve girenin Madam Angeret oldu- serlik binasmm pencerelerinden i~eri SIZ· 
guna emin misiniz? dig! zaman, olan bitenin farkma vard1 ve 

- Kat'iyyen eminim Komiser Efen· uzun bir giizya§l krizinden sonra konu~ 
di .. K'apiyJ kapad1ktan sonra «benim rna· maga raz1 oldu. Komiser ona belki yirmi 
dam I» dedi ve yukan c;1kh. de fa sormu§!U: 

- Ceceleri s1k m1 <;1kard1 sokaga? - Nic;in kocamz1 i:ildiirdiiniiz? 
- Asia I Senelerdir, ak§am :~a at s<· Madam Angeret nihayet: 

kizden sonra d11an c;Ikhi!Jm giirmedim. - Onu oldiirmedim, dedi. 
Hatta o ak§am evde olmamaSJ beni hay- - Y alan soylemekte hakSJzsmJZ. Ada 
rete dii1iirdii ve bizim efendi ban a dedi ki: Jete kat§! daima ac;1k ve samimi da vran· 
«Tuhaf 1eyl Madam Angeret bugiin so· mal1stmz. 
kaga c;Ikmt! ha !.» - Onu iildiirmedim. Beni di:ivmek is· 

- Giizel! Devam edin. tedi, ittim onu. Sonra ayagt kaydt ve ar-
- Az sonra, on dakika mi, bir ~eyrek kas1 iistii dii§tii. 

ml gec;ti bilmiyorum, zira uyumu§um, ka- - Nic;in sizi dovmek istiyordu? 
pmm zili tekrar c;almd1 ve arkasmdan Mas- - Diin gece eve diinerken beni son 
yi:i Angeret'nin sesini duydum. metroda yakalad1, halbuki ben onu Ia§· 

- Demek beraber ~IkmamJ§lardt? rada samyordum. 
- HaYJr Komiser Efendi. Mosyii An - Bir randevuya gitmek iizere mi •o-

geret, madammm ban a si:iyledigine gore, kaga ~Iktm1z ~ 
ii~ giin evvel Parisi terketmi~ti. Madam Angeret dogruldu ve; haykt· 

- Miisyo Angeret'nin bu seyahatleri rt§la: 
stk s1k vaki olur muydu? - Haytrl Hayul Yanlt§. diye itiraz 

- Hay!T .. Gene Madam Angeret'nin etti. Ve sonra daha sakin, anlatmaga ba1 .. 
soyledigine gore, efendisi bir aile i§ini hal- lad!: 
letmek iizere ta§raya gitmi! ve ancak obii· <<- On senedir ki beni evde mahbus 
riisii giin donecekti. tutuyordu. Ktskancdt. Yalmz sabahlan, 

- Tamam. Madam Angeret, kocaSI· 0 da giinliik masraf ic;in, sokaga ~1kmama 
nm bu ani avdeti katjlStnda !a§alamt§ o- miisaade ediyordu. Bu vaziyete ah~ml§· 
lacaktJr. Uzun bir c;1ghk duydunuz, degil ttm biraz, fakat ~ok 1stuab c;ekerek. Salt 
mi? giinii, memlekete gitti, ailesile bir miras 

- Eve! Komiser Efendi .. T1pk1 •ize meselesini halledecekti. Ben, her vakitki 
soyledigim gibi.. Mosyo Angeret asansore gibi, evde kald1m. <;ar§Omba ak1am1 da 
hindi, dairesine ~tkh ve birka~ dakika son- bir yere c;tkmadim. Sonra, diin ak~am, bil
ra... gerisini bilmiyorum. miyorum hangi §ey!an akltm1 c;eldi. Ser-

- Beni ba§ka hususlarda ayd1nlatabi- bestime kavu§tllak istedim. Bir ak§am ol
lirsiniz madam. Mosyo Angeret nerede c;a- sun, Pariste, tJpkt on sene evvel gene ktz· 
h§Iyordu? ltgunda oldugu gibi, yalmz ba§trna gezmek 

- Bir vekalette .. Galiba Ziraat Ve· istedim. Bu benim ic;in deh§etli bir ihtiyac-
kaletinde. d1. Ctkllm. Surada burada dola§IJm. Ah 

- Akjamlari, yemekten sonra, soka- o hiirriyet 1 Hiirriyetimi ne yapacagtmi bil-
ga c;tkar m1ydi? miyordum. Omuzlanmda bir yiiktii sanki, 

- Hemen hem en her akjam. fak:at ne tatlt bir yiik I Son metroya hdar 
- Ve ne zaman avdet ediyordu? bekledim. Sonra, Chatelet'den son metro-
- Cok ge~ ... Bazan geceyamt, ba- ya bindim. Kocamm, bana soyledi:i;inden, 

zan hire dogru... daha evvel avdet edecegini bilseydim I Ben 
- Demek karisim beraberine almiyor- onu mdroda giirmemi§tim. Odama gir-

du? mi1, yatmaga hamlan~yordum ki asansii-
- Hay~r .. Beraber c;tkttklarim hi~ gor· riin sesini duydum. Kap1 a~1ldt. Ostiime 

medim. yiiriiyerek bag~tdt: 
- 0 halde Madam Angeret diinya- - Nereden geliyorsun? Kimi gormek-

dan elini ayagmt ~ekmi§ti. ten geliyorsun? 
- 0 kadar degil.. Her sabah pazara Ve zannederim beni bogacakh. Onu it· 

gider, evin masrafmt gi:iriirdii. mek ic;in kollanmt uzat!tm .. D ii§tii .. Of I 
K apt ~almd1. Seyyar iki hastabaktct N e miithi1 yarabbi !» 

ile, bir doktor geldi. Doktor, yarahyt u- Madam Angeret sustu. 
zun boylu muayene etti. Komiser, kendi kendine mmldandt: 

- K afatas1 yanlmt§, dedi. Vahimdir. Z avalh kadm~ 
Bu adamt derhal hastaneye kald~tmah. t;eviren: 

Irian KUDRET 

Gec;en hafta, N evyork'ta, Eliza Shel
don Harrison Drummond isminde 89 ya· 
$tnda bir kadm vefat etmi§tir. Hayata 
hizmetc;ilikle ba§ladtgl halde, son nefe • 
sinde hala kendisine hammefendi diye hi
tab edilmesini isteyen bu kadm, bir Ia • 
rihte Kontes de Perth olmasma ramak 
kalm1§ bir kadmdt. 

1872 senesinde, Kont de P erth'in ko
nagmda hizmetc;ilik eden giizel Eliza'y1, 
aile reisinin torunu George Essex D rum· 
mond sevmi~ ve hizmet<;i ktz, o zaman on 
all! ya§mda bir delikanh olan bu gencle 
birlikte Amerikaya ka<;rni§h. · 

Gene D rummond, lngiltere ve F ran· 
sanm en eski asalet unvanlan yanmda, 
Kont de Perth unvammn da varisi bulu
nuyordu. Bu unvan, aile resinin Stuart 
taraftarltgmdan dolayt, yiiz sene evvel 
onun elinden almmt§ ve Krali~e Viktor
ya tarafmdan, bilahare iade edilmi§ bir 
asalet unvamydt. 

Hizmetc;i Eliza Harrison, Londranm 
zengin tacirlerinden birinin kiZiydt; fa • 
kat babast, arabac1ya ka~!tg1 i~in k1zim 
evden kogmu§lU. 

D elikanlmm hizmet~i ile birlikte ka<;· 
ti!Pnt haber alan babaSJ, bu 16 ya~mdaki 
haylazm pe§ine sivil polisler takmJ§, fa
kat Eliza'nm kurnazbi!ile ba§a ~tkama
mi§ltt. Eliza, once Quebec' e hareket eden 
bir vapur ic;in bilet almt§, bu haberi kon
tun kulagma bilhassa ula§l!tmt~, sonra bu 
biletleri Nevyork' a giden bir vapurun bi
letlerile teptil ederek izini bu suretle kay· 
bettirmi§tir. 

Firar! c;ift, Amerikaya ayak bast1ktan 
iki sene sonra evlenmi§, ingilteredeki bazt 
dostlann gi:inderdikleri para ile be1 sene 
kadar bir ~iftlikte ya~adtktan sonra pa • 
raSIZ kalrni§lt. Lord D rummond, biiyiik 
babasma mekrub yazara'k yardm istedi; 
fakat kant, yalmz ba§ma Londraya avdet 
etmedigi takd.irde kendisine hi~bir yar
d1mda bulunmiyacagtm bildirdi. 

ihtiyar kont, torununa, Eliza'nm ilk 
ajlkl olan arabacmm hala hayatta bulun
dugunu da bildirmij, fakat goziinii a§k 
biiriiyen delikanlt bunun dedikodudan 
ibaret oldugunu soyliyerek kulak asma-
ffil§h. 

Lord D rummond, evini ge~ind irebil -
mek i<;in hertiirlii meslege girip ~tkm1~ ve 
fakru zaruret i~inde olmii§tii. Kanst, son 
nefesine kadar, Ledi Drummond unva -
mn1 ta§trnakta !star ederek ya~amt§hr. 

Fakat, lngilterede, degil Eliza'ya bu 
unvam vermek, lordla evli oldugu bile 
resmen tamnmam1§ ve l ngiltere asalet 
rehberinin, ona aid sahifesine, isminin hi
zasma §U ibare yazJiml§llr: 

«4 agustos 1887 de, bekar oldugu hal
de vefat etmi§tir.» 

Ge~imsizlik yiiziinden ... 
Yeni§ehirde oturan Salahaddin, dostu 

Ojeniyi g~imsizlik yiiztinden aralann -
da ~tkan kavga neticesinde dovmii§ ve 
bJc;akla arkasmdan yaralamt§ttl'. Ojeni 
tedavi alhna almml§, su~lu Salahaddin 
yakalanmi§tir. 

17 Haziran 1939 

·RADYO 

Carole Lombard s nema an k
"l" ( Bu ak,amki program) 

~e I 1y0r Tiirklye Radyodlflizyon Posta.Jart y DALGA UZUNLUGU 

(:iinkii kocas1 
zamanda 

olmak 

Clark Gable pek yakm bir 
mutlaka evlad sahibi 
arzusunu 

Carole Lombard ve Clark Gable 

Holivud' dan yaz1ltyor: I Demek ki bu izdivac hakikl bir a§k rna
Clark Gable ile Carole Lombard ara- cerasmm neticesiymi1. F akat oniimiizdeki 

smda vukua gelen son izdivac hadisesi birc;ok misallerle ispat edilecegi ve~hile 
biitiin diinya sinema merakltlanm beyaz ayni zamanda bir yt!dtz ve miikemmel bir 
perdede sevimli bir artisti gormek zev • zevce d~ olunabiliyor. Carole ni~in bu 
kinden mahrum edecege benziyor. kadar ti!tz davramyor. 0 muammayt hal-

Mevsuk bir membadan haber a]d,i!t- ledecek iey 1udur: Clark Gable son gun· 
rna gore Carole pek yakmda sinemadan lerde evmde miikemmel bir ~ocuk odas1 
c;ekilmek niyetindeymi1. Ciinkii herhangi haz;rlatmJ~ .. Pek yakm zamanda mut.laka 

f 
. . evlad salub1 olmak arzusunu gostenyor. 

mutavassJ! sm1 a mensub hiT aile kadmt U tu d 't · 1 f'lm' b' b' k 'b' b"tu" · h k . « ~ a g1 II.» 1 t Iter 1tmez an 
g1 1 u n zamamm evme asretme IS· k F · 'd k' 'WI · 
tl.yormu• B h v d ' · k • b d' oca ucmo a t Vt a anna gtdecekler. 

,. u a a tse manma 1ca e 1· D" .. 1 k C I Lo b d · · d . onu§ e ar!t aro e m ar tsmm e 
yor. Z!ra . Carole, Clark'la evlenmeden bir y1!d1z mevcud o!m1yacak. F akat aile 
evvel b~r nt!anl1 haya!t yajarken bile ~ok erkam arasmda bir fazla 1ah1s mevki a
•evdigi cemiyet hayahndan yava! yava~ lacak, o da Clark ve Carole'un veliahdi 
~ekildi. $imdi ise meslegini terkediyor. bir erkek veya bir klzl 

* Annabe!la'nm erkek karde§i Pierre 
Charpentier de sinema artistligine ba,la
IDI§l!T. «Bir sonte1rin gecesi» filminde 
kiic;uk bir rol oynamaktad!T. Bu ~ordela-

T. A. Q, 
T. A. P. 

1639 m.. 
19.74 m.. 
31,70 m.. 

183 Kcs. 
16195 Kcs. 
9465 Kcs. 

120 Kw, 
20 Kw. 
20 Kw. 

13,30 program. 13,35 Tiirk mUzl~l. 1 -
l;letaraban pe~revl. 2 - Dede Efendl • §eta.
raban ~ark! - Oiiziimden giinliimden git· 
mlyor, 3 - Sadeddin Kaynak - !,letaraban 
§ark! - Gecemiz kapkara.. 4 - Artaki -
Kiirdll1hlcazkA.r §ark! - Nej'e Ue ge~en om
riimii. 5 - Muhayyer tiirkii - Batan gUn 
kana benzlyor. 6 - Bedrlye HQ%!iir - Mu· 
haYY<!r tiirkii - Giine§ <k>i!d u damlara. 14 
memleket saat ayart, ajans ve meteoroloj! 
haberlerl. 14,10 miizlk (kan~lk program • 
Pl.), 18,30 program. 18,35 miizlk (melodller
P!.). 18,45 miizlk (kii~iik orkestra - §ef: 
Neclb ~km). 19,15 Tiirk mUzlgl (fast! he
Y<>tll. 20 memleket saat ayar1, aJans ve me
teorolojl haberlerl. 20,10 ne§'ell p!Aklar -
R. 20,15 Tiirk miizlgl (sazla pe§rev ve saz 
sematlerll. 20,30 Tiirk miizlgl, 1 - Salfihad
dln Pmar - Hlcaz §ark! • Ha.sta kalblmde 
a~tlmc,. 2 - Suphl Zlya - Hlcaz divan -
Diin gece yeslle. 3 - Ishak Varan • HU.eynl 
§arki • Baygm sularm. 4 - Sadeddln Kay
nak • HUseynl tiirkii - Goresln m1 geld!. 
5 - HUseynl tiirkii - Mell€11 m'*ll. 20,50 
konu§ma (d!§ polltlka hadlselerl>. 21,05 
temsll. 22 - haftahk posta kutu.su (ecnebl 
dlllerde). 22,30 miiztk (da!lll miizl~ • PI), 
23 son ajans haberlerl, ztraat, esham tah
vllAt, kamblyo • nukud borsa.s1 (flat). 23 20 
miizlk (cazband - Pl.). 23,55 yarmki pr~g
ram. 

Operalar ve operetler 
20,20 Hamburg: Cllvla. 
21,20 Paris (Eitfel kulesl): Slhlrll fl!lt. 
21,20 V!yana: Karan11ga kur~un stkanlar. 
22,05 MilAno: La Vedova Scaltra. 
Biiyiik kon11erler 

19,20 Doy~landzender: Malp!ero Vte St • 
rau.ss. Rlch'in eserlerl. 

21,05 Lon <Ira (Reglonall: Bach ve satr 
bestekArlann eserlerl. 

21,35 Briiksel: Frank, Salo, Debu.ssy ve 
satr bestekarlarm eserlerl. 

22,05 Luxemburg: Bach'tn eserlerl, sonra 
asrl muslkl. 

22,05 Varwva: Senfonlk konser. 
23,30 Var§ova: Leh mus!ktl;!. 
Oda musikileri 

19,35 Saarbriicken: Trio (Schuboert'ln eser~ 
ler!l. 

Solistlerin konserleri 
16,25 Breslav: Plyano refakatUe §an kon• 

serl (barltonl. 
18,50 Miinlh: Plyano muslkl.!Jt. 
23,35 Doy~landzender: Plyano par~alan. 

Asri musiki konserleri 
21,20 
21,20 
23,40 

Leipzig: Eltlencell orkestra havalari. 
Stuttgart: yaz havalarL 
Kolonya.: Eglencell muslkl ve dana 
hava!ar1. 

nm mevzuu oldukc;a enteresandtr. Bir 
biiylik keman Ustad1 bir kibar hdmla 
ktsa bir a§k maceraSI ge>iriyor. Yirmi 
sene sonra bir konserde llpkt o kadma 

benziyen bir gene kJZa tesadiif ediyor. 
Hernen a§tk oluyor. F akat bir nokta zih
nini brmahyor. Sakm bu, kendi k1z1 ol
mastn .. . Tahkikat, §iiphesinin hakikat ol
dugunu meydana ~Ikartyor. Evet, kendi 
kiz1dtr. Bir sonte1rin gecesi olan k1Z1 ... 

* Me§hur kemanct Jascha Heifetz' in 
~evirmekte oldugu filim yakmda bitecek

tir. Bu kordelanm adt vaktile «Melekler 
~algt ~altyorlar!» d1. Bu isim degi~tiril

mi§ ve «Musiki mektebi» olmu§!Ur. Kor
delada oynayan diger ar tistler 1unlard~r: 

Joel Mac Crea, Tommy Kelly, Walter ( T E ~ E K K 0 R ) 
Brennan, Margot Stevenson'dur. , ___ ....._.,:. ____ _ _:_ _ _ * Gary Cooper, yakmda «Hakik1 Uzun zamandanberi muztarib oldu ~ 
zakrl» isminde bir filim <;evirecektir. Bu gum prostat dahamesinden (75 YB§tm· 

k l 
da) ameliyatla beni kurtaran Dr. Oper. 

orde anm diger artistleri ~unlardtr: An- ttro. Ali E§ref Giirnel ha§ta olmak iizere 
drea Leods, D avid Niven, Broderick yatttjpm Ca~aloglu Sagltk evi kii~iik sa

Crawford. Sonuncu artist, mejhur san • hibesi ve hastabaktcJ!anna, fevkala:ie 
atkar Helen Broderick'in ogludur. itina ile vakifane ve candan bakunlann-

, _____ iili _______________ iiiiiiiiiiiiiii;-:~&i;~=- dan dolayt alenen te§ekkiir ederim. 
~ Mtstl'~ai'§tlt aktar HaCl Halil 

Bu ak~am T U RAN Tiyatrosunda 
•• 

San'atkar Na$id Ozcan 
ve Ertugrul Sadi T ek hirlikte 

Kardarioin Emrinde 
Varyete, Dueto, Solo 

""'"" Yegenim, agabeyim Galatasarayh 
boksor Kii~iik Kernalin ziyamdan dola
Yl gerek k1ymetli Galatasaraylt arkada§
larlie dQstlanmlZln ve gerekse yiiksek 
matbua!tm1zm gosterdikleri lutufldr ve 
nazikane alakaya kill'§• minnettarltguru
Zl derin teessiirlerimizle arzederiz. 

DayJSt Hern§iresi HastabaktCJ!ar, · kal- ~~~~~~~~~~~~~~T~e~l~:~2~2~12~7~~~~~~~~!!~~1l 
(~ ____ O_L_O_M ____ )~---·-

Memleketm tamnmllJ §ah1slarmdan 
Kayserili ta§c;t Yahya Efendi miipteH'I of 
dugu hastahktan kurtulamiyarak diin· 
kii cuma giinii Bostanct ic;erenkoy cad -
desindeki evinde vefat etmi§tir . 

Her ak~am T aksimde 
Silleyman tt stiiner Salha Giirman 

"'"'"' 
t;ok saym arkada§tmtz Talat Karpatm 

lzmir (Hususi)
Be§ senedenberi de
vam eden eski lz. 
m ir hafriyahndan 
§imdiye kadar c;ak 

giizel, c;ok muhte

§em eserler c;Ikartl· 
m t§hr. ~hrin altln· 
da, biiyiik bir me

deniyet yatmaktadtr. 
Bulunan eserlerin 
bir kismJ tamir e• 

dilmi§, birc;ok lo
mozlar ac;t!mt§llr. 

;limdiki halde can· 
lanan lyonya lzmi
rinin. Seref mayda· 
n1 ile AgoraSldir. 

izmir halriyatmda bulunan 1,80 metro yiiksekliktc 
tarihi klymeti haiz bir kiip 

Bunlar, 9 metre derinliktedir. 
Hafriyat sa has! eski N amazgah ma

hallesine dii§mektedir. Burada, yekdige
rine miivazi iki tomoz {yeralti dehlizi) 
tamamen topraktan kurtanlm1~hr. Bura
daki en enteresan eserlerden ba§l!calan, 
biitiin diinya arkeologlarmt hayrete dii§ii· 
ren ve hic;bir yerde emsali bulunm1yan 
«Be§parmak kubbeler» dir. Evvelce bu 
kubbelerden bir lane ~Ikml§lt. Miiteak1b 
hafriyatta da yenileri ~Ikmi§!Ir. Bu ke
merler, biiyiik bir medeniyeli Slttlannda 
ta§Imaktadtrlar. Kemerlerin Miladdan 
sonra ikinci asra tesadiif ettigi tespit edil
mi,tir. Fakat san'atkan me~huldiir. Ma
ruf Profesor Veigand bile, bu kemerle
rin kar~ISinda biiyiik bir hayret ve heye
can gec;irmijtir. Bilhassa 938 - 39 y1lt 
hafriyatt ~ok verimli olmu§IUT. Yaptlan 
sondajlarda §ehrin «47» yerinde boyle 
yeralh dehli,leri bulundugu anla1dm!j!IT. 

Bunlann, Miladdan bir iki astr once-

ye aid olrnalan da muhterneldir. Siitun
larm tamiri zor olmakla beraber, muvaf
fakiyetle devam etmektedir. 

hmir miizesi de llkltm llklim dolmuj· 
tur. Afrodisyas ve Belevi rnozol~lerin
den getirilen eserler, nefis komi§ler, la
hidler, dikkatle, itina ile yerleltirilmi§tir. 
Afrodisyas agorasmm ravak korni§leri, 

mabud ba§lan ve muhtelif eserler yan
yana konmu§!Ur. Karya medeniyetine 

aid ve Milas civannda bulunan orijiaal, 
bir metre seksen santimetre yiiksekligin
de bir kiip de miizeye getirilmi§tir. Bu 
kiipiin i<;inden iki iskelet <;Ikmt~IJr. Yani 
bu kiip, hakikatte bir mezarchr ve ayn 
ayn, yiizlerce toprak parc;asunn birle§ti· 
rilmesile meydana getirilrni§tir. Y eni 

miize binasmm bir an evvel in§aSI zaru· 
reti kat'! ~kilde hissedilmektedir. lzmir 
miizesi, mevcud eserleri alamtyacak bir 
hale gelmi§tir, 

Cenazesi bugiin saat 1 de motorle Un
kapanma nakledilerek ikindi namaz1 Fa
tih camilnde kthnd1ktan sonra Edirne -
kap1daki aile kabristaruna defnedilecek· 
tir. Allah rahmet eylesin. 

' . K1rahk apart man 
istanbul, Tiirbe, Bclediye kar· 

§lsmda 19 numarab Siuanaga 
dairelerinde her tiirJU kanforlu 
6 numarah daire kirahkhr. Kap•
CJya i.imracaat. 

23 T emmuz 1939 

TURK GONO 
Biitiin Amerika bu biiyiik giinii 

kutlamaga baz1rlamyor. 

NEWYORK 
Sergisine ve bu biiyiik giine yeti§ecek 

olan seyahatler tertib edilmi§tir. 

5 T emmuz kafilesi 
Simplonla Paris 

Pariste 7 giin otel ve yemek 
Queen Marry de Kamara 

ve yemek 
N evyorkun en muhte§em oteli 

Barbizona Plaza'da 16 giin ikamet 
Normandla lla Havre'a avdet 
Aynca ceb parast temin edilm~tir. 

40 giin 40 gece 
Kay1dlar kapantyor. Acele ediniz. 

NATTA 
Galatasaray, Tel: 44914 

i z z E T bahcesinde 
(Dikkat bah~eye Taksimde Biiyiikdere otobiis
lerinin durdugu sokaktan ve Ayazpa~a Jandar

ma karakolundan gidilir.) 

A F E s • 
I y 

Kemani: NECATi TOKYAY, Piyanist: FEVZi, Klernet: ~ttKRtt, Ke
men,e: SOTiR!, Ciimbii§: CEMAL, Ney: NiHAD, Okuyucu: HAMiD ve 
YAHYA. 

Bayanlar: SUZAN, MUKADDER, BiRSEN, MELAHAT. 
Aynca: t;a!tku§U LUTFiYE tarafmdan Anadolu milli oyunlan. 
Meze h 41992 

Her ak,am : HARBIYEDE 

BEL VU bah~esi 
ADat\\JI ll"ka k.osm otnldla 
Mtstr yddtzlan ve rakkaseleri 

K i K i 
Hayriye 

Saanslerma 

ve Fethiye 
davam edlyorlar 

Telefon : 43711 

MiinakaHit VekiUeti i stanbul Elcktrik i &leri Umum Miidiirliigiinden: 
1 - !dare ihtiyact i~in muhtelif boyda somunlu, somunsuz ?emir ve pi

rin~ vid.a ile demir ve pirin~ agac vidalan, gupilya yaylt ~elik ron
deJa, mekanik CIVata satm ahnacaktlr. 

2 - Pazarhk 24/6/939 cumartesi giinii saat 10 da Metro han binasmm 
be&inci katmda toplanacak komisyonda yaptlacakttr. 

3 - Bunlarm cesid. miktar ve evsaflan hakkmda malumat a!mak isti
yenleril) Metro han binasmda Levaz1m miidiirliigiinde komisyon ka-

tibligine mi.iracaat etmeleri ilan olunur ( 4231) 

ani olarak aram1zdan aynlarak ebediye
te kavu§mast iizerine gerek cenazeye ve 
gerek yaZlhanemize kadar gelen dQstla· 
nna te§ekkiir ederiz. 

Natta Acentahjp 

('7'-:--:---:E:-:-V_L_E_N_M_E __ ) 
istanbul Umumi Meclisi azasmdan 

Bay Mustafa Faik A§kmm biraderi Bay 
Adil A§ktnm lmt Nesrinle top!;U tej!me
ni Bay Kamil Ermutlunun nikahlan, bu 
peqem be giinii Beyoglu dairesinde ak· 
dedilmi§tir. Her ilri gence ve ailelerine 
saadetler temenni ederi.z. 

Y eni danslardan 

Pale Glayt 
ve 

Lambet Vok 
Paza.rdan maada her giin miinferid ve 

hususi dersler verilir. Beyoglu Karl1man 
kar§tStnda Ziyanur sokak No. 3, Miira
caat saatleri (12 -14) ve (17- 20). 

Profesor Panosyan 

NA~IDOZCAN 
ERTUGRUL SAD! TEK 

birlikte bu gece 
~ehzadeba§t TURAl" 

tiyatrosunda 
Kanlann emrinde 

Vodvil 3 perde 
Okuyucu Aysel 

Ege Tiyatrosu 
Nureddin Gencdur 

17 haziran cumartesi 
giinii ak§amt Narh
kapt ~afak bahc;e· 
sinde (!ki Siingii A· 
rasmda) piyes 4 per

de, Murad ~ami] varyetesi - Bedriye 
Siiheyla konseri 



17 Hazlran 1939 

I 

Fransada siyasi partiler: 5 ·~ 
Sosyalist ve curnhuriyetci 
sendikalistlerin gayeleri 

FransiZ Sosyalist f•rkas1 makine hakimiyetini orta
dan kald1rmak ister, Sendikalistler ise istihsale 
cezri bir organizasyon vermek arzusundad1rlar 

CUMHURIYET 

ismail Giirkan 
Oniversite cerrahi 

profesorii oldu 

( Musahabe 

T a tilde ~ocuklarirniZI 
nerelere gotiirrneliyiz? 
Muhtelif yerlerin 
ba~ka tesirleri 

bu tesir 

insanlar iizerinde ba,ka 
vard1r; korpe viicudlerde 
~ok ehemmiyetlidir 

Yuan: SELIM SIRRI TARCAN 

s 
y 

Biyofizik 
Zaman g~tik~e belliba§lt ilimlerin iz

divacmdan yeni ilim '1\lbeleri do~ak • 
tadtr. Riyaziye (Matematik) le biyolof
nin izdivacmdan dogan biyometri sur
atle inki~af etmi~tir. Bu ilim §Ubesml 
kuran 1ngiliz alimlerinden Karl Pear -
son'un bu adh bir meemuas1 hala ya§t -
yor. Bu ilim ~ubesinin kurulmasmdan 
sonra (hayatl istatistik) mevzuu aldt 
yiiriidii. Mikroblann ne~viinemast, Ste
ril yaralann kapanma miiddeti, sin me-

Bundan yirmi yedi s<:ne evvel, diger ( 
sosyaliot te,ekkullerle birte1erek cumhu- Nakleden : Cevad Sad1k ) 
riyet~i sosyalist parti i!lllini alan Franotz '--:-:--:-----------" 

Jeri elinde tutan trootlerin hakimiyetin • sosyalist partioi, I 9 I I oenesi temmuz a-
den kurtaracak bir ziraat siyaoeti; ziraat 

ymm 9 ve I 0 unda Pariote toplanan 1 
iKi iginin himayesi ve koylii miilkyetini 

«inter federal» konferanstan dogmu,tur. te,vik; biitiin tar! a ;,~i!erinin sthhat ve 

Yaz geliyor. Biitiin mekteblerde hum
malt bir faaliyet var: lmtihan I Kiieiik 
ve biiyiik ~ocuklar kitablanna kapanm11 
~a!tttyor, ~a!tltYOr I Kafalannm yorgun
lugunu viicudlerile odiiyorlar. Hepsinin 
de biricik emeli smtft ge~mek, tatile ka • 
vutmakl 

evin havadar ve ziyadar olmasma ~ok 
dikkat ediniz. Giine1 gonniyen, hava al
mtyan rutubetli evde oturmaktansa ca • 
d1rda oturmak bin kat iyidir. 

selesi gibi bir taktm mufassal mese:eler 
bu kiirsiiye dii~er. 

Bundan birka~ sene evvel biyo§imi 
dogdu. Kimya ile biyolojinin izdivacm
dan hast! olan bu ilim §Ubesi canh mad
delerin kimyastdtr. Canh cisimlerdeki 
cevherlerin kimyasma aid bilginin art
mast, vitaminlerin ke~fi, bu vadide ~a
lt§an biiyiik Alimlerin gayretleri ve b\i
yiik bir yeklln tutan ne§riyat bu il:m 
§Ubesine yiiksek mevki kazandtrmt§hr. 

1928 Nevers kongresinde, parti, 1929 mesken baktmmdan himayesi. l~timai si-
intihabah i~in, doktrinini tasrih etti ve 1 1 .. ll'k k tb'k f gor a ara mutea 1 anunun ta 1 1. s-
programmt ~izdi. 1929 kongresi parti kan siyasetinin daha geni, manada ta • 
namma yaptlan bir teklifi kabul etti: hakkuku. Esnaft te1vik. Umumi intihaba 

«Cumhuriyet~i sooyalist parti ve Fran· hiirmet ve rey vermek hakkmm kadm va
stz oosyalist partisi namt altmda topla • tanda,!ara le!mili. 
nan cumhuriyetci sosyalistler, etiket ben- Vergilerin d~mokratik manada tslaht 
zerliklerinden dogan kan1tkhg~ bir niha- ve mali adaletin tesisi. 
yet vermek iein, F ransada cumhuriyetci D 1 I' ']]• 1 k' ev ete ge mce; mt 1 marne e m tam 
sosyalizmin an' aneoini if a de eden «Fran- ol k h f D 1 · · · ara mu a azast. ev et otontestnm, 
stz sosyalist partisi» ismini tekrar almaga ekonomik kuvvetlerin miidahalesinden 
karar veriyorlar.» kurtaracak bir ,ekilde ihyast; amme kuv

Bu karann ittihazmda, cumhuriyeti 
vetlerinin istiklalini vikaye edecek ve 

sosyalizmden asia aytrmamll olan ve o- Franstz ihrac enstitiisiine (institut d'emis
liinciye kadar F ranstz oooyaliot partisinde 

oion) Franotz milli paraot iizerindeki 
kalan Jean Jaures'in hahraot biiyiik bir 

niifuz ve kudretini iade edecek bir para 
tesir icra etmi1 oloa gerek. oiyaseti; memurlann sendika kurmak 

F ranstz oosya]ist partisinin sag lam bir 
hakkmm tamnmast. Ekonomik konseyin 

Operator Kazun ismail Giirkan 

lstanbul Oniversitesi Cerrahi D~enti 
ve Haseki kadm hastanesi ikinci 1iriirji kli
nigi operatorii Kaz1m lsmail Giirkan, Oni
versitenin bu seneki kadrosunda ayni der
ain ve klinigin profesorliigiine tayin edil-
mi1tir. 

Ytllarca Kerim Sebatinin, Ordinoryiis 
Kemal Ataym servisinde ve Pari•te muh
telif profesorlerin yanmda Doc;ent ve asis
tan olarak ~ah§an Kaztm lsmail Giirkan, 

memleketimizde Kansereloji edebiyahm 
ii~ cild eserile zenginle1tiren ve aynca Kan 

ser Cemiyetini tesis ederek bu illete kar11 
milli bir miicadelenin ilk 1uurunu aksiyon 
halinde viicude getiren gene ve yiiksek fen 
adamtrntzdtr. Pariste, hususi bir teknikle 
rahim kanserini tedavi ic;in yaphgt tez ka
bul edilm1 oldugu gibi, jour. de Chirurgie, 
Radiologic ve Presse Medical mwnuala
rmda da bircok etiidleri ~tkmijhr. Kan•er 
Cemiyetinden sonra hiikitmetimiz tarafm
dan tesis edilen Kanser Enstitiisiinde aza
dtr. Beynelmilel birkac; kongreye i1tirak 
eden Kaz1m lsmail Giirkan, ge~en sene de 
Briiksel kongresine reis olmujtu. «Cerrahi 

te1his» adh bir cild, «umumi cerrahi>> adh 
iki cild, Gureba hastanesinin tarihi hak

kmda bir cild eseri ve Cumhuriyet'le di
ger bir~ok meslek mecmualannda, gaze
telerde ne,redilmi§ birc;ok makaleleri var
dtr. 

lmtihan I Bu bir senelik emegin son 
gecid noktast ~ocuklar kadar ana baba
lan da dii1iindiiriiyor, hatta iiziiyor. Ev
lerde 1oyle konu1uluyor: 

1 - Haytr!tsile ~ocuk smtft atlasa 
hemen pth ptrltyt toplaytp <;:amhcaya gi
delim I <;:ocuk biraz dinlensin, hava al • 
sm. gormiiyor musun balmumu gibi eridi, 
igne iplige dondii ...... 

2 - Haluk arttk bu ytl liseyi bitiri
yor. Bizi de bitirdi. Dersler de hayh zor 1 
Neyse hamdolsun 1imdiye kadar iyi gitti. 
lki imtiham daha var. Onlanda bir verir
s<: Adaya naklederiz. Oil taraft ~ok ho1, 
~ocuk biraz banyo yapar, kiirek ~eker, 
bisikletle Adamo turunu dolajtr. Giiler, 
eglenir biraz kendine gelir. Tatili hot ge-

Diinyadaki insanlartn ba,langJ~ tarihi 
malum degildir. Elli bin sene, yiiz bin 
sene, hatta yiiz eiii bin sene olduiiunu 
iddia eden ilimler vardtr. Fa kat muhak

kak olan bir1ey varsa be,eriyet binlerce 
!ene bir vah~tt devri ya,amtlllr. Vahsiler 
ise a~1khavada, kaya kovuklarmda, ktr -
larda, dag!arda ya1arlar. Hakiki hayat 

odur. Bizim evler, aparbmanlar, ko,kler, 
viiialar hep sun'tdir. Biz medeni insanla· 
nn bugiin bir bedevi hayall yasamamtz 
imkanstzdtr, fakat hie olmazsa senenin bir 
iki aymda giinesten, havadan, sudan hak
kile istifade etmesini bilmeliyiz. Bu ihti
yact duyan, takdir eden miiietler yazlan 
~oluk ~ocuklarile kamplara gidiyor ve o
rada tam bir bedevi hayab ya1ayarak din
leniyorlar. 

Bunlardan sonra biyofizik dogdu. Bi
YO§imi eanlt maddesi kimyas1 oldugu 
halde bu ilim §Ubesi de canh maddeler 
fizigidir. Bu ilim canh organizrnlerdeki 
fiziki tebeddiiJlerin Slhhatle oJ~iiJmesi!e 
i~tigal eder. Bir sporcunun yapbgt i§le 
ayni zamanda sarfettigi oksijen miktan 
arasmdaki miinasebet, adalelerin elas
tisite ve viskositesi, viicudii bir yapt gi
bi telakki eden anatomi mihaniki ... 
gibi bir talom meselele.r bu mevzua !!i-o 
rer. Bu vadide en biiyiik alimlerden biri 
olup Nobel miikafatmt kazanan Prof. 
Hill, kii~iik bir oda cesametindeki bit' 
kalorimetrede hususl tertibatla ko§tur
du~ sporcunun yaphgt i§le sarfetti gi 
oksijen miktan araSUldaki miinasebeti 
dogru olarak bulmu§lu. 

organizasyonu vardtr. Mecliste oldugu (Conseil economique) kanuni statiisiiniin 
gibi memleket i~inde de akoiyonunun te- tesisi. 
sirleri goriiliir. F ranstz vilayetlerinin ya· c;tnr •••.•• 

Dinlenmek! E vet! Her calitmanm hu
sule getirdigi yorgunlugu gidermek iein 
dinlenmek bir zarurettir. Y almz ~ah1 -

manm nast! bir teknigi varsa istirahat et· 
menin de bir teknigi vardtr. Doktor Me 
Boigey Manuel Je Culture ph,qsique ad!J 
es<:rinde «N astl dinlenmeli ?» diye uzun 
bir fast! aytrmithr. Orada bu tekniiii izah 
ederken «C:ok kimseler dinlenmenin usu
liinii bilmezler, ftrsattan istifade ederek 

miitemadiyen dans ederler veya biiyiik 

nsmdan fazlasmda 1ubeleri vardtr. Harici aiyaset sahasmda: ltilaf dev • 
letleri arasmdaki borclarm harbden dog-

3 - Aman !U Lilenin imtihanlan bi
temedi bir tiirlii I Yirmi giindiir ~ocuk 
yemekten ic;mekten kesildi. Her imtihan
dan ~tkhkca eve oyle yorgun doniiyor ki 
hepimizin keyfini ka~myor. Neyse ~ogu 
gitti azt kald1. Ne yaptp, yaptp babasJm 
kandmp yazhga Sanyere gidecegiz. Ta
tilde dinlenir ...... 

Canh maddenin bu balomdan tetkiki· 
ne giri§ilince mesele, bu maddelerdeki 
fiziki tebeddiillerin kemml olarak sth -
hatle tayinidir. Bu yolla fiziyolojik yo! 
arasmda fark var. iklnci yo!, bir klinlk 
nazariyesini aydmlatmaga kafi derecede 
sthhatli maltimat ve hakikatler topla • 
maktan ibarettir. Burada dii§iiniilen bi· 
ricik nokta, klinik nazariyesine kafi ha
kikatler toplamakttr, Halbuki biyofiz1k 
ba§l.tca gaye, olciile.rin klinik i§lerinde 
tatbik edilip edilmemesini dii§iinmlye
rek, canh maddenin kemmi mahiyetinde 
aid en yiiksek S!hhat derecesile ol~ii ~i
dir. Bu iil~iiler tatbiki klinik nazariyesi 
i~in Hlztm gelen sthhat derecesillden bin 
misli yiiksek olabilir. Bu itibarla biyofi
zikte ilim hahn i~in bir talom ara§ttr
malar yapthr. Bunlardan tatbika~tlar, 
sonradan istifade ederler; bazt!anndan 
direk istlfade edilmez bile. Mesela, elek
tro kardiyograf cihazile ara§hrmalar 
yapmak bu §ubeye dii§er. Kalb motiiriin
deki tefaziil iktidarlar bir Eindhoven 
galvanometresinin tellerinde ihtizazlar 
hast! eder. Bu ihtizazlann fotografhrma 
elektro kardiyograflar deriz. Bu fotograi 
!aria kalb mekanizmast anlamaga '" -
ll§tltr. Bu fotograflardan bazt kalb has
tahklanmn te§hisi bir klinik meselesi
dir. 

Doktrin mu1 borclarda oldugu gibi kat'i olarak 
Partinin U.tibi umumisi meb'us M. tanzimi, ftrkantn kanaatince bu suretle 

Cesar Chabrun tarafmdan hulasa edilen sulha hizmet edilmi1 ve milletlerin birbi
doktrinin hulasast 1udur: rine yakla,mastna mani olan sebebler or-

«F ranstz sosyalist partisinin doktrini tad an kaldmlmtl olacakhr. 
biitiin cumhuriyetci partilerle mii§terektir. 
F ranstz sosyalist partisi devletin elzem 
laikligini, l~ik kanunlan, gerek Jafzma 
gerek ruhuna yaptlan taarruzlara kar11 
miidafaa eder. 

Franstz sosyalist partisinin sulh~u ol· 
dugunu, silahmlanmagt istedigini, bey· 
nelmilel anla,ma}'l ve muhtelif meml.e -
ketler araomda ekonomik itbirligini ikti
dannda olan her vastta ile tahakkuk et· 
tirmege bakllgtm soylemege liizum yok. 
Fa kat Fran01z sosyalist partisine, Fran!IZ 
partileri arasmdaki hususiyetini veren va
stflan ve hikmeti viicudiinii te1kil eden 
ltyi daha tafsilitla anlatmak icab eder. 

F ranstz aosyalist partisi kapitalist re· 
iimi kabul etmez. hte onu radikal parti· 
den ve buna benzer partilerden a}'lran 
fark budur. Siyasi demokrasinin, ekono
mik bir demokrasi sistemile tamamlanrna
dik~a. bo$ bir tabir olmaktan ileri gide· 
miyecegi kanaatindedir. Franstz sosya • 
list partisi, siyas<:t gibi ekonominin de 
•osyalist olmasmt ioter. Bugiin, istihsal ve 
miibadele vasttalartm elinde tutmak va
ktast, kapitalist rejime cemiyeti idare et
mek salahiyetini veriyor; kapitalizmi ha
rekete getirmesini fayda fikrinden ziyade 
kazanc arzuoudur. Bu vaziyet, cemiyet 
i~inde bir karga,abk dogurmaktan hali 
kalmtyor ve iistelik kii~iik bir ekalliyetin, 
~ah,kan s1mflan ezmesine miincer olu -
yor. 

F ranstz sosyalist partm. Ekonomik 
kumandanm boyle rasgele tevziini ahHi
ka mugayir bulur. Onca, ya$amak i~in 
~ah1an amelenin hayat 1artlanm tayin 
eden makine, insanlara refah vermekten 
ziyade ekseriya sefalet ve i1sizlik dogur
maktadtr. Kapitalist rejimde mallann 
fazlahgt bir tehlike te,kil ediyor. lstihsal 
artllgt nispette sefalet de art1yor. 

Canstz bir kapital olan makinenin can
It bir kapital olan insana hiikmetmek hak
kt yoktur. letimai adalete vanlmak iste
niyorsa istihsal ve miibadele vasttalannm 
sosyalizasyonuna gidilmelidir. F ranstz 
so,valist partisi bunu taleb eder. 

Birincisine yani istihsal vaSitalarmm 
sosyalizasyonuna varmak i~in, kafa ve 
kol iKilerinin rnii1terek bir aksiyona ge~
mesini, ikincisine yani miibadele vas:ta
lannm sosyalizasyonuna varmak iein, 
kooperatiflerin tesis eclilmesini ister. 

Parti bazt miispet neticelere varmaga 
kanunun kifayet edecegi kanaatindedir. 

Program 
F ranstz sosyalist partisinin yapmak is

tedii(i tslahat arasmda bilhassa 1unlar 
vardtr: 

Dahili siyaset sahasmda: F ormiilii 
tek mekteb proiesinde bulunan demokra
tik tedrisatm tesisi; kollektif mukavele -
nin umumilestirilmesile, tesebbiislerin ida
resine ve kiirm payla,ilmasma i~ilerin is
tirakile, iicretli mezuniyetlerle, koop<"ra
tifler bilha"a banka kooperatifleri te~ki
line halkm tesvik1, halk kredisinin inkisa
file saloriat Cis~i stmft) mo refahmt te -
min edecek tedbirlerin almmast. 

7iraate R:elince; cift~iyi, ham madde-

• J Bundan evvetk.t yaz1Jar 31 maylS, 3, 9 
ve 12 hazlran tar!hlerlnde ~1km1~ttr. 

Silahlanmanm tahdidi ve askeri hiz-
met miiddetinin asganye indirilmesi; 
miistemleke siyasetinin daha insani ga -
yelere tevcihi; Milletler Cemiyetinin in
ki,afma ve daha demokrat bir hale ifra
gma ~ah,tlmast; mekteb program Ianna, 
beynelmilel hisleri inki1af ettirecek bir 
tedrisalln ithali; milletleri ekonomik sa
hada birbirine yaklastuacak biitiin te~tb
biis)erin te1vik ve himayesi; giimriik tari
felerinin asgariye indirilmesi; beynelmilel 
ihtilaflarda mecburi hakemligin tesisi gi
bi $eylerdir. 

Cumhuriyet~i Sendika-
list parti 
Tarih~esi 

M. Georges Valois, I 925 te tesis etti
gi «faisceau» nun siyasi yerini 1oyle !a
yin eder: «Htristiyan demokratlarla sos
yalistler arasmda yahud radikal partile 
sosyalizm arasmda.» 

M. Georges Valois 1925 te Action 
fran~aise' den aynlmts bulunuyordu, I 927 
de Republique' e iltihak etti ve o zaman
danberi mesaisinin istikameti bir hayli 
dei!i1ti. «lnsan ve Para» isimli ve 19 I 8 -
I 928 hatlralanm ihtiva eden kitabmda 
M. Georges Valois siyasi fikirlerindeki 
tahavviiliin sebeblerini anlallr. 

Cumhuriyet~i sendikalist parti I 0 ha
ziran I 928 de Pariste tesis edildi, 

Doktrin ve program 
Bu parti bilhassa yeni bir nizam tesis 

etmek zaruretini anlam11 olanlara hitab 
eder. F ransa on sene tereddiid etti, eski 
bir nizam1 ihya etmek mi yoksa yeni bir 
nizam tesis etmek mi laztm geldigini bil
miyordu; F ransa, eskimis parhmanta • 
rizmile komiinist yahud fa,ist diktator -
liikler arasmda tereddiid etti, doktrini ve 
yeni adamlan nereden bulacagmt bilmi • 
yordu. Bugiin, tarihi misyonunda daiw-:: 
mevcud bulunmut olan terkib i1mi Y•P" 
maga hamdJr. 

Halkm yapllgJ milli blok hi~bir neiire 
vermedi, sollann karteli F ransayt iflasa 
gotiirdii, milli birlik hayali hamdu. 
F ransaya miiesseseler laztmdu. Bu mii -
esseseler, miistahsillerin sendikalizmine 
dayanan sendikal devlet de meydana ~~
kar. Radikalizmm, katolisizmin ve sosya
lizmin sendikalist olan pi1darlanm, hi~bir 
partiye mensub olmtyan miistahsilleri ve 
nihayet muhtelif amele sendikalizmlerile 
memurlar sendikalizminin miimessillerini 
sendikalist bir federasyonda bir araya 
toplamak laztmdtr. 

Cumhuriyet~i sendikalist parti, 1928 
senesi bidayetindenberi ve gene ekipler 
federasyonu tarafmdan hazulanan bu 
sendikalist federasyona girmek iein tesis 
edildi. Y eni nizamt herkes kendi istihsal 
sahasmda tesis edecegi ve parti biitiin bu 
miinferid veya ziimrevi gayretleri bir a
raya toplamaga ~ah~acaiit i~in, sendika
listler selameti ancak kendi kendtlerinden 
bekliyebilirler. 

Cumhuriyet~i sendikalist parti t~m 
sendikalizm tam bir doktrindir, ma tam 
'endikalizm bugiinkii modern dunyanm 
oniimiize koydugu meselelere biitiin hal 

Y almz ilim adamt olarak, dei!il, umu
mi cerrahiye aid pek ~ok muvaffakiv~tli 
ameliyatlarile de meslek muhitinde ve halk 
arasmda buyiik bir takdir ve sevgi kazan
mll olan Profesor K.iztm !smail Giirkam 
hararet ve samimiyetle tebrik ederiz. -·-Krrklareli muallimleri 

Bursada 
Bursa (Hususi) - K1rklareli muallim

lerinden 25 ki~ilik bir kafile ~ehrimize 
geldi. c;:ekirge otellerine yerle~tirilen 

muallimler, Bursadaki fabrikalarla tiir
belerl ziyaret ettikten sonra Uludaga 
~tkhlar. Maarif miidiiriimiiz Fakir Er -
demi makammda ziyareti miiteakib Ya
lovaya dondiilcr. 

Evlidlarmm sthhati iein fedakar!Jktan bisiklet s<:yranlan yaparlar, yahud ifratla 
ka~mmtyan Camhcaya, Adaya, Sanyere kendilerini miicade]e sporlanna verirler. 
gitmegi diisiinen bu gibi ana babalar cid- Plajlarda saatlerce viicudlerini giinetc 
den tebrike 1ayandtr. Oy]e ya ~ocuklan arzederler. Bu suretle fikir yorgunluguna 
tebdili hava etsin, a~tkhavada kosUP oy- bir de beden yorgunlugu ilave ederler.» 
nasm, beslensin, di~lensin, mektebde kay- Onun iein tatillerde yap1lacak sporlar
bettiiiini kazansm I Y almz bu hal is erne- da daima itidali gozetmek ve hernevi if
lin tahakkuku icin nereye gitmeli? hte ratlardan ka~mmak laztrndir. l1te bir giin
astl halledilmesi laztm olan dava budur. liik program: 

Bilfarz lstanbulu dU,Unelim. Deniz Sabahlan erken lcalhnah, sabah jim-
havasmdan istifade i~io Bogazi~ine mi? nastilderini yapmal1, vaktinde yemeli, iig
Yiiksek daii havast almak i~in Camhca- !eden sonra siyest yapmah, ak1am veya 
ya m1? Y oksa hem ~amhklanndan, hem sabah ( 15 dakika) deniz banyosu alma• 
plajlanndan faydalanmak i~in Adalara h, ormanda veya a~tkhavada hergiin bir 
mt? ila ik.i saat yiiriimeli, faydah ve nes'e ve-

Sonra unutmamahd~r ki Biiyiikdere ile. rici eserler okumah, biiyiik yorgunluklar
Cambca, Camhca ile Heybeliadanm ik- dan sakmmah, giile oynaya yemekle.ri 
limleri bir deiiildir. Her iklimin organiz· bahcede yemeli. Temiz hava ile cigerleri 
memiz iizerinde derin tesirleri vardtr. Ve daima ytkamah. 
bilhassa korpe viicudler iizerinde bu tesir Hi~bir vakit hallrdan ~tkarmamabcLr 
~ok ehemmiyetlidir. ki bir insana bir giinliik hayatmda 340 

Eger eocuiiun biinye ve mizacmm gos- gram sulb gtda lazimdtr. Buna mukabtl 
terdigi ihtiyac dikkate ahnmaz da ucuz- 12,240 litre havamn husule getirdigi 644 
lugu veya vakm!Jgt diisiiniilerek rasgele gram oksiiene ihtiyac vardn. 
bir sayfiyeye gidilirse ~ocuk dinlenmek Surast muhakkakbr ki biz hergiin 340 
soyle dursun, yorulabilir de. gramdan ~ok fazla gtda ahyoruz. y almz 

Tebdili hava ne demektir? 0 da bir ald•ibmJz gtdamn i~mde daima bir hayli 
suretlerini getirir. Biitiin Avrupa, parh- nevi devadtr. Pekala 1 Hasta olduRunuz de su vardn. Mesel.i etin yalmz yiizde 
manter devreyi takib eden sendikalizm zaman herhangi bir ilac1 1ifa niyetine ah- altnu,t sulb gtdadtr, yiizde knkt sudur. 
safhasma giriyor. lnkt!abm tam ortasm- yor musunuz? Hayn! Onu sizin ihtiya- I 00 gramhk havucta 7 gram sulb gtda, 
da bulunuyoruz ve bu ink1laba sendikal cmtza gore bir hekim veriyor. fklim i~in 93 gram su vardn. Y almz ~tkerde sulb 
ink.Iab denmelidir. de boyledir. gtda yiizde yiizdiir. 

lki ~ekil vardn: Trost (ploutocratique Belki siz bana, hamdolsun ~ocuklan • Havaya olan biiyiik ihtiyactmtz gozii-
yani serveti sayesinde itibar ve niifuz sa- mm bellibalh bir hastahiit yok, yalmz niinde tutulursa havast bozuk yerlerde 
hiblerine mahsus) bir vasttadtr, oendilca biraz dinlensinler diye tebdili havaya gO- ya,amak tedricen uzviyeti zehirlemekten 
ise cum~uriyet rejimi~_e .. has bir ~aSJtadtr. tiirecegim! diyeceksiniz. Ne olursa olsun ba,ka ne olabilir? Oy!eyse ~ocuklanmlzt 

Send,kal d~vlet; b.utun husu.'t gr~~~~-
1 
biinye mizaclanmn ihtiyac gosterdiii:i ik • daha kiieiik ya1ta a~tkhavada ya~amaga 

nn fevkinde styast bn kuvvethr, butun lim mutlak nazan dikkate ahnmak laztm- ah,hrahm. Her fmatta onlan ktrlara, 
sahalarda sulhun ve adaletin bek~isi. Fil- dai(lara, deniz kenarlanna gotiirehm. A

dtr. Ciinkii bazt iklimler miisekkin, bazt-
hakika, bup;iinkii devletin vazifelerine fiyetli olmasmt, eok yasamasmt dJ!edigi-

lan miinebbih, baztlan da muharri1 bir 
sendikalist devlet, ekonomik ve sosyal sa· miz eocuk!artmtz icin bedava olan hava 

tesir yapar. Her tarafta giine1in tesiri, ha-
hasmda adaleti organize etmek ve mil· ve giine1ten bu iki miihim gtdadan hak-

va rutubeti, riizgarlann 1iddeti, havayi 
letin yaratJct kuvvetlerini bir intizama kile istifadelerini temin edelim. Bilhassa 

k nesimi tazyikt bir deiiildir. 
sokmak vazifelerini iliive eder. Sendi a • tatil!erde onlara laze hayat vermege ba· 
list devletin biiyiik yenilijii, istihsale biz- Bilfarz gev,ek, durgun, yava1. sakin kaltrn. 
zat miidahale etmesinde dei(il, fakat sen- eocuklara biraz can, biraz enerii vermek, 
dikalara: Fiatlnrda, iicretlerde, mukave- onlan daha faa! bir hale getirmek i~in 
lelerde adaleti organize etmek, istihsale Boiiaz havast miinebbih bir tesir yapar. 
cezri bir organizasyon vermek, amme Sonra bir de yorgun ~ocuklar vardtr ki 
hizmetlerine inlulab eden ekonomik fonk- onlan gev~tk. durgun ~oculdarla kansltr· 
siyonlan, miistahsillerle rniistehliklerin mamahdtr. Gev,ek ~ocuklar eehdden ka
i,birligi yolile temin etmek mecburiyetini ~man kendini yormaga ii1enenlerdir. Hal
tahmil etmesindedir. buki yorgunlar fazla ~ah,tp takatsiz ka-

lki yeni miiessese derpi, edilmi$tir: fk- lanlardtr ki bun lara bilakis siikunet laztm. 
tJsadi meclisler ve mmtakavi meclisler. Mesela Heybeliadanm cenub sahilleri 
Birinciler, organize edilmis sendikal kuv- bunlara iyi gelir. 
vetlerin miimessillerinden miirekkeb ola· Bir de sinirli ~ocuklar vardn. Durmak 
cak, ikinciler ise mmtakavi kuvvetlerin in· dinlenmek bilmez, kavgact, hu~m. ge -
tizammt ve bu kuvvetlerle devlet arasm- ~imsizdirler. Bu gibilere sert hava ve de
daki miinasebeti temine matuftur. niz havast hie tavsiyeye 1ayan de~ildir. 

Sendikalist inkt!ab, ne on dokuzuncu Bunlan teskin eden ancak yayla havaSJ· 
asnn romantik dekoru i~inde, ne de Ro- dn. 

Selim Strrt T ARC AN 

!yi bir fizik~i, fizik usullerini biyoloji 
meselelerini tatbika kalkt§bgt za.man 
biyolojik meselelerin fiziki cephesinde 
lo vranan biyologlann topladt~ bir ta -
ktm meselelerle kar§tla§tr. Mesela tl'l
tra viyole §ualann canh maddelere te
sirine adi bir taktm ara~ttrmalar yapii
mt§hr. Bu hususta teeriibe yapanlar bu 
§Ualarm dalga uzunluklannt ihmal eder
ler. Halbuki bu §Ua!ann dalga uzunluk
lart santimetrenin yiiz milyonda 4000 
den tutun da 20 sine kadar inebilir. Muh
telif uzunluktaki dalgarun tesiri de muh
teliftir. Yahud miirekkeb 1ualar kullan
dtklan halde bunlardan hangisinin tesir 
yapttgmm farkmda degildirler. Bu tec
riibecile.r §Ua huzmelerinin ~iddetini, 
sabit olup olmadtgmt ihmal ettikleri gi· 
bi poz miiddetini de Sihhatle 1il,mezler. 
Son tecriibelere gore giinde birkac; sa -
niyelik poz miiddeti nebatm biiyiimesi
ne tesir ettigini gostermektedir. Diya -
termi, rontgen cihazt gibi bir taktm ci
hazlardan ~1kan dalgalann uzunluklar1 
ve bunlann §iddetleri ve poz miiddetleri 
bug\inkii fizikoterapinin me§gul oldugu 
miihim meselelerdir. 

Prl. SALIH MURAT 

rna iizerine yuruyu~ seklinde tasavvur 0 halde bana kahrsa sayfiyeye gitme
edilmelidir. Sendikalist inktlab, az soz ve den evvel yiiks<:k bilgili bir tabibin reyine 
cok i1 icab ettiren biiyiik teknik bir eser- miiracaat ediniz ve ~ocuiiunuzun biinye 
dir. Bunun ieindir ki, halk bir giin olsun ve mizacma uygun bir sayfiyeye p;tdiniz. 
g1dasmdan mahrum olmakstzm, esaslt or· Siz ki daima: Biz ~oeuklartrnJZ i~in ya~•
ganlar bir saniye olsun faaliyetlerinden yoruz I diyorsunuz, on! an pe1inize tak • 
beri k.lmakmm, boyle bir inktlabt dira- maym, siz onlann pe1ima p;idiniz. 

Avctlar birligi azalan diinkii toplanbda ... 

yetle idare edecek ve gayesine vardtracak Tebdili hava bir kasabada olduiiu gibi 
kudrette adarnlar ister. bir koyde de olabilir, yalmz kiraladtgtntz 

Mill! ~ef ismet !nonii, .tstanbul Avctlar birlijti. ni de himavesine a!. 
mt~ttr. Diin saat 18 de birlik azalar1, {evkalade bir toplantl yaparak Cumhur 
Reisimize ~iikran hislerinl bildiren bir telgraf ~ekilrnesine karar vermi$lerdir. 
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DuvouNUZMU? 
Modern tufon 

CUI\muRlYET 

Doganspor bugiln Besiktasla 
yarm Galatasarayla oymyacak 

1 Mekteb ma~lar1nda 
dogii,en talebeler 

----
Mecburi tasdikname 

lstatistik ulemas1 
yeni bir hesab ~~
karmil. Bir sene 
zarfmda, butun dun
yaya nekadar yag
mur yagayor diye. 

Netice korkunc. 

Yagan yagmurlar, 
giinde 1,272,000 
ton aR!rhk tutuyor. 
Saniyeye vurursak, 

izmirli futbolcularm muvaffakiyetli bir oyundan 
"' ~ sonra, talihsizliklerini yenebilmeleri muhtemeldir 

alddar ve boykot 
cezasma ugrad1lar 

1stanbul Maarif miidiirliigii tarafmdan 
tertib edilen liseler futbol §ampiyonasa
mn finalinde Haydarpa§a ile I§Ik liseleri 
arasmda ~akan kavgadan dolay1 yap1lan 
tahkikat sona ermi§tir. 

15 milyon edivor. ~ 
Bilhesab, dunyanm mesahasa bar mil

yon hekter olduguna gore, bir YJihk 
yagmur, eger toprak tarafmdan i~ilmese 
ve giine~ tarafmdan yutulmasa, sene so
nunda, yeryiiziinu, bar metre yuksekligin
de ve 465 milyon kere milyon ton sakle
tinde bir su yagana altmda barakacak. 

Bereket versin, bu kadar ~u. butiin 
diinyaya serpinti ,eklinde dokuldiiiiu i~in 
ada yagmur oluyor. Y oksa, modern bir 
tufan ~ten bile degil. 

Y a bozulursa ? 
lnsan, bulduk~a 

sahiden bunayor. sa
at, buna iyi bir mi
saldir. Vaktimizi bi
lelim diye icad et
mi,ler. Bu yetme -
mi~. ~mgarakhsam 
yapma1lar. Eh, a da 
fena degil, saatm 
ka~ oldugunu, bak -

maga liizum kalmadan bilmek faydah 
lOY· Orada dursalar ya I Hayu. Guguk
lusu; takvimlisi; aya, giinu, seneyi goste
reni; barometerlisi, nesi yapilmamis ki! 
lki ~ark. bir zemberege bu ne kadar yukI 

lsve~li bir saat~i de, bol zamanlannda 
~ah1a ~ah1a yeni bir ucube yapm11. 

Bir saat ki, biitiin bu saydagam iller
den ba1ka, radyo ~ahyor, radyo saatleri
ni haber veriyor, program1m okuyor; 
p:ramofon ~ahyor; ak1am olunca elek -
trikleri yakayor; sabahleyin, rnuayyen 
saatte, mutfaktaki elektrik ocagam yalo
yor, kahve pisiriyor. 

Biitiin bunlar iyi. Biraz daha himmet
le, bu marifetli saat belki yemek pisirip 
~am a sir da y1kar; ~ocuklara dadahk, has
talara doktorluk da eder. 

Lakin, lsve~li saat~i. bu kul yapts!n!D 
bir giin olup bozuluvermesi ihtimalini di.i

siindii mii acaba ~ Bildigimiz saat, bozu
lursa, vaktinizi !3!1fltstntz, ge~er Rider. 
Bu mubaregin bozulmast, bana kalarsa, 
adama tam manasile pumlaya l3!1rtar ve 
sahibini zavanadan ~akartar. ............................................................ 

Polonyaya tiitiin aablacak 
Tiirk Tiitiin Limited §irketi miidiirli 

Saffet, beraberinde bir eksper bulundu
gu halde bugiin Polonyaya gidecektir. 
Tiirk Tiitiin Limited §irketi miidiiriiniin 
bu seyahati Polonya monopolu ta1 afm
dan a~alan miinakasa dolayJsi!e satalacak 
tiitiinlerle alakadardar. Seyahat on be§ 
giin devam edecektir. 

Kat14daya aahf 
Tiirk Tiitiin Limited §irketi Kanad1ya 

ikinci bir sat!§ yapma§hr. Ogrendigimi
ze gore, bu sat!§ 169,000 lirahktar. 

Otel, panaiyon ve han tahriri 
yaptlacak 

ikhsad Vekaleti, memleketin her ta
rafmda 30 haziran tarihinde ate!, pan
siyon ve han tahririne karar verml§tir. 
Karar aliikadarlara hildirilmi§tir. 

Tahrir yap1ld1ktan sonra, iktasad Ve
kaleti, bu gibi miiessese sahiblerine ban 
sualler soracakttr. Yalovadaki oteller
le diger haz1 nimresmi miiesseseler bu 
tahrirden istisna edilmi§tir. 

Roman: 2 

Diinkii tefrikam1zm hulasaa1 
V t; gene ktz, Beyog!unun dar ve ka

ranhk so1cak!artndan birine girer!er. 0-
radaki harab ta§ evlerden birinde, bir 
Rum terzi kadm, giz!ice kahve fa!ma 
bakmaktadar. Bir !isenin son stmfmda 
oku yrtn btt iit; kaz da istikba!!erini ogren
mek ic;in bu kadma miiracaat ediyorlar. 
Terzi, her iit;iiniin fa!ma da ayrt ayrt 
bakabi!eregini ve biri odada iken oteki
lerin dt~artda bekleme!eri !dztm geldi· 
gini soylemi§tir: 

Kapaya gitti ve yiiksek se•le rumca bir 
emir verdi. Kazlar bunun «hir kahv~ pi
§irin I» demek oldugunu anladalar. 

Kadm anlara dondii: 

- ;limdi pijecek bir kahve. Sonra bir 
daha, sonra bir daha, dedi. 

Sol omuzu durmadan inip kalkayordu. 

Kavgada alakalan goriilen Haydarpa
§a lisesinden alta talebe hakkmda mu -
vakkat ihrac ve mecburi tasdikname ka
ran verilmi§tir. 

Bu talebeler, Haydarpa§a lisesinden 
ba§ka bir liseye nakledileceklerdir. Aita 
talebenin ii~ sene miiddetle, liseler ara
smda yapalacak miisabakalara i§tirak et
memcleri de karara ahnma§hr. 

Bundan ba§ka, Haydarpa§a liscsi, bu 
mevsim yapalacak her hangi bir miisa -
bakadan da mahrum edilmi§tir. 

BugUn Be~ikta~la kar~da~acak olan fakat lisanslan Bandumada 
unutulan Doganspor takliDl 

Ma~m son dakikalanna kadar gadb 
vaziyette bulunan I~ak lisesine verilmesi 
icab eden kupa hakkmdaki karar da sah 
giinii yap1lacak komite i~timamda tespit 
edilecektir. 

Milli kiime deplasman ma~ma oyna -~ 
mak iizere 1ehrimize gelen izmirin Do
ganspor taklmi bugiin Be§ikta§la i;ieref 
stadmda, yarm da Galatasarayla Taksim 
stadmda kaf§lla§acakhr. 

izmir tak1m1 geldi 

Fakat kafile reisi fut
bolcularm lisanslarim 
Band1rmada unutmu'! 

Gene liseler arasmda yapalan voleybol 
ma~mda da Bogazi~i ile Darii§§afaka a
rasmda bir hadise ~lkml§h. Darii§§l fa -
kanm da bu mevsim ma~Jarmdan mene
dilmesine karar verilmi§tir. 

lngiliz futbolculari tayya-Son senelerde diger kuliiblere en de
gerli oyunculanm vermek suretile, ha
kiki kuvvet ve k1ymetinden bir hayli 
kaybetmi~ alan hmir takimlan, malum 
oldugu iizere, milli kiime ma .. larmda en 
mii§kiil vaziyette kalan talihsiz tak1m -
lardand1r. 

Bugiin Be§ikta§la, yann Galatasaray
la rna .. yapacak alan Doganspor takJma
mn, sonlara tesadiif eden bu oyunlan, 
kendileri i .. in biiyiik bir ehemmiyeti ha· 
izdir. 

Kendi sahalannda zaman zaman iyi 
dereceler almak sure tile baz1 !stan bul 
takamlanm maglub etmege muvaffak a
lan izmir tak1mlarmm giinii giiniine uy
mayan bu oyunlan kar~asmda her vakat 
siirprizlerle kar~ala§mak imkan ve ihti
malini unutmamak lazimdlf. 

Milli kiime §ampiyonasmda kuvvetli 
vaziyette bulunan kuliiblerimizin ba§ 
bulunup da i~i biraz oluruna bira,kmalan 
kat'eyyen caiz olam1yacagmdan burada 
yapalacak ma~larm sakladaga hususiyet· 
Jeri de unutmamak liizimdar. 

Buglinkii ma~a saat 17 de ba~lanacak
tir. 

Ahmed F etgeri federaayon 
reiai oldu 

Giire§ federasyonu reisi Vehbi, agus
tosta i~e ba§hyacak alan Ahmed Fetge
rinin federasyon i§lerini teslim almast
na kadar va7ifesi basmda kalacaktar. 

Spor tarihi komiayonu 
Tiirk sporuna muhtelif vesilelerle hiz

met edenlerin tespitile biiyiik bir spar 
tarihi yazilacaktJr. 

Spar tarihini hazarhyacak komisyona, 
Biirhan Felek. Fethi Tahsin, Ahmed Fet
geri, Taib Serve\ ve Yusuf Ziya se~il
mh:otir. 

Beden terbiyeai hocalar1 ve 
spor te§kilah 

Maarif Vekaleti, kadrosunun darh~t 
dolayisile, beden terbiyesi hocalarmm, 
beden terbiyesi umumi miidiirliigiinde 
vazife almalarma izin vermemi§tir. 

$eref ihtifali 
Be§ikta~ kulilbii ve spar te'jkilatJ ida· 

recilerinden merhum i;ieref i~in bugiin 
saat ii~te Yahyaefendi dergahmda b1r 
merasim yap1lacaktar. Merhum i;ierefin 
kabrine istanbul mmtakasa ve istanbul 
hakemleri namma iki ~elenk konacakhr. 

Yazan: Server Bedi 
Gozleri lclalin yeni spar mantosile Tur
kamn iistiindeki ~ok eski, soluk emperme
abl arasmda gidip geldi. 

Sa9rar gibi dogrularak dedi ki: 
- Ben bakmaz herkese... Ya5ak

tar kuzum ... Ben korkaram ... Fakat gel
diniz bir kere, istemem sizi bo1 .,:evirmek. 

lela! tejekkiir etti. Terzi kadm ana 
mantosunu kime diktirdigini sordu ve kaz 
T aksimde meshur bir Tiirk kadmmtn is
mini soyledi. Terzi ka1larma kaldararak 
ve bajlni sallayarak: 

- lyidirl dedi. 
Dik.is~i kazlardan biri bir fincan kahve 

getirmi1ti. lela! ayaga kalkta ve F erihaya 
dondii: 

- Haydi biz ~akalam. Evvela Tur
kana bakSJn I 

Diki,~i kaz kahveyi Turkana verdi. 

lzmir takama, gece saat 10,30 da §eh
rimize gelmi1tir. Kafile, 13 futbolcu ve 
iki idareciden rnurekkebdir. F utbolcula
nn lisanslara bir yanh,hk neticesi, Ban -
darma istasyonunda unutulmu1tu. Vesait 
olmadagmdan bu lisanslarm bugiin gelme
sine imkan yoktur. Kafile reisi, hakeme 
ibraza mecburi alan lisanslar i~in F utbol 
F ederasyonundan miisaade taleb etmi1tir. 

lzrnirli futbolcular, tanzim edecekleri 
liste ile Federasyon mii•aade ettigi tak • 
dirde, her iki ma~a i1tirak edebilecekler
dir. 

re ile Ankaraya gittiler 
Ankara 16 (a.a.) - lngiliz Midi! -

sex Wanderers futbol takama bugun saat 
12 de 1ehrimize ii.,: tayyare ile gelrni,ler
dir. Misafir sporcular hava istasyonunda 
Ankara bolgesi Be den T erbiyesi direk
torliigii ileri gelenleri, F utbol F ederas -
yonu miimessili, kulub delegelerinden ve 
sporculardan miirekkeb kalabahk bir he
yet tarafmdan kar,alanma,lardJr. Kar11 • 
layJcalar ara•mda lngi]iz oefareti erkam 
da bulunuyorlarda. 

Misafir sparculara Ankara bolgesi ve 
F utbol F ederasyonu namma hirer buket 
verilmi1 ve mihmandarlarile beraber ika-

Bir mil diinya rokoru rnetlerine tahsis alunan atele gotiiriilmu1-

miisabakaal lerdir. 
Bir mil (1609) metre dilnya rokorunu Mieafirler ak1ama kadar istirahat et -

me§hur !ngiliz atleti Sidney Wooderson miller ve ak1am saat 17,30 da 19 may!! 
bugiin Amerikada me§hur atlet Cuning- stadyomunda bolge ba,kanlaii;a tarafm -
hama kar11 ko~acakhr. Miisabaka bir mil dan veri len ~ayda hazar bulunmu,lardar. 
iizerinde yap1lacaktar. Miisabaka netice- C:ayda misafir sporcular, spar te1kilah 
sinde yeni bir diinya rokoru iimid edil- ileri gelenleri, Ankara sparculan bulun -
mektedir. mujlardar. <;:ay <;:ok ne1'eli ge~mi1 ve ge .. 
Orta A vrupa kupasi ma~Iari vakte kadar devam etmi1tir. Misafir takam 

Orta Avrupa kupas1 ma~Jan bu aym ilk ma~ma yarm saat 17,30 da 19 may1s 
on sekizinde oynanacaktar. stadyomunda Ankaragiicu ile yapacak -

Biikreste, hakem Moja.rsky (Macar) tar. 
idaresinde Veniis (R) -Bologna (i). Filistin, giire§~ilerimizi 

~agud1 
Budapc§tede hakem Scarpi (italyan) 

idaresinde Slovia (l;ek) - Feren~ Voros 
(Macar). 

Pragda, hakem Xifond (Romanya) l
daresinde Sparta - Beogradzky. 

Milanoda bir ingiliz hakem idaresinde 
Ambroziana (italyan), Ujpest (Maca 
ristan) takamlar1 kar§Ila>acaklardar. 

Spor egitmen kursu 
Beden terbiyesi istanbul bolgesi ba§

kanhj!mdan: 
Beden terbiyesi ve spar egitmen kur

sunun kay1d ve kabul miiddeti 26/6/939 
pazartesi giinii ak1amma kadar temd!d 
edilmi~tir. 

Evvelce vazedilen askerligini bitirmi§ 
alma 1arta kaldmlml§br. Bu miiddet i
~inde miiracaat eden ve kabul §artlaram 
haiz alan namzedlerin imtihanlan 27/6/ 
939 tarihine musadif sah giinii saat 10 da 
<;engelkoyiinde Kuleli spar evinde ya -
p1lacakbr. 

Keyfiyet alakadarlara tebli~ olunur. 

lclal ve F eriha, ayakta, onun kahvesini 
ic;mesini beklediler. lela! manken iistun
de asah ceketi begendigini soyledi. 

lki kaz dJjarl .. aktalar. 
Terzi, Turkanm elinde tuttngu kapah 

fincam aida, masanm ustune kaydu: 
- Sogusun I dedi. 
Sonra mankenin ustiinden ceketi aida 

ve Turkana yaklajarak: 
- ~unu bir giyiniz, dedi. 
Turkamn gri gozleri arzudan ziyade 

hayrttle parlada. 
Kadm, tekrarhyordu: 
- Giyiniz, giyiniz, bir§ey isterim bak

mak. 
Turkan kazarda. T erzi bir daha mar 

edince, gene kaz, evvela empermeabl'ini, 
sonra laciverd yun ceketini ~akarda, ka
hn siyah ~izgili, tiitun rengi spar ceketi 
giydi. T erzinin yuzunde ilk defa bir ay
danhk beliriyordu: Guldu ve soluk du
daklanna gore ~ok beyaz di,leri goriin
du. Sol omuzu kalkap iniyordu: 

- Tam sana gore bu, dedi, yaka!
maz senin arkadaja. ~ok guzel sa~lar var 
sen de ve gozler ..• 

Dudaklarma ileri dogru uzatarak Tur
kana vukandan asaiiava suzdu ve ilave et
ti: 

Filistin giire§ kuliibii, iki ma.. yap
mak iizere Kumkap1 Halic kuliibiiniin 
te§kil ettigi istanbul Giire§ kuliibiinli 
davet etmi§tir. 

Temmuz it;inde yapalacak bu miisaba
kaya, istanbul giire§ kuliibiinden alh 
giire§t;i gidecektir. 

lzmir kuliibleri isimlerini 
gene degittiriyorlar 

tzmir (Hususi) - l;lehrimizdeki ku
liibler, evvelce yap!lan bir bi.rle§meden 
sonra alma§ olduklan bugiinkii isimleri 
(Alsancak, tt .. ok, Doganspor, Ate§spor, 
Yamanlarspor) isimlerini degi§lirmek 
iizeredirler. Bunlardan Alsancak ve 
Vt;ok kuliibleri, buglinlerde kongreleri
ni tophyacak, eski (Altay, Altm Ordu) 
isimlerini alacaklardar. Bunlan takiben 
de digerlerinin asal isimlerini (Goztepe, 
izmirspor, Kar§ayaka) isimlerini alma -
lan ~ok muhtemeldir. 

- Y,k giizell Sahibi gelmedi bu ce
ketin ... Var bir ay ... Bekleyelim biraz ... 
~ok ucuz barakmm sana. 

Y ere bakta, gozleri, dalda, sonra bir
denbire Sl<;rayarak masaya gitti, fincam 
aida, Turkana yakla§h. 

Gozlerini uzun muddet fincanm ic;in
den ayarmad1. Dst dijlerile alt dudagma 
kanatacak kadar amayor, ka1lanm ve sol 
omuzunu kaldmp indiriyor, hic;bir §eY 
soylemiyordu. 

Tiirkanm yiizune bakta ve bajml salla
da: 

- lyi, dedi, tok c;ok iyi, fakat var 
biraz ... NaSJl derler ... Var biraz >~kmtJ. 

T ekrar kazm yiiziine bakta ve .devam 
etti: 

- Var c;ok sende ... Nasal derler ... 
<;:ak i1 ge~ecek ba1mdan. Var bir kala
balak. Sonra var bir ferahlak ... ~ok pa
ra ... Zen gin olacak sen ... $imdi var gon
liin birinde. Ama olmayacak. Aynhk 
var. Var bir sakmta. Ama var ferahhk 
sonra. <;:ok .. ok var... N aSJI derler .. ~ 
Hani ~ok var kan§akhk, fa kat guzel... 
Avantur var c;ok ... Sonra var bir sevda ... 
Ama sen fen a kapath fincam ... Gel ba
na bir gun... Bir daha bakayam ... 01-
maz boyle kalabalakla gelmek. Y almz 
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Hasan gazoz ozii 
~ekerli, limonlu ve meyvah olup HASAN meyva ozilniin evsafma maliktir, 
~ampanya gibi lezzetli olup mide rabatsazhklarma §ifahdar 

i$TiiiASIZLIK - HAZII\ISIZLIK • $i$KiNLtK - BULANTI - GAZ • SANCI • 
1\liDE BOZUKLUCU- DtL- BARSAK ATALETi- iNKIDAZ- SIKINTI- Si.~iR 

ve biitiin mide ve barsak rahats1zhklanna kar§l 

HASAN MEYVA ozii 
KULLANINIZ. 

1\lide i~in ber yemekten sonra 1 - 2 lath kas•ltl .ranm bardak su t~tnde ve 
miishil i~in ber sabah vey~ gece yatarken a~ karruna 1 • 2 ~orba kas•it 
yanm bardak su i~inde kopUrterek i~melidir. HASAN 1\IEYV A Oztl 
Avrupa ve bilhassa lngiliz meyva tuzlarmdan daha yiiksek oldugu kat't. 
yctle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva ozlerindcn bOl misU daha ucuzdur. 
HASAN 1\lEYV A OZO yalruz bir tllrll ol•p ll"kersizdir ve ~ok kopOriir 

lki Dort 50 30 80 kr. misli misli 

istanbul Defterdarbszmdan :. 
Senelik 

Muhammen Miidc!.etl 
Lira icar 

Maslak civannda Zincirlikuyu, Levend ~iftligi rnii&te-
milatmdan Biiyiikdere yolu iistiinde 252800. metre ~. 

murabba1 mesc,hasmdaki arazi 400 1 
Yukanda mevki ve mesahas1 yazah arazl 13/7/939 tarihine miisadif 

per&embe giinii saat 14 e kadar kiza1snda yaz!l1 muhammen bedeli ican 
i.izerinde01 pazarhkla icara verilecektir. lear bedeli nakden ve pe~indir. 
Taliblerin 7o 7,5 pey ak~elerini vakti muayyeninden evvel ya!Jrarak bu 
miiC.det zarf1nda nazartesi ve per&embe giinleri saat 14 te Defterdarhk 
Milli Emlak miidiirliigunde miite~ekkil satl§ komisyonuna miiracaatleri 

(4360) 

Deniz banyolan mevsiminin fevkaladeligi 

YUniU 
Pamuklu 

7_t}_ /J Yenl denlz Banyosu 
O~l!Uilll:~ M A Y 0 L A R I 

. /L Bayanlare 
ve !TJ 4J'c£J!P aradtklar• ••khk ve 

Lasteks UrUt< gencllk ve sporcu 

tenasiibii verir, Buru§rnakstzm ve harekata mini 
olmakstzm viiciidii kaplar. Beyoglunda yalmz 

B A K E R magazalarmda saiJhr. 

Aydm Su i~Ieri Dordiincii ~ube 
Miidiirliigiinden : 

A - Eksiltmeye konulan i~: Horsunlu - N azilli sulama kanalmm 26 + 
400 - 36 + 050 kilometreleri arasmdaki sma! imalt.t in§aa\t olup bedeli 
ke~fi (48752) lira 17 kuru~tur. 

B - Ek•iltme kapah zarf usuliledir. 
C - Eksiltme giinii 10 temmuz 939 tarihine rasthyan pazartesl giinil 

saat 14,30 da Aydm su i&leri dordiincii &ube miidiirliigiinde yapiiacaktar. 
D - istcklilerin &artname, proje ve merbutahm Aydm su i~leri mii

diirliigiinde l{orebilirler. 
E - Eksiltmeye girebilmek !~in isteklilerln 2490 numarah kanun hii

kiimlerine gore (3656) lira 41 kuru~luk muvakkat teminat vermeleri ve 
ihaleden .a. giin evvel ehliyet vesikas1 almak iizere Aydan Vilayetine mii
racaat etmeleri ~arthr. 

F - Teklif mektublarmm eksiltme Riiniinde tespit edilen saatten bir 
saat evvel su i~leri miid.iriyetinde te&ekkiil etmi~ alan komisyona verilmesi 
lazamd1r. ( 4299) 

gel, pi1irmeliyim ben kahveyi kendim. 
Tiirkan c;ok Slkalmaj gibi sesli ve uzun 

bir .nefes barakh. Hemen ayaga kalka
rak ceketi .. akarda ve kendi ceketini giy
di. Kanapenin iistunde duran .,:antasma 
alarak para vermege davranda. Kadm red 
detti: 

- Ben almaz para sizden, dedi. Da
ha siz mektebde. Var .. ok kazlar bende, 
gelirler ban a, i1 veririm on lara: Yapar
lar ~;i .. ek, §apka, pika, dikerler i~ .. ama
§IT, yaparlar brodori ... Ben veririm top
tan magazalara. Ac;acag1m ajaga katta 
buyiik atolye. Sen gel bana ... Am a soy
leme onlara bir§ey ... Bu ceke!i de vere
cegim sana ... 

Kadm kap1ya gitti ve bir kahve daha 
emretti. Tiirkan empermeabl'ini giydik
ten sonra odadan ~akh. Y amba§mdaki a
dada F eriha ve lela! in yanma gitti. Si
yah onliiklii birka~ Rum kaza arada diki1 
dikiyorlarda. Tiirkam goriince hepsi bir
den ba1lanm kaldararak ana dikketle bak
talar. ielal odadan ~akh ve Feriha ya
nma oturan TUrkana merakla sordu: 

- Ne dedi, ne dedi? 
Tiirkan diki§~i kazlara duyurmamak 

i,in, F erihanm kulagma egildi: 
- Hie; begenmedim, dedi, eger soy-

ledikleri ~akarsa kendimi pencereden a§a
gl atayam, daha iyi. 

- 0 kadar fen a rna~ 

- Benim ic;in fena. lelale soylesey-
di bayalarda. !y; de anlamadam ya: Ka• 
Tl§lk maceralar, sakmh, sonra ferahhk, 
bel para, sevda... «Fa kat sen in birinde 
gonlun var.» dedi, ayralacakmalam ... 
Bir§eyler ... lyi anlatamayor. 

- Ne kadar methettiler bu kadmi. 
;liikran i~in soyledikleri aynen ~akta. l-la
lasmm da kaz karde1ini kaybedecegini 
soylememi1 mi ~ Ben ba1ka yerlerden de 
duydum. 

Tiirkan cevab vermedi. Diki1c;i kazlar 
donup doniip ana bakayorlarda. Hep o 

sa<;:lara, tabii. lc;lerinde bir tane•i. rumca, 
hararetli birjeyler anlatayor ve otekiler ka
Sik, urkek, omuzlanm yukara kald!!arak 
ve ba,Iarana one dogru sarkatarak kahka
halarla guluyorlarda. 

lela! geldi ve F eriha da~an ~akb. 
lela! Turkana yaklawken, ellerini 

ba,lukta sallayarak, yuksek sesle: 

- Aman, aman, diyordu, olncak 
1ey degil, ben yakanda evleniyormu§um, 
hatm111dan ge~se bari ... Sac;ma I 

[Arkast varJ 



CUI\mtJRIYET ' 

Bu ~ok §Ik ve fevkalade tuvalet kahn failbdendir. Bronz 
zemin iizerine beyaz yiin tiiyden desenlidir. BaZI noktalarm· 
da da mercan renginde broderilerle siislenmi1tir. 

Bu sade ayni zamanda zarif elbise 1eftali rengi satendendir. 
Belde kemer vazifesini goren k1smm iizerinde ve eteginin iki 
yanmdaki broderi tezyinatmdan maada hi~ bir sii,ii yoktur. ........................................................................................................................................................................................ 

Sayfiyelerde 

Tuvalet yap1lmab m1? 
Bir kiSim kadmlarumz sayfiyelerde de 

IIpki ki§ID §ehirlerin salonlarmda elektrik 
ziya]an altmda naSI! goriiniiyorlarsa oy]e 
goriinmege kalki§ITlar. Yiizlerine miiba
laga ile tuvalet yapmak hevesine dii§erler. 
Bu, dogru degildir. Sayfiye hayatmdaki 
yiiz tuvaleti tabiiligi muhafazadan ve tene 
gosterilecek gizli ihtimamdan ibaret kal
mahdir. 

Y ani, hpki 1ehirde ya,iyormu§sunuz gi
bi dikkat edilecek baz1 noktalar vard1r. 
Onlar da junlardir: Sa bun ve kolonyayi 
yiiz cildinize degdirmemek. <;:iinkii bunlar 
derinin buru§masma ve o mmtakada kiZar
rna vesair gayritabii alametlerin peyda ol
rnasma sebebiyet verirler. Her ak1am ya 
tuvalet siitii, yahud iyi cinsten bir kremle 
yiiz ternizlenrnelidir. Sonra da kuvvet ve
rici bir krern siiriilmelidir ki kanm rnun· 
tazam cevelanmi temin etsin. Giindiiz de 
gene iyi bir krem veya tuvalet zeytinyagi 
cildi giine§ yakmalanna, riizgar kurutma
lanna kar§I pek iyi rnuhafaza eder. 

Giindiiz, hafif bir pudra da siiriilebilir. 
Moday1 takib etmekle beraber bu hususta 
tabii renginize en ziyade yakla§am tercih 
etmelisiniz. 

Giindiiz goziiniiz i~in hernen hemen hi~ 
bir makiyaja liizum yoktur. Ak1am ~Ika
cak iseniz goz kapaklarmiZI ve kirpikleri
nizi biraz golgelendirebilirsiniz. Sirndi a
kaju renkler pek rnodadir. 

Br takimmiz §imdi gozlerini a~1p sora
caktn: 

- Biz sayfiyede bu kadarcik tuvalet
le rni iktifa edecegiz ~ 

E vet, tecriibe edin, aynanm kar§ISma 
ge~in, dostlanmza sor~n. eger sizi Hfi d:
recede giizel bulmazlarsa o zarnan laVSl· 

yelerimizin hi~bir k1ymeti olmadigma hiik
medebilirsiniz. Y almz §Unu ilave edelim. 

Gene k1zlar boylanm uzatabilirler 
Bu gayeye kolayca eri~mek i~in kuvvetli ve 
muntazam g1da almak ve tavsiye edecegimiz 
jimnastik hareketlerini dikkatle yapmak icab eder 

I 

I 

On be,le yirmi ara· 
smda bulunan gene kiz
lar boylannm klsahgm
dan 1ikayet~i iseler hi~ 
korkmasmlar, onu uzata

--.r- bilmek i~in baz1 ~are
ler rnevcuddur. Ciinkii heniiz vii • 
cudleri tarn tekamiil devresine va -
sii olmami§, kemikleri kat'i §ekillerini al
mamiiiir. Belkemigi de elastikiyetini mu
hafaza etmektedir. Onun i~in bugiinden 
itibaren baz1 hususi jirnnastik hareketleri 
yaprnaya ba,lamahSimz. Bazi istisnalar
dan sarfmazar bu idmanlann iyi netice 
verdikleri tecriibe ile sabittir. Y almz fazla 
bir hayale de kaPilma}'lmz. Bu suretle 
elde edeceginiz uzunluk dart be1 santi • 
rnetreyi tecaviiz edemiyecektir ama, bu 
da epeyce bir§eydir zannederim. Ayni 
zamanda g1damza da dikkat ederek la
ze yurnurta icecek, unlu 1eyler, fasulye, 
bahk, rnercirnek yiyecek olursamz jim • 
nastigin viicudiiniizde temin edecegi in· 
ki1af1 biisbiitiin kolayla§IIrrnaya yard1m 
edersiniz. 

Evvela, boyunuzu gayet rnuntazam 
surette okmek laZirndiT. Bunu !U suretle 
yapabilirsiniz. Bir kapmin veya bir du
vann oniine durup ba,mizm iistiine bir 
kitab tutar, onun alt tarafmdan oraya bir 
~izgi ~ekersiniz. Emin olun tavsiyeleri • 
rnizi yaphgm1z takdirde oradaki rakam• 
bir ay ge~meden bir santimetre ve miite-

ak1b aylarda da gene hirer santimetre 
ilave edebileceginiz muhakkaktiT. 

Boyu uzatmak i~in yap1lacak jimnas
tiklerin en ba§hcaSI aSilma ve kendini 
sallanduma arneliyesidir. Fa kat bunun 
i~in trapez, rnerdiven ve saire gibi hususi 
aletlerin tedarik edilmesine mutlaka bir 
ihtiyac yoktur. Bir kapmm bo§IURUna 
rniimkiin oldugu kadar fazla yiikr.eklik 
temin etmege ~ah1arak bir barre fixe tes
pit edersiniz. Oraya he1 sabah ve a~ 
evvela iki elinizle, sonra da tek elinizle, 
yani bir rniiddet sag, sonra bir miiddet 
de solla, aSI!arak viicudliniizii birka~ da
kika sallandmr ve hareket ettirirsiniz. Bu 
vaziyet ayaklanmzi, kollarmiZI, viicudii
niiziin her uzvunu boylandumayi temin 
eder. 

Hele 1irndi yazd1r, bah~eye alelade 
bir duvarc1 merdivenini 2 bu~uk metre 
kadar yiikseklikte tespit ediniz. Hergiin 
oraya aSihp birinci basamaktan ba,hya
rak sonuncu basama~a kadar elinizle ve
ya ellerinizle onlan tutarak ilerleyiniz. 
Y almz dikkat edin, biitiin bu yer dei!i1· 
tinneler esnasmda viicud diiz ve dik dur
sun. 

Odamzda kollanmzi yukanya amudi 
kalduarak viicudiinlizii dik tutarak ayak 
parmaklarmizm iizerinde birka~ dakika 
yiiriimek de ~ok faydah bir harekettir. ............................................................ 

Muaseret 
' 

EI nasd s1kdmab? 

A~1k havadan rniimkiin rnertebe fazla isc --------------

Bir kadm, bir erkegin el Siki§mdan a
nun karakterini, i~timai seviyesini, hayat 
hakkmdaki telakkisini pek giizel anhya
bilir. El Slkrna bir kere o kadmla o erkek 
arasmdaki dostluk ve samimiyetin bir 
barornetresidir. Muhtelif el .lHkrna tarzla
nm derece ile tespit ebnek icab ederse 
§oyle bir cetvel viicude getirilebilir. 

hfadeye ~ah§mak ve kuvvetli fakat hazmi 
kolay g1dalar almakta devam etmek de 
oradaki hayatmtzm ba1hca esaslarmi te1kil 
etmelidir. 

Diger faydah bir hareket de 1udur: Vii
cudiiniizii dimd1k ve diiz olarak bir duva
rm oniine yapl§tmmz. Hi~bir tarafmizda 
duvarla kendi aramzda a~1khk kalmasm. 
Ayaklanmzm parmaklan iizerinde yiikse
lerek kollanmZI da diiz olarak yukar: kal
dmmz. Sanki yiiksekte olan bir,eye yetil
mek istiyormu§sunuz tarzmda uzamn:z. Bu 
hareketi be1 on defa tekrar ediniz. 

Keza. yere yiiziikoyun uzamp ellerini
zi arkamza kavu§turduktan, b•caklanm
zm ve viicudiiniiziin tamamile diiz oldu-

guna kanaat getirdikten sonra kollanmzm 
ve ayaklanmzm yard1mma ihtiyac goster
rneden yiianvari siiriinerek mesafe katet
mek de ~ok istifadelidir. 

Son hareket biraz giictiir ama, onu da 
tavsiye etmeden yaz1m1 bitiremiyecegim. 
Ayaklanmz1 biraz ac1kta tespit ederek vii
cudiiniiziin iist kiSmim bir duvara tamami
le yapi§hnmz. Bu dik ve yapi§Ik vaziyeti 
bozmadan ayaklarmJZI bulunduklan yer
den duvara yava1 yava1 yakla§tlrmaya ~a
h§araktan yiik~lmege gayret ediniz. T a
rif edilirken ~ok kolay goriinen bu ameli
yeyi muvaffakiyetle yapmak hayli mii§· 
kiildiir, fakat ayni zarnanda boyun uza
rnasma birebirdir. 

I 0 derece - Bu da o kadar rnakbul 
bir el Sikma tarz1 deiiildir. Kadmm uzat
hgi eli erkek hafike yukanya dogru kal
duarak Sikar ve hemen birakiverir. 

40 derece - Erkek kadmm elini hiir
metkarane, fakat ayni zamanda hararet 
ve 1iddetle kavrar, ac1tmadan kuvvetle 
s1kar. Bu, sempati, samimiyet ve dostluk 
alametidir. 

S1kma hareketinin derecesi kuk1 ge~ti 
mi bu bir tehlike i1aretidir. 0 tehlikeden 
ka~mmak i~in derecenin 100 e yiikselme
sini beklernek icab etmez. 

Elektrik, Tramvay BURSA MEKTUBLARI 

ve Tiinel idareleri Bursa demiryolu ile 
Belediyeye devirden son· 
ra memurlar arasmda 
tensikat yapdmiyacak 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi KITdar, 

diin sa bah Y alovadan 1ehrirnize donmii!
tiir. Belediye Reisi §ehrirnize geldikten 
sonra Elektrik idaresine gitmi1, orada ida
reyi Belediyeye devir i~in Ankaradan §eh
rimize gelmi§ olan Elektrik ve tramvay i
daresi eski umurn rniidiirii iken Miinaka
le Vekaleti Kara Nakliyat Umum Mii
diirliigiine tayin edilmi1 olan Kadri ile l.o
nu§mU§tur. Tramvay, Tiinel ve Elektrik 
idarelerinin lstanbul Belediyesine devri 
hakkmdaki kanun layihasmm Biiyiik Mil
let Meclisince ikinci miizakeresinin sah gii
nii ikmal edilecegi anla§IlmaktadiT. 

Valinin diinkii temaslan neticesinde, i
darenin Belediyeye devri i~in bir kornis
yon te§kili takarriir etmi§tir. Bu komisyon· 
da Belediye miimessili ile Elektrik idaresi 
miidiirii, rnuhasebeci ve hukuk direktorii 
Belediye lktisad Miidiirii bulunacaktiT. 

Komisyon, pazartesi giinii vazifeye ba§· 
layacakhr. Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
KITdar, lstanbul T rarnvay, Elektrik ve 
Tiinel idareleri urnum rniidiirliigiinim ve
Hleten Belediye Fen rnii§aviri miihendis 
Hulki tarafmdan idaresi i~in kendisine e
mir vermi§tir. Hulki, pazartesi giinii yeni 
i1ine ba§layacaktir. Maamafih devir rnu
amelesini miiteaktb rniidiirliige es:t1 Bah
kesir rneb'usu rniihendis Enverin tayini 
rnutasavverdir. 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kudar 
bir rnuharririmize §UnJan soyJemi1tir: 

«- Trarnvay, Elektrik ve Tiinel ida
relerini devir ald1ktan sonra mezkur ida
redeki rnemurlar arasmda tensikat yapila
cagi yolunda baZI gazetelerde vaki ne§ri
yat, dogru degildir. Hi~bir dei!i1iklik ya
pilmiyacakhr. 

Dolmabaht;e stadr 
Beden Terbiyesi Genel Direktorii Tiim 

general Cemil Taner, diin Belediyeye ~e
lerek Vali ve Belediye Reisi Lidi Ku
dan ziyaret etmi§, Dolmabahce stad1 rna
keti etrafmda gorii&mii§tiir. Y eni stadm 
istisare heyetince tespit edildi~i §ekilde in
la" karargir olmu§tu. Eski rnaket Dolma
bahce meydamm daha geni1letiyor ve bii
yiitiiyordu. Simdi mevdan biraz daha kii
~iilmii§ ve stadyom 15 • 20 metre i~eriye 
ahnmi§ olacakllr. 

Bebek- lstinye yo lunda 

Ylkllacak kahvehane 
Bebek • lstinye asfalt yolunun in§aati 

rniinasebetile Emirganda oturan baz1 ka
rilerirnizden aldigimiZ bir temenni mektu
bunu diin nejretmi§tik. Bu hususta ala
kadar rnakamlar nezdinde de tahkikat yap
Ilk. Y ol giizeitahmda yap1lacak istimlak 
bu hususta tanzim edilen plana tabi bu
lunmakta olup bu plan da N af1a Vekale
ti tarafmdan tanzirn edilmi§tir. Kat'i ~ek
lini alan ve rniihim bir kiSmi tatbik edilmi1 
olan bu plamn Belediye yalmz tatbikma 
nezaret etmektedir. Bahis mevzuu biiyiik 
~mar agacma gelince; esasen bu agac rnu
hafaza edilecek ve yikilmiyacakhr. Y1k1la 
cak olan yalmz bugiin bu agacdan i<tifade 
eden bir kahvehanedir. Kahvehanenin yi
kilmasile de balk bir zarar gormii1 olmi
yacaktir. <;:iinkii yikllacak kahvehanenin 
gerisinde kalacak miiteaddid kah' ehane
ler vardu. Gene bu civardaki tarihi kiy
meti haiz bir yahy1 kurtarrnak i~in de 
yahmn online isabel eden deniz ki>mmm 
doldurulrnaSI kararla§mi§IIr. 

Sedli yol 
lstinye • Bebek yolunda, surlarla Be

bek arasmdaki kiSmm asfalt olarak do~en
mesine ba,lanmijhr. Yo!, surlann oniinde 
biri sahilde, digeri bu sahilin list tarafm
daki sedde olmak iizere iki kiSmi ihtiva et
mektedir. Y olun bu tarzda sedli yapilrnaSI 
arazinin vaziyeti icabidir. Belediye bu iki 
yo! arasma bir duvar ima ettirecek ve yo
lun tarafeynine agac diktirecektir. 

Bulgariatan zahire ihrac 
etmiyecek 

Sofya 15 (Hususi) - Hiikumetin em
rile harice zahire satl§l menedildi. -···-Biletleri iki§er defa 

kullamyorlarml§ 
!zmir (Hususi) - Kiiltiirpa.rkm 9 ey

lul kap1smda, sarfedilmi§ biletleri tekrar 
gi§eye alarak ikinci defa i§leten kap1 
memuru Suphi ile kendisine yardlmci 
Belediye in§a tefti§ rnemurlanndan !b
rahim, su~ iislii yakalanmi§Iar, (16) li
.ra!Jk bilet sahldigi halde kasada 71 kii
sur lira bulunmu~lur. ---Macar rejiai lzmirden tiitiin 

ahyor 
!zmir (Hususi) - Macaristan rejisi, 

baz1 tiitiin firmalarmm vaki teklifleri ii
zerine telkikat yaphrmak i~in tzmire 
bir heyet gonde.rmi§tir. Macar rejisi mii
nakasa ile rniibayaat yapacakhr. Fakat 
alacag1 tiitiiniin rniktan heniiz rne~hul
diir. 

Bozoyiige baglanacak 
Y apilan ince hesablara nazaran 

on bir milyon liraya ~1kacag1 

bu hattm 
anla~Ild1 

Bursamn demiryolile baglanacakt Boziiyiikten bir manzara 

Bursa (Hususi muhabirimizden) - daki nakliyata kar§I da rii~han sebeblerl 
Bursayt Anadoluya demiryolile bagla- vardu. Bu hat, Kiitahyamn ihracat:ndan 
mak tasavvuru arllk kat'ilejmi§ ve bu Iii- bir kiSmiDI bile kendisine cekecek vaziyct. 
zum devletce kabul olunarak hatlln in1a- tedir. 
SJ kararla§mlj bulunmaktadu. Son yap1- <;:iinkii, (Kiitahya • Banduma) m ... 
lan istik1aflara gore; bu hathn (Ahi) dag- safesi (351) kilometre oldugu halde (Kii 
larmdan ge~erek Karakoye degil de lne- tahya - Eski~ehir- Bozoyiik) hath (l78) 
goliin 1arkmdan ve Mezit vadisinden geci- kilometre tutacaktu. 
rilerek dogruca Bozoyiige eklenmesi da- Bu rakamlara ve bu hathn alacagi Ik· 
ha muvaf1k oldugu anla§IImaktadu. Ala- llsadi ehemmiyete gore: hattm yapilma
kadarlann bu hat i~in ileri siirdiikleri nok- smm yalmz Bursaya degil biitiin memle• 
tai nazarlar §Unlardu: kete faydah olacag1 anla§Ilmaktadu. Bu-

Karakoy bogaz1 dar bir sahadir. Bura- nun i~in bu demiryolu yap1hnca Bursa 
da bir iltisak hattmm ihtiyaclan kar§Ila· vilayetinin ithalat ve ihracati ikinci pld.n
namaz. Karakoy istasyonunun bugiinkii d . kalacak ve as1l Anadolunun yeni bir 
hali bile bu dar vadi i~ine Sikl§ml§ kii~iik ikhsad hareketine sahne olacakllr. 
bir istasyon manzaraSI vermektedir Ya- F enni imkanlar Gemlik limanm1 ter
rm yap1lacak olan bir hattm tevlid edecep.; cihe imkan verirse yurdumuzun e~ emin 
biiyiik faaliyete buraSI kiifi gelmiyecek· limanlanndan birisi olan Gemlige b lg!a
tir. nacak olan bu hattm istikbali herhalde 

Hattm Karakoye baglanmaSI, deJTiir- pe', parlak olacakhr. 
yolunun Ahi dagim ajmaSI demektir ki: Bu hathn maliyetini tahmin imlta~: da 
boylece hat ~ok anzah yerlerden ge~er ve vardu. Devlet Demiryollannm in';<lat gra
tabii masraf da o nispette fazla olur. fiklerine bakarsak bu hat gibi anzaSI az bir 

Karakoy, Bozoyiige nispetle 14 kilo- hattm bir kilometresinin ray fer§iyah, is
metre daha garbde kahr. Halbuki: gayo tasyon ve servis bin alan da dahil oldugu 
Bursayi en kiSa yoldan i<; Anadoluya bag- hal de 70,000 liraya mal oldugu goriil:ir. 
lamakhr. Bozoyi.ikten aynlacak hat Me- Buna gore 160 kilometrelik hattm (yani 
zid vadisini takib ederek lnegol ovaSina Bozoyiik - Gemlik hattmm) vasari hesab
iner ve etekleri takib eder.k (K•zanci) Ia (on bir milyon) liraya ~Ikacag1 anla· 
iizerinden a1arsa a1ag1 yukan I 00 • 120 Sihr. Bu para, iki ii~ y1lda sarfedilecegine 
kilometrelik bir uzunluk te§kil eder. nazaran hem demiryollan in1aat biit~;es:n-

Buraya kadar birka~ nokta iizerinde den biiyiik bir pay ayumayacak, hem de 
toplanan miitalealardan ba1ka aSII§ayam dogacak ikhsadi faydalarla in1a masraf1 
dikkat bir noktainazar daha vardu. Bu da k"a bir zamanda <;Ikacakllr. 
Anadoluya yeni bir ihrac iskelesi temin 
etmektir. 

Karakoy • Bursa demiryolu mevzuu 
bahs olurken, onu yalmz bir Bursa mese· 
lesi olarak ele almak dogru degildir. hi 
biraz daha derinle§tirecek olursak ikt,.adi 
ehemmiyetinin azameti derhal gaze <;ar
par. Mesela, Bozoyiikten Bursava vara· 
cak olan bu nat (Mudanva veya gemlik) 
limanlarma da uzahldigl takdirde bura
larda miihim bir (ihracat ve ithalat) 
transit faaliyeti baslayacakhr. Malum ol. 
dugu iizere 1imendifer nakliyat tarifele
rinde kilometreler esas tutuldugundan 1-,u
na nazaran ( 150 - 160) kilometre kada1 
bir mesafe tutacak olan (Mudanva- Boz
oyiik) hath ile 264 kilometre tutan (Hav· 
darpa!a - Bozoyiik) hath arasmdaki 100 
kiiometrelik fark nakliyat fiatlan ii1erin· 
de biiyiik fark gosterir. Hatta 180 kilo
metre tutan (Dorince - Ro7nviik) araSin· 

F abrikada yangm 
Diin ogleye dogru Kazii~e~rnede Ki • 

re~hane sokagmda Sotiryadisin fahnka· 
smda, yangm ~lkm,~sa da fabrika ame
lesi tarafmdan siindiiriilmiistiir. 

Dikkatsiz i§~iler 
Kazh~e§mede Nimet tabakhanesinde 

amele Yusufla Aganm, be~ metre yiik -
seklikteki pencereden sokaga athklan 
balyalardan biri !brahim isminde biri.;i
ne isabet etmi.§, zavalhmn sol bacag1 ki
.nlmi§hr. 

Ate§ten ka~arken .. 
Evvelki a~am Fatihle Sultan mahal· 

lesinde 11 numarah evde bir yangm ~Ik· 
m1~, at~ten ka~mak rnaksadile kendi -
lenni pencereden sokaga alan Emin ve 
kans1 yaralanrru~lardir. 

Ate§, kOID§Ular taraflndan sondiiriil -
mii&tiir. Yarahlar haslaneye kaldmlarak 
ledavi altma almmi§Iardir. 

Halkevinin verdigi miisamerelerden birinde bulunanlar 

Mugla (Hususi) - Mugla Halke
vinin muhit i~n hayuh ~ab1malan son 
aylarda ~ok artmi§IIr. Evin her 1:omitesi 
kendi sahasma aid i§ler i~in ciddi suret
te faaliyete ba,lami§hr. Bilhassa temsil 
kolunun ~ah§malan muhitte 1iikranla 
kar§IIanmaktadn. Bu kol Muglada, na
hiyelerde ve koylerde miiteaddid temsil
ler vermi§, kay seyahatlerinde sosyal 
yard1m kolundan doktor arkada1lan da 
alarak koyliilerin hastalarma bakiirmi§ ve 
meccanen itac dagitmi§IlT, 

Son zamanlarda, Muglayi siisliyen pek 
giizel ve muhte1em bir 1ekilde yapiimtl 
Halkevi binaSI her tiirlii noksam ikmal e· 
dilerek genclerin istifadesine a~Ilmi§IIr. 
Her tiirlii asri konforu i<;inde topbyan 
bu giizel bina, faaliyeti te§vik ve artuma 
bakimmdan aynca ~iiessir olmaktadu. 

Geni1 salonlannda, edebiyat, ilim mev• 
zulannm musahabe jeklinde yapildigl, 
dansh kiiltiir geceleri, le!Ckkiiller tarafm· 
dan verilen balolar muvaffak bir 1ekilde 
yaptlmaktadiT. 
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Soldan saQ'a: 
1 - Kuliibe kuran (lkl kellme). 2 - is

Jii.m hp.llfeler!nden, ~ret sJfatJ. 3 - Ters 
~evirlrsenlz herkesln ltendlnde zai!Mtt!A'l 
olur, seyahat levaz!JIWldan. 4 - ihtUiUcl
ler (ceml), 1~1k. 5 - bayrak, duvar. 6 -

giizel olmak isterseniz ... ! 

ilerl gerl •oz .Oyler, giiriiltii. 7 - Ters ~ Me~hur Alman giizellik m!itehasSJsJ Profesor Doktor E. W1NTER 
virlnce aA'zm duyduj!u zevklerden olur, mii- tarahndan formiilii yaptlan ve d!inyada mevcud miistahzarattn en 
reklteb bir emir. 8 - Zamamn kl.SJmlarm- mllkemmeli olau VEN'OS gu"zellik miisathzarahm kullanmtz. 
dan, Hataya yakm blr 13kelemlz, lkl harf 
yan yana. 9 _ istanbulda blr hastanenln Umumi Deposu: Nureddin Evliyazade Ecza, Alit 
Ism!. 10 - istanbulla S.yoQ'Iu arasmda blr ve Itriyat Deposu. iSTANBUL. 
semt, blr sayJ. 11 - Heniiz kemale gelme- ••••••••••illiliiliii ... iililiiil-•••••••-•••••••1 
ml.j. 

YukarJdan ~atJya: 
1 - Evlenmemlf lnsan (lkl kellmeJ. 2 -

Bir ku~J (lk1 kellme), kU§un atzrnm 
yarJ.SJ. 3 - Pslkolojl, keder. 4 - Ters ~e.
vlrlnce pederln yam1 olur, sa~1 olmtyantn 
tersi, lstidalara yap~I.r. 5 - Karaclger, bii
yiik ev. 6 - irad olarak yaptrnlm!§ blna, 
bir edat. 7 - :Eilr clns ~lvlnln gir!ntl ve ~~
krntun, Avrupada b!r burun. 8 - Blr vezin, 
ters ~ev!r!nce blr erkek Ism! olur. 9 - Dll, 
blr,eytn 1lzerlnde kalan teslr. 10 - Yemek, 
mldeye go~iirerek. 11 - Say!lJ, tlrenln ka· 
lm!. 
Evvelkl bubnacanm balledilmle f'!kll 
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Istanbul Tramvay ltletmesi 
1939 y1lmm 19 haziramndan itibaren 

yeniden ~tkacak ilana kadar, pazardan 
ba~ka gi.inlerde gidi§ - geli§ saat cetveli. 

~itli ~ebekesi 
No. Yollar Kalkt~ 

!Ik Son 
10 f?i§li - Tune! 5,40 23,50 

Tiinel - ~i§li 6,00 24,08 
11 ~~li - Beyaztd 5,58 23,17 

Beyaztd - :;li§li 6,40 24,00 
12 Harbiye - Fatih 6,29 24,30 

Fatih - Harbiye 5,45 23,45 
12" H arbiye - Aksaray 6,38 24,00 

Aksaray - Harbiye 5,55 23,17 
16 Ma~ka - Beyaztd 6,05 23,25 

Beyaz1d - Ma~ka 6,50 24,10 
16" Ma9ka - Emini:inii 6,58 20,25 

Emini:inu - Ma9ka 7,29 20,55 
17 $i§li - Sirkeci 6,25 20,10 

$irkeci - ~i§li 6,57 20,42 
17" Mecidiyek. -E. <:inu 5,45 20.00 

E. <:inii - Mecidiyek. 6,17 20.32 
18 Taksim - Fatih 6,08 20,42 

Fatih - Taksim 6,46 21,20 
19 Kurtulu§ - Beyaz1d 6,00 23,18 

Beyaztd - Kurtulu§ 6,45 24,02 
19" Kurtulu§ - E. <:inii 6,45 20,29 

E. Onu - Kurtulu§ 7,16 21,00 

Betiktat ~ebekesi 
22 Be~ikta§ - Bebek 5,23 

Bebek - Emini:inu 5,45 23,45 
Eminiinu - Bebek 5,54 24,25 
Be'oek • Be§ikla§ 1,05 

23 Ortakiiy - Aksaray 5,45 20,55 
Aksaray - Ortakiiy 6,30 21,40 

34 Be§ikta§ - Fatih 6.00 20,35 
Fatih - Be§ikta§ 6,42 21,20 

lstanbul ~ebekesi 
32 Aksaray - Topkapt 5,24 

Topkap1 - Sirkeci 5,40 23,30 
Sirkeci - Topkapt 6,12 24,00 
Topkap1 - Aksaray 24,34 

33 Aksaray • Yedikule 5,29 
Yedikule - Sirkeci 5,45 23,33 
Sir keci - Y edikule 6,17 24.05 
Y edikule - Aksaray 24,37 

37 Aksaray - Edirnek. 5,23 
Edirnekapt- Sirkeci 5,45 23.40 
Sirkeci - Edirnekap1 6,14 24,10 
Edirnekap1- Aksaray- 24,38 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Kadm Kalbi 
Kadm A§kl 
A§k Pe§inde 
Karagomlekliler iht!!Aii 
f'triisk Vazosu 
tlk A§k 
!li~in <:iliimu 
Efendi tie l§a k 
Vikonttm Cnumii 
tklimler 
Oliiler Evi 
Felsefe 

30 Kr. 
60 • 

100 • 
100 • 

20 • 
50 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 
35 • 

' Kii~uk hlkayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalln 

100 • 
125 • 
150 • 

I! 

Lenin Mezhebl 
Tarih Felsefesi 
Farmasonluk 
A.nars;zm 

75 • 
125 • 
100 • 
60 • 

Edirne Belediye Riyasetinden : 
25 mayts 939 tarihinde ihalesi !era edilmek uzere kapalt zarf usulile 

munakasaya konulan 72822 lira 60 kuru~ bedeli ke&ifli mezbaha soguk hava 
deposu ve buz fabrikasmm munakasas1 feshedilmi& ve budefa in&aat Ius
mile tessiat J..Jsm1 ayr1 ayn olmak iizere ve 20 gun muddetle tekrar muna
kasaya konulmu&tur. !n&aat klsmma i&tirak edecekler 32564 lira 36 kuru~ 
uzerinden ve tesisat k1smma i~tirak edecekler 40258 lira 24 kuru~ bedeli 
ke~if uzerinden yuzde 7,5 yedi bu~uk teminat vermege mecburd.urlar. Ta
libler 2490 ~ay11l kanun ahkamma gore ihzar edecekleri teklif mektubla
rmt 3 temmuz pazartesi giinii saat 16 ya kadar Edirne Belediye Enciime
nine tevdi etmege mecburdurlar. ihale 4 temmuz 939 sah giinii saat 15 te 
Edirne Belediye Enciimeninde yapJ!acak!Jr. Proje ve ~artnameler 360 kuru~ 
bedel mukabilinde Edirne Belediye&inden ted.arik edilir. (4272) 

Wa.rellb 
Vantilatorlerinin 

Meziyeti: Az ceryan sar
federler, bozulmazlar 

Digerlerinden 
daha ucuzdur. 

Top!an ve perakende sab§ yeri: 
Galata Voyvoda caddesi 84 Karakoy Palas ka!1tSJnda 

OSMAN TA$CIO~LU 

izmir Beledivesinden : 
Otobiis i~letme idaresi i~in 250 ton motiirin satm ahnmas1 ba~ katib

Jikteki ~artnamesi ve~hile kapah zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Muham
men bedeli 17000 lira olup ihalesi 30/6/939 cuma giinii saat 17 dedlr. 2490 
say1h kanunun tarifah dahilinde ha,..rlanml& teklif mektublar1 ihale gunii 
azami saat 16 ya kadar Encumende riyasete verilir. 1275 liral1k muvakkat 
teminah iigleden sonra kapah olmasma binaen iigleden evvel !~ Bankasma 
yatmllr. (4326) 

Hall tasflyede bulunan 
GAZETECILIK ve NATBAACILIK 

Tiirk Anonim .$irketinden : 
Hali tasfiyede bulunan ~irketimize aid olup Tan matbaa binasmda 

mevcud bulunan bir aded ri:>tati£ tab1 makine~inin 9 haziran 939 tari
hinde pazarlik suretile icra kllman sab~mda teklif edilen b~el !ay1k 
hadd.e giirulmediginden mezkur makinenin yeniden pazarllga konma-
sma tasfiye memurlugunca karar verilmi~tlr. , 

Pazarhk 4 temmuz 1939 sal! ,giinu saat 10 da yap!lacakhr. tstekli 
olanlann mezktlr gun ve saatte Istanbulda Yenicami caddesinde kain 
i& hanmda 2 numarah yazthanede tasfiye memurluguna mi.iracaat 
eylemeleri iHin olunur. 

.---------·------~------------~------· Bolu Orman Mekte bi Miidiirliigiinden: 
1 - Orman mektebinin 939 mall y1hn ih!iyac1 olan a~afpda yaz!lt ah

n~cak erzak vesaire iki parti sartname ile ayrt avn 27/6/939 taribinde sah 
gunu hizalarmda giis!erilen saatlerde iha1esine ba&lanmak iizere 15 giin 
muddetle tliina konmu0tur. 

2 - Eksiltme Boluda Orman mektebi binasmda yap!lacl\ktrr. " 
3 - Eksiltmiye girebilmek i~in ••ag1d.a yaZJh muvakkat temin~tlan 

yatrrarak sand1k makbuzu veya banka mektublanm Komisyona vermi$ 
( komisyon teminat olarak para, esham ve tahvilat vesair almaz J ve 2490 
numarab kanunda yaz1h evsaf1 haiz olmalan sarttrr. 

4 - ~artnamevi gormek istiyen\" hergiln Mekteb Direktiirlui(iine 
muracaat edebilirler. ( 4179) 

Parti CINS! 

1 Sadeyag Urfa 
Zeytinyag1 (Ekstra) 
Zeytin 
s~bun 
Mutfak sabunu 
Soda 

2 Edirne peymn 
Ka~ar peyniri 
Re~el 
Kesme ~eker 
Toz &eker ( kris!al ) 
Cay 
'Oziim cekirdeksiz 
Ku$ l\zumu 
Cam fts!JgJ 
KaylSl cekirdekli 
Erik ho~afhk 
Pirinc 
Bulgur 
Makarna 
Makarna jelatinli 
Sehriye 
1rmik 
Un (ekstra ekstra) 
Pirincunu Capa M. 
Fasulya 
Fasulya barbunya 
Nohud 
Siyah mercimek 
Patat.es 
Kuru bezelya 
Sagan 
Domates sal~as1 
Kahn tuz 
!nee tuz 

Muhammen 
Kilo bed eli 

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

1200 50 
250 80 
200 35 
600 32 

1500 28 
40 600 

500 25 
50 37,5 
50 180 

250 65 
150 25 

1200 23 
20,0 17.5 
600 35 
600 25 
150 27,5 
100 25 

1000 20 
100 32,5 

1100 17,5 
600 25 
150 12,5 
100 17,5 

5000 5 
100 20 

3500 7.5 
300 40 
600 6.5 
300 10 

Tutar1 
Lira K. 
3300 00 

720 00 
270 00 
342 00 
270 00 

80 00 

4982 00 
600 00 
200 00 

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

90 00 
162 50 
37 50 

276 00 
35 00 

210 00 
150 00 
41 25 
25 00 

200 00 
32 50 

192 50 
150 00 

18 75 
17 50 

250 00 
20 00 

262 50 
120 00 

39 00 
30 00 

4394 50 

Teminatt ihale tarihi 
Lira K. 

373 65 

329 55 

27/6/939 
Saat 14 te 

27/6/939 
saat 15,30 

Kirahk Ko~k 
Suadiyede asfaltla demiryo1u arasm

da 12 oda, bag, bah~e ve yemi§ agaclan 
ve iki haneye elveri>jli bir bab kii§k ki
ralJk!Jr. Taliblerin Suadiye plaj boyun
da komisyoncu Mehmede muracaatleri. 

'Oskiidar hukuk Mkimliginden: 
Saffetle Receb arasmda mutekevvin 

bo;anma davasmdan dolayt yap1lan teb
ligatlarda muddeaaleyhin ikametgaht -
mn meghul oldugu muba§ir me§ruhatm
dan anlB§tlmakla arzuhal suretile dave
tiye varakas1 ilanen teblig edildi~i hal
de gene gelmediginden muddeiyenin ta
lebi!e muddeaaleyh Recebe gtya'b kara
n teblij!ine karar verilmi§ ve tahkikat 
20/9/939 gar§amba saat 14 e b1raktlmt§ 
olup bu babdaki gtyab karan mahkeme 
divanhanesine astld1~1 gibi keyfiyet ay
rtca gazete ile de iliin olunur. 

ZOZO DALMAS 
BOMONTi 

Bah~esinde 
Revii 

Balet 
Operet 

Varyete 
2 ncl program 

Yeni numaralar, yeni o~ark1lar 

Maestro DE ANGELIS idaresinde 

Fevkal6de ORKESTRA 

Erdek ic.ra memurlugundan: 
Erdegin lsmetpa§a mahallesinden Nu

ri oglu Hiiseyne: 
Erdekte mukim Kandiye mubadille • 

Harb Okulu 

17 '!Haziran 1939 

DUnyamn en me~hur 

HOHNER 
Piyano akordiyonlannm son mo
delleri gelmi§tir. Toptan ve Pe
rakende Tiirkiye umumi sah§ 

yeri: Jorj D. 
Papajorjiu, Biiyiik mu

siki Magazas1, 
Yiiksek kald1nm No. 90 

Komutanbgmdan : 
Bu sene haricden Harp Okuluna girmege istekll bulunanlar l~in yirmi 

dart ya§ma heniiz girmi~ olanlarla 'Oniversite ve dl~er yuksek okullardnn 
tahsilde iken Harb okuluna girmek lstiyen talebe1erin bulunduklan stmf 
lmtihan ueticesini beklemeden Askerlik §Ubelerlndeki ta!imata gore evsaft 
haiz olanlarm Harb Okuluna almacaklar1 il§.n olunur. ( 4127 ) 

C Kad1koy Vaktflar Direktorliigii ilanlari 
1 - Alemdaihnda Ta§delen mevkiinde yeniden in~a olunacak ve ke

§ifleri yektlnu <12704. lira c44> kurus olan miidiir, makinist, revir ve miis
tahdemin blnalar1 in~aat1 maa mu~temilit toptan giituru olarak kapah zarf 
usulile 17/6/939 tarihinden 3/7/939 tarihine kadar eksiltmeye konmu•tur. 

2 - Bu msaata aid projeler, fennl ve hususi ~artname ile eksiltme 
§artnamesi ve mukavele projesi parastz olarak !stan}mlda Vak1flar ba~mi
marhgmdan almabilir. 

3 - Eksiltme 3/7/939 tarihine rasthyan pazartesi giinu saat 14 te Kadt
ki:iy Vak1flar miidiirlugu binas1 dahilinde komisyond.a yapJ!acakhr. Muvak
kat teminat c952· lira c83> kuru~tur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mimar ve muhendisler Ticaret Odast 
vesikast, Naf1a mi.idurliigiinden ahnm1~ on bin lirahk tek bir bina insaatm1 
yapm1~ ve muvaffak olmu§ olduj!unu bildiren yapt miiteahhidligi vesika
larmt gostermesi laztmd1r. 

5 - Teklif mektublart 3/7/939 pazartesl giinu saat 13 e kadar Kadt
koy Vakular miidurliii(ii komisyon reisligine makbuz mukabilinde verilmi§ 
buhmacakttr. 

6 - Kapah zarflarm ihzarmda, tekli£ mektubunun yazllt$mda 've bu 
zarflarm tevdiinde, pasta ile gonderilmesinde taliblerin c2090> sayth kanu
nun 32. 33, 34 uncu maddelerine harfiyyen riayet etmeleri luzumu iMn 
olunur. (4295) 

rinden tliccar ibrahime ilama mustenid 
maamasraf 1030 lira 79 kuru§ borcunuzu ~-
alacakh ibrahim tarafindan Erdekte J SUADiYE PLAJI 
Nuri oglu Kamil Aktana temlik eylemi§ 
oldugundan, Kamil Aktan tarafmdan 
vaki icra talebi iizerine borcun odenmesi 
i~in tanzim ve size teblig igin gonderi -
len 4/6/939 tarlh ve 179 say1h icra emri 
a!tma 6/6/939 tarihli miiba§irin §e<hine 
nazaran 15 senedenberi Erdekteki ika -
metgahJmzt terk ve hayat, memahmzla 
yeni ikametgithmtzm me9hul bulunma
smdan bilateblig iade olunarak alacak -
hnm talebile 2004 No. h icra ve if!As ka
nununun 57 nci maddesi delaletile hu -
kuk usulii muhakemeleri kanununun 
141 inci rnaddesine tevfikan icra en1ri -
nin ilanen tebligine karar verilmi§ ol -
dugundan ilamn ne§ir tarihinin ferda -
smdan itibaren be§ giln iginde bore:~ -
nuzu odemeniz lazJmd!r. Bu miiddet zar
fmda hukmolunan parayt iidemezseniz 
tetkik merciinden veya temyiz veya ia
dei muhakeme yolile aid oldugu mah -
kemeden icranm geri b1rakllmasma dair 
bir karar getirmedikge cebri icra yap!la
cagt ve gene bu mi.iddet i~inde mal be -
yanmda bulunmamz ve bulunmazsamz 
hapisle tazyik olunacagm1z ve hakikate 
muhalif beyanda bulunursamz hapisle 
cezalandmlacagmJz ve bir itirazm1z va.r
sa mezkur miiddet iginde bizzat veya 
kanuni bir mumessille Erdek icra ua
iresine bildirmeniz liizumu teblig yeri
ne gecmek iizere ilfmen teblig olunur. 

SAPiKSIN 
Sa~; dlikUime ve kepeklen • 

meslnln 8nUne ge~;er. 

DEPOSU: 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;emberli!B§ Peykhane sokak No. 4 

ROMANYA SEYR!SEFA1N lDARESi 
Hareket edecek vapurlar 

BASARABiA vapuru 23 haziran cu

ma saat 12 de (Pire, lskenderiye, Telaviv 

(ihtiyarl), Hayfa ve Bey:rut) a. 

DACiA vapuru 23 haziran cuma saat 

17 de (Kostence) ye. 

Romanya Seyrisefain idaresi, Roman· 

yanm kaphca istasyonlanm ziyaret ede
ceklere husus! ve miisaid §erait temm 
eder. 

Fazla tafsiliit igin Galata Yolcu Sa!onu 

kar§tsmda Tahirbey hamnda Istanbul 

umumi acentahgma miiracaat. Telefon: 

49449 - 49450. 

Zonguldak <U~Iiye hukuk hakimligin -
den: 939/233 

Zonguldak Kozluda Kayadibi mahal
lesinde mukim Edirnenin <;atalca ma -
hallesi 153 hanede Nureddin klZl Nazile 
tarafmdan, miiddeaaleyh kocas1 Fatih 
Kad1ge§mesi 31 hanede iken halen yeri 
meghul Mustafa aleyhine a9tlgt dava so
nunda: Dava v~hile kanunu medeni -
nin 134 ve 138 inci maddeleri mucibin
ce iki tarafin bo§anmalanna ve 142 nci 
madde mucibince muddeaaleyh Musta -
famn bir sene ba§ka bir kadmla evlene
memesine, masarifi muhakemenin ken
disinden almmasma temyizi kabil olmak 
iizere 4 mayts 939 tarihinde karar vetil
mekle, ilamn tebligi yerine kaim olmak 
uzere keyfiyet ilan olunur. 

Hergiin : 11 ki§ilik Macar Kadm Orkestras1 
Pazar gUnU zengln varyete 

BANYQ , Adi giinlerde : Kabine dahil 15 kuru~ 
• Pazar giinleri : Kabine dahil 25 kuru' 

Oskiidar c. Miiddeiumumiliginden : 
'Oskudar cezaevi mahkum ve mevkuflanmn mali haziran 939 tarihinden 

31 may1~ 939 tarihine kac!.ar bir sene zarfmda verilecek ikinci neviden aza
mi 175200 kilo ekmegin kapah zarfla 14/6/939 giinu yapJ!an eksiltmesinde 
talibler tarafmdan vaki teklif komisyonca muvaftk goriilmediginden tekrar 
15 gi.in muddetle eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme ve ihale 3/7/939 pazattesi giinii saat 15 te 'Oskudar C. 
Muddeiumumili!!;i dairesinde toplanacak.J komisyonda yaptlacaktiT. 

2 - Teklifler kapal! zarfla o giin saat 14 e kadar komisyona verile
cek ve bu raatten sonra vukubulacak teklifler kabul olunmiyacaktlr. 

3 - Muhammen bedel 17520 lira olup % 7,5 u hesabile muvakkat te
rn ina! 1314 lirad1r. 

4 - Arzu edenlerin tatil gunlerinden maad.a hergun mesai saatlerin
de Uskiidar cezaevi mudiirlijgi.ine miiracaatle §artnaJilesini giirebilecekleri 
ilan olunur. (4319) 

istanbul Defterdarbgmdan : 
15/6/939 tarillinde satJ~t ilan edilmi§ olan Beyoglu Ferikoy eskl Bah

~e. yeni izzetpa~a sokagmda kain eski 5, yeni 67 say1h cephesi 6,30 metre 
olmak iizere 76,50 metre murabba1 saba iizerine mebni bodrum katile be
raber be~ kat!J kli.rgir ve bodrum katmda bir kap1c1 odasile call.\a§trhk. 
hala ve be~ eded od.un ve kiimur depolanm ve zemin katmda bir hoi ile 
ii~ oda, mutf.\k, banyo ve halayt, birinci ve ikinci ve ii~uneu katlarmda 
hirer hol ve ddrder oda ile hirer mutfak ve banyo ve halayt ve arka 
k1smmda ac1k balkonlan mu~temil elektrik, terkos ve havagazi tesisahm 
havi 7000 lira muhammen k1ymetle aparhmanm kapah zarf usulile salt§! 
19/6/939 pazartesi giiniine tehir edilmi~tir. 

isteklilerin 525 lirahk muvakkat teminat ile teklif mektublanm mez
kiir giin saat 14 e kadar Defterdarhk Mill! Emlak miidurluj!unlie mute
~ekkil satls komisyonuna tevdi etmeleri ve saat 15 te zarflar a~1hrken 
haziT bulunmalan. (4359) 

takmak ta$1 ihra~ 
ve nakil mUnakasas1 

Tiirkive Demir ve <;elik Fabrikalari 
Miiessesesi Miidiirliigiinden 

Bahk!S1k istas;:onuna takriben sekiz kilometre mesafede giisterile
cek yerden 10,000 ton <;akmak ta~mm ihract, ~artnamesi ve<;hile klr!l
masJ, BahklsJk istasyonuna nakli ve vagona tahmili i~i bir muteahhide 
verilecektir. !hale 25 haziran 1939 pazartes! giinii saat 15 te Karabukte 
muessese mudurlligunde yap!lacaktiT. Talib olanlarm teklif mektubla
rml 2000 lirab.k muvakkat teminat ak~elerile birlikte ihale gilnu olan 
saat 14 e kadar muhaberat servisimize teslim etmeleri ilan olunur. 

Bu husustaki §artname be§ lira mukabilinde muessesemizden temin 
olunabi!ir. 

Miiessese bu i~i diled.igi talibe vermekte serbesttir. 

Tiirk 

Bir Hangar Y apbrilacak 
Hava Kurumu 

Genel Merkez Ba~kanbgmdan : 
1 - Etimes'udda Tiirkku~u alanmda yaptmlacak Hava Muste~arhgt 

Tecl'iibe ve Muayene Komisyonuna aid bir hangara talib <;tkmad1/(mdan 
ke§finde tadilat yaptlarak tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkaiJlmt~!tr. 

2 - Bu in~aatm muhammen bedeli • 91.183 • lira • 42 • kuru~tur. 
3 - istekliler bu ise aid $artname, kesif vesaireye aid evrakt Turk 

Hava Kurumu Gene! Merkezinden • 4 • lira • 60 • kurus mukabilinde ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 26(6/939 pazartesi gUnii saat 16 da Tiirk Hava Kurumu 
Gene! merkezinde toplanacak Komisyon tarafmd.an yap!lacaktlr. 

5 - Eksiltmive girebilmek i<;in isteklllerin teklif mektublarile birlikte 
a~ag1da yazth teminat ve vesaiki ayni gun saat 15 e kadar Komisyon Reis. 
ligine tevdi etmis olmalart laz1md1r, 

6 - Muvakkat teminat miktan • 5809 • lira • 17 • kurustur. 
7 - Eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numarah kanundaki sartlan haiz 

olduktan baska en az c 60,000 • lirahk mumasi! bir i§i muvaffakiyetle ba~ar
dtklarma dair vesika ibraz etmeleri lazrmdrr. ( 4162) 



17 Hazlran 1939 ~UMHURlYE'I 

Bare min ID ii z a keres in e Harb v::i~~~~:r,JSlnda 
LBa~makaleaen clevam] 

d d •1 d e Yirmind amda milli davalarm milli hare· d . . d e I I ketleri ancak a~Ik ve belli hedeflere le-u n e e v a ID vecciih etmekle yiiriiyebilir. Miiphem ha-
yat sahas1 nazariyesile ve hayali cember-
leme iddialarile ba1ka milletlerin mevcu· 

Reil.k z·nce terfz.ler Je tahsz·lz·n Je,az·t diyet ve istiklalllerine geli,i giizel taarruz U I U I lj etmegi yirminci asrm milletleri havsalala-
rma sigduamazlar. 

h • t • t t l • t d • Hayat sahas1 yalmz baz1 milletlere Ia-lZ me zn e s as u u mas zn l lS e l, ZirndJt da diger milletlerin buna ;:,tiyaclan 
yoktur gibi bir hiikiim ba!!ldir. Kendi mil· 

f k t t l b • dd d •[d • Jiyetleri 1uuruna ermi1 hur ve miistakil a a a e l r e e l l memleketlerin boyle bir tehlike kar~JSJnda 
elbette kendilerini miidafaa i~in miinferid 

Ankara, 16 (Telefonla) ·- Biiyiik 
Millet Meclisi bugiinkii toplanllsmda me
murlar baremine dair kanun layihasmm 
miizakeresine devam etti. Ge~en celsede 
ikinci madde tadil i~in enciimene gonde
rilmi§ti, enciimenin mazbatas1 okundu, ii· 
zerinde miizakereler oldu, madde kabul o· 
lundu, ii~iincii maddenin miizakeresi de bi-
tirildi. . 

Devlet memurluguna ilk defa almacak 
olanlardan Vekalet miiste§arhklan umumi 
miifetti,Iikler, Riyaseti Cumhur dairesi 
memurluklan, hususi kalem miidiirliikleri, 
miitercimlikler, el~ilikler ve hukuk m~~a
virliklerine bu kanunun ii~iincii maddesm· 
de yaz1h ka}'ldlara tabi tutulmaksi~l~ ka~
rodaki derece maa1ile memur tay1m ca1z 
olacag1 hakkmdaki be~inci madde iizerin
de de uzun uzad.ya miinaka§alar yapiidJ, 
Refik lnce, muhtelif vekaletlerin, hala 
mer'i te§kilat kanunlannda, her vekaletin 
miiste§anna tevdi etmi1 oldugu vuife ve 
salahiyetlerindeki tezadlara i§aret etti ve 
mevzuu bahs madde ile miiste1arlar, el~i
ler umumi miifetti1 ve valilerin dogmdan 
do~ruya bu mevkie getirilmelerinin muva
fik olamiyacagmi, bu vaziyetin vekaletler 
i~erisinde aledderecat mevki alarak liyakat 
ibraz etmi1 olanlar iizerinde aksi tesir hu· 
sule getirecegini kaydetti, lsmet Ekcr (Co 
rum) bu madde hiikiimlerinin tavzihini 
liizumlu buldu, Hikmet Bayur (Manisa) 
sadece miiste§arlarm bu madde hiikmiin· 
den haric bulunmasmi miidafaa etti. Ga
lib Peke! valilerin asgari dart sene kay· 
makamhkta hizmet gormii1 olmasmm ta· 
yin de §art olmasmi muvaf1k buldu. F uad 
Sirmen miistakil grup namma §U miilaha· 
zalarda bulundu: 

Miiatakil grupun miitalealarr 
«- Bu istisna maddesi i~inde yaz1h 

memuriyetlerden biz yalniz, miislejarhk
lann yeri olmadigi kanaatindeyiz, bu ka· 
naatimizi tevlid eden oebebleri bendeniz
den evvel kiirsiiye gelen arkada1lar &~&!!• 
yukan soylemi1 bulunuyorlar. Ben onlarm 
soylediklerine ufak bir nokta ilave etmek
le iktifa edecigm, Vekalet rnakamlanm 
i1gal eden kimselerin Kariyerden gelme· 
Jeri" asia zaruri degildir, vekaletin biitiin 
i~erine taalluk eden hususatta kendilerine 
yardimci olacaklan bu kay1dla Kariyer ha 
ricinde addedersek vekaletin i1leri naSI! 
goriilecektir? Devlet dairelerinin iyi i,Ie
mesi i~in, miistejarlan da kalemi mahsus 
miidiirleri gibi 1ahsa baglamanm fayda 
degil belki zarar tevlid edecegini dii§iin
diik. T eklifimiz miisle!arliklarm bu mad
de i~erisinden ~Ikanlmasma aiddir .» 

F uad Sirmen bu husustaki takririni ri
yasete verdi. Neticede miiste§arhklar i•tis
na edilerek madde kabul olundu. Miitea· 
k1b maddede yukan dereceye terfi i~in en 
az dart sene bir derece bulunmu§ ve o ka
dar miiddet o derece maa§Inl filen alm11 
olmak 1arb zikrediliyordu. Yiibek mek
tebden mezun olanlar i~in bu miiddet ii~ 
sene olarak tespit edilmi~ti. Madde iize
rinde pek uzun miizakereler oldu. Miista
killer namma da bir tadil teklif edildi, bu 
miizakereler i~erisinde Refik ince ezciim
le dedi ki: 

Refik lncenin itirazlarr 
«- Memuriyete girerken ahnan bir 

imtiyazm, yani miicerred ali mekteb me· 
zunu olmak imtiyazmm terfi hu:u unda da 
kanunda yeri olmamahd•r. Miiddetler her 
ikisi i~in de ya dart veya ii~ sene olmah
d!r. Memuriyette yanyana koyduktan son
ra terfi bak1mmdan bunlan ay1rmak te!ki
lab esasiyemizin hukukta miisavat esasma 
da aykm olur. Vazifede miisavat olunca, 
hukukta da miisavat esas!Jr. 

Sonra mesela 30 senelik bir memura 
maa 1 seben liraya geldikten sonra (90 
liraya ge~emezsin, ciinkii ali mekteb me· 
zunu degilsin) diyoruz ve bunu 30 sene 
sonra soyliiyoruz. Bu adamm ailesi. ~ocuk
lan ve memlekete emegi vard1r. (Ali tah· 
sil 1ahadetnamem yoktur ama bu memle
kete ~u kadar senedir ali mekteb mezun· 
Ian derecesinde namuskarane gayret ve 
hizmetim vardu) derse verecek cevab 
!;,ulamayJZ. 

Refik ince ehliyet.izligine binaen terfi 
edemiyecekler varsa bunlar i~in soz olma· 
.'·if,mi kaydetti. Ve be1inci derece"l••n yu· 
1;an ~1kmay1 meneden f1kramn maddeden 
tayyini teklif ederken: 

<<- Arkada~lar, ~ok hassas bir mesele 
karjismdayJZ.» dedi. 

F aik Bay•altn cevab1 
F aik Bays a! biit~e enciimeni namma 

tekrar izahat verdi. 

h I b.,. ve mii•terek tedbirler almalanndan daha Yiiksek mekteb mezunlarile, ali tahsilJ edilmesile ma zur o a I Jt.» ' 1 d b 1 
cl tabii bir•ey olamaz. 0 halde a• Ill a all gormiyenlerin terfi miiddetleri aras•ndaki Kurdoglu kiirsii e ' 1 kl d 

olan hay at sahas1 iddiaSl; var 1 ann a, farkm esasen bugiin ya,amakta ol•n 1952 Faik Kurdog"lu, Umumi Harb masm· hi k 
hiirriyet ve istiklillerinde te i eye maruz numarah kanunun yiiksek tahsili te1vik i~in da yiiksek tahsillerini ikmal edemiyenle· d f k tl 
memleketlerin mii a aa ve mu aveme e

koymul oldugu hiikiimler iktizasmdan hu· rin devlet i1lerine ahnmas1 ve sonra tas· rile de kar§Jla!arak tatbikat itibarile de yii· 
lundugunu, bunun ameli fayda!l gorUidii· fiye edilememit olmas1 keyfiyetinin yal· riimiyecek ve her halde taraftarlar1n1 mem· 
giinii, devlet memurluklan kadrosunda niz memleketimizde degil, bir~ok mem· nun edici herhangi bir sonuca varamiya-
yiiksek tahsilli genclerin fazlala•!Jgmi kay· leketlerde vaki oldugunu, her taraf1 me§· b d 1 k 1 • hk. d 

' cak ir ava o up a maga rna urn ur. 
dettikten sonra dedi ki, yiiksek tahsil gar· gul ettiiiini, hatta bunun i~in beynelmilel Almanya i~in eger hila varsa Versay 
memi1 memurlann muayyen dereceden bir enstitii de lelkil edilmi1 oldugunu an· bakiyesi meselelerinin hallini ve mesela Al
yukan terfi edememesi keyfiyetine gelin- lat!J ve kanunun birinci maddesile kabul man miistemlekelerini istemek hakkm1 ta
ce, layihanm sonundaki muvakkat mad- edilen 15 dereceyi normal olarak terfi myanlar ~oktur. F akat ortadaki kapkara 
deler miitalea edilirse bu hiikmiin bundan edebilecek bir memurun bu dereceler 3 vuzuhsuzluk i~in totaliter devlctler uzak 
sonraki memurlar hakkmda tatbik ed;le· veya 4 le darbedildigi takdirde 60 sene kit'alardaki miistemlekelere bedel kendi ci
cegi anl&!Ihr. ~ah§ma!l laztm geldigini ~e. ~2 ya1mda varlanndaki memleketlerde bir nevi ytni 

Receb Peker soz ald1, daha evvel vaki i10 ha,Iadigma gore, kendl!Imn e_n .~Uk- miistemleke kurmagi istihdaf etmi1 gibi go· 
olan baz1 miitalealara ve bilhassa Fuad sek dereceye Cikma!l hemen _gaynm~ - riiniiyorlar. Bu i1 her tevecciih edilen sa· 
Sirmenin miistakiller namma vaki olan be- kiin_ ~ir hul~a. veya sera~. ha~mde -~labile- hada ~eko-Slovakya kadar kolay yiiriiye-

b k k"" ""k murluk cegm1, bu gihi hesablar uzenne dunyanm bilecek olsa belki totaliter rejimlerin • eger 
yanatma clevak ver~re f"" u~?,k mke • ha§ka taraflarmda baz1 mevzuabn ka • hakikaten oyle ise • bu ~ok yanh§ hareket-larda yap! aca sen ter un yu se memur- b I d"ld··· . 

1
• b" ·· h 1 · 

luklara dogru terfide cebri bir bataat hu· ku ed 1 Igim _vk~ md ese a d11 mudn k~ vu • lerini tevile imkan bulunurdu. Hayir, boy-
•. . . f"d h ·1 uun a onun 1 1 erece unun a t me - le bir clava kolayhkla yiiriir bir i1 degildir. sule getirecegmi kaydeth ve ter 1 e ta SI e I d ·· b k · t"h d t 

. .. . b" d"" mur ann a musa a a 1m I anma ave Bunun arkasmda kendilerini miidafaa ede-k1ymet vermenm re)Imm It ana usturu d"l k ld • · h 
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• 
. e 1 me te o ugunu 1za e · cek hiir ve miistakil milletlerin me1ru mu· 

oldugunu beyan etll. z· G he E .1. .. 1 1 ·· I d d - k · b" c ·h 
• .. 1ya ev r b 1, mula ea anm soy• kavemet erin en ogaca yem It 1 an 

Hzzmette ve hukukta muaavat Iedi. Bu arada yiiksek memurlann bir Harbi vardJt. Uzun siirecegi muhakkak o· 
Refik lnce, hizmette miisavatm hukuk- derece terfide kii~iik memurlara nazaran Ian bu yeni kan ve ate1 tufanmm mes'uli· 

ta miisavah istilzam ettigi noktasmda Is· daha fazla zam g(irmesini dogru bularak yetini yiiklenmek ~ok aiiJrdJt. Hatta bi~
rar etti. Esasen yiiksek tahsillerin memu· bu memuriyetlerde bulunanlarm g~indir- nefs totaliter rejimlerin kendi halklan mu· 
riyete intisabda daha iistiin dereceye alm- dikleri aile efrad1 bakimmdan bu zam· vacehesinde dahi. 
d1klanm, fakat i§e ba,lad,ktan sonra aym !arm istisgar edilemiyecegini, maddenin Miinihte sulhu alkijlayan insanlar me1· 
yolun yolcusu olarak ayni hizmeti goren aynen kabulii taraftan oldugunu soyledi. ru oebebi olm1yan harblerde Hfi kalb kuv-
diger memur arkadatlara nazaran ayni im· Hayat pahalrl1g1 miicacleleai vetile yiiriiyemezler, ve giderek nihayet 
· d t · ahzurlu oldu"gunu D S AI" D "l ~c·· · • gene bu 1"nsanlar uzun siiren ve muhakkak !Jyazm evam e meSJ m oktor aim 1 1 emre ursuye gea· 
b ·· · d" zafer vadetmiyen haksiZ bir harbin stkm-te aruz et!Jr 1. di. Dediki: 
«- Netice yiiksek tahsilli veya yiiksek «- Ziya Gevheri dinledikten sonra blan i~inde ni~in harb ettiklerini sorma· 

tahsilsiz fark1 degil, ayni derecede ~ah· benim soziim hi~ acayib gelmez, T eknik mazhk ve ogrenmemezlik edemezler. 
1an memurlar arasmda hizmet goren, gor· ve hukuki giizel Jaflar soyledi. Fakat, Bizce sulh cephesinin mukavtmet cern· 

beri kuvvetlendik~e harb ihtimalinin zay1f· miyen, nafi olan, olm1yan farkmm gaze· kanunun ruhu, tetkik edilirse hunun i~ti· lamas! muhakkaktu, ve bu <;ember !imdi· 
tilmesi lazimdir.» mai bir tezahiir oldugu goriiliir. Bu, bir I"d" 

B b den Hfi derecede kuvvet 1 1r. Fuad Sl.nnen tekrar soz ald1. Ezciim· pahahhk miicadelesidir. iitiin u ra • 
' k T emenni elm eli ki c;:ok sarih olail bu le dedi. k·,.. kamlann volutos1 yani kar§Ihgi odun, 0-

b I d b kar11hkh yeni vaziyetten yepyeni ve ta-«- Gerek Bu""tre enciimeni reis vekili, miir, yiyecek var ya, un.ar.iizerin_ e a· . l. 

' k d I k h b 1 mamen istikrarh bir A vrupa mzam1 ~Ium. k R b Peker kiiriik derecede bu- rem a ar ca l!mazsa ~~ Ir nehce a a- YUNUS NADl gere ece ' • N d k . d""" . . b"• k 
lunan memurlann seri terfi esasmda mah- may1z. e erne Isle IglffiiZI, Ia u ~~-
zurlar oldugunu beyan ettiler. Receb c;:abuk anladmiz. ~ok pa~a kazanan _mu· 

P k K .. ""k d d • t r· k esseseler ve bazJ acayJb !!caret prenstple
e er: « u~u erece e sen er u a· rile miicadele olunmazsa bu harem ted-

bul edersek yiiksek derecede memur. sa· biri bile giime gider.» 
Yl!I az oldug" undan bir hadde kadar 1ler· k · 1 · k 

Bundan sonra ta nr enn o unmasma 
liyecekler, orada cebri 10kilde duracak • ge~ildi. Refik lncenin teklifi, reye ko • 
Jar, beklemege mecbur kalacaklardu.» nuldu. Nazan dikkate ahnmadJ. Fuad 
dedi. Sirmen tarafmdan verilmi1 alan Miista • 

Arkada1lar bilirsiniz ki, kiiciik derece killerin takriri okundu. 
terfii ile biiyiik derece terfiin tevlid ettigi Reye kondugu s~tada kabul edenlerle 
neticeler arasmda farklar bir degildir. etmiyenler arasmdaki farkm anlaiJlmasi 
Kii~iik derecede bir memurun dart sene miimkiin olmad1. Hatta Miistakiller ka
bekledikten sonra terfi ederek, eline ge· bul edildigi zannile alki!ladiiar. 
cecek fazla paranm miktan ayda 7,5 li- Reis ayaga kalkilmak suretile rey ve· 
rad1r. Yukan derecede ayni miiddet hek- rilmesini teklif etti. Once kabul edenler 
liyecek olan bir terfide mesela 100 lira ayaga kalktiiar. Bir~ok meb'uslann Miis· 
fazla alacakt1r. Miistesna kabiliyet gas • takillere iltihak etmi~ oldugu goriiliiyor
terenlerin derece atlayarak terfilerine ge· du. Fa kat kabul etrniyenler, daha fazla 
Iince, a~1k soylemekte hi~bir mahzur gar· oldugundan bu takrir de nazan itibara a· 
miiyorum. Bizim memleketimizde meka· lmmad1. Diger takrirler de hirer hirer 
nizmanm tamamen iyi 1ekilde i1lemesine reddedildi. Madde oldugu gibi kabul 
kadar bu usuliin kabulii hatta bir zaru • edildi. Miizakerenin devam1 pazartesiye 
rettir. Bunun tatbikmda ancak suiistimal b~takildi. 

Dost MJsJr Hariciye Na· 
Z.Jri bugiin ,ehrimize 

geliyor 

Tiirkku,u hava turnesi 
devam ediyor 

lzmir 16 (a.a.) - Diindenberi 1eh· 
rimizde bulunan Tiirkku1u filosu yarm 
saat sekizde lzmirden hareketle Kemal· 

Turk . Rumen dostlugu 
(Ba,taraJ• 1 fncl sah!Jeael 

lar basil etmek imkan1n1 vermi1tir. Bina· 
enaleyh konu§malanmlz bir kat daha 
faydah olmu§tur. Miifetikrlerimizin bir· 
ligini ve •iyasi zaruretler kar§Ismda mem· 
leketlerimize terettiib eden hath hareke· 
tin mii1abehetini bir kere daha mii1a • 
hede etmek fnsabm bulduk. Be1 senelik 
hayal! miiddetince gerek dogrudan dog· 
ruya kendimizin ve Balkan miittefikleri· 
mizin menfaatlerine, gerek •u1hun esash 
menfaatine hizmet etmekte hulunmu1 o
lan Balkan Paktile miieyyed bu mii1a· 
behet, Avrupa sema!lnt kaphyan kesif 
bulutlar kat§!Smda daha tam olarak za· 
ruret kesbeylemektedir. Vardiglmiz, ka
naat menfaatlerimizin miivaziligi oniin· 
de, bu iki miittefikin her tiirlii ahval ve 
1erait alhnda takib edecekleri siyasi hotl! 
hareket, siyasi sahada istiklallerinin em • 
redecegi hatb hareket olacak!Jr. 

Eger Timpul gazetesi, biiyiik krallan· 
nm etrafmda toplanmi§ alan Rumen mil
leti hakkmdaki dostluk hislerine tercii • 
man olur ve Rumanyamn giizel hiikii • 
met merkezine yap!Jg1m son ziyaret • 
teki intibalanml tekrar ederse bahtiyar o· 
Iururn.» 

Mali'illeri davet 
sonra, 

[Ba~tarat• 1 Inc! salllfede] 

Balkan Paktma dahil devletlerin 
merkezlerini ziyaret ederek, Ankaradan 
sonra Sofyaya, badehu Biikreje, oradan 
Belgrada ve Atina iizerinden M1ma do· 
necektir. 

Beyoglu yerli Asker!ik §Ubesinden: 
pa1a • T urgudlu • Ahmedli • Ala1ehir • Beyoglu Yerli Askerlik §Ubesinden tii-
fnegol - Buldan iizerinde bir u~u~ yapa· tiin ikramiyesi almakta olan biitiin §e
rak, Odemi1. Baymd1r • Tire ve Torbah hid yetimlerile harb mahilii olan subay 
yolile §ehrimize doneceklerdir. fzmir, pa· ve eratm kay1dlanndaki noksanlar ta -

N tu.ITin beyanatr 

lskenderiye 16 (a.a.) - Abdiilfet • 
tah Yahya Pa~a. hareketinden evvel va· 
purda, Anadolu Ajansmm hususi muha· 
birine a§agJdaki beyanatta bulunmujtur: 

«- Tiirkiye Hariciye Vekilinin ziya· 
retini iade etmek iizere Tiirkiyeye gil • 
mekte oldugumdan dolayi bilhassa bah
tiyarim. Emelimiz, amhk rabJtalanmlZI 
takviye etmektir. Karde1 Tiirkiyeye MI
mm derin muhabbet hissiyahm gostermek
teyim.» 

Pireclen ge~erken ... 

Atina 16 (a.a.) - Ankaraya gitmek
te olan Misir Hariciye Vezili Abdiilfet • 
tah Y ahya Pa,a, Pireden ge~eri<en Yu • 
nan hiikumeti adJna selamlanmi§tir. M1 • 
m N azm, Ankaradan donii1iinde Atina· 
y1 resmen ziyaret edecektir. 

mamlanmak !~in hiiviyet ciizdanlan, se
zar giinii pilot ve para~iit~ii ve planorcii· nedi resmileri ve ellerinde mevcud diger 
lerinin Gaziemirde yapacai!I biiyiik alan vesaikle birlikte ve en ge~ 24 haziran 
tezahiirlerine hararetle ve faaliyetle ha· 939 zevaline kadar §Ubemize miiracaat 
mlanmaktadu. Hava kurumu ~0hrimiz etmeleri lazimdir. Miiracaat etmiyenlere 

bu y1l ikramiye verilmiyecegi ilan olu • 
tubesi halkm Gaziemire kadar ucuz ve nur. 
rahat bir 1ekilde gitmelerini temin JC!D :::..::=-:... ____________ _ 

hususi katarlar temin edilecektir. 

Bir denizalti facias1 
LB/lftaratt 1 fncl saii!Jeae] 

zaran gemide 61 kisi bulunuyordu. 1400 
ton hacminde olan tahtelbahri kurtar • 
mak i~in sarfedilen biitiin gayretlerin 
akim kaldiqi haber verilmektedir. Hindi 
~inideki bahri iislere mensub deniz tay· 
yareleri ve harb gemileri seferber edildigi 
halde kazaya ugnyan gemiyi kurtarmak 
kabil olamamijllr. 

Foniks tahtelbahri 1930 da denize in
dirilmi,ti. 

9 

Uzak~arkta son vaziyet 

ingiltere, kat'i tedbirler 
alm1ya karar verdi 

[Ba~taratt 1 fncl aallfteao) takib etmekte oldugu giinden giine a~ikar 
letlerin tehdid kar§IS!Dda r;;:indeki hukuk- bir surette meydana ~Ikmaktadir. Bu mii· 
'armdan feragat etmiyeceklerini ilave et- cadele, bir tek devletin tevessii ve hakimi-
mektedir. yetini temin ic;in diger devletleri ortadan· 

lngiltereyi harekete davet kaldirmaga matuftur.• 
Londra, 16 (a.a.) - Milletler Cemi· Amerikaltlarm miitaleaBI 

yeti birliginin icra komitesi bir karar sureti Nevyork, 16 (a.a.) - ~inin Japon-
kabul ederek hiikumeti, Japonyanm r;;:in- yaya kar11 giritmit oldugu cidalde Ame
deki faaliyetine nihayet vermek iizere der• rika milletinin r;;:in milletine kar11 miitema· 
hal fiJi tedbirler almaga davet etmi,tir. diyen artan bir sempati gostermekte oldu
~iinkii bu faaliyet, Biiyiik Britanya im- gu efkin umumiye enstitiisii tarafmdan A· 
paratorlugu ve sulh i~in pek ciddi bir teh· merikamn her tarafmda yapilmit olan bir 
like tetkil etmektedir. Karar suretinde bun· referandiim neticesinde meydana ~Ikmi§· 
dan maada lngiltere hiikiimetinin diger a- hr. 
!aka dar millet! erie istijarelerde bulunarak Referandiimde sorulan sua! §U idi: 
onlarla beraber lazim gelen tedbireri itti· «Halihazuda Japonya ile ~in arasmda 
haz etmesi ve (:in meselesinin Millet!er Ce yap•lmakta olan miicadelede hangi tarafa 
miyetinin tetkikine arzedilmesi istenilmek· kar11 sempati hissediyorsunuz ?» 
tedir. Bu suale verilen cevablann yiizde 74 ii 

Abloka altmclaki mrntakalar ~inliler, yalmz yiizde 2 si Japonlar lehi.'l· 

ted~i~:::~~~~~;;·:;~i1Ie!d~;,o~~~~~:d~~~ ~.:~l:e~e~~~al~3c;~:~~~t l;;a:;,: ~:;j 
tma alman mmtakaya girip ~Ikmak miisa- sorulmu1 ve ajagJdaki neticeler ahnm11 idi: 
adesini alabilen ~inliler pek azdu. Bir~ok ~in lehinde yiizde 47, ]aponya lehinde 
amele gruplan imtiyaziJ mmtakalara so- yiizde 2, likayidlar yiizde 51. 
kulmarni§hr. Bunlar kamyonlarla nakledi- Bundan batka 1937 senesinde Japonya• 
Ierek Japonlar tarafmdan batka yei"Ierde ya kar11 boykotaj yaptlmaslDI Amerika 

hallun1n yiizde 3 7 si isterken bugiin bu cali!hnlmaktadu. Bu sabah imtiyaz mm-
boykotaii isteyenlerin nispeti yiizde 66 ya takasmm yant sahasma giden yolu !Jka-

yan barikadm civannda silah sesleri i1itil- ~Ikrni§!Jr. 
Nihayet Amerika halkm1n yiizde 72 si mittir. Memnuiyete ragmen mmtahya se· h" 

Japonyaya gonderilecek esliha ve mii Im· petlerle sebze ta!IYan (:inlilerin iizerine a· 
mala Amerika tarafmdan ambargo kote§ edildigi ogrenilmi,tir. Abluka alhna a· 
nulmasma taraftardu. !man mmtakanm ia1e vaziyeti vehamet 

kesbetmektedir. Tecaviizlere karfl kuvvetlj bir 
A 1yaclaki harb tehlikesi blok te,kiline ~allfllryor 

Londra, 6 (a.a.) _ Lordlar Kamara· Londra, 16 (Hususi) - fngiliz hiikii-
smda miihimmat ve silahlar hakkmda dun meti, ~in hadiseleri hakkmda bugiin de 
ak1am yap1lan miizakereler esnasmda Am erik an ve F rans1z hiikiimetlerile mii· 
Chatfield, demi1tir ki: davelei efkarda bulunmu~tur. Salahiycttar 

«- ;limdiye kadar sulh zamamnda u- mehafilde, J apon tecaviizlerine kat§! koy
la,amadtgnmz bir derecede harbe hazn· mak iizere kuvvetli bir blok te~tkkiil et· 
lanmak istiyoruz.» mek iizere oldugu temin edilmektedir. 

Bu beyanattan evvel Liberallerden Da· Amerika harekete ge~iyor 
vies, lngiltere ile Fransanm mihver de~- Va,ington, 16 (Hususi) - Hariciye 
letlerine hurda demir ve maden verdiit!e- Nazm M. Fordell Hull r;;:in hadiseleri 
rinden 1ikayet etmittir. Mumailey\., Fran- hakkmda beyanatta bulunarak 1unlan soy 
sa, fngiltere ve dominyonlar ar4smda bir lemi1tir: 
anlatma yap1larak ltalya ile Almanyanm «- Amerika vaziyeti biiyiik bir dikkat 
silahlanmalanna yarayacak malzemenin ih le tiakib etmektedir. Japonyanm hath ha· 
rcma mani olunmas1ru :Stemi§tir. Amele reketini protesto ve icab eden tedbirleri al
partisinden Strabolgi de maden ihracah a· mak i~in vaziyetin inkitaf etmesini bekli
leyhinde bulunmu1t·Jr. Mumaileyh, lngi• yoruz. Amerika, Uzak ;larkta cereyan e· 
liz ve miittefik d'-vletler erkamharbiyeleri decek herhangi bir hadiseye kar11 lakayd 
arasmda daha rilu bir te1riki mesai temini· kalamaz.» 
ni istemi1 ve demi1tir ki: Japonya, Almanyayr taklicl eiliyor 

«- kyada cereyan eden hadiseler Nevyork, 16 (a.a.) - Nevyork Ti· 
fngiltere ile miittefikleri arasmda tetriki mes gazetesi Tientsin vaziyeti hakkmda 
mesai ihtiyacm1 tacil eylemektedir.• §oyle yaz1yor: 

.~rabolgi, Sark Hindistanmda lngiltere «- Suras1 a1ikardir ki Almanyanin 
ile Fransa arasmda cereyan eden miizake- Avrupada yapbgi miicadeleyi Japonya 
reler ve matbuat tarafmdan yapilacagi Uzak Sarkta yap1yor. Bu miicadde diger 
bildirilen bir Frans1z askeri ve bahri heye- biitiin niifuzlan bertaraf ederek bu kit' alar 
tinin Singapur'u ve bir lngiliz heyetinin iizerinde biitiin hakimiyeti tek bir devletin 
Hindi ~iniyi ziyaretleri dolay1sile mem· elinde bulundurmay1 istihdaf ediyor. Va-
nuniyetini izhar etmi1tir. Ina Amerikamn Uzak Sarkta miistemleke 

Lord Strabolji demittir ki: menfaatleri yoktur ve binaenaleyh ingilte-
«- Asyada diinya sulhunu tehdid e· renin ve F ransamn vaziyetinde bulunmu· 

den tehlike Avrupadakinden daha hiiyiik· yor. Fakat gerek Asyada, gerek Avrupa• 
tiir. F ranS!z dostlanmizla Uzak $arkta da Amerikanm emniyetinin de b,~h hu· 
tam bir te§riki mesai temini ic;:in alman ted- lundugu nizam1 tehdid eden hadiselerin 
birler bu hususta biraz ge~ kalmm11 ~lma· birbiri ardmdan vukuu tehlike itareti veri
sma ragmen memnuniyeti mucibdir.» yor. Amerika hiikumeti ve milleti bu teh-

Lord Chatfield, halen cereyan etmekte likeye kar11 kayidstz duramaz.» 
bulunan ve devam edecek alan «erkam- Nevyork Herald Tribune gazetesi de 
harbiye gorii1melerinin ehemmiyetini Ia vi· diyor ki: 
ki vec;hile takdir ettigini soylemi, ve fn- «.Sunu Japonyaya soyliyelim ki eger bu 
giltere ile miittefikl'fi arasmda cerevan memleket taleblerini genitletir ve fngilte
eden miizakerelerin halyan • Alman ko- reye kart• alan niimayi,Ierini arttmrsa U
nu!ffialari kadar ilerlememi1 oldu~unu, zak Sarkta menfaatleri bulunan biitiin dev· 
bunun da bu miizakerelere ge~ baslanmi~ letleri Japonyaya kat§! bir miidafaa bloku 
olmasmdan ileri geldi~ini ilave etmittir. te1kiline mecbur edecekhr. 

Japonya taavib etti Japonya Amerikadan korkuyor 
Tokyo, 16 (a.a.)- «Asahi Simbun-o Paris, 16 (a.a.)- Petit Parisien, Ti-

gazetesi lngiliz ve F rans1z imtiyaz mm· entsin hadiselerini mevzuu bahsederek di
takalanna kat§! Tientsin askeri makamla- yor ki: 
n tarafmdan alman abluka tedbirlerinin «~inde olan hadiseler Alman diploma· 
Japon hiikumetince tamamile tasvib ve tas· sisinin tejebbiislerinin Japonyaya kadar 
dik edildiilini yazmaktadJt. faaliyetle te§mil etmi1 oldugunu ispat e-

Anla$ma iimicli kalmad1 der. ]aponya Avrupamn miiskiil vaziye-
Londra, l6 (a.a.) - «TimeJ» gaze- tinden istifade ederek beyazlann menfaat· 

tesi fngiltere hiikumetinin Tientsin mese- lerini vurmak ve onlann niifuzlanm ku
lesini bir hakern komisyonuna havale et· maga ~ah§Iyor. Bu suretle (:indeki haki· 
mek hususundaki karanndon henuz vaz· miyetini saglamla!l!racagi iim1dindedir. 
gecmedigini yazmaktad1r. Dii!er cihetten Fa kat bu tabiyenin tehlikeli olahil•cegi gi· 
ayni gazetenin bildirdigine. R~re •. ~alihaz~r- hi PasifiK denizinde ala_kad~r bulur.an bii
da baz1 iktJ•adi mukabele1 bJinn"l tedbn- tiin beyazlar arasmdak1 baglan Siklla~lu· 
Jeri tetkik edilmektedir. Bu tedbirler, an- rna neticesini de verebilir ki bu, ]aponya 
cak anlasma suyu dii<tiigii takdirde ilan i~in herhalde mahzurlu olur. Her ne olur
edilecektir. News Chronicle, S!azetesi, sa olsun Tientsin hadiseleri lngiliz ·Fran· 
.J aponyaya kar,I ahnacak ikbsad: m~ka- SIZ • Rus paktmm her zamandan ziyade 
belei bilmisil tedbirlerinin derha1 tesptt e· zaruri bir mahiyet aldJgmi ispat eder. Bu· 
dilmesi liz1m geldigini yazmakta ve Sov· nun Londra ve Pariste oldugu kadar Mos
yetler Birli!(i ile her ne bahastna olursa kovada da anlasiiacaiitm iim;d ederiz.» 
ol•un bir ittifak akdedilme•ini istemekte· Bir yanlr,lrk imif! 
dir. Tiensin 16 (a.a.) - Buradaki Ame-

Amerihn lakaytl kalmrvaeak rika konsolosu, miihim bir otomobil tica• 
Nevyork, 16 (a.a.) - Bu sabahki rethanesinin direktorii olan Amerikah 

gazeteler, Tientsin'in ]aponya tarafmdan Maccan'm imtiyaz mmtakasmdan Japon 
abluka edilme•i kar!IS!Dda Ameribmn ]i. nobet~ileri tarafmdan iizerinin ara~tml -
kavd kalam1vacagmi yazmaktadnlar. maSJni Japon makamlan nezdinde prole•· 

Nevyork Times, Razetesi divor ki: to etmi1tir. Japon konsolosu bunun bir 
«- Japonyanm Uzak Sarkta Alman· yanh,hk eseri oldugunu soyliyerek nziir 

vamn Avruoadaki miicadelesinin avnini dilemi1tir. 



·~ 

Matbuat Aleminde bftyftk rekor 
~ugUn 101kan 15 lncl say1s lle YenlgUn mecmuas1 matbuat 

3Uimlnde bUyUk b l r rekor k1rm1,t1r. 

BugUne kadar TUrkiyede l?e hbalden sonra bu kadar 
nefis bu kadar zengln, bu kadar ,k1ymetli bir 

mecmua ~•kmaml!ftlr. ve 101kamazda ... 

Yetmif iki ya,mda bi r Dellkanh 
Kan Demlrln bu ~ok giizei roportajt sizi Filozofla, bu yetmi~ iki 

y~mdaki delikanh ile kar~1 kar~tya getirecek onun agzmdan 
dokiilen ktymetli habralan zevkle okuyucakstntz. 

SAFFETI zjy A h;iN 
Reflk Halldln kendine mahsus zevkli, i~li ve ioce ruhundan kopan 

bu yazt ile edeb iyat alemimiz bir ~aheser kazanmt~br. 

• • • • iZTIRAB 
!nsanda en inceli~i goze vuran duyguyu anlatan bu yazt genclillin mu· 

hakkak okumas1 iizerinde durarak okumast laztm bir mevzudur. 
NiZAMEDDiN NAZ1F bu yaZisile ~ok has duygulanm izah etmi~tir. 

Bundan ba~ka Nizameddin Nazifin tarih~iler ne yaphmz? 
sualine verdigi cevab: 
<;ok ~ayani dikkattir. YEN1 Gt)N bu mevzuu ortaya atmakla 

tarihine biiyiik hizmet etmi~tir. 
Fllornahnm Tabudu Ardmda ve 

Abd Uihak Hamid babasmm meza rm1 aram1,m1d1r ? 
Karadav ud'un bu yaztSt tetkike deger ve ibretle okunacak bir mevzudur 

Fenerbahcenln Bayram1 
En eski spor miinakkidi Eyiib Zadenin bu yaztSl Fenerbah~enin spor 

tarihine yapttg, hizmetleri tebariiz ettirmesi hasebile biitiin sporculan 
alakadar eden bir makale. 

Bu kadar gUzel ve k1ymet11 yazllardan mada 
Tiyatro Hab ralart - MAHMUD YESARI 
Enver Pa~amn pe~inde - KANDEMIR 
Kocamt aldatacagtm - ESAD MAHMUD KARAKURD 
Tiyatro san'ab ytk thyormu ? - MONIR SOLEYMAN 
icabmm icrast ( Hikaye ) - IRFAN KUNUR ·-·--Be~izler, Ci~ek bayramt, Deniz ve Kadm en son kadm modelleri, sine

rna , karikatiir ve pulculuk. 
Her hafta karllerine bu kadar zengln mevzular. veren 

YenigUn bu hizmetile blhakk•n lftihar eder. 

15 inci say1yt bugiin miivezzilerden isteyiniz. 

T oprak Mahsulleri Ofisi istanbul ~ubesinden: 
idaremizde t 150 -/- (150 isterling) ktymetinde !sve~ takas1 sah

hkhr. Taliblerin 19/6/939 tarih, saat 14 e kadar idaremize miiracaat
Ieri. {4354) 

~- Beyoglu Vaktflar Direktorliigii ilanlart I 
ilk pey 

Cinsi Mif5tan Lira K. 
Birinci nevi burma daghc 1800 - 2000 58 50 
Surpagop hastanesine ahnacak yukanda yazth etin miibayaast a~tk ek-

siltmeye honulmu~tur. ihalesi 3/7/939 giinii saat l4 te yapt.!acagmdan istek
lilerin miidiirliigiimiize miiracaatleri. {4275) 

Semti 
Pangalh 

-Kirahk Emlak 
Caddesi 
Elmadag 

No. 
3 

Cinsi 
Ev 

» ,. 41 ,. 
,. ,. 49 ,. 

Yukanda yazt.!t emlak 31/5/940 gunu sonuna kadar kiraya verilmek 
iizere a~tk .artttrmaya konmu.:;tur. !steklilerin 22/6/939 giinii saat 14 te 
miiracaatleri. { 4200) 

Arkada,IJk Yurdu Cemlyetlnden: 
26 ~ubat 1939 tarihinde toplanan . umumi heyetin kararma binaen 

yeni idare heyetinin intihab1 i~in 5 temmuz 1939 ~arsamba giinii saat 
tam 19.30 da iiyelerin bir umurru heyeti toplanacakttr. 

Bilumum iiyelerin bu i~timada haz~r bulunmalan rica olunur. 
Heyeti idare 

--------------------------~~ Uzunkoprii iskan Memurlugundan: 
1 - 939 mali senesi i~in kaza merkezinde 42, Hamidli koyiinde 17 

Kavac1k koyiinde 43 ve Kiremidci Salih koyiinde de 23 ki cem'an 125 aded 
Tip IX muhacir evinin -yalmz kcrestcsi haric- insaatl biitiin malzemesile 
talibine ihale edt!mek iizerc eksiltmcye konulmustur. 

2 - Kapt vc ~er~eve imaliyesi dahil olmak iizcre in~aatm muhammen 
bedcli 30068 lira 85 kuru~tur. 

3 - !hale kapah zarf usulile 1/7/939 giinii sa at 15 te Uzunkoprii is kim 
c'. Jirt•sinde miite~ekkil komisyon huzurunda yapJiacakhr. 

4 - Ta!tb!Prin teklif mcktublarile % 7,5 teminat ak~elerini yahrdtkla
rma dair makbuz veya teminat mektublanm vc $irndiye kadar ta~hhiid et
tigi i~lere aid bonservislerini muayyen saatten bir saat evvel komisyona 
vcrmclcri :az1md1r. 

5 - Bu i•e aid •artname ve ke$ifnamelcrin Uzunkoprii iskan memur-

l'h~I•gu•n•d•a .. g•6•tu•"l•rn• e•s•i• k• a•b•i•Id•i•r ..................................... {4·3~~20~~ 

KALORiFER VE SICAK SU TESiSATI 

Zonguldak Eregli Komurleri 
i~LETMESi GENEL DiREKTORLUGUNDEN: 

. t~Ietmemiz tarafmdan Zonguldakta Karadon, Asma ve Caydamart mev
kilennde msa edilmekte bulunan is~i yatakhane, yemekhane ve ytkanma 
VN ier'nin kalorifer ve s1cak su tesisah i~in yapllan teklifler hacdi Jaytkm
da gorii!~ediltinden isin ihalesi 21/6/939 tarihine talik edilrni$tir. 
1 - Tes1satm muhammen bedeli: 97,045.50 lirad1~. 
2 - Fenn!. ve idar! sartnamelerle mukavele projesi, fiat cetveli. proje 

ve rc"'mler 10 lira mukabilinde islctmemizden ahnabilir 
3 - Tekhflerin 21/6/939 ~arsamba giinii saat 15 e kadar Zonguldakta 

isletmemiz Gene! Direktiirliii(iine tevdi edilmis bulunmast me~ruttur. , 

CUMHURlYET 

Gayrimenkul satl' ilam 

istanbul 4 iincii icra Memurlugundan : 
Hazineye birinci derecede ipotekli olup tamamma yeminli ii~ ehli 

vukuf tarafmdan 73978 lira .loymet takdir edilen Beyoglunda Evliya~e
lebi mahallesinin eski Ya~makstyiran, yeni Tozkoparan sokagmda eski 
42, 44 ve 42 miikerrer, yeni 59, 61, 63, 65. 67, 69, 71 kapt numara altm
da 6 bah diikkam mii$temil Klrzade namile maruf aparhmanm tamam1 
a~tk artt~rma suretile sahhga ~tkar!lrnt$hr. 
Hucl.ud: Bir taraf1 tlmmiigiilsiim ve hissedaranmm hane ve bah~esi, bir 

taraf1 Madam Elbidanm hissesinin bahGesi, bir tarafl K1ble soka
gile Madam Elbidamn hissesi, bir taraft kezalik K1ble sokal!t ve 
cephesi Ya~maksty~ran caddesile mahduddur. 

Evsaft: Zemin kat cadde iizerine diikkanlar: 59 numarah diikkan de
mir kepenklidir. 61 ve 63 numarah diikkan: iki diikkan tevhidlidir. 
Arkasmda igreti merdivenle bir oda. bir hala var&r. 67 numarah 
diikkan: Arkasmda odast, halas1 vard~r. 69 numarah diikkan zemi
ni ~inlento ve cephesi 1stor kepenklidir. 71 numarah diikkiin ze
mini ~imento ve cephesi 1stor kepenklidir. 
65 numaralt apartrman: 
Siiveleri mermer kolenli kap1dan girildikte mermer antre, kap1c1 
odast, ikinci antre tamamile kartonpiyerd.ir. Birinci daire: Bir an
tre iizerine zemini krrm1z1 ~ini, demir soba, ocak, mermer pl§.k 
tezgilh, dolabh mutfak, bir hol ve bir koridor iizerine ikisi i~i~e 
yedi oda, zemini karesmen iki levha, zemini mermer, cidar1 fa
yans musluk ve banyo ve termosifonlu banyo vardtr. 
!kinci daire: Bir oda noksanile bir numaralt dairenin aynidir. 

Birinci kat: 3 ve 5 numarah daireleri var&r. 2 numarah 
dairenin aynidir. 

ikinci kat : Birinci katm aynidir. 6, 7, 8 numarah daireleri 
vardir. Burada holde camekanla aynlarak antre yapt.!mt~ttr. 2 
numaralt dairenin aynidir. 

tl~iincii kat: 9, 10, 11 numarah ii~ daire vard1r. Diger kat
farm aynidir. 

Dordiincii kat: 12, 13, 14 numarah ii~ daire vard~r. Diller kat
larm aynidir. 

Besinci kat: 15, 16, 17 numarah ii~ daire var&r. Diger kat
larm aynidir. 

Altmc1 kat: Teras ka!t olup zemini k~rmtzl ~ini ve ktSmen 
tahta dosemeli koridor iizcrine her apar!tmana mahsus hirer oda, 
~ini zeminli iitii odast, sabit kazan, ikisinde il<i~er ve birinde 
bir mermer tekneyi havi ii~ ~ama~trltk, zeminleri asfalt d5$eli 
iistii kapah ii~ teras, ii~ hala mevcud olup ~ama~trltklardan bir 
tanesi tahta bOlme ile boliinerek iki oda, bir mutfak, bir hala
dan ibaret dairedir. Bu kahn iistiinde zemini krrrnlZI c;ini teras 
mevcudd.ur. Terasta su tulumbas1 mevcuddur. 

Bodrum kat: Zemini ~imento doseli olup koridor iizcrine 
her aparttmana mahsus bir komiirliik, bir motor dairesi vardtr. 

Umurni evsaft: Bina tam kargir, cephesi Triyeste ta$1 ve i~lemelidir. Terkos, 
havagazi, elektrik vardtr. Tahta kiSimlar yaghboya, m~rdivenler ve 
sahanltklar1 mermerdir. Heyeti umumiyesi iyi bir haldedir. Bal
kan ve Clkrnalan vard1r. Cephe pencereleri pancurludur. 

Umuml mesahast: 481 metre murabbatdtr. Yirmi sekiz metre murabba1 
aydmltk vardtr. 

Yukanda evsaf1, hududu ve mesahast yazth ve alit bah diikkam mii~
temil K~rzade namile maruf aparhmanm tamamt a~tk artttrmaya vaze
dilmi~tir. 

1 - !~bu gayrimenkuliin al'ttarma ~artnamesi 27/6/939 tarihinden 
itibaren 934/3959 numara ile 4 iincii !era Dairesinin muayyen numara. 
smda herkesin ~tiirebilmesi i~in ac;tkbr. !Ianda yazth olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, i~bu $artnameye ve 934/3959 dosya numarasile 
memuriyetimize miiracaat etmelidirler. 

2 - Artttrmava i$tirak i~in yukar1da yaz1h luymetin % 7,5 nispetin
de pey ak~esi veya mill! bir bankamn teminat mektubu tevdi edilecek
tir. {Madc!.e 124). 

3 - !potek sahibi alacakhlarla diger alakadarlarm ve irtifak hakk1 
sahiblerinin gayrimenkul iizerindeki haklarm1 hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialar1m i~bu iliin tarihinden itibaren 20 giin i~inde evra.lo 
miispitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde 
haklar1 tapu sicilile sabit olmadtk~a sat~ bcdelinin payla~masmdan haric 
kahrlar. 

4 - Gosterilen giinde arthrmaya i~tirak edenler artt~rma ~artna
mesini okumu~ ve liizumlu malumah ainu~ ve bunlan tamamen kabul 
etmi~ acl. ve :tibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 27/7/939 tarihinde per$ernbe giinii saat 14 ten 16 ya 
kadar !stan bul 4 iincii !era Memurlugunda ii~ defa bagnldtktan sonra en 
~ok artltrana ihale edilir. Ancak arthrma bedeli muhammen ktymctin 
% 75 ini bulmaz veya sah~ istiyenin alacagm1 rii~ham olan diger alacak
hlar bulunup da bedel bunlarm bu gayrimenkul il.e temin edilmi~ ala
caklarmm mecmuundan fazlaya ~tkmazsa en ~ok artt~ramn taahhiidii baki 
kalm,ak iizere arthrma 15 giin temdid edilerek 11/8/939 tarihinde cuma 
giinii saat 14 ten 16 ya kac!Y.tr istanbul 4 iincii !era Memurlugu odasmda 
art!trma bedeli sahs istiyenin alacagm1 rii~hamolan diger alacakhlarm 
bu gayri menkul ile temin edilrni$ alacaklan mecmuundan fazlaya ~tk
mak ve muhammen ktymetin % 75 ini tutmak $artile en ~ok artttrana 
ihale edilir. Boyle bir bedel elde edilmezse ihale yapllmaz ve sat•~ 2280 
numaralt hanuna tevfikan ~teri btra.lohr. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
miihlet i~inde paray1 vermezse ihale karari fesholunarak kendisinden ev
vel en yiiksek teklifte bulunan . kimse arzetm~ old.ugu bedelle almaya 
raz1 olursa ona raz1 olmaz veya bulunmazsa hemen on be~ giin miiddetle 
>.rthrmaya ~tkanhr, en ~ok arthrana ihale edilir. iki ihale Arasmdaki 
farz ve ge~en .l(iinler i~in % 5 ten hesab olunacak faiz ve diller zarar
lar, hiikme hacet kalmakstzm memuriyetimizce altctdan tahsil olunur. 
{Mad de 133). 

7 - Ahct arthrma bedeli haricinde olarak yalmz tapu ferag harct
nm 20 senelik Vaktf taviz bedelini ve ihale karar pullarm1 vermeye 
mecburdur. Miiterakim ver~iler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resmin
den miitevellid Belediye riisumu ve miiterakim Vaklf icaresi altctya aid 
olmaytp artt~rma bedelinc.en Ienzi! olunur. 

i$bU gayr imenkul yukar~da gosterilen tarihte istanbul 4 iincii icra 
memurlugu odasmda i$bU il'an ve artt~rma ~artnamesi dairesinde sahla
cagt ilan olunur. {4343) 

TUZLA iCMELERi 
15 Haziran Per~embe giinii a'rtlmt~hr. 

Aydm Su i~leri Dordiincii ~ube 
Miidiirliigiinden : 

A - Eksiltmeye konulan i~: Horsunlu _ Nazilli sulama kanalmm 23 + 
400 - 26 + 400 kilometreler i arasmdaki smal imalat no)<sanlarmtn itmamt 
olup bede!t ke$fi {22039) lira 66 kuru$tur. 

B - Eksiltme kapalt zarf usuliledir. 
C - Eksiltme giinii 10 temmuz 939 tarihine tesac!.iif eden pazartesi saat 

16,30 da Avdm su isleri dordiincii ~ube miidiirliigiinde yaptlacakhr. 
D - !stekliler $ratname, proje ve merbutatmt Aydm su i$leri miidi

riyetinde gorebilirler. 
E - Eksiltmeve ~tirebilmek i~in isteklilerin 2490 numarah kanun hii

kiimlerine gore {1652) lira 97 kuru~luk muvakkat teminat vermeleri ve 
ihaleden •8• r,iin evvel ehliyet vesikas1 almak iizere Aydm Vilayetine mii. 
racaat etmeleri ::arthr. 

F - Teklif maktublarmm eksiltme f!iiniinde tespit edilen saatten bir 
saat evvel su isleri dordiincii sube miidiirlii i!iinde te§ekkiil etrni$ olan ko
misyona verilmi.§ olmast laztm<l.tr. {4302) 

I 

17 Haziran 1939 

CADDE BOSTAN 
OTEL ve GAZiNOSU 

Bayan A Y T E N idaresinde 
BugUnden ltlbaren hergUn : 

Mtstr Radyosu ile P rag ve Karlspad Splanadast Orkestrast me,hur 

MARCO -BABEN CAZI 
ve 5 Swingboys • -5ayam hayret -5antoz MERY GEE • DUO 

MYRON tarafmdan Modern ve Akrobatik danslar 

inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : I 
Muhammen 

bedeli 
Lira K. 
600,-

%7,5 
teminab 
Lira K. 
45,-

Eksi!tmenin 
Cinsi Miktan ~ekli Saati 

Siipiirge 3000 aded A. Eksiltme 10 
Muhtelif eb'adda 
yuvarlak bash ci-

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

iki kalem malzeme a~tk eksiltme usulile satm almacakltr. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlart, eksiltme saatleri hi

zalarmda yazthdir. 
III - Eksiltme 23/VI/ 939 cuma giinii Kabata$ta Levaztm ve Mubayaat 

§Ubesindcki Altm Komisyonuncl.a yapiiacakttr. 
IV - Siipiirge niimunesi hergiin sozii ge~en subede goriilebilecegi gibi 

$artnameleri de parastz almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 gii-

venme paralarile mezkilr Komisyona gelmeleri. ~ { 4015) -I - ~artnameleri ve Iisteleri mucibince { 3758 ) metre mikab1 miis
kirat, • 953 • metre mikabt tiitiine aid olmak iizere cem'an ( 4711 ) metre 
mikabt sandLldtk kesilmis tahta pazarhk!a satm ahnacaktir. 

II - Tahtalar memleket haricinden getirildigi takd.irde metre mika
bmm muhammen bedeli sif istanbul 30, memleket dahilinde verildigi tak
dirde 36,30 Iiradtr. Muvakkat teminatt haricden getirilecekler i<;in {10.599,75) 
lira dahilden verilecekler icin ( 12.825,75) Iiradtr. 

III - Pazarhk 26/VI/939 pazartesi giinii saat 14 te Kabata~ta Levazrm 
ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Sahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

IV - ~artnamelerle eb'ad Iisteleri her.l(iin Kabata~ta Levaz1m ve Mu
bayaat subesi Miic!.iirliigii veznesindcn { 855 ) kurus rnukabilinde almabilir. 

V - Tamamt veya bir ktsmt, i~in pazarbga i~tirak etmek istiyenler 
muayyen giin ve saatte verecekleri miktarm '7o 7,5 kurus hesabile teminat 
paralar1 veya banka mektublarile ve diger kanuni vesaikle adt ge~cn Ko
misyona gelmeleri. { 4084) -!sin nev'i Kesif bedcli 

Lira K. 
78.815,49 
81.157,83 

% 7,5 teminah 
Lira K. 
5190,-
5307,89 

Eksiltme 
~ekli Saati 

Gerze Baktmevi in$aah 
Giimii~hac1koy Baktmevi 
in~aa!t 

Ka pah zarf 10 
> • 11,30 

I - l;lartname, plan ve ke$ifnameleri mucibince yukanda yaz1h Gerze 
ve Giimiishactkoy Bak1mevlerinin insaah kapah zarf usulile eksiltmiye 
konmustur. 

II - Ke~if bedeli, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hlzalarmcl.a 
gosterilmi~tir. 

III - Eksiltme 27 /VI/939 sah giinii Kabata~ta LevaZlrn ve Mubayaat 
$ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 

IV - Kesif ve $artnameler hergiin sozii ge~en subeden { 394 ve 405 ) 
kuru~ mukabilinde almabilir. 

V - isteklilerin yiiksek miihendis veya mimar olmalan olmadtklan 
takdirde ayni evsaf1 haiz bir miitehass•" lnsaatm sonuna kadar daim! olarak 
i ~ ba~mda bulunduracaklanm noterlikten musaddak blr taahhiic! kAjtl.dtle 
temin etmeleri ve { 70,000) lirahk bu gibi in$aatl muvaffakiyetle yapm1~ 
olduklarma aid vesika vermeleri Hlztmdtr. Miinakasaya i~tirak edecekler 
yukanda yazth vesaikin 8 .l(iin evveline kadar !nhisarlar Umum Miidiirliigii 
!nsaat ~ubesine ibraz etmeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vestka 
almalan lilzimdir. ' 

VI - Miihi:rlii tek!if mektubunu ve besinci maddede yazth kanun! ve
saikle % 7,5 .l(iivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
ed.ecek. olan kapah zarflar eksiltme giinii ihale saatlerinden hirer saat ev
veline kadar yukanda adt ge~en Komisyon J;la$kanhgma rnakbuz muka
bilinde vermeleri laztmdir. { 4033 ) -I - ~artnamesi mucibince Camal!t t~zlast i~in salt':_ almacak 160,000 
kg. agtr dizc.I yagma 25/V /939 tarihinde tahb zuhur etmedtgmden pazarhkla 
yenic.en eksiltmiye konmu~tur. . . 

II - Muhammen bedeli 11200 lira, rnuvakkat temmatt 840 hradir. 
III - Paze.rhk 29/VI/939 per~embe giinii saat 16 da Kabata~ta LevazllD 

ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. . . 
IV - Sartnameler hergiin sozii ge~en $Ubeden parastz almablhr. 
V _ !Stekliler pazarhk i~in tayin edile01 giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile mezkur Komisyona gclmeleri. { 4202 l 

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

Hergiin yiiksek Macar artisti Bayan TER! idaresind.e me.shur ~ASK1 
CAZI ve gene Macar yiiksek artistlerinden Bay MEZE! 1da;-esmde sekiz 
ecnebi bayan artist tarafmdan geceyansma kadar ~ok zengm programla 
muhtelif VARYETE NUMARALARI ve ECLENCELERt ve DANS. 

Fiatlar her yerden ucuzdur 
Giinii ne~'e ile ge~irrnek isti yenlere biiyiik~h~r':.:s~a~t·~!'!!!!'!!'!~ 

Antalya Valiligind en ~ 
1 _ Vilayet emlakinden Antalya iskelesinde giinde otuz ton bugday o~ten 
un fabrik.asmm miilkiyeti yiiz yirm\ bin lira muhammen bedelle 1 haz1r.an 
939 cl.an 31 temmuz 939 pazartesi giinii saat 12 ye kadar kapah zarf usulile 
arttirmtva konulmustur. 

2 - Muvakkat t eminat yedi bin iki yiiz elli lirad1r. 
3 _ !hale bedeli pe$in oldugu gibi senelik yiizde alb faize tabi olmak 

iizere sekiz senede ve sekiz miisavi taksitte de odenebilir. 
4 _ Taliblerin teklif mektublanm 2490 sayth kanunuu t arifah daire

sinde 0 giin saat 11 e kadar Antalya Vilayet makamma vermeleri Ir,r.lrndir. 
5 _ Taliblere kolayhk olmak iizere ~artnamenin hirer sureti Ankara, 

1stan'bul. !zmir, Sevhan. !sparta, Burdur, Denizli. Mugla Vilayetlerine de 
gonderilmistir. { 3553 l 

istanbul Defterdarhgmdan : 
Muhammen senelik 

kirast 
L ira K. 

Boltazi~inde Baltalimanmda P ire suyu mevkiinde Dut-
luk namile maruf 4 hektar, 74 ar, 43 metre murabba1 tarla 82 50 
Beyoglunda Kurtulusta eski Ayakiryaki yeni Tesri
fat~t sokagmda Min 34 sayth ev 
!stanbul Eminiinii Bahkhane binasmm salt~ yerindeki 
serbet~i diikkam 
Topkapt saraYI i~inde fener kulesi dibind.eki bostan 
Tophanede Necatibey caddesinde 351 sayllt diikkan 

~ ~ • 423· » 
» » » 411 • • 

Erenkoy Kozyatagt Halimpasa sokagmda yeni 6 sayll1 

65 00 

120 00 
150 00 
180 00 
36 00 
36 00 

kira 
miiddeti 

3 sene 

1 > 

3 > 

3 > 

3 • 
3 > 

3 > 

bah~eli kosk {senelik kiras1 pe~indir) 180 00 1 • 
Yukanda mevki ve numaralan yaZih gayrimenkuller hizalarmda vaz1h 

miiddet ve muhammen kira bedelleri iizcrlrtden icara verilecektir. !hale 
3/7/939 tarihine miisadif pazartesi 11iinii saat 14 tedir. Senelik kira bedelleri 
diirt taksitte olup taksit bedelleri pesindir. Taliblerin "'< 7,5 pey akc;elerini yatt· 
rarak mezkur giin ve saattc Defterdarhk Mill! Emlil.k miidiirliii(iinde mute
~ekkil sahs komisyonuna miiracaatleri. {4356) 



17 llaziran 1939 CUMHtTRfvi:T 

IVIAZON MEV VA TUZU 
iNK I BAZ I defeder, MiD E ve BA RSA KLAR I 

kolayhkla ve miihiyim bir ~ekilde bo~altarak rahathk ve ferahhk verir. Bazimsizhk, 'i!Jkiolik, Bolanti, 
6az, SanCI, Mide Bozoklugo, Barsak Ataleti, inkibaz, Sarihk, Saira, «araci
ger, Mide Ek!jilik ve Yanmalarinda ve biitiin mide ve barsak bozukluklarmda kullammz. 
MAZON MEVV A TUZU son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutam1yan miimasil miis-

tahzarlardan daha c;abuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasma dikkat. 
Yaln1z toptan sail , y erl : Mazon ve BoHon Ecza deposu, Yen I postane arkas1 No. 31 Istanbul 

11 

KESKiN KA$ELERi; Kmkhk, Nezle, Grip, Romatizma, ba3 ve di3 agnlanna birebirdir. Istanbul 

Bahcekap• SALiH NECA Ti 

MADEN KOMORO i$LERi 
1Urk Anonlm ~lrketlnden : 

I - ~irketimizce Somikok istihsalabmn lktuad Vekaletince 
tespit edilen ~artfar dahilinde sahfma ba,lanmJtbr : Fiat Vine al
tmda F. 0. B. Zonguldak veyahud Zonguldakta vagonda tesfim 
tonu 15 lirad1r. 

2 - Sah t lanm•z t imdilik yalmz Ankaraya veya Zonguldaktan 
itibaren demiryolile gonderilebifecek tehirlere Agustos 1939 so
nuna kadar yap.Iacak sevkiyata inhisar edecektir. En az bir va
gon veya daha fazla mal satm almak isteyenler bu husustaki fBrt· 
nameyi alarak ~irketin Zonguldaktaki merkezine veya Ankarada 
Y eni, .. hirde Ol!;erfer sokak 5 numaradaki biirosuna taleblerini ya
ZJ ile en ge!; 20 haziran 1939 ta r ihine kadar mezkur Sirket mer
kezinin veya biirosunun eline vas11 olmut bulunacak tekilde yap1l· 
mahd1r. 

3 - ~artname, Zonguldakta ~irket merkezinde veya Ankarada 
Yenitehirde tilcerler sokak 5 numaradaki biirosunda bulunmak-
tadJr. . 

Orta 
Gedikli 

Okulu Bitiren 
Tayya reci 

Genclerden 
Ahnacak 

•• _1 _ .-:-.. Gene! . Kurmay Ba~kanhgmm tensibleri!e Tiirkku~u Gene! Direk
torlu ~unun emn altmda bu y!.l a~1lmakta olan ( Hava Gedikli Haz1rlama 
Yuvasma ) orta okul mezunlan ahnacaktir. 

2 - Hava Gedikli Haz~rlama Yuvasma girmek istiyenlerde aranacak 
bell1 ba~b ~artlar a~ag1da gosterilrni~tir. 

A - Tiir~ olmak, anas1 ve babas1 Turk ve Tiirk soyundan olmak. 
B - Bekar olmak ve ya~1 en az 16, en ~ok 18 olmak. 
C - Sag!Jk durumu UGuculuga elveri~li olmak. 
D - fyi hal sahibi hulunmak. 
E - Ana ve babasmm yoksa, velisinin r izasmi gosteren vaz!h adresli 

vesib giistrrmek. 
F - Hava Gedikli Haz1rlama Yuvasm1 ve hava oku!larm1 bitirdikten 

sonra havo birliklerinde 12 y1l hava gedikli erba~ olarak vazife giirmegi 
taahhild ctmek ( Bu taahhi.id gedikli haz1rlama yuvasma geldikten ve hava 
sa.iiiJk heyetince yaPJlacak kat'l muayene iy i netice verdikten sonra mas
ra'I Tiirkku~unca odenmek suretile yapilacaktJr. ) . 

3 - Ged;kli olmadan evvel ve old.uktan sonra ahnacak aybk ve tayya· 
f,f!P.i zamlarmm ll)ikta~)arile diger esas ve $Srtlar hakkmda daha fazla 
maliunat almak is!iyenler orta okul, lise ve ki.ilti.ir direktorliiklerine, as
kerlik ~ubeleri baskanhklanna. Tilrk Hava Kurumile Tiikku~u ~ubelerine 
gonr.trilen matbu bro~iirleri gorebilirler. 

4 - Kav1d muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Laz1m gelen 
§artlan haiz oldugu g6rillen gencler ternrnuz ay1 icinde Ankarada Turk. 
ku~ una scvkedi!ecektir. 

5 - Hava Gedikli Haz1r lama Yuvasma girmek istiyen orta okul me
zunlan kaydedilmek iizere Tiirk Hava Kurumu ~ubelerine, Ankarada Tiirk
kli'LJ GPnel Direkti\rlii~iine mii racaat ed.i!melidir . ( 3845 ) 

ACELE AHt;I ARANIYOR 

Erzurum Valiligin den : 
1 - Erzurumda yeniden yaptmlmakta olan maden niimune evinin 

25455 lira 1 kuru~ ke§if bedeli ikmali in§aall kapah zarf usulile eksiltmiye 
kont:lmu~tur. 

2 - ihalesi 28/6/939 ~ar~amba giinii saat 15 te HiikUmet Konag1 
ic;indeki Daiml Enciimen odasmda yapilacaktir. 

3 - Muvakkat teminat 1909 lirad.Ir. 
4 - fstekiilerin eksiltmeye girebilmek i~in ihale gi.iniinden sekiz giin 

evvel Vilaye~ miiracaatle ehliyct vesikas1 almas1 mecburidir. 
5 - Talibler bu i$e aid sartname vesaireyi hergiln Vilayet Daimi En

ciimeni kaleminde ve Naf~a Miidiirliigiinde gorebilirler. 
6 - istekliler kanunun 2 ve 3 iincii maddesinde yaz!.l1 vesikalarla 

birlikte teminat ve teklif mektublanm 2 nci maddede yaz1h ve~hile ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine ver
meleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin muteber say!.lnnyacag1 
ilan olunur. ( 4226 ) 

istanbul Alhnct ~~ Sa~ dokiilmesi mi? 
Buna kar~1 yegane ila~ 

Noterligine 

Eyiib sulh ahkam1 ~ahsiye tereke ha
kimliginden: 

Olii arabac1lar 'kahyasJ Etem tereke • 
sinden olup berayi tasfiye sablmasma 
karar verilen: 

Deutsche Lufthansa 
.Junkers .Ju 52 tlplnden 3 motorlu bUyUk tayyare lie 

Pazar giinleri mUstesna olmak iizere seyrUsefer tanfesi: 
lstanbuldan hareket 7,55 
Solyaya muvasalat 10,45 
Belgrada " 11,40 
Bu dape,teye ., 13,35 
Ylyanaya " 14,45 
Berllne ,. 17,10 

Gldl' • DiinU• bllet Ucretl aynl zamanda tedtye edllecek 
olursa, dtinu, btlett ocretlnden 

Yiizde 20 tenzilat yapurr. 
Bu hava batbn10, Amsterdam, At ina, Briiksel, BV.kre§, Kopenbag, 
Londra, Milano, Malmo, Paris, Roma, Venedik, Ziiirih gibi biiyiik Av· 
rupa §ebirleri ile de irtibab olup ayni giinde bu 1ehirlere varthr. 

lzahat ve maiOmat almak Uzere ve kayld muame..- ll;:ln, 
tayyare blletl umumt sa~ acenlast 

"Hans Walter Feustel" 1 - Rami Cuma mahallesinde Cami 
sokakta kain 2 numarah eskiden ev ve 
bah~esi §imdi bir doniim miktarmdaki Istanbul- Galata R1hl1m caddesl No. 45 adreslne mllracaat 

II 

Cumhuriyet gazetesinin 14/6/939 ta
rihli ve 5419 numarah niishasmm birinci 
sahifesinin ba~ tarafmda Tahtakalede 51 

numa.rah diikkan sahibi Delrolo tarafm· 
dan veri!mi§ bir ilamda mezkfir diikkfm 
bana aid REKOR marka baskiillerin sa· 

II~ deposu olarak gosterilmi§tir. Benim 
boyle bir depom olmadigi gibi kendisi!e 

de hic;bir alakam ve mezkil.r Hamdan ve 
miindericatmdan ve anda bahsedilen ve 
Ol~iiler ve Ayarlar Ba~miifetti~liginden 

verildigi gosterilen resmi takdirname ve 
saireden benim hi~bir haberim yoktur. 

arsamn 48 hisse itibarile tamarm 86 li- olunmahdJr. (Telelon: 41178, Telgraf: Han.saflug) Ill 
ra olup 27 hissesine 68 lira klymet tak- ~============================:::::::!~ 

Bu yiizden tevelliid edebilecek hi! • 
ciimle haklanm mahfuz kalmak ve mez· 
kil.r ilanm bu suretle tashibi ihtanm mu
tazammm olmak i.izere dort niishadan 
ibaret olmak iizere tanzim eyledigim i~· 

bu protestonamelerden bir niishasmm 
Tahtakalede 51 numarada mumaileyh 
Dekoloya tebligini ve bir niishasmm ts

tanbulda Cumhuriyet gazetesile n e§r ini, 
bir niishasmm memuriyetiniz~e h1fz:le 
musaddak bir niishasmm tarafmia iade· 

sini rica ederim. 
Adres: Rekor markah baskill imalat· 

hanesi sahibi Rasim Erhun 
Tophane C•raci sokak No. 18 de 

Sat1hk Kargir ev 

dir edildigi, 
2 -Rami <;ukur~e§me civa.rmda Her

sekli Osmanpa~a ~e~mesi nam mevkiin
de 74 numarah bir doniim miktanndaki 
tarlanm tamamma 60 lira k1ymet tak
dir edildi, 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Gene I Sek:reter ·"' inden: 
3 - Rami <;ukur~e§me civannda Her- Cumhuriyet Halk Par!isi Gene! Sekreterlik Biirosu i~in; miisabaka ile 

sekli Osmanpa~a ~e~mesi nam mevkidc ( 4) miisevvid sekreter almacak!Jr. 
75 No. h bir bu~uk doniim miktanndaki Miisabakaya dahil olmak ic;in taliblerin: 
tarlamn tam aroma 120 lira klymct tak- 1 - Tiirk tabiiyetinde olmas1 • Niifus ka!!t<h) 
dir edildigi. 2 - S!hhatte bulunmas1 ( S1hhat raporu) 

4 _Gene Rami <;ukur~e§me civannda 3 - ~~kerlik_ ~i;netini ifa et~i~ olmasJ ( A~ker~:=~~s vesikas1) 
Osmanpa<a nam mevkide 77 numarali~l!lti~No"-' 

' 5 - Evvelce bulunduiiu hizmetlere aid ( bera.ati, zi.rnmet ve hiisnii 
bir doniim miktarmdaki tarlamn tama· · ··- • wzm.et) mazbatalaruu ibraz etmeJ;i. 
mma 58 lira klymet takdir edildljfl, 6 - Ba~ka yerde herhangi bir me~gale ve vazifesinin bulunrnamas• 
5- Eyiib Cezrikas1m mahallesi Com· ~arlllr. 

lek~\ler caddesi 51 numarah 2 _oda v_e Yukanda ya.z!.l1 vaslfiar1 haiz bulunanlar arasmda 26 hBziran 939 pazar. 
bir mutfaktan ibaret ah~ab hane ile I III- tesi gi.inii saat ( 10) da Parti Merkezinde yapllacak imtihan neticesini ka-
salindeki hane mii§temilatmdan 6 numa- zananlar ayhk ( 200) lira iicretle tavzif olunacaklalll'hr. 
rah ahmn tamamma 645 lira k1ymet Bu imtihana ayni ~eraiti haiz Parti Gene! Sekreterlik Biirosu Sekreter-
takdir edildigi ve 15 hlsse itibarile 13 Jeri de i~tirak edebilecektir. 
hissesine ev, ayda 3 lira ve ah1r ayda 8 Taliblerin 24 haziran 939 cumartesi ~nii saat 13 e ltadar Parti Gene! 
lira kiraya miitehammil 559 lira k1yme- Sekreterlik Biirosu Ba~sekreterlig!ne vesikalan ve ii~ klt'a iotografla birlikte 

Cagaloglunda Arifipa§a sokagmda 10 
DiyarbAkir ve Havalisi i~in Tiirk tabiiyetinde, alafranga yemekleri numarah kargir 4 ada, banyo, terkos, 

pisirecek bir KADIN AHCIY A ihtiyac vardir. Taliblerin ( A. ) rumuzile 

Iinde bulundugu. miiracaatleri liizumu ilan olunur. • 2198 • ( 4088 ) 

176 pasta kutusuna yazile miiracaat. havagazi, elektrigi bulunan ev satJhktlr. 
l • .li-lllilli.iiiilliliilii.iliiiiiillliiiiiiiiiiiliilli.•••••••••••••••,l i~indekilere miiracaat. 

:;;artname: 1/7/939 giiniinden itibaren 
kalemde herkesin gorebilecegi mahal • 
dedir. 

Birinci artt~rma: 19/7/939 <;aT§amba 
giinii tatil saatine kadar arttumaya gir
mek i~in talib olanlann muhammen kly
metlerinin yiizde 7 bu~uk nisbetinde pey 
ak~eleri vermeleri veya milli bir ban -
kanm teminat mektubunu hamil bulun
malan laz1mdrr. 

Kiitahya Lisesi Direktorl~Oiinden : 

! 

Adanada A~Ilacak Artezyen Kuyusuna 
Aid Eksiltme ilam 

Da.hilive Vekaletinden: 
Adanada tahtelzemin ~ ara~tJrmalan i~in artezyen sondaj kuyusu aGil

masi ve mezkfir kuyuya •cab eden tulumbalarm verilmesi i&i 2490 say1h 
kaniJ.n hilkiimleri dairesinde kapal1 zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

I~in ke~if bedeli 29620 lirad1r. Muvakkat teminat 2221,50 liradir. 
!hale 28 haziran 1939 tarihine rashyan cuma giinii saat 11 de Adana 

BelPdiyesind~ toplanacak Eksiltme Komisyonunda yap!lacak!Jr. 
Miinakasaya i~tirak edecekler in buna muadil sondaj i~i yap!Jklarma dair 

Naf1 a Vekale!J vesikasm1 teklif zarflarile beraber vermeleri lazimdir. 
$a rtnameler bilabedel Ankarad.a Belediyeler ! mar Heyeti Fen $efli

gind rn ve Adana Belediyesinden almabilir. 
Bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler fmar Heyeti 

Fen $efligine ve Adana Belediyesine mi.iracaatler i ve kapah teklif zarflarmm 
muayyen ~nde saat 10 a kadar Adan a Belediyesine verilmi~ veya pasta ile 
bu saate kadar gonderilmi~ olmasJ hh1md!f. Postada vaki olacak gecikmeler 
kabul edilrr.ez. c 2144 > ( 3983) 

Genet o;~ektorliiii"ii:n~en: 
in~Hizce, FrRnSJ7.Ca. Alrnanca lisnnlarmrlan ikisine vak1f 

iKi BAYAN DAKTiLO ALINACAKTIR 
fstcklilerin Ankarada Gene] Sekreter]i;;e. fstanbulda Galata Voyvoda 
caddcsindr· Gtiven hanmdaki Etibank istanbul Biirosuna miiracaatleri 
nan olunur 

ve i~timai 
Muavenet Vek~ letinden : 

1 - Halk saghk propagandasi i~in niimuneleri Vekalette mevcud c 10. 
cins renkli afi~in beherinden onar bin aded olmak iizere cem'an c 100 000. 
adca inin ~astmlmas1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur . ' 

2 - P.u i~ icin tahmin edilen fiat • 7,500 > liradir. 
3 - !hale S1hhat ve ktimai Muavenet Vekaletinde te&ekkiil eden 

hususi komisyon marifetile ve 28/6/939 ~ar~amba giinii saat • 15 • te ya
pilacaktir 

4 - Teminal! muvakkate miktan • 562 • lira • 50 > kurustur. TeminatJ 
muvakkatr 11akden veya tahvil olarak komisvonca almmJYaca~md.an bunun 
daha evvel vezneve vatmlm1~ olmas1 ve makbuzun zarfa konulmas1 HiZimdir. 

5 - $a11nameler bedelsiz olarak Ankarada S1hhat ve i~timai Mua
ven~t Vekaleti Saghk Pro1Jagandas1 ve T1bbi f statistik Umum Miidiirliigiinde 
ve Istanbulda S1hhat ve IQtimai Muavenet Miidilrliigilnde goriilebilir. 

6 - Zarflar 28/6/939 gilnii saat c 14 • e Komisyona verilmi~ olmahd1r. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilmiyecegi gihi kanunun tarifi 
da1resmde haz~rlanmam1~ ve mi.ibi.irlenmemi~ alan zarflar da kabul ed.i lmez. 

" 22n~. H135 ) 

' Sa~ Balom1 ---. 
Giizelligin en birinci §'lft.l. 

PETROL NiZAM 
Kepekler i ve sa~ dokillmesinl te

davi eden tes1ri miicerreb bir ilftc
dir. 

Kumkap1 Nufiis 
Memurlugundan: 

Fatihte Firuzaga mahallesinde i;ieker

ci sokak 3 No. h hanede kaYJdh Ahmed 
Mithat soy adm1 istanbul as!iye 5 inci 
H. mahkemcsinin 10/5/939 T. ve 619 

say1h kararile Eralp olarak degi~tirmi§ 

oldugu ilan olunur. 

Duzce Rulh hukuk hakimliginden: 
Duzce KarakoylU Mehmed Kasabog • 

lunun 27/ 6/ 938 tarihinde olmesile mi . 
ras~1lan ~ocuklan Nazmi, Azmi, Hila], 
Avni, Sabriye, kans1 Ummiigiil, kanuni 
miiddcti i<;inde mahkemeye miiracaatle 
miiteveffamn mirasm1 red talebinde bu
lunduklarmdan medeni kanunun 545, 
549 uncu maddeleri mucibince vuku bu
lan miras reddi talebinin tes<;iline 29/11/ 
938 tarihinde karar verilmi§ oldugundan 
tebligat makamma kaim olmak iizere i
lan olunur. 

Dr. HORHORUNi 1 
HastalannJ ak§ama kadar Sir

keci Viyana Oteli yanmdaki mua· 
yenehanesinde tedavi eder. 

Telefon: 24131 

Miiterakim vergi terekeye ve bir se
nelik evkaf ve taviz ve riisumu tellaliye 
mii~teriye aiddir. Sail§, tapudan gelen 
sicil kaYJdlanna goredir. 

Birinci artt1rma k1ymetinin yiizde 
75 ini bulursa mii§!erisine ihale edilir. 
Aksi takdirde son arttiranm t aahhiiilii 
baki kalmak iizere arttJrma 15 giin daha 
uza!Jlarak 2/8/939 ~aT§amba giinii ayni 
saatte yap1hr. 

fpotek sahibi ve alacakh ve diger ala
cakhlann ve irtifak hakk1 sahiblerinin 
ve gayrimenkuller ilzerindeki haklanm 
ve hususile faiz ve masrafa aid iddialan
m evrak1 miisbitelerile birlikte V« 20 
giin i~inde bildirmeleri, aksi takdirde 
haklan tapu sicillerile sabit olmadik<;a 
payla§madan haric kalacaklan ve fazla 
malfimat istiyenlerin dairemizin 939/46 
numarah tereke dosyasma miiracaatlcri 
ilan olunur. (18647) 

Mimarlarm 
Miiteahhidlerin 

ve miihendislerin 
NAZARI DIKKATINE : 

Donma ve sertle~meyi !;Bbuk ve 
her hususta saglamhg1 istilzam e· 
den biitiin i§lerde yalmz fabrika • 
dan kur~unlu ~uvallarda sablan 

LAFARGE 
"SIMAN FOND0, ,:lmentosunu 

kullammz. 
Yegane depoziteri: Galatada Mah

mudiye caddesinde 65 No. da. 
Trlcon Vlelllot ve Mandegoul 

Tel: 41532 

ve klraltk ev 
611- S A T I L I K .. , Kad1koy Miihii.rdar caddesinde 

Miifrez arsalar 76 numarah a salon, n ada, geni~ 
Kalamt§ deniz ktytsmda, miiracaat bah<;e, yangm tertibatile ber aber 
Ktztltoprak, Rii§tiye sokak 47 No. miiesseselere de elveri~lidir. Mi.ira-

da Mi~o dalaletile. caat: Kad1k1iy • P azaryolu Vebab-
.. _________ 11 ·--Ill belS. No.8 

1 - Kapah zarf usulile eksiltJniye konulan i~ : Kiitahya Lisesi blnasmd.a 
vi.icude getirilecek ( 11666) lha ( 75) kuru~ ke~ bede1li kalorifer 
tesisall i§inden ibarettir. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak §unlardir : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - F enni sartname 
D - Naf1a lfileri ~eraiti umumiyesi ( NafJa dairesinde mevcuddur. )' 
E - Ke~if hulasas1 cetveli. 
tstekliler bu sartname ve evraki Naf1a Mi.idilrli.igiinden alsbilirler. 

3 - Eksiltme 29/5/939 pazartesi ~niinden itibaren ( 21) giin miiddetle 
miinakasaya Gikanlmi~ olup 19 haziran 1939 pazartesi giinii ( saat 15 ) 
te Kiitahya Lisesi Miidiirliigil binasmc"a kapah zarf usulile yapJlacak
l!r. Zarflar saat (14) ten itibaren verilmege ba~lamp bir saat zarfmda 
verilmi~ bulunacakl!r. 

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

5 - :lstekliler miinakasa giinii ehliyeti fenniye vesikalanm da teklif mektub-
larile beraber ibraz edeceklerdir. ( 3857 ) 

Deniz Gedikli Erba~ Orta Okul Miidiirliigiinden: 
1 - Bu yJI Deniz Gedikli Erba~ orta okulunun her ilG simfJUa da ts

tanbul ve diller mahallerden talebe ahnacaktir . tstidaya ~unl ar baglanacaktir: 
A - F~tografh niifus ciizdam veva noterlik~e musaddak sureti. • Ya~ 

diizP]tenler veya tashih edilmi~ niifus cilzdam kabul edilmez • . 
B - B~s ·smill1 Ilk okul ~ehadetnamesi veya orta okul tasd.iknamesi 

c iizt•rleril,nfln bir sene ~ecmemi~ olmak • . 
C - Uzerinden bir sene ge~memi~ ~i~ek a~tSl kagtdi. 
D - Gerek kendisinin ve gerPkse ailesinin kotii ahl&k ve fena ~ohret 

sahib! olmad1klan ve mahkfimivetleri bulunmadikian hakkmda hiisniihal 
kai!•d•. 

2 - 1 inci smlf i~in ya~ 12 yi bitirmi~ ve 16 VI bitirmemi~ olmak. 
3 - 2 ncl ve 3 iincil s1mflara vukanda g5sterilen vaslardan hirer farkla 

dogrudan dogruya stmf ge~mi~ olarak tasdiknamesi bulunmak. 
4 - Gedikli er olarak da aVTica orta okul mezunlan almarak dogruca 

donanrnaya ged.ikli erba~ yetistirilmek iizere ~onderilir. 
5 - Kay1dlara 1 h~ziran 939 dan 20 temmuz 939 a kadar devam oluna. 

cagmdaa muracaatlerin tstanbulda Kas1mpasadaki Dz. Gedikli Okulu Mildiir. 
liii(i.ine ve diger mahallerdeki miiracaatlerin mensub olduklar1 askerlik ~u
beleri<oe yap!lmas1. ( 3793 ) 

l .......... is.ta•n•b•u•I .. B•e•l•e•d•iv•e•si .... il.an.l
1
•a•r•_. ....... ~l 

16i6/939 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 ii~er ay hklan 
gosterilen giinlerde ve ciizdan s1ra say1larma gore verileceRinden 
h iblerinin cilzd.anlarile Ziraat Bankasma miiracaatleri. -

yukanda 
ayhk sa. 

(4313) 

Hususi tdare emekli ve oksiizlerinin 939 y1h birinci 
939 gi.iniinden !tibaren \•erileceginden ayhk sahiblerinin 
:Sankasma miiracaatleri, 

ii~ ayllklan 17/6/ 
cilzdanlarile Zirat 

(4348) 
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DiKKAT 

Orlpln kutularlnm Uzerlne reslmde gtirdUQUnUz ,ekllde 
kabartma pullar nave edllml,tlr • 

.... Her yerde 1srarla pullu kutulan isteyiniz. -

iktisad Vekaletinden : 
Smai Miiessese 

Sahiblerinin 

ve Maden Ocaklar1 
Nazart Dikkatine 

1 - 3457 sayth kanun hlikiimlerine !(ore glindelik i 0~i vasatileri yiiz veya 
daha fazla olan smai mliessese ve maden ocag1 sahihleri miiesseselc
rinde mesleki kurslar acllacakbr. 

2 - Birinci maddede yazl11 evsa£1 haiz bulunan smai mliessese ve maC'.en 
ocaj!1 sahiblerinin 3457 say1h kanunun tatbikine dair olup 15/5/939 
tarih ve 4208 sayll1 Resmi Gazetede ne•redilen nizamnamenin 13 iincli 
maddesine gore hazrrhyacaklan mlifredat programlanm 15/7/939 
tarihine kadar !kbsad Veka2eti Sanayi Umum Miidiirliii(line gonder
meleri ilan olunur. • 2268 • ( 4196) 

50 lirahk 
Blr Elblseyl 
Ter Mahve-

deblllr. 
Terln 1slatt161 
elblse kiN blr 
zamanda harab 
olma6e mah• 
kOmdur. 

Terl<ll111lndekl 
tuzlu madde· 
lerden dolay• 
ter, bllhasN, 
lpekll kuma•· 
lar1 bozar, El· 
blae ve It;: t;:a• 
ma••rlarmiZI 
tare kar•• mu· 
hafaza etmek 
It;: In 

SUDORONO 
PERTEV 

kullammz. 

'~"''/ 
SliJ>OROOO PERTE~ 

KOR(JR•' 

DIKKAT : " Sudorono Pertev " terl,l 
kesmez, aadece mecraam• deOI,tlrlr. 
Bundan dolay1 vUcude hit;: blr fenahO• 
oktur. 

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
istanbul Cihangir Kumrulu sokak Kumru apartrmam bodrum kat 

2 numarada iken ikametgahm1 terketmesile halen ikametgah1 me~hul bulu
nan Mustafa oglu Sayid Pek0enf!: 

Kanmz Zahika Pek.en tarafmdan aleyhinize a<;1lan ihtar d.a.vas1 iize. 
rine nammlZa gonderilen davetiyelere v~rilen cevablarda ikametgahml· 
zm me~hul bulundugu anla~llmakla muhakeme giiniiniin alenen tebligine 
mahkemece karar verilmio olduj!undan bu babdaki muhakemeniz 28/6/ 
939 ~ar§amba saat 9,30 a talik edilmi§ bulundugundan mezkur glin ve 
saatte Ankarada !kinci Asliye Hukuk mahkemesinde hazrr bulunmamz 
veyahud musaddak bir vekil gondermeniz liizumu d.a.vetiye makamma 
kaim olmak iizere usuliin 142 nci maddesi mucibince ilan olunur. •2369· 

(4358) --------------------------------------
Vazifeye da vet 

istanbul Vak1flar Ba~miidiirliigiinden : 
Y1llardanberi tevliyet vazifesine alaka l(ostermiyen ve adresi adaremizce 

malum olm1yan (imam Elhac HafJz Mustafa Ef. bin Elhac Mehmed) vak
fmm miitevellisi Raidenin ilan tarihind.en itibaren on be• giin zarfmda ida
remiz miilhak Vak1flar ~efligine mliracaatla vakfma aid muameleyi takib 
ve hayrr •artlanm ifa etmesi aksi takdirde hakkmda kanuni muamele ya
pw•ca,~ ilan olunur. . ( 4336) 

BUGUN CIKTI 
BU SAYIDA: 

Eaki Tiirk kadm k1yafetleri • Yazltk tomiziye • Rafya itferi • 
Vazo alb • Laatik mayo • Parafin banyosu- 0!< modern yashk· 
Serinletiei ,uruplar • Maaa ortaa1 • 
GUzel blr elide mallk olmak l.;ln 6 kU.;Uk naslhat: 
Kuma,tan !<i!<ekler • Bebegin aokak tak1m1 • Perde kirazlart -
Deniz mayoau • El hahn - Ab ajurlar • Gene k1z robfartntn 
yeni karakterleri • Sofadaki 

Kom,unuzdan memnunmusunuz? 
Yavrunuzun aaghgt • Okuyueulara cevab- Biitiin iflerin patron 
veya reaimlerile biiyiik ilave paftaat 
48 sayfa, U.; renkll reslmler, nefls blr kapak 

gene Tiirk kadm1 ve k1zmm birieik EV-1$'i 
FIATI us KURU~ 

r.uMliURfYET 17 Haziran 1939 

VIND$ARGER 
Hem Radyonuzu l,letlr 

hem de evlnlzl tenvlreder 

"ADRiA Ti CA, 
S. A. N. servislerinin tekemmiil 

programm1 miiteakiben 9 haziran 
939 tarihinde Adr1yatik denizi Ji. 
manlan haftahk ekspres hattmm 
kii§ad resmini icra etmi§tir. Bu 
hafta i§liyecek olan muhte§em, 

«RODh ve <<EGlTTO» 
nam vapurlar iSTANBUL - VENE· 
D!K yo!tuluk mi.iddetini bir giin 
lasaltacakllrlar. 

Her cuma giinii saat 10 da Galata 
nhllmmdan PiRE (24 sa at), (BRIN
D!Zi, VENEDiK ve TRiYESTE !~in 
hareket. l;)irr.diye kadar tatbik edil
mekte olan bile! fiatlarmda hi~bir 
tebeddiil yoktur. PARiS ve LON
ORA i in tenzilath do· biletler. 

Ankara ikinci asliye hukuk mahkeme
sinden: 

istanbul, Beyoglu, Ni§anta~t, Me~ • 
tiyet mahallesi, Kodaman sokak (65) 
No. da Sanih Sandal kans1 Makbuleye: 

Kocamz Sanih Sandahn aleyhinize 
a~tlg1 ihtar davasmm yevmi muhake • 
mesi i~in yukanda yaz1h adresinize gon· 
derilen davetiyeye verilen miiba§ir me§· 
ruhatma gore, mezkur haneyi terkede
rek ikametgahmlZln m~hul bulundugu 
anla§Ilml§ oldugundan bu husustaki du
rll§mamz 30/6/939 cuma saat 10 a taHk 
edilmi§ bulundugundan mezkur giin ve 
saatte Ankara asliye ikinci hukuk mah
kemesinde haztr bulunmamz ve yahut 
musaddak bir vekil gondermeniz liizumu 
davetiye makamma kaim olmak iizere 
usuliin 142 nci maddesi mucibince i!an 
olunur. 

Goulendrla Kardettler Limited 
Yunen Trasatlantlk haHt 

( 27,000 Tonluk ) 

«NEA HELLAS» 
Liiks Transatlantik vapuru tern 
muzun 1 inde ve saat 16 da 

PlREDEN. NEVYORKA 
dog-ru hareket edecektir. Yolcu ve 
emtiai ticariye kabul olunur. Taf
silat i~in Galatada Salon caddesin
de ikttsad han altmda K. Sisk1di 
acentasma miiracaat. Telefon: 42612 

Ke§an hukuk mahkemesinden: 
ipsala kazasmm ibriktepe nahiyesin

den Mustafa laz1 Ay§e Gok tarafmdan 
miiddeaaleyh mezkfu nahiyeden Salih 
oglu Yusuf Gok aleyhine ikame olunan 
bo§anma davasmm yevmi muhakemesi 
olarak tayin olunan 7/6/939 ~ar§amba 
giinii i~in miiddeaaleyh namma gonde -
rilen davetiyenin merkumun ikametga
hl me~hul bulundugundan bilateblig ia
de k1lmdtg1 mi.iba§irin olbabdaki me§· 
ruhatmdan anla§IImasma davac1 ilanen 
tcbligat yap1lmasml istemi§ olmasma 
binaen miiddeaaleyh Yusufa ilan sure -
tile tebligat yaptlmasma ve olbabdaki 
muhakemenin 17/7/939 pazartesi giinii 
saat 14 e talikma kara.r verilmi§ oldu • 
gundan yevmi muayyenei mezkfuda da
vacmm bizzat Ke§an asliye hukuk mah
kemesine gelmesi veya tarafmdan mu • 
saddak bir vekil gondermesi, aksi tak
dirde hakkmdaki muhakemenin g>yaben 
goriilece~i teblig makamma kaim olmak 
iizere hukuk usulii muhakemeleri ka -
nununun 141 - 142 nci maddeleri muci· 
bince ilan olunur. 

Sahib w Bapnull.arrlrf: Yunm Nodi 
Umuml ne§Tit!Gtt 144r• et!<m Ycza l1lert 

Mlldllrll: Hihmet Mlinil Vl6en 

EViNPE ~ CET?EYANI OlMAYANJ.APA 
~IIKiPSi"r 2 iPEA~ 

RADYO 
( iSTEYENLERE .f(ATAl OaLIU~,-PiftiASJZ) 

GOND~QILIR. .. -

SPA~TON 649 61. TiP MARKONi ... 00 TiP 

8 lambalo 18 dan 2000 m. dalgalo 

Yaln•z 8 voltluk blr aklimlilatorle l,ler 

5 lambalo 16 dan 2000 m. dalgalo 

6 istasyon l~ln otomatik ayar tertibat1 vardlr 
120 wDith.llc blr pll "• 2 voltJulc lbjr •kUmQiaterte lf'er. 

• i . 
VE ACENTELERINOE: 

s 
• 

502 'isTile&.AL-.CAD 
&EYOGLU 

iktisad Vekaletinden : 
1 - Halen F. 0. B. Zonguldak 17 lira 25 kuru0 olan bir ton Somikok 

komiirii fiatlar1 15/6/939 dan itibaren Zonguldakta limand.a. veya istasyonda 
teslim ( tahmil masra£1 dahil) 15 lira olarak tespit edilmi0tir. 

2 - Ankara, istanbul, !zmir ve cok miktarda somikok istihlak eden 
dij!er •ehirlerde rnahalli fiatlar yukandaki F. 0. B. fiat esasma gore ve 
zaruri masraflar ilavesi suretile Belediyelerce tayin ve ilan olunacaktrr. 

• 2267 • ( 4197 ) 

KANZUK 
TER ·POD 'RASI 

BOROSALiNA 
Koltukalll ve ayak te."rlemelerlni . 'kat'iyen zarar 
v.-r,..., .. d.,n keser. K 'okuyu giderir, BOROSALINA 
kullanmakla elbise ve c;;:oraplarm1z1 da harabiyet· 

• -";'. • '' OF • ,o 0° 
0 

:":'"- - • • t ' o 

ten kurtarm1~ olursunuz. Eczanelerden· aray1n1%. , . . .. 

INGILiZ KANZUK ECZANESI- Beyoglu, Istanbul 

Birecik Belediyesinden : 
1 - Birecikte yap1lacak su tesisah projesi 22/5/939 tarihinden bir ay 

miiddetle pazarhk suretile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - isteklilerin Belediyeye miiracaatlrri. ( 3765) 

I Konya asliye hukuk hakmiliginden: 
Konyarun Piirc;iiklii mahallesinden 

Osman laZl Hacer vekili avukat Ali 
Hayda.r Eralp tarafmdan !stanbulda Be
§ikta§ta Ekmekc;iba§t Kiri§hane sokagm• 
da 15 numarah hanede miitekaid yiiz· 
ba~1 Mehmed Nuri aleyhine kanunu 
medeninin mer'iyetinden once yani 339 
senesi kanunusani ay1 i~inde miivekkili 
mezbureyi mliddeaaleyh tatlik etmi§ ol· 
du~undan bilmuhakeme talakm siibu • 
tuna karar verilmesi hakkmda bilveka· 
le ikame olunan dava lizerine miiddea • 
aleyh mezbur Mehmed Nurinin ikam~t· 
gahmm mec;hul oldugundan dava arzu· 
hali sureti !stanbulda miinte§ir Cum • 
huriyet gazetesi vasttasile ilanen teblig 
edildigi halde esas davaya on giin i~inde 
cevab verilmediginden muhakeme 28/6/ 
939 ~af§amba giinli saat 9 a bJraklidJl!m· 
dan yevmi mezkfu ve saatte Konya as· 
liye hukuk mahkemesinde bizzat ve 
yahut musaddak bir vekil gonderilme•i, 
aksi takdirde muhakemenin g>yaben ic
ra edilecegi davetiye varakasmm tebHgt 
makamma kaim olmak iizere ilan olu· 
nur. 

DOKTOR 
~OKRO MEHMED SEKBAN 

Gurebe heatene•l cllt ve zDhrevl 
he•tellklaro ••b•k heklml 

Cafaloglunda, Kapahf1nn katfliJOda 
No. 30 Telefon • 21614. 

Herg(ln aaat 10-13ve16 -18 kadar 

TESHiN KOKU 
Ankara Memurlar Kooperatif ~irketi tarafmdan her sene oldugu gibi bu 

sene de kiilliyetli miktarda getirilen en iyi cins 

ALMAN KOKU 
DEPODA teslim 

T 0 N U 21,/
2 

liradan sablmaktad~r. 
Kur~un miihiirlii ~uvallar i~inde evlere kadar da teslim edilir. 

MUracaat yerl : 

Ankara Memurlar Kooperatif $irketi istanbul 
irtibat burosu 

Sirkecide Y ahko~kii caddesinde Lim an ham kar~1smda Miihiirdar zade 
hamnda No. 32 Telefon: 23074 

Kuru.;e,mede Altln.;apada 2 No. lu Kooperatlf deposu, Tel : 

ALMAN 
Radyolar1nda 
Miihin T enzilat 

SUPER 11 W78 
T e~hir ve sah~ salonu 

Galata Karakoy Palas No. 16 


