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Mfzszr ljar~ciye Nazzrz radyo Z8 S8f fa yeni e e er 
«Tarihi, uzun bir zaman TUrk imparatorlugunun tarihine 

karismis olan ve bugiin istiklaline sahib bulunan M1su, 
' ' 

apon ar, 1n e 1 

liman1 da diin i~gal 
son a~1k 
ettiler 

yeni Tiirkiyenin sulh~u ve sad1k bir dostudur>> ···························································· 
Londra'da yaptlan iTALYAN 

askeri miizakereler 

Tiirk - ingiliz • Leh ko· 
nu~malari bitmek iizere 

Londra 21 (Hususi) - 1ngiliz • 
Tiirk ve lngiliz - Leh erkamharbiye he
yetleri arasmda crreyan etmekte alan 
rniizakereler hitam bulmak iizerrdir. Ba1· 
vekil Y,mberlayn Avam kamarasmm bu
giinkii celsesinde bu miizakerelerden bah
sederek demi1tir ki: 

«- Tiirk ve Leh erkimharbiye he -
yetlerile fngiliz rrkanJharbiyesi arasmda 
cereyan etmekte ohn miizakerelere mu
cibi memnuniyet 1ekilde devam edilmek
tedir. Bu hususta izahat vermek umumi 
menfaatlere uygun dri>;ildir.» ............................................................ 
Y alova kaphcalari 

i,Ietmeye aid 
enciimenden 

layiha 
~Ikh 
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Tien-<;in'deki imtiyazh mtntakayJ gosterir kroki 

lngiliz Hariciye Naz1r1 
vaziyeti izah ediyor 

-------

Muhterem mi1afirimiz, Ebedi ~elin manevi huzuruna girerken Ankara 21 (Telefonla) - Yalova 
kaphcalannm, i1letmesi ve kapltcalann 
inki af i1inin S1hhat ve f~timai Muavenet 
Yekaletine devri hakkmdaki layiha Mec
l;.in alakah enLum lennd n ge.;erek $On 
1tklini ald1. Miilga Drnizbank hizmetle
ri arasmda idare edilmekte olan te§ekkul
l.rden Y alova kapltcalanndan maadas1 
Miinakalat Vekaletine bagh idarelere 

« Hiikumetimiz, 
derece nazik 

arbrmak 

Japonya'nm, esasen son 
olan vaziyeti daha fazla 
istemedigine kanidir » 

M1s1r ulkesinden 
Balkanlara kadar 

Sulh cephe1inin afikar kudreti kar· 
ftarnda biz, Avrupa uluklartnt ka· 
rartan bulutlart ge~ici teliikki et· 

mekte hala tsrar ediyoruz-

-Ankara: 20 haziran
rr==\\ aha once Tuna iizerinde Yugos· 
l!::::::V lavya Hariciye Nazm <::in~ar 

Markovi~'le konu§mu§ olaP Ru
manya Hariciye Nazm ve Balkan An· 
tanh konseyinin 1imdiki reisi Gafenko ahi
rrn Ankara ve Atinay1 da ziyarrtle Bal
kanlara aid turnesini ikmal ederken gene 
M1s1r Kralhgt Hariciye N azm Abdiil
fettah Y ahya Pa§a Tiirkiyeden ba1hyan 
miimasil bir turneye ba§laml§ bulunuyor. 
En samimi kabuller ve en heyecanh ku
caklaytjlarla temayiiz eden bu ziyaretler 
!arki Akdeniz vr Balkan devletlerinin 
aralarmda zaten mevcud kuvvetli dostluk 
rabttalanm ~ok s1k1 bir trsaniidle takviye
ye liizum gordiiklerinin ifadesidir. 

M1s1r da dahil oldugu halde Y akm1a•k 
miitesanid memleketleri 1imalde biiyiik 
Rus komjumuzun ve 1arkta Sadabad 
Pakll drYletlerinin en kat'i emniyrt ve 
muzaheretlrrile miieyyeddir. Kiireiarzm 
bu kadar geni~ bir mmtakasma yay1lm1§ 
olan milletlrr kiitlesi Balkanlarla Akdeniz 
devletlerinin ve binnefis Akdenizin -ve 
bittabi Karadenizin de- selamet ve emni
yetile rn hayati bir ehemmiyetle alakadar 
bulunuyorlar. 

Baz1 ittifaklar kendi kudretlerini nii
fus yrkiinile tebariiz ettirerek 150 - 160 
milyondan bahsediyorlar. Ayni keyfiyeti 
bizim taraf i~in de tebariiz ettirmekligimiz 
lazJm gelse bizim lehimize olarak ~1kacak 
yekiinlann her tiirlii mukayeoeyi giiliinc 
k.!acak bir azametle tecelli ettigi goriiliir. 
1jte rakamlar: 

Sarki Akdenizin MtSir dahil Balkan 
An tanh devletleri niifusu 80 mil yon! Bu
n a Sadabad Pakllnln diger devletleri nii
fusu olan 30 milyonu da ilave edersenil 
yekun II 0 milyona vanr. 

Buna fngiliz • Rus anla§maSI olsun ol
maSin Balkanlarla Kara ve Ak denizlerde 
en hayati alakaSJ bulunan Sovyetler devle
tinin 170 milyon niifusunu da ilave eder
seniz yekiin 280 milyon miktanna yiikse
lir. 

Buna 35 milyon niifusu ile Polonyay1 
katar, lngiltere ile Fransay1 da yalmz 135 
rnilyon niifus diye ahrsak sulh cephesi 
rniitesanid devletlerinin 450 milyon nii
fusluk bir kiitle lejkil etmekte olduklarml 

YUNUS NADI 
LArkaSI Sa. 9 siitun 6 dal 

k karada 
resmi bir teblig ne§redildi 

Hong-Kong, 21 (a.a.) - Japonlar, 
Suvatov civannda sahilin ik, noktastna as
ker ~Jkarml§llr. ]apon k1t'alan 1ehre dog
ru yiiriimektedir. <::in k1t' alan, J apon ktt
alanna karjl hafif mukavemet goster-

mektedir Bu abah, Japon bahriye rna· 
kamlan, Suvatov'dakt askeri harekat do
layJSile bu limana girmemelerini ii~ lngi• 
liz gemisine tavsiye rtmi1 ve bu gemileri 

[Arkas• Sa. 9 siltun 5 tel 
A 

Abdu''lfettah Yahya Pa!l.a, diin Orman Ciftlig~ ini devredilmi,ti. Kaphcalann hu<usi rna hi -
'{ - yet ve icab1 nazan dikkate almarak S1h- Mecliste diin hararetli 

miinaka§alar oldu 
gezdi, iran Biiyu'"k Elrisinin ziyafetinde bulundu hiye Vekaletine bagh bir ijletme idarrsi 

~ halinde yiiriitiilmesi, enciimenlerce de 
Ankara 21 (a.a.) - Muhterem mtsafi- ,... 

rimiz M!Slr Hariciye Naztn Abdiilfettah 
Yahya Pa~a. bugiin, ogleden evvel Or -
man ~iftligini vc Yiiksek Z1raat Enstitii-

I muvaflk goriilmii,tiir. Layihamn aldJg1 I son 1ekle gore Y alova kazaSJ dahilinde o-

Jerini gezmi§lerdir. 
iran biiyiik el~isi ekselans Ha!il Fa -

himi, muhterem misafirimiz §erefinc 
biiyiik el~ilikte bir ogle yemegi vermi§
lerdir. 

Muhterem misalirimizin 
radyodaki hitabesi 

Abdiilfettah Yahya Pa§a, saat 16 30 da 
Ankara radyo merkczini ziyaret etmi§· 
tir. Burada Miinakalat Vekili Ali <;e
tinkaya tarafmdan ka111lanarak §eref
Jerinc tertib cdilen hususi konserde ha
z•r bulunmu§tur'. Konserin sonunda Ek
selans AbdUI!ettah Yahya Pa§a, Tiirk 
milletine a§ag.daki hitabcde bulunmu§· 
tur; 

c- Tiirk halkma, M!Sir halkmm kar
de~ seHimlanm sunmak, M1s1r Hariciye 
Nazm i~in bir zevk ve §eref te§kil eder. 
:;;anh tarihi bir~ok §Crefli hadiselcrle be
zcnrni§ olan. karde§. biiyiik milletin top
raklarma ayak basarkcn, biitiin dU§iin-

r Arkast Sa. 9 siitun 5 te1 

.. 

Diin aksam radyoda miihim bir bitabe 
irad eden Abdiilfettab Yabya Pasa 
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lup, Heyeti Vekilrce mu<addak harita - Diinkii miizakerelerin merkezi sikletini te!l.kil 
smda gosterilen, hudud i~indeki devlete Y 

aid SICak Ve SOguk SU kaynakJariJe kaph• eden harem kanununun muvakkat maddeleri 
·Calarm, bunlara aid binalann, tesisatm ve 

arazinin isti<mar, intifa ve idaresi biitiin kabul edilmiyerek enciimene iade olundu 
hukuk ve vecaibile Sthhat Yekaletine 
devrolunacak Ye Y alova kaphcalan i~ - Ankara, 21 (T elefonla) - Biiyiik I hamlad1g1 mazbata okundu. 1nhisarlar 
letme idaresi namile hiikmi §ahsiyeti haiz Millet Meclisi bugiinkii toplanhsmda ve Demiryollan umum miidiirlerine ala-
bir te<ekkiil viicude getirilecektir. Harita da memurlar baremini miizakereye de- caklan iicretten ba1ka ayda l 00 liraya 
haricinde kalan devlete aid araziden Iii - vam etti ye yalmz muvakkat 2 nci mad- kadar tazminat verilmesi hakk1ndaki 
7Um goriilecek kJSlmlar icabmda Heyeti de iizrrinde saatlerce ~·h,hktan <onra nkrayl enciimen de maddeden ~·karml~-
Yekile kararile, buna ilave edilebilecek- kanununun miizakeresine devam etmek II. Bundan ba,ka 25 inci madde }eni-
tir. iizere celseyi cumaya b~rakn. den yazllmlf, bu maddenin ikinci ftl:-

Bu sa~anin S1hhat Vekaletince tayin Ruznamenin ilk maddeleri gorii1iile- ras1 layihanm 7 nci muvakkat madde-
edilecek mmtakalannda hususi me<ken, rrk ma harem kanununa gelince layi- sile alakadar oldugundan yeniden ha-
otel. pan•iyon, kapah eglence yerleri. ka- hanm Biit~e enciimenine gonderilmi1 Zlrlanmljll. Enciimenden gelen 18 inci• 
zino, lokanta ve diikkan in1a ve tesis et- olan maddeleri hakkmda enciimenin (Arkast Sa. 9 siitun 1 del 
mek isteyenlere paras1z olara k hazineye ~o,;,;.;,;,;.;,;;;;,;ii,;;;;;;,;.,;,;,;;,;;;;;;;-....;;;o;; _________ .,.. _______ ,. 
aid araziden liizumu kadar ar<a ferag ve 
tern lik edilebilecektir. Y almz ikinci mad
dede bu ferag ve temlike aid baz1 1artlar 
tespit edilmi,tir. 

Her bin a i~in paraSIZ verilecek arsa mik 
dan 2000 lllelre murabbam1 ge~emiye-

Moskovada yap1l an miizakereler cekti:- . _ . 
Lay1ha kanunlajhgt takd~rde 1 tem-

F ransa, ~imali Afrikada 
miihim tedbirler al1yor 

Fas'a giderek 
edecek 

Ba~vekil Daladye, yakmda 
askeri haz1rhklan tefti~ 

muzdan itibaren muteber olacakt~r. 

Bir anla§maya varilmasi ·v~~~ii~~ ..... h~kk~·~~i~ 
ihtimalleri kuvvetlendi yeni hi~ layiha 

Balbk devletlerine verilmesi istenen 
• garantl, kat'i neticeyi geciktiriyor 

Moskova mUzakerelerini idare eden dart diplomat 
Molotof Strang Seeds Naggiar 

_(Y az111 ~ nci •ahilemizde). 

Tahakkuk usullerini 
degi~tiren layiha 

Meclise verildi 
Ankara 21 (T elefonla) - Muhtelif 

vergilerin tarh ve tahakkuk usullerini bir
lejtiren bir kanun projesi ge~en sene 
Meclise verilmi§ti, hiikiimet, daha az mad 
deli bir layihay1 yeniden Meclise vermij· 
tir. Bu layihamn Meclis kapanmadan ev· 
vel ~1kanlmas1 i~in, Maliye Vekili F uad 
Agrah bugiin heyeti umumiyede soz ala • 
rak §U beyanatta bulundu: 

«- Yergilerimizin tarh ve tahakkuk 
usullerini miimkiin oldugu kadar basitle!
tirecek ve miikelleflere de kolayhk temin 

{Arkasa sa. 3 siltun 6 da) 

Elyevm Parisle bulunan Fas Sultam Fransada istikbal edilirken 
(Yaz11t 3 iincii 1ahilemizde) 
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( ~ehir ve Memleket Haberleri ) • Siyasi icmal 
Eski ihtiyat zabitleri 

T arihi roman: 61 

istanbulda karga~hklar 
y azan: Kadircan Kafh Memur olanlarm terfih

eksik olmadtgi gibi leri ~areleri ara,tmlacak 
Anadolu e~kiyasile de esasb 

me~gul olunamtyordu 
surette 

Bu mada Murtaza Aga da ahulara 
bakmak iizere konaga ahm0ca ~ok >evin
di; biiliin cansikinhSinl savd1. 

Belgradda bulunan Lala Mehmed 
Pa§a, Dervi§ Pa§amn padisah UL~rinde
ki niifuzunu duymu~lu. S1k s1k buna dair 
raporlar al1yordu. Onu lslanbuldan uzak
la~tumak lallm geldigini anlami§tl. Bu, 
Dervi& Pa1a hakkmda Padi~aha k0tii siiz
ler siiylemekle miimkiin degildi! <;:iinkii 
inand1rabilecegi ~ok ~iipheliydi. F aka I 
Dervi§ Pa~ay1 melhederek ~ok miihim 
lakin uzak bir vazifeye Ia yin ettirirse kim
se bir§ey diyemezdi. Bu da ancak fran 
veya Macaristan ordulanndan birinin ser
darhgi olabilirdi. 

Dervi& Pa,amn kendisinin yerine ta
ym olunmasma istese: 

- Korktun, harbden ka~JYOrsun! 
Diyenler bulunurdu. Zaten bu kadar 

y1ldanberi Avusturya ile yaptlg1 harblere 
son vermek i<;in <;ah§tigi, maksada hemen 
hemen ulajtlgi bir mada Dervi1 Pa,ayi 
buraya getirmek devlet i<;in hayuh ol
mazdi. Lakin lran hududunda sulh ihli
malleri hemen hemen yoktu. 

Dervi! Pa§a da Padi§aha: 
- Sadnazamm lstanbulda bulunmas1, 

lran ve Macaristan seferlerini buradan i
dare etmesi daha laz1mdiT. 

Dedikten sonra hemen ilave ediyordu: 
- Lakin Lala Mehmed Pa,amn Ma

caristandan, Sinan P a§antn da lrandan 
aynlmalan hi<; dogru olmaz. Onlar gene 
serdar olarak kal.mahd1r. 

Birinci Ahmed Lala Mehmed Papy1 
seviyordu. Bu hamiyetli ;e tedbirli ve
zir o zamana kadar ba1kalannm kuman
dasmda birc;ok ac1 bozgunluklara ugrayan 
orduyu diizeltmi1, «Usturgon fethi>> gibi 
parlak bir zafer kazanarak devletin ve as
kerin yiiziinii giildiirmiijtii. Ancak yillar
danberi kaymakamlarla idare olunan is
tanbulda karga&aiiklar eksik olmarhg1 gi
bi Anadolu e1kiyasile de esash surette 
me§gu] olunam1yordu. Bu itibarla Sadn

dmlar arasmda kadm gibi ge~en ~ocukluk 
hayallmn tesirlerini biisbiiliin gidermis de
~ildi. 

Mahfiruz Sultan padi,ahm hamami
m kendi elile hamlami&, lakin arzulan
na ragmen, basba&a kalmaktan sakmmi§• 
t1. Hasretin §ahlandJTd!i!J kml hm1, klZII 
odanm kam~IIayici dekoru ve GiidJTtJci 
amber kokulan i~inde, maksada giden 
bir koprii gibi kullanmak isliyordu. 

Y emekten sonra Kizlaragasi kirmiZI 
bir bohGayi padi&aha sundu: 

-.- Haseki Sultamn hediyesidir. 
l~inden altm ve inci ijlemeli kllm!Zl 

bir elbise, i~i samur kiirklii bir kaftan ~·k-
1!. Birinci Ahmed onu dikkalle ve hayran 
hayran gozden ge<;ird(; dikislerine, na
kislanna, elmash diigmelel1ne uzun uzun 
bakh: 

- <;:ok hos! Hemen giymek dilerim. 
Giyindi ve aynanm karsismda kendisi

ni seyretli. Daha giizel, daha giirbiiz, da
ha heybetli goriiniiyordu. 

0 mada Mahfiruz Sultanm bir tezke
re>i geldi: 

«- Benim devletlu hiinkanm; o kii
~iik hediyemi kabul etmekle camma can 
kalbn. Senin i~in ve elbiseye uygun ola
rak do§etmi§ oldugum oday1 da §ereflrn· 
dirirsen iki cihanda bu cariyenden bahti
yar bir insan daha bulunmiyacaktiT.» 

Birinci Ahmed, zaten onu iizlemi§ti; 
hemen sevgilisinin dairesine dogru yiirii
dii. Kap1dan girdigi zaman kendisini ko
caman bir yakutun oyulmasile meydana 
gelmi~ gibi ferah ve zarif bir odada bul
du. Kubbesi gok mavisi idi; or ada bir 
hila! ve bir~ok irili ufakh yildizlar parh
yordu; o kadar derin ve canh idi ki Ia
van degil, goklerin ger~ekten bir par~a
siydi. DI§anda k1s riizgarlarmm, kara bu
lutlann ve kefen rengi karl ann ruhlan <;ig
nedigi zamanlarda bu derin ve panlhh 
Iavan altmda bulunmak derin bir haz ve 
rahalhk verecekti. 

azamin !stanbulda bulunmas1 fikrini dog- SITma sa,akh kJTmlZI pcrdeler; mma 
ru buluyordu. 0 kadar ki . bir. a~ah~ hu ,n iJl~.i§~e.rqeli Y.a.!IIk yii~l~ri, ~cdir oxtii• 
vazifeyi Dervi1 Pa1aya vermeyi bile dii- lexi; 1uraya buraya atJimi! olan knmm 
!iindii; bununla beraber Lala Mehmed Jllinderl~ •• kir.plli\1 gUI aga,qnd.m fild.i:i 
Pajayi azletmek de istemiyordu. Kendi- kakmah peyke ve masae1ldar, kiTm1Zl bir 
smm: divan, kiTmiZI ipekten hab, brmlZI cam 

- Ben burada serdarhkla kalal'lm! ardmda azgm bir ihtiras giQi k1vranan a-
Demesini bekliyordu. - levier ... 
Pe~evi !brahim Efendinin Lala Meh- Ko!elerdeki kirmiZI mumlarla kubbe-

med Pa1a agzmdan soyledigi dokunakh ye as1h olan avizeden dagiian I!Iklar tit
ve derdli siizlere verdigi cevab1 unutma- redik<;e kum!Zl kadife ve &allardaki inci
mi§II. ler, mmalar ve altmlar, mavi kubbede-

Kendisinin devlet ve §Crefini yiikselten ki YJidizlar sanki canlamyordu. 
boyle bir adam1 nas1l azledebilirdi. Birinci Ahmed her tarafa hayran hay-

hte o mada, Cagaloglu Sin an Pa1a ran bakJYor; ikide bir Mahfiruza done
son bozgundan ~ok iiziilerek DiyarbakiTa rek onu da uzun uzun seyretmekten derin 
~ekilirken iildii. bir haz duydugunu her halile anlahyor

Bu haber lstanbula geldigi zaman du. 
Dervi! Pa1a ~ok sevindi: - Buyur Sultamm! 

- Lala Mehmed Pa,ayi Iran hudu- Mahfiruz onu altm ve inci ijlemeli di-
duna serdar yaphrmah, arhk oradan do- van a oturttu; sonra kap1 oniinde elpen· 

nemez! ~e divan duran Canfeda kad1nla iki ha-
Eger Padi1aha Iran seferini de ancak d1m agasma bir i1aret yaph. Onlar dJ§a

boyle tedbir sabibi bir vezirin iyilikle so- n ~Ikhlar ve birdenbire oday1 kiVTak ve 
na erdirebilecegini soylerse ho1 goriilece- oynak bir mJlsiki doldurdu. Birinci Ah
gine 1iiphe yoktu. med ba§m! rasgele bir tarafa ~t~virdi, o 

Sinan Pa1amn iiliim haberi Belgrada kadar ho§una giden bu seslerin o laraftan 
vard1g1 zaman da Lala Mehmcd Pa§a geldigini sanmi§h, aldandigmi <;abuk sez
foyle dii§iindii: di; lakin her tara fa kulak verdigi halde 

- Mademki Hiinkann Dervi& Pa- nereden geldigini anlayamad1. Bu ma
§aya itimad1 vard1r, !ran seferini iyilikle da sagdaki duvann ortas1 kimiidadJ ve 
sona erdirebilmek i~in onun serdar yap1l- kii~iik bir kap1 kadar yeri a<;Jlarak kirmi
masi kafi gelecegini yazanm, o da y1k1- z1 tiillere biiriinmii§ olan gene bir k1z go
IIr giderl riindii; ihtirash titreyi§ler, bvrak SI~ra-

Bur<ada on diirt giin kalan Padi1ah, Yislar, bazan yalvaran ve bazan isyan e
lstanbtua, ba§ardigi i§lerden gurur duya- den iestlerle bir Arab dans1 yapmaga 
rak donmii§tii. Dervi& Pa§a ona son y1l · ba§ladJ. 
larda esi goriilmemi§ derecede parlak ve Birinci Ammed Mahfiruzun ell:rini 
kalabahk bir istikbal merasimi yapmi§, avuclarmm i~ine, kumral sa~h giizel ba-
bir kat daha giize girmi§ti. §Inl giigsiine alm11 ok&ayordu. 

Mahfiruz yiiziinde ve gozlerinde en Dansm1 bitiren k1z geldigi yerden kay-
lath renk ve giiliimsemeyi aksettirdi: boldu. 

- Benim §evketlu hiinkanm, saghk- Bu sefer ii~ tanesi birden ~Ikh; daha 
Ia dondiigiine bin siikiir ... Gonliim laze sonra bunlar bes oldu; pado§ah onlarm 
hay at buldu; miibarek ayagma yiizler sii- arzulan kam<;IIayan k1vnh§lan kars•smda 
reyim ! M ahfiruzu kendine dogru daha ~ok ~eki-

Diye, etek opmek i~in kostu. Birinci yor; amber kokusundan biisbiitiin sahla
Ammedin de yiiziinde ve gozlerinde ayni nan ihtiraslarm akmhsma kendini vererek 
akisler giiriildii. Ba&tao;. ayaga kadar r.ltm yiiziinii sevgilisinin dalgah kumral sa~
islemeli ye&iller giyen, dalgah kumral Ianna giimiiyordu. 
sa~lann1 omuzlarma dokmii§ olan gene <;;:ok ge<;meden d ans eden ':1zlar go
kadmi hemen ellerinden tuttu; birka;; da- riinmez oldular. Miizik sustu ve k.z1l o
kika hayran hayran seyretti: dada, yalmz kizii ihtiraslarm fi k~tdam&-

- Benim biricik mahim, benim es- smdan ~Ikan kesik sesler kaldi. 
siz mihrim I Sand1m ki meleklerin meli- Ertesi gun iigleye dogru uyanan gene 
kesi cennetten inmis! SC',ll var iken bahar padi§ahm yiiziinde, kanm1s bir ruhun, en 
ne laz1m! Sen sag iken ben kuluna giil duru saadelin aydmhk ve beyaz fecri var
ve biilbiil ne gerek! d1. Sevgilisini bir defa daha kucaklarken 

Sonra onu kucakladi; yanaklanndan sordu: 

uzun uzun iiptii. - Ben yokken omriin nice ge~mi§-
Birinci Ahmed on alt1 yasmda bulu- tir? Kaymakam P a1a ;vazifeoini yapmi§ 

nuyordu. Fa kat iki sene iinceye kadar ku- mid IT? 
rak bir kosede ya§adii!J i~in solgun ve CI- - Sinan Pa&a. bunak bir zavaliJdiT. 
hz olan bu fidan &imdi adamakJlli serpil- Boyle iken dolab ~evi rmek i•termi,! 
mi§, erkek olmu§tu. Bununla beraber ka- [ Arkas• var ] 

Vaktile lise veya yiiksek mektebler~ 
talebe iken Biiyiik Harbde yedek subay 
olarak askere almanlar vatani vazife kar
&Ismda tahsillerini yanda buakhklarm -
dan bilahare magdur vaziyete dii&mii; -
lerdi. Halen memur olan bu gibilerin bu 
magduriyetlerinin oniine ge~mek iizerc 
vaki taleb iizerine Arzuhal ve Milli Mii
dafaa enciimenleri tetkiklere ba,lamislar
d~t. tleri siiriilen sekle gore, yiiksek tah
silden almanlardan bugiin mernur olan
lar baremde mezunlar arasmda yer ala
caklar, lise ve diger muadili mektebler
den aynlanlar ise bulunduklan memuri
yetlerde hirer derece terfi ettirilecekler -
dir. 

DENIZ ISLER/ 

Donanmam1z Biiyiikada 
onlerinde 

Ba§ta Yavuz oldugu halde donanma -
m1z birkao; giindenberi Ada · iinlcrinde 
bulunmaktad1r. Donanmanm Adaya ge
li§i miinasebetile kaymakam vekili Ke
mal, Yavuza giderek Amiral :;;ukrii 0-
kam resmen ziyaret etmi§ ve top atii
mak suretile ka~Ilanmi§hr. Miiteak1ben 
Amiral :;;ukrii Okan da karaya <;1karalt 
kaymakam1 makammda ziyaret etmi§
tir. 

Ada ve Y alova hatlarmm 
yaz tarifesi 

Adalar, Anadolu ve Yalova hatlanmn 
yaz tarifeleri temmuz ba§mdan itibaren 
tatbik edilmege ba§lanacaktir. Yeni ta -
rifeye gore Biiyiikadadan adi giinlerde 
son vapur 20,30 da, pazar giinleri 22,30 
da hareket edecektir. 

Yalovaya her giin i~in ii<; posta tahsis 
edilmi§tir. !stanbuldan Yalovaya 9, 13,30, 
18 ve Yalovadan da istanbula 6,30, 13,10 
ve 17 de hirer vapur kalkacakbr. Ana -
dolu hattma da s1k postalar konmu~tur. 

Denizcilerin ziyafeti 
Temmuzun biri, denizciler bayraml 

olmas1 miinasebetile o giin Ankara va -
purunda saat 13 ten 15 e kadar devam 
etmek iizere kaplan ve makinistler tara
fmdan bir ~ay ziyafeti verilecektir. Bu 
ziyafete biitiin denizciler davet oluna -
cakhr. 

Denizyollar1 i§letme miidiirii 
Temmuzun birinde i§e ba§hyacak olan 

Devlet Denizyollar1 !§ietme miidiirlii -
gune Denizbank ba§ enspektiirii N asuhi 
tayin edilmi§tir. Denizyollar1 ve Liman 
i§letme umum miidiirliiklerinin yeni 
kadrolan iiniimiizdeki pazartesi giinii 
teblig edilecektir. 

KVLTOR ISLER/ 

Muallimlerin tatil program1 
Yaz tatili esnasmda muallimlerin isti

fade etmeleri i~in a<;IIacak kurslarla vi
lliyet ve Tiirkiye dahilinde tertib edilen 
gezilere aid program! haz1rlamak iizere 
~ah§an komisyon bir biiro§iir ne§ret -
mi§tir. Faaliyet program1 §U su:retle tes
pit edilmi§tir: 

Resim - i§ kursu (Fmd1kh 13 iincii 
ilkmektebde), 17 temmuzda, miizik 
kursu (istanbul birinci ilkmektebde), 
18 temmuzda, jimnastik kursu (istanbul 
k1z lisesinde), 19 temmuzda, fotografo;I
hk kursu (istanbul 44 iincii ilkmek -
tebde) 18 temmuzda ao;Iiacakhr. 

Aynca dokuzu vilayet dal'\ilinde, biri 
Karadeniz sahillerinde olmak iizere on 
tane de gezi tertib edilmi§tir. 

:;;ehir gezilerinin yapilacagi tarhiler, 
hareket saatleri, giiriilecek yerler bu 
programda giisterilmi§tir. 

17 agustosta miifetti§ :;;efik Ba/lmamn 
ba§kanhgmda ba§byacak olan Karade -
niz gezisi on giin devam edecektir. Ho
paya kadar imtidad edecek olan bu ge
zide Karadenizin me§hur limanlan zi
yaret edilccektir. 

Ortamekteb muallimligi 
imtiham 

Ortamektcb muallimligi imtihanlan 
diin sona ermi§tir. Tiirk<;e grupuna 14, 
tarih- cografya grupuna 17, matematik 
grupuna da 6 muallim girmi§tir. imti -
han evrak1 Maarif Vekaletine gonderil -
mi§tir. Agustosta neticeler belli olduk
tan sonra kazananlar Ankarada a~Ilacak 
olan siizlii imtihana girebileceklerdir. 

Maarif miidiirii ~ileye gitti 
Bu sene a<;Ilacak olan koy yab mek

teblerinin yerlerini tespit etmek iizerc 
miifetti§lerle beraber :;;ne ve Beykoza 
gidcn Maarif miidiirii Tevfik Kut bugiin 
donecektir. --Zavalh yaramaz 

Ayvansarayda Mustafapa§a caddesin· 
de Muhtar sokagmda oturan 11 ya§la -
nnda :;;evket, Edirnekap1 duvarlan ii
zerinde arkada§larile oynarken bir ara
hk muvazenesini kaybederek 6 metre 
yiiksekliginden dii§mii§ ve ba§mdan a
gir surette yaralanmi§br. 

:;;evket, cankurtaran otomobililc :;;i§li 
c;:ocuk hastanesine kaldmlarak tedavi 
altma almmi§br. 

Dogru degil mi? 

Garib bir karar 
Belediye Ikbsad miidiirliigii me

sire yerlerinde fiatlarm nasi! kon
trol edilebilcccgini kom§umuz Bal
kan memleketlerinden sormaya ka
rar ve<rmi§ ve bu maksadla Sofya
ya, Belgrada, Atinaya ve Biikre§e 
miiracaatte bulunmu§ .. 

Garib karar dogrusu! 
Mesire yerlcrinde, Belcdiyenin 

tasdikli tarifesinden, fazla para is
teniyorsa, bunun bin bir tiirlii hal 
§ekli vard1r: 

Mesela, bu nevi miiessese sahib
Jeri, halka aldiklan paraya mukabll 
bir chesab puslasi> vermegc mec -
bur tutulur. Kendisinden fazla fiat 
al!nd1gmdan §ikayet~i olan kimse, 
bu puslay1 cvesika> olarak Beledi
yenin alakadar makamma gi:isterir 
Neticede kabahatli olan cmesirc 
yeri. sahibi §iddetli bir cezaya ~ar
piiir. Bu suretle, ciddi olarak veri
len ve tatbik edilen. nihayet iiciincu 
cezadan sonra ortada halk1 soyan 
bir tek cmesire yeri> kalmaz. 

:;;oyle bir kalemde hatmm1za gel
digi gibi yazdigJmiz yukanki §e
kil, ve belki ondan yuz defa daha 
iyisi1 daha milnasibi, daha mi.iessirj 
bu i§le me§gul olanlar tarafmdan 
dii§iiniildiik<;e kolayca bulunabilir. 

Fakat hi<; §iiphesiz bu vadide en 
son olarak akla gelecek §cy, yaban
CI memleketlere miiracaat edip fi
kir almakt1. 

Belediyemizin miiracaati SofyaYJ, 
Belgrad1, Biik.re§i ve Atinay1 §U son 
giinlerde hayli giildiirmii§tiir, di-
yoruz. j 

Dogru degil mi ? , 

Tarihi ~e,meler 

Belediye, harab ~e~mele· 
rin tamirine karar verdi 
Birka~ defalar, bu siilunlarda, sehri -

mizin harab olan tarihi ~e§meleri~den 
bahsetmi1tik. istanbul Belediyesi, bu ne1· 
riyal! nazan dikkate alarak, alakas:zl•k 
ve babmS!Zhk yiiziinden, tedricen mah

volan bu esk.i eserleri kurtarmaga karar 
t'e~r. Y,,melerin taribi kJYmeti haiz 
olanlan, en ktsa bir zamanda tamir edi-

kcek 'lle>.i.bti~c niipetinde bir k1smma su 
isale olunacaktJT. 

istanbul ~e,meleri, adi ~e§meler ve se
biller olmak iizere iki klSlmdiT. Kurtan

lacak eserler arasmda, san' at k1ymetleri 
yiiksek olan sebillere de yer aynlacakllr. 

Ayasofya kar~Ismdaki O~iinciiahmed 
~e§mesi, Oskiidardaki O~iinciiahmed ~e§
mesi, Galatadaki B ereketzade ~e~mes1, 

T ophane ce§mesi, Azabkap1 ~e&mesi, 
Sultanahmed deki V ilhel m ~e§mesi, 1s -
tanbulun belliba1h tarihi ~e1melerinden -
dir. 

VILAYETTE 

Vilayetin kadrosu 
Vii;iyetin dahiliye kad.rosu alakadar -

lara teblij!' edilmi§tir. Yeni kadroda de
gi§iklik yoktur. 

lmzalar sa bit miirekkeble 
atdacak 

Dahiliye Vekaleti alakadarlara giin -
derdigi bir tamimde imzaya salahiyet -
tar zevatm imzalanru sabit miirekkeble 
atmalan liizumunu teblig etmi§tir. 

V ali, Sular idaresi i~timamda 
bulundu 

V ali ve Belediye ceisi Lutfi K1rdar, 
diin sabah Yalovadan §Chrimize avdet 
ctmi§ ve bir miiddet vilayct ve bir miid
det de Belediyede me§gul olduktan son
ra istanbul Sular idaresine giderek he
yeti idare io;tima1na i§tirak etnnis·tir. 

Kad1n ~orablar1 

Bir heyet yeni tekliflerle 
Ankaraya gidiyor 

<;;:orab fabrikatorlan diin Sanayi Bir
liginde i~tima ederek Ankaraya ii~ ki~i
lik bir heyet gondermege karar vermis -
lerdir. Pazar giinii hareket edecek olan 
heyete Cemil, Osman ve Elva$ Viii se
~ilmi&lerdir. Gaye ipek kadm ~orablar:
mn daha saglam olmasm1 temin etmektir. 
lki kat I 3-15 hakiki ipek ve 60 denye-

1 

den yap1lacak ~orablarla maksadm te -
min edilecegi ileri siiriilmektedir. Simdiki 
GOrablar bir kat 9-1 I inceliginde ipekle 
yapiimaktadir. Y eni §Ckle gore yap1la -
cak GOrablar daha kahn olmakla horaber 
gene Alman miilehasmlann teklifinden 
daha ince olacaktiT. 

SEHIR ISLER/ 

Buz meselesi 
Belediycce buz bayilerinden bazi

lan degi§tirilmi~tir. Buzun her tarafta 
bulunup bulunmadi/li ara§tmlmaktadJr. 

Y eni tiyatro binas1 
Tepcbajmda yap1lacak tiyatro binasi

nm plim1 Belediye !mar biirosunda Le -
man tarafmdan hazirlanmaktadir. Bu 
bina evvelce de yazlldigi iizere Asri si
nemanm oldugu yerde yapilacaktJr. Gar
denbann da ayni mahalde yapilmasJ 
mutasavverdi. Fakat plana nazaran bar 
k!sm1 bu sahaya sigmiyacagi cihetle Te
peba§I bah~esine bar yap1lmasmdan sarf1 
nazar edilmi§tir. 

~irketlerin Belediyeye 
devirleri 

Elektrik, Tramvay ve Tiinel idarele -
rinin devir hazirhklan devam etmek -
tedir. Devir muamelesini yapmak iize
re te§ekkiil etmi§ olan komisyon ihzari 
haziriiklarda bulunmaktadir. Biiyiik 
Millet Meclisince kabul edilen layihamn 
milli iradeye iktiran ettigi ve bugiin -
Jerde Belediyeye teblig edilmek iizere 
bulunduj!'u haber abnmi§br. 

Belediye tarafmdan Elektrik, Tram • 
vay ve Tiinel idareleri miidiir vekaletine 
namzed giisterilen Belediye fen mii§avi
ri Hulkinin bu vazifeye asaleten tayin 
edilecegi ve kendisine aynca bir de mu
avin verilecegi siiylcnmektedir. 

Nizama uym1yan otobiis 
§oforleri 

Gazetemizin diinkii niishasmda oto • 
biislerin yolsuz hareketlerinden bahset
mi§tik. Belediye, bu ne§riyahmizi ehem
miyetle nazan dikkate alm1~ ve alaka -
darlara §iddetli emirler vererek zab1ta 
amilrlerini ve kaymakamlan da faaliye
te gecirmi§tir. Alakadarlar, usulsiizliik 
eden otobiis §Oforleri hakkmda yildmm 
cezas1 kesmi§lerdir. 

MVTEFERRIK 

Son miizakereler 

A vam Kamarasmda sorulan bir 
suale cevaben Ba~vekil <;ern· 
berlayn Moskovadaki muzak<' 

relerde tesadiif edilen zorluklann yaln•~ 
Balhk hiikumetlerinin vaziyetinden ilefl 
gelmeyip daha bir~ok sebebleri bul undu· 
gun I! kat'i bir lisanla ifade etmijtir. Fa
kat en biiyiik zorlugun lngiltere ile So>· 
y<tler Birligi aras1nda akdolunacak itti· 
fakm Avrupa k1t'asma hasredilmeyip ay· 
ni zamanda Asyaya da te~mil edilrtW 
sinde Moskovamn 1srar eylemesindcn ile
ri geldigi anla§Ihyor. 

Malumdur ki 1935 senesinde Sovyel· 
ler Birligile Fran sa arasmda akdoluoan 
kar~1hkh yard1m muahedesinde iki tara· 
fm birbirine yard1m etmeleri Avrupa 
k1t' asma miinham kahp Asya k1t' asJ03 

~iimulii olmamas1 tasrih edilmi~ti. 
<;:iinki Fransa ]aponyanm hummetin• 

celbederek Uzak§arktaki Hindi <;ini mii;· 
temleke imparatorlugunu tehlikeye ma· 
ruz b1rakmamak istemi.,ti. 

~imdi de lngiltere Sovyetler yiiziinden 
]aponyanm §iiphesini uyandmp Uzak 
~arkta, Biiyiik Ukyanusta ve Hind Ok
yanusundaki lngiliz i;\Jparatorlugunun 
belkemigi ve ana par~as1 olan dominyon 
ve miistemlekelerini, yani petrol kuyula
rile me1hur Borneoyu, Avustralyayi, Ma· 
!aka yanmadas1m tehlikede bnakmaga 
hi~ de taraftar degildir. 

lngiltere, ]aponyaya kar~1 Sovyetler 
Birligile ittifak et tigi takdirde Japonya· 
nm; Sovyetlerle olan biitiin hesablann1 

ba§ka bir zamana bnakarak biiliin kuvve· 
tile fngilterenin Biiyiik Okyanus, Uzak 
~ark ve Hind sulan filolar:na hi;cum e 
decegine §iiphe etmemektedir. 

lhtimal lngilterenin Rusya ile ittifak1· 
na kat§) J aponya da Almanya ve italya 
ile asker! bir ittifak yapacak ve bu tak· 
dirde lngiltere ne anavatan filosundan ne 
de Akdeniz donanmasmdan Uzak ;>ark 
ve Hind sulanndaki filolanm lakviye ed<
miyecektir. 

l ngilterenin boyle bir tehlikeli taahhii· 
de giri1mesine kendi imparatorlu~unun 
birer miistakbel azas1 bulunan Avustral· 
ya ittihadi, Y enizeland ve Cenubi Afri· 
ka dominyonlan ve bahusus Hindistr.n 
imparatorlugu asia raz1 olacak dcijildir

J aponlan kizd1rmamak endi&esiledir 
ki CClllherlayn,son beyanahncla ient;in 
hadisesinin anla§ma yolile tesviye ec'ilme
sinden iimidvar oldugunu ehemmiyetle kaY 
detmi§tir. ]aponyamn resmi miimeS!ille· 
r! ]aponlann imtiyazh mmtakalann vazi· 
yetine dokunmak istemediklerini ve hall• 
]aponyaya kar11 uysal hareket eden Fran· 
s1zlara ve Amerikahlara kar§I dostane 
muamele yapllklanm ve lngiltereden i'· 
tedikleri Uzak ;larkta ]aponyanm kur· 
maga ~ah§tigi yeni nizam ve intizami 

-------- tesiste, yani <;;:an • Kay • $ek'in yerine 
"'·•bayla rin evlenmeleri yeni bir <;;:in hiikumetinin yerle1mesinde 

K umandanlar1 tarafmdan evlenmcle- ] aponya ile i~bi rligi yapmasmdan ibarel 
rine miisaade edilen subaylann evlen - oldugunu bir daha tekrar etmi1lerdir. 

me muamelelerinin alakadarlarca siir - Arbk M oskovadaki miizakereler ile 
atle ikmalile siiriincemede birakilma - Uzak $ark i1leri arasmda s1k1 bir alaka 
mas1 liizumu alakadarlara bildirilmi§tir. mevcud oldugu tahakkuk elmi§ bulunu· 

Ticaret Odasmda bir toplanh yor. 
Muharrem Feyz:i TOGAY 

Ticaret Odas1 idare meclisi diin bir 
toplantJ yapmi§ ve bu toplantJda sonba
harda Ankarada io;tima edecek olan 0-
dalar kongresi i~in ii<; bin lirabk tahsi
sat kabul olunmu§tur. 

~eker §irketi i~in bir tetkik 
komisyonu kuruldu 

:;;eker §irketi merkezinde, Ba§vekil 
Refik Saydamm emrile yeni bilr tetkik 
komisyonu te§kil edilmi§tir 1 Bu komis
yon, §irketin tasfiye i§lerinin giizden ge
~irilmesinden ba§ka §eker sanayiinin 
idaresi ve inki§af1 i.;in gosterilen esaslan 
da tetkik edecektir. 

Komisyon ba§kanhgma iktJsad Veka
leti sanayi tetkik reisi :;;evket Siireyya 
tayin edilmi§tir. 

San' at 

ADLIYEDE 

Bir Arab kariSl eski dostunu 
jiletle yaralad1 

Unkapanmda evvelki gece bir yarala
ma hadisesi olmu§tur. 

Arabac1 Arab Yajar, Bahtiyar adh bcr 
Arab kadmile beraber ya§Iyormu§. Ya
§ar, Bahtiyan bundan iki buo;uk ay ell
vel birakmi§. Halbuki kadm cski dostu
nu bir tiirlii unutamiyormU§. Evvelk' 
gece Ya§ar, arkada§lanmn yamna g•t
mi§, Bahtiyar geceyar1sma dogru gel -
mi§, arabacmm yathg1 odaya girm~. 
karyolanm altma saklanmi§, beklcmi~
Biraz sonra Ya§ar gelince, birdenbirc 
ortaya <;1karak, arabac1ya baghhgmi an
latmi§ ve tekrar beraber ya§amaya raz• 
olm1yan Ya§an, bir hiddet buhram s1ra· 
smda eline ge<;irdigi jilet bi<;agile sol 
memesinden yaralami§hr. Bogu§ma ,,. 
rasmda etraftan yeti§ilmi§, yaralmm te
davisi yapllmi§, yarahyan hakkmda da 
tahkikat ve takibata ba~lamlmi§hr. 

Bahtiyar, odaya gizlice girmedigi, da
vetle gittigi, <;Ikan kavgada bogu§urk e~ 
bir kazad1r oldugu, yoksa Ya§ari yarala
mak istcmedigi §eklinde ifade vermi§tir. 
Hadise, Adliyeye intikal ctmi§tir. .-. ..... __ 

Bir araba devrildi 
Hasanm idaresindeki yiik arabas1 diin 

Giimii§suyu caddesinden ge<;erkcn de''" 
rilmi§, bu s1rada arabamn iizerinde bu
lunan hamal !dris tehlikcli bir §ekilde 
yaralanmi§hr. 

NUshas1 5 kumstur 
. Beyo_glu Ak~am K1z San'at mektebinde yeni a~Iimi~ olan tayyor ~u

besmde Imtihanlar vapiimi~ ve bu ~ubenin iik mezunlarma diploma veril
mi~tir. Gene kiZIRr& ve evli kadmlara, ev idaresi, terzilik ve hayat i ~in 
laz1m olan d1ger bilgileri ogreten bu mekteb. muhitte ~ok faydah olmak
tad.Ir. Yukandaki resim, mektebin ~apka atelyesini ye talebeleri l!iistermek
tedir. 

Abone seraiti I T~rkive Hnrie 
• tcin icin 

Sene Ilk 
Alh ayhk 
Oc avhk 
Bir ayh.k 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

2700 l{r 
1450 • 

8110 • 
Yoktur 

' 



e 
t 

e 

• 

r 

n 

22 Haziran 1939 

·SQN , HABER LER 

Biikre§te, kral1n huzuru 
ile bir sergi a~1ldi 

Kral Karol, soyledigi nutukta «Bugtinkti rejim, 
ameleye baba ,efkatile hareket etmektedir» dedi 

Biikre1 21 (a.a.) - Eglence organi- hay at ihtiyaclanmn ahenkle!tirilecegine 
zasyonu enternasyonal sergisi diin Krahn inamyoruz. Bu sergt, Rumen amelesme, 
huzurile a~tlmt;hr. ~altsmasmdan sonra, yeni bir hayat te • 

Rumanyadan ba,ka, Fransa, Alman· mini i~in yaptlan gayretleri ispat ediyor. 
Ya, !talya, Yunanistan ve Bulgaristanm Ben bu fikri biiyiik memnuniyetle kabul 
da i1tirak ettikleri bu serginin kii;adt ettim ve iimid ediyorum ki, Rumen ame
miinasebetile bir nutuk soyliyen h Nazm leleri de, bu hitaba biitiin kalblerile ce -
Ralea, sergiye i1tirak eden memleketlere vab vererek, bu hareketin hedefini anh
te~ekkiir etmi~ ve Rumanyada Krahn te- .Yacaklardtr. 
~ebbiisile viicude getirilmi; olan bu yeni Ben, amelenin ~ah('llla kuvvetine ve 
te kilatm yeni reiim ~er~evesi i~ine gir • vatanperverligine itimad ediyorum. Va -
digini ve biiyiik sosyal inktlablann bir tamn istikbali, biiyiik bir mikyasta, bun
fashm te;kil eyledigmi bildirmi1tir. !arm vicdamna ve ~ab,malanna dayan -

Kral Karol, soyledigi cevabi nutukta, maktadn.» 
ezciimle demi1tir ki: Kral, Alman mi.imenilini kabul etti 

«- Bugiinkii rejim, ameleye kaqt bir Biikre1 21 (a.a.) - «D.N.B.», Kral 
baba ~tfkatile hareket etmemezlik ode - Karol, beynelmilel sergi miinasebetile 
rnezdi. Filhakika i!Gilerin hayah yalna Biikre1e gelmi1 olan Alman i1 cephesi ;e
maddi ihtiyaclardan terekkiib etmez. fi Dr. Leyi kabul ederek bir saat kadar 
Biz, i;~ilerle biitiin miistahsillerin biitiin gorii;mii;tiir. 
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(:in mahallesinde 

biiyiik bir yang1n 

Agac Koruma 
• • • • • cemiyetinin I~timai 

Nevyorktaki yangmda Diinkii toplanbda mer· 
7 kisi oldti • 

Nevyork 21 (a.a.) - Nevyork'un 
eski Cin mahallesinde bugiin bir yangm 
ctkmtj ve yedi ki;i yanarak olmii;tiir. 

!tfaiye. ateji sondiirmekte biiyiik miij
kiilat (ekmi; ve birGok itfaiyeci yaralan· 
rn~<tn. Enkaz altmda daha ba1kaca ce • 
sedlerin bulunacagmdan korkuluyor. 

Biitiin ltalyanlar gaz maskesi 
alacak 

Roma 21 (Hususi) - Bugun ne§redi
lcn bir emirnameye gore, temmuzun bi
rinden itibaren butun !talyanlar gaz 
maskesi satm almaya mecbur tutulaclk
lardtr. 

Beynelmilel at yari§lari 
Londra 21 (a.a.) - Beynelmilel olim

piyad at yan~lannda Kral George ku • 
pasmt !talyan kaymakamt Bettoni ka -
zanmt~!tr. Franstz yiizba~!Sl Bizard, i
kinci gelmi~tir. 

Bulgarlar iki ihtiyat alaymi 
silah alhna ahyorlar 

Sofya 21 (a.a.) - Hariciye Nazm 
bu ak~am gazetelere verdigi beyanata 
iki piyade ihtiyat stmfmm yirmi giinliik bir 
devre i~in silah alttna ~aglTllacagmt bil • 
dirmi1 ve bu ~agiTmamn ihtiyatlann yeni 
harb malzemelerile iinsiyet peyda etmele
ri ve askeri bilgilerini tazelemeleri mak • 
<admda matuf bulundugunu ilave eyle • 
mi~tir. 

Gafenko, Biikrette 
Biikre§ 2 I (a.a.) - Hariciye Nazm 

G,fenko bugiin ogleden sonra Ankara ve 
Atina ziyaretlerinden Biikre1e donmii1 
tiir. 

Tiirkkul!u filosu Adanada 
Adana, 21 (a.a.)- Bu <abah 7.30 

da Konyadan hareket eden Turkkmu fi
losu Karaman, Silifke, Mersin, Tarsus, 
iizerinden ge~erek 9,40 ta Adanaya in
mistir. Mevdanda Vali, Tiim Komutant, 
Belediye Reisi, gazeteciler, mektcbliler 
ve biitiin Adanaltlar tarafmdan hararetle 
karltlanmtjllf. Filo h .. va mii.aid olursa 
vann Kayseriye hareket edecektir. 

Diyanet l~Ieri tetkilat 
layihas1 

Ankara 21 (Telefonla) - Diyanet t~
leri reisligi te~kilat ve vazife!eri hak -
kmdaki kanunda bazt degi~iklik yapan 
kanun layihast Mcclis ruznamesine a
!Jndt. Layihanm son ~eklinin b'r!nci 
maddcsi ~u ~ekildedir: 

cDiyanet !~Jeri reisligi te~kilah, l)ir 
reisin idaresi albnda merkezde reis mu
avini mii.1avere heyeti. zat i~leri mi.i~ 

diirhigii. yazt i~leri miidiir!Ugu ve mus
haflar tetkik hcyetinden ta~rada miif -
ti miiscvvid vaiz ve dersiamlardan mii
rek-l..cebdir.ao 

Denizyollari ve limanlari 
biit~eleri 

Ankara 21 (Telefonla) - Devlet li -
manlan ve Drvlet Denizyollart !~letrT'e 
umum miidcirliiklerinin 1939 mali ytll 
biit<;eleri alitl<ah enciimenlerce tetkik e
dilerek Meclis heyeti umumiyesine sev
kcdilmi§tir. Bu biit<;elerden Devlet De
nizyollanna 6,779,565 lira tahsisat ve -
rilmektc, varidat da ayni yek!lnla t.h -
l!nn edilmektedir. 

Devlet limanlart i~lctme umum mii -
diir!Ugiine de 1939 mali yt!t on bir ay!tk 
masraflart i<;in 6,235.337 lira tahsisat ve
riJmektedir. Her iki but<;e de on bir ay· 
hk olarak haztr!anml§hr. 

kez idare heyeti se~ildi 
Ankara, 21 (a.a.) - Agac Koruma 

Cemiyeti lzmir meb'usu Rahmi Kokeri
nin riyasetinde umumi toplanhsmt yap
mt§ltr. Memleketin agaclandtr:lmasmda 

ve cins meyva agaclannm yaytlma ve ya
banilerin ajtlanmasmda miihim hiz~t
leri goriilen ve bu sene yalmz Ankara 
civannda yiiz bin a11 yapttrarak yirmi bin 
ahladt Ankara armuduna a!tlatan ve 
koyliilere mal ettiren ve ge~en sene de 
gene ayni miktarda ajtlatttgt be1 bin aga
cm bugiin koyliiyii meyvacthga !:taglaya
cak bir tarzda muvaffaktyetle netice ver· 
mesine hizmet eden cemiyetin tevali eden 
miispet faaliyeti takdirle karjtlanrntj ve 

Cemiyetler kanununa tevfikan nizamna, 
mesini tadil ederek: lzmir meb'usu Rah
mi Kokeri, Mardin meb'usu Rtza Erten, 

Manisa meb'usu Ya1ar Ozy, Konya 
meb'usu H. Dikmen, Devlet $urast aza
smdan Siireyya, Orman Umum Miidii
rii F ahri, Ziraat Umum Miidiirii Abi
din Ege, Orman miitehasstst Kemal ve 
Ziraat Vekaleti 1ube miidiir muavinle· 
rinden $evkiyi m~kez idare heyetine se<;
mijtir. 

Milli $efimizle Biiyiik Millet Meclisi 
Reisine, Ba,vekile ve Ziraat Yekiline ve 
C. H. P. Gene! Sekreterine kongrenin ta
zimlerini arzt kararla§tmlarak i<;timaa ni
hayet verilmi§tir . 

Hatayda jandarma alayJmi
zm tertib~ettigi bir ziya fet 
Antakya 21 (a.a.) - Hatay jandur-

ma alayt adma umum kumandan vekili 
yarbay Kemal tarafmdan Harbiye ~ag· 
hyanlannda bir ogle ziyafeti verilmi!. bu 
ziyafette Devlet Reisi Tayfur Sokmen, 
albay Siikrii Kanadh, Meclis Reisi, Ba!
vekil, Ba,konsolosumuz, Vekiller, meb
uslar, Parti ilyonkurul iiyeleri, askeri ve 
zabtta erkam, Razeteciler davetli olarak 
hazlf bulunmu,lardiT. Y emekten sonra 
jandarma erleri milli oyunlar oynamt&lar
diT. Ziyafet pek ne1'eli olmu1tur. 

Danzigde tevkif edilen lngiliz 
gemicileri 

VarjOVa 21 (a.a.) - Danzig polisi, 
Hitler aleyhinde sozler soyliyen Balrovrr 
vapurunun ingiliz miirettebatmt tevkif 

etmi1tir~ Bunlar serbest biTaktlmadtkla 
rmdan vapur limandan hareket edeme -
mi~tir. 

Fransaya gotiiriilen lspanyol 
harb malzemesi iade ediliyor 

Bayonne 21 (a .a.) - Dahili harbin 
sonunda lspanyadan F ransaya gotii;iilen 
malzemenin ispanyaya iadesi iGin Hen
daye'de enternasyonal bir konferans ya
ptlmtjltr. 

Bu malzemenin kamilen Hendaye ve 
irun yollarile lspanyaya iadesinde Fran
stz ve lspanyol nakil vaSitalannm rasyo

nel bir 1ekilde kullamlmaSI hususunda 
kat'i bir plan tespit edilmi~tir. 

Almanya , H icaz K ra lhg1na 
siyasi memur gonderiyor 
Berlin 21 (a.a.) - «Correspondance 

Politique» gazetesinin bildirdigine ROre, 
Kral lbnissiiud tarafmdan gonderilen 

murahhasm, Hitler'i ziyareti iizerine Al
manya hiikitmeti Siiudi Arabistana da • 

imi bir diplomat yollamaga karar vermir 
tir. 

cmmURtvET 3 
~---

Hadlseler arasmda 

Bir kitab tisttinde C Biiyiik dnvalar ) HEM NALINA 
MIHINA 

0 amarck veya Darvin oku-
1.6 luna bagh modern bir ta· 

biiyat~tmn bakttile, insantn 
medeni goriiniifiinii yaldtzlayan 
sosyal cila o kadar hafiftir ki bir 
hrnak vurusile kazmabilir ve altm
dan, hoyrat· ve ytrltcr suratile ma
gara adamt, sipsivri ortaya ~tkar. 

Rusyayi kazanamazsak .. o .. e.niz· a-It-. -k-ah-ra_m_a-ni .. ar• 

Birka~ giindiir, bu tarikatin en 
me,hur ~omezi Felix Le Dantec'in 
«hodkamhk, her cemiyetin temeli» 
adh kitabmt okuyorum ve her say
fada bu fikrin, kaynar su kabar· 

ctklart gibi miiellifin biitiin tahlil
leri ve istidlalreri iistiinde ztpladt· 
gmt goriiyorum. ~ohretli biyolojist, 
mesela diyor ki: «t~indc ya,adtgt
mtz sartlar ne kadar sosyal olursa 
olsu~, herfeye ragmen hayahmtz 
ferdi kahr ve netice olarak da hod· 
kamdtr· Eger difimde bir ~iiriik 
varsa benim di,im agrtr, ba,kast· 

mn degil.» 
Fakat muharrir, ~ocugunun diti 

agrtdtgt zaman bir ananm ne hale 
geldigini soylemiyor; bir de, sevi
fen iki insan arasmda ruh agrtlarr
nm nastl paylaftldtgmdan bahset
miyor. !;iinki biyoloji dif agrtsm
dan ilerisini goremez ve gormek is· 
tedigi zaman da, kartrsma sivri azt 
dislerile magara adamt ~tkar. 

Her insam kaplayan sosyal deri 
altmda bir paralaytct hayvan yat
hgma biz de immmt~tz; fakat, bir 
kurd kopegi gibi metru miidafaa 
haklarmt bekleyen bu ynttct insi
yak, iistiine vartlmadtkc;a, sev3i, 
tesaniid, karfthkh yardtm temayiil. 
Jeri gibi sosyal duygular arasmda, 
insanm fUUrunu yalayarak, htrla
madan kuyrugunu sallaya sallaya 

dolaftr: Tedrib edilmit ve e~ril~t
miftir. Dag aytst bile, hele btr ~m

gene;;ln elinde gobek athktan veya 
hamamda ytkanan kocakarmm tak 
Jidini yapmaga razt olduktan son· 
ra, insan denilen hayvan, cemiye· 
tin elinde, neden agac kovuklart 
i~ideki iptidai hiiviyetini terketme-

sin? 
Biitiin varhkla beraber insan da 

maddeden ve hayvandan ba,Iamtf 
olsa bile - ki bu da muhaki<ak de
gil • orada kalmamtfhr. $iipheli ve 
tek astllarla cevherlere, mesela 
maddeye, mesela ruha, mesela 
men faate, mesela ikttsadi miinase
bete ... irca edici diitiincelerin kalp· 
hg1, bu astllar ve cevherler ger: 
c;ek bile olsalar, tekamiil hadisest 
oniinde olanca kabahklarile smhr

lar. 
tnsan ne gec;mi,ine baghhgile bir 

atmaca, ne de gelecegine baglthgi
le bir melek; insan, i~indeki cana· 
vart sosyal, yani milli fUurunun ka
fas1 ic;ine koymuf bir ulvi hayvan· 
dtr. Ostiine vartlmadtk~a kafasmt 

Ben, beynelmilel ahvale aid nutuklan 
ve gazeteleri dikkatle okudugum halde 
nerede bulundugumuzu ve i1in sonu ne 
olacagtm tayin etmekte hayret i~inde ka
lan kalabahgm bir ferdiyim. 

Her devlet sulh i~in ~ahjtti:\mt miite -
madiyen ilan edip duruyor. Herkes de 
bun a iman ediyor. Akh basmda ve mes
uliyetini miidrik hi~ kimse harbi istemez 
ve buna sebeb olmaga ~ah1maz. 

Fa kat ayni zamanda bun! ann hepsi de 
sulhun bazt 1eraite bagh oldugunu ve bu 
jartlarm hududlan haricinde harbin ~n
resiz ve nakabili i~tinab bulundugunu da 
bir hakikat olarak ehemmiyetle tebariiz 
ettirmektedirler. 

hte bu hududlar hi~ olmazsa taknbi 
surette gosterilmedik~e bunlann ~ayam 
kabul yahud kabili tslah ve tadil olup ol
madtgma da 1imdiden hiikiim verilemez. 

Almanya sulhun 1eraiti olarak daimi 
Danzig, Pomeranya, Poznanya ve Si -
lezya'nm ilhakmda mar edecek midir~ 

Eski miistemlekelerinin kendisine ia • 
des in den maksadt nedir ~ 

Bunlardan biri kendisine teslim edildt
gi takdirde acaba bugiinkii (manda) 
vaziyetini muhafaza eder mi? 

Ala1maya ve pazarhga razt oldugu 
takdirde Slav halkmm istiklalini iadeye 
muvafakat edecek midir ~ Y oksa Alsas • 
Loren hataSim orta Avrupada tek.rar ede
cek midir~ 

italyanm gayrikabili tenkis metalibiPin 
haddi asgarisi nedir ~ 

Cibuti'de serbest liman verilmesi ve 
nakliyata aid teshiliit gosterilmesi ve Sii
ven kanah kumpanyaSI idare meclisine 
bir ltalyan azanm tayin edilmesile il..tifa 
edecek midir ~ Y oksa Simali Afrikada 
ktymettar yeni arazi elde etmegi tasmim 
etmi1 midir? 

(Libya) yt aztmSiyarak ve (Coba • 
land) 1 lngilterenin kendisine hediye et
mi! olmasma minnettar kalmtyarak T u· 
nusu, lngiliz Somalisi'ni, yahud Sud.m 
almadtk~a memnun olmtyacak mtd!r? 

Bu suallere kim cevab verebilir? 
Simdiye kadar ne Mussolini ne de 

Hitler taleblerine bir 1ekil vermemi1ler • 
dir. Bu i1ler iizerinde diktatorlerin ne fi
kir besledikleri bir derece ogrenilmedik~e 
bir konferans toplanmaSI tehlikeli bir1ey 
olur. 

Konferans toplansa bile bu konferan· 
sa kimlerin i1tirak edecegi meselesi bir • 
~ok miilkiilat dogurabilir. 

Konferansa kimler girecek, kimler ha· 
ric kalacak? 

Rusya kabul edilecek mi? Japonya ile 
Cin ne olacak ~ J aponya elde ettigi azim 
fiituhah geri vermegi kabul eder mi? 
ladeye razt olmazsa muazzam ordu ve 
donanmalar viicude getirmekte ve mu -
hafaza etmekte devam edecek midir? 

paralamaz. 

Hi~ jiiphe yok ki J aponyanm boyle 
muazzam ordu ve donanmalar viicude 
getirmekte devam etmesi, devletler ara· 
smdaki miizakerelerin nihai gaye5i ve 
esas maksadt olan silahlan birakma key
fiyetine imkan vermiyecektir. 

PEY AMI SAF A Herhangi konferans milletlerin son ih-

Fransa simali Afrikada 
' ' mtihim tedbirler ahyor 

tiyat enerjisini israf etmekte olan tesli • 
hat yanjma nihayet vermedik~e bir foy
da getirmi1 olmtyacaktir ve kanaatimce 
boyle bir konferans yalmz illeri geciktir
mi! olabt!ir. 0 zaman hi~ 1iiphesiz nihai 

Paris 21 (Hususi) - F as Sultam bu sukut ve felaket daha 1iddetli olur. 
sabah Ba1vekil Daladye'yi ziyaret ede ." Japonya benibe1enn be1te birine karjt 
rek uzun bir miilakatta bulunmustur. St- merhametsizce harbe devam ederken ve 
yasi mehafilde bu miilakata biiyiik bir tahkir ve tehdide maruz bulunan Rusya 
ehemmiyet atfedilmektedir. F as Sullant, dahi geni1 teslihahnt tezyid ve ikmal 
Daladye'yi resmen Fast ziyarete davet ederken hangi devlet mevcud kuvvetleri
etmij, Ba1vekil de F"' Sultanmm hu da- ni tor his etmege cesare! edebilir ~ Her -
vetini kabul etmtjtir. Bu ziyaretin tarihi hangi konferansm deYamlt bir sulhu te
heniiz tesptt edilmemi1 olmakla beraber, min etmesini gormek istersek hal ve tes
Bajvekil ge~enlerde 1 unus ve Cezatrde viyeye muhtac daha bir~ok zorluklarla 
yapttii;I gibi yakmda F astaki askeri ham- kar~l!a~mt~ olacagtz. 
ltklan da gozden geGirecektir. I Evvela ltalyan Arnavudlugu Ba! -

Hariciy~ Nazm Bon~. ile lspanyanm kanlar i~in daimi bir tehdid te1kil ede -
Pans elGtsl arasmda bugun vuku bulan I cektir. 
miilakatm bu seyahatie alakadar oldugu Saniyen lspanya meselesi de iizerinde 
anla0tlmaktadtr. Ba1vekil Daladye, FaSI durulacak bir mevzudur. Fransa ve ln • 
ziyaretinden istifade ederek, lspanyol hu- giltere Franko hiikitmetini tamdthr. Fa-
dudunu da tefti1 edecektir. . kat bu kadarla i1imiz bitmi~ olmaz. 

Fransrz -lapanyol miizakerelerr !spanyanm; dahili harbin zuhurun -
Paris 21 (a.a.) - F ranSIZ diploma- dan evvel bize kar11 bir taahhudii vardt, 

sisinin t,panyaya kar;t gosterdii!i hum • Cebeliittank bogazmt, Cebeliittank !ngi
mah faaliyet ve bilha'5a bir taraftan liz limamnt ve bogazdaki seyrisefami teh
Marejal Petain, Daladier ve Bonnet a· likede buakabilccek bir ;ekilde tahkirn 
rasmda, diger taraftan F as umum valisi edemiyecekti. 
General Nogues ile Bonnet arasmda dun Diplomasinin me;hur miitearifelerin • 
yaptlan gorii•meler Paris matbuatl tara· den biri ;udur: Eger bir konferans iflas 
fmdan tefsir edilmektedir. ederse i1ler eskisinden daha berbad olur. 

Bazt sag cenah gazeteleri Fran,. ile Beynelmilel ahvali iyice tetkik etmi1 
!spanya ara.mda mevcud mii;kiiliit ve olan bir adam, diinya islerinin Gtkt!maz 
ihtilaflann siir'atle ha!ledilmesini iste • vaziyetini tenvir ve ISiah edecek ~areleri 
mektedirler. soyliyebilir mi? Davete sebeb olan me • 

Denizalh felaketinin 
tahkikah 

Londra 21 (a.a.) - «Thttis» tahtel
bahri felaketi hakkmdaki tahkikat 3 tem
muzda Londrada ba§hyacakttr. 

selenin kat'i bir neticeye baglanmaSI i~in 
ciddi miizakereler ba1lar ba1lamaz kon
ferans mutlaka iflas edecektir. 

Maahaza bugiinkii vaziyetin devamt 
da ~ok tehlikelidir. Herhangi bir hadise 
mahalli ihtilafa sebeb olabilir. Ve bu ih· 

Yazan: LLOYD GEORGE 

tilaf da cihan harbinin ~tkmasmt tacil 
edebilir. 

Bugiin Tiyenc;in ve Sanghay' da olup 
biten hadiseler Umumi Harbden evvel 
olsaydt diinyayt kana boyardt. 

Lehistanla Almanya; Danzig ve ko
ridor iizerinde ktltclar:nt bilemektedirler. 
Simdilik. kthclannt hududlann arhsm • 
dan salhyorlar. Bugiinkii vaziyetin heyeti 
umumiyesi daha ziyade devam edemiye· 
cek kadar gergindir. Bu vaziyete insanm 
sinirleri daha ziyade tahammiil edemez. 
Bunlan zapta ~ah~an kuvvet tiikenmek 
iizeredir. Ve i1te bu sebebdendir ki Rus· 
ya ile yaptlan miizaktrelerin bir tiirlii 
izah edilemiyen ve tahammiilleri ytkan 
uzamasma ve siiriincemede kalmasma te
essiif ediyorum. 

Bu halin ba§hca sebebi tereddiid ve 
iirkekliktir. Anla;mamazhgtn (ideoloii) 
ye aid miinafertten ve kar;thkh ;iipheler· 
den ileri geldigine 1iiphem yoktur. Lakin 
cihan sulhunu kurtarmak; hayati bir me
sele ise daha ziyade vakit kaybetmeks:zin 
Rusya ile anla,mahytz. 

Rusya ile ~nlasmak i~in ba,hca sebeb 
1udur: !ngiltere, F ransa ve Rusya ara • 
smda akdolunacak bir ittifak tecaviizkar 
devletlerin maksadlanm tadile sevketmek 
gibi bir netice doguracakttr. Bu devlet • 
lerin kudret ve vesaiti; ii~ biiyiik impa~a
torlugun birle1ecek askeri, bahri ve iktt
sadi kuvvetlerile kar;tla~maga kafi Rei • 
miyecektir. Bilhassa Amerika Miittehid 
Hiikumetleri devletleri haytrhah bitaraf· 
hk roliinii oynarsa ... 

0 zaman herhalde tecaviizkar devlet
ler kendi kudretleri haricinde gordiikleri 
bir i§e ihtiraslan yiiziinden meydan ver
memek kiyasetini elbet gi:istereceklerdir. 

Sivil oldugumdan askeri ihtimaller 
iizerinde miitalealar serdetmekte tered -
diid edecegim. Maahaza kuvvetlerin mu· 
vazenesi jeraiti lazimesinin ne oldu~unu 
pratik olarak bir derece i:igrenmi1 bu!u • 
nuyorum. 

Diinyamn en biiyiik harbi olan Umu
mi Harbin siyasi cihetini tam dort bu~uk 
sene idare etmi1tim. 

Bu miinasebetle ii~ ktt'aya ve Okya· 
nuslara aid askeri meselelerle kar§tla§ • 
mt§ltm. lngiltere, Fransa ve Amerikamn 
en maruf askerlerile temas ve miinase • 
bette bulunmu tum. Bu isti~areler o za· 
man gayet miihim kararlara miincer ol
mujtu. 

Bu suretle harb sevkulceninin i~yiizii
nii ogrenerek tecriibe sahibi oldum. Harb 
sevkiilceni askeri ve siyasi dii§iincelerin 
trrkibi olup birbirinden kabili tefrik de
gildir. 

hte bu malitmat ve tecriibelere binaen 
miistakbel harbin ihtimalleri iizerinde va
kit vakit hukiim vermekteyim. Nihayet §U 

kat'i neticeye vardtm: 
Orta Avrupada yaptlacak herhangi 

bir harbde garbi Avrupanm demokra>i 
devletleri, Rusyanm yardtmmt temin et -
medikc;e iflas edeceklerdir. 

Rusya, F ransa ve lngiltere askeri ci -
hett~n hakiki i1birligi yapttldan ve akla 
gelmiyen bir hataya diijmedikleri takdir
de diktati:irlerin c;tkarabilecekleri herhan
Ri kuvvete galebe edebileceklerdir. 

Bunun i~in evvela Rusyanm muzahe
retini temin etmeksizin Lehistana, Ru • 
manyaya ve Yunanistana Fran sa ile bir
likte verdigimiz bir tarafh teminah deli
lik diye tavsif ve takbih etmi1tim. 

Miitecaviz devletlere kar§t miittehid bir 
cephe te!kili i<;in Rusyamn garb devletle
rile i1birligi yapmasma fevkalade ehem
miyet vermekligime de sebeb budur. 

Vaktile bu ilbirligi yaptlsaydt Miinih 
konferansma liizum kalmtyacak ve Ceko
Slovakya bugiin de miistakil kalacaktt. 

Bunun i<;in Moskova ile yaptlan miiza
kerelerdeki taalliilun bir tiirlii manaSint 
anlamtyorum. 

Lehistana, Rumanyaya ve Yunanista
na istemedikleri ltalde teminat verdik. 
Hatta Yunanistan 1imdiye kadar boyle 
bir teminall arzu ettigini ima bile etme • 
mi~ti. 

Geciken her dakika sulh iimidini muha
taraya koymaktadtr. Eger yarm Mosko
vada bir askeri ittifak imzalanacak olur
sa Almanya, Avrupadaki tecaviiz oyu -
nunun <ona erdigini idrak edecektir ve 
herhangi miistakil bir devletin hududunu 
gecmege cesaret bulmtyacakhr. Ciinkii 
kahir bir felaketle kar!tlasmak tehlikesi 
kars!Stnda oldugunu gozi:iniinde bulun -
~uracakttr. 

ltalya ise Almanyamn yardtmt olm,k
<t7.tn e.asen hareket edemez. Bir defa bii
viik diktatorler yaj!makerlik siyasetinin 
!,,~Ianna seri bir ceza getirecegini anla -
dtlar mt; toplanacak sulh konferanstnm 
faydah ve devamh neticeler do~urmast 
;htimali son derecede kuvvet bulacakttr. 
Her,evden evvel tecaviize kar11 saRlam 
l,ir pakt akdedelim ve bundan sonra da 
-,ihver devletlerini g~·''•m•~· davet ede-
lim. Lloyil George l 

Paris, 18 haziran 
rr::5} ir ay i<;inde ii~ denizaltt gemisi 
(g) kazaSI oldu. Fen ve teknik bakt· 

mmdan en yiiksek ii~ bahriye, 
Amerika, lngiltere, Fransa denizcihkleri 
ii~ kurban verdiler. Bu kazalar, denizalh 
silahmm ktymetsizligini degil, i<;indekilerin 
pervaSizhk, belki de silahlarma fazla gii
venerek ihtiyatSizhk ettiL:.lerini gosterir. 

Denizaltt gemicisi de, tayyareci gibi, 
her an oliimle kar§t kar~tya ve yanyana 
G•h~an bir kahramandiT. Hatta denizalh
ct, havactdan daha fena ~artlar i~inde ~a· 
h1IT. Yukanda bol hava vardiT; kazaya 
ugraymca ekseriyetle oliim anidir. A1agt· 
da havaSizhk vardiT; kazaya ugraymca 
umumiyetle oliim tedricidir. Tayyareci 
dii§iince, birka<; saniye i<;inde goklere yiik· 
selir. Denizalhct battnca, saatlerce ktvra
narak gemicilerin sonsuz mezannda yiice· 
lir. Onun i~indir ki vatanlan i~in canla· 
nm veren kahramanlar arasmda, -bir 
mukayese yapmaga imkan varsa- denizal
ttct, en yiiksek mertebeye ula~tr. 

Ge~ende, denizalhetlara yaptlan dah~ 
zammt miinasebetile, Biiyiik Millet Mec
lisinde s()yledigim gibi, denizalh gemileri 
miirettehah, her donanmanm en giizide· 
lerinden miirekkeb olmak la.zimdtr. Er, 
erba~. subay hepsi tam manasile i1inin 
eri olmah, uyurken bile vazifesini yapabi· 
lecek bir iktidara sahib bulunmahdtr. 
(:iinkii deniz iistiinde bir ihmal ve hata, 
-bazt istisnalar haric· kii~iik zararlar ver· 
digi halde, deniz altmda hemen, hemen 
her dikka tsizlik ve yanh§, bir geminin ZI· 

yama ve i~indekilerin hayatma mal olur. 
Denizaltt gemisinde havastzhk, rutubet, 

zehirli gazler, daimi i:iliim tehlikesinin se• 
beb oldugu asabiyet ve mes'uliyet miiret
tebah manen ve maddeten ytprahr, harab 
eder. Portland'da gezdigimiz !ngiliz de
nizaltt gemisi miirettebatmm hepsi obii· 
riiyorlardt. Kumandana sordum: Elek· 
trik bataryalanntn ne§rettikleri asidler ci· 
gerlerimizi bozar, dedi. 

Denizaltt gemicisi bilhassa sinirlerinden 
mustaribdir. Biiyiik Harbde Alman de
nizaltt gemicilerinden ~tldtranlar bile ol
mu~tur. 

Denizalttctlanmiza ve denizaltJ gemi· 
lerimize buyiik dikkat ve ihtimam gaster· 
meliyiz. Harbde en <;ok i1imize yaraya
cak olan bu silaht ve onu kullananlan SI· 
yanet etmeliyiz. Kazalara kar11 kullantla
cak her tiirlii malzeme ve vaSitalan hemen 
tedarik etmek laztmdtr. VaSitastzhktar 
bir faciaya sebebiyet vermemizi o kada1 
yiirekler actst buluyorum ki tasavvurun· 
dan bile IS!trab duyuyorum. Denizaltt ge· 
milerimizin baktmmda ve miirettebahntt 
hayattnda, Avrupantn en kudretli bahri· 
yelerini aynen ornek ittihaz etmek bir za· 
ruret, bir vazife, bir borcdur. 

Jlliil 5;. 

Vergiler hakkmda yeni 
bir layiha 
(B~tarat• 1 lnct sahlfede) 

edecek usulleri ara§llrmakta oldugumuzu 
miinasebet dii§tiik<;e yiiksek huzrunuzda 
defaatle arzetmi§tim. Bu ciimleden olmak 
iizere bu yolda miimkiin olabilen tadil.ih 
ihtiva etmek ve ayni zamanda kanunlan 
daima bir araya toplayarak hepsini ahenkli 
olarak bulundurmayt temin etmek gayesi
le hamlanmt§ olan bir projeyi ge~en sene 
takdim etmi~tik, dort be§ vergi kanunu bir 
araya toplandtgt i~in bu proje 380 kiisur 
maddeyi ihtiva etmektedir. Bunlan ye -
niden gozden geGirmek kiSa bir zamanda 
ctkmamasmt intac edecektir. Bu sebeble
dir ki pek ziyade mii§kiilah istilzam ettigi 
goriilen ve biran evvel <;tkmasmda gerek 
miikellefler, gerek hazine i<;in fayda ola
cagmt tahmin ettigimiz 30-35 maddelik 
ufak bir proje hamlayarak Meclise tak
dim ettik. Bu proje ile bilhassa tebligat 
noktalanndaki iphamm izalesi de derpi~ 
edilmi1tir. Layiha, Adliye, Maliye, ve 
Biit<;e enciimenlerine havale edilmi~tir. 
Layihamn yiiksek Meclisin tatilinden ev· 
vel ~tkmastnda biiyiik fayda olaca~t ka • 
naatindeyiz. T ensib buyurursamz bu ii<; 
encumenden ii~er be~tr aza, aynlmak 'u
retile te§kil olunacak muvakkat hir encii
mende bu layiha miizakere edilsin.» 

Maliye Yekilinin teklifi kabul olundu 
ve layihamn muhtelit bir enciimende ko· 
nu§ulmast takarriir etti. 

Turk • Alman ticaret mu 
ahedesinin mtiddeti bitti 

Ticaret Vekili Cezmi, yeni ticaret mu
ahedesi hakkmda gi:irii!ffiek iizere bu -
giinlerde Berline gidecekti. Ald.~:mtz 
malitmata nazaran Vekil bu seyahatini 
1imdilik tehir etmi~tir. 

Diger taraftan ay sonunda bitecek o
lan Tiirk - Alman ticaret muahedes'mn 
yerine ikame edilecek ;•1. ., hakkmda tel· 
kikat icra edilm Itedir. 
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Per.Je 
- L. I Adamm kam1 ve evdekiler heniiz hi~ 
- Vak'alan bir de i~yiiziinden og - biqeyden §iiphelenmi§ degildiler. Onun 

<;ifte makine 
Biz insan ogullarmm goziimiiz doy -

mtyacak dogrusu. Ge<;en gUn biraz dar 
ve kalabaltk bir yerde ~alt§trken on be§ 
yirmi sene evvel resmi ~ektigim fotograf 
makinemi hatuladtm. 9X12 boyunda 
cam ve filmpak kullamhr perdeli bir 
makinem vardt. Ku.ruldugu esnada per
desi a~tk hareket ettigi i~in, bilhass3 

«R · b t • ( Bu ak~amki program) om eo »nun gara e er1 Ttirklye Radyodl!iizyon Postalart 
Tenmeden asia kendi keodinize hiikiimler kadmt yanma istemisini gayet tabii gorii -
vermemelisiniz. Y oksa i1te bOyle yanthr- yorlardt, Adamt teskin ettigi, tshrablanot 
stntz. Emin olun ki bu kadm hi~ de Lan- biraz dindirebildigi i~in hatta kadma her 
nettiginiz gibi hafifme§reb, ahlakSiz, kalb zamankinden fazla minnettardtlar. 

Miikellef konaklarda, liiks otomobiller i~inde 

gezip ya~amaya ah~m·~ Leslie Howard, bir giin 
bakars•mz, bir dilenci hayab ge~iriyor 

siz bir mahluk degtldi. Adama gelince.. Ailenin ya§lt bir doktoru vardt. Olduk-

- Peki mademki arzu ediyorsunuz. 
Size vak'ayt oldugu gibi bajlan anlata -
y1m. Hem boylece onun hakkmdaki fi -
kirlerinizi degi§tirmeye yardun edebilir -
sem mes' ud olacagun. 

- Haytr, bu yeni birtey degildi. On
Jar senelerdenberi birbirlerini seviyorlar -
dt. Fa kat bu sevgi her ikisi tarafmdan ne 
birbirlerine, ne de ba1ka bir kimseye iti
raf edilmemi§ti. Hatta diyebilirim ki ka
dtn son dakikaya kadar adam• sevdiginin 
far luna varmamt§h. Dinleyin: 

Uzun zamandanberi !ant§tYorlardt. A
ilece gayet samirni giirii§iirlerdi. Kadm, 
erkegin ilk ~ocugunun ismini koymuttu. 
Erkek, onun kocast oldiigii zaman tsttrabt 
ru hafifletmek i~in elinden ne geliyoroa 
yapll. Yaziyetinin biraz sarstldtgmt giiriir 
gormezse kendisine sezdirmeden yardtm -
larda bulundu. Kadma gelince, • adamm 
kansma bir~ok iyilikler yapmt§, yol gos -
termitti. Yumu1ak, mii§fik, bir insandt. 
Zevki selirn sahibi ve aktllt idi. Ba§kala
rma yardtmt severdi. Bilhassa senelerden
beri tamdtgt, giirii§tiigii bu aileye derin bir 
bagltltgt vardt. <;:ocuklanm kendi ~ocuk -
!an gibi sever, korurdu. Onlarm yuvala
nna mevcudiyetile siikunet ve huzur ver
mekteydi. Ka~ kere adarrun kanSI agh -
yarak ona ko~mu~ ve ka~ kere o, kan ko
canm arasJDt bularak onlan banjhrmt§tl. 

- Evet, kadmla erkek gizli a§klanm 
ne birbirlerine, ne de batka bir kimseye 
itiraf etmi1 degildiler. Y almz adamm ba
zan kadmm iizerinde kalan oyle baktjlan, 
onu giirrnedigi zamanlar ge~irdigi iiyle 
asabi buhranlan vardt ki, onun a~ktm hi~ 
kimseye olmasa bile kendi kendisine ~ok
tan itiraf ettigini anlatan §eylerdi. Fa kat 
1urast da gene muhakkaktt ki etrafma ol
dugu kadar bu a)kt kadmdan da sakla
maya ~ah§tyordu. 

lki insan bu kadar masum §artlar altm
da birbirlerini severlerse onlan n~in mah
kum edip, lanetle anmah? Dii1iiniiniiz ki 
bu insanlardan biri a§kmt ~ine gommekte 
kendi derdi, JSttrabile lt:a vrulmakta, sev
digi kadtna bile bundan tek kelime bile 
bahsetmiyerek ona azami dostlugu, hiir
meti giistermektedir. Digeri ise yani kadm, 
emin olun dostum, onun evvelce de d~di
girn gibi adamt sevdiginden son dakikaya 
kadar haberi yoktu. Evet, ona hiirmet 
ediyor, onunla uzun zaman beraber bulun
maktan, konujmaktan, onun kendisine 
gosterdigi, dost~a ali.kadan memnun olu
yordu. Adamm hayatma kart§ltgt t~m 
mes'uddu. Ve bunu kendi kendisine joy
Ieee izah etmi1ti: Eski bir dostum, kafa
mtn anla§hgt adam. Onu, c;ocuklanm, ka
rtsmt sevdigim kadar seviyorum. Arada 
belki biraz fark varsa bu da onunla fikir
lrrimin, zevklerimin daha anla§mt§ olma
stdtr .. 

Bana oyle geliyor ki eger adam hasta
lanmasaydt netice bu tekilde degil, §iiyle 
olacakll: Sender ge~ecek, kadtn ve erkek 
ihtiyarhyacakhlar, kalblerinde yalmz jef
kat ve dostluktan ba1ka birjey kalmtya
cakh. Bir giin birinden biri iilecekti. Sag 
kalan onun i~in aglayacak, matem tuta
cak, son ytllannt ge~mi1 giinlerin hahra
sile ge~irecek ve biiyiik mrmt kimseye iti
raf etmiyerek mezanna beraberinde gotii
recdcti. 0 zaman eger bu olen erkekse 
arkasmdan iyi bir aile babast oldii, diye
cekler, kadmsa onu hiirmetle ya9edecek
lerdi. Halbuki daha birbirlerini ~tlgm gi
bi sevecek, birbirleri i~in en biiyiik feda
Hrhklara ahlmaktan ~ekinmiyecek, en 
do!gun yajtaydt!ar. Erkek hastalandt. 
Kadm onu yatakta giirdiigii zaman sarar
dt. gozlerine garib bir humma dii1tii. Has
tahk devam ettigi miiddet~e adamm evine 
gidip geldi. BMucundan aynlmadt. Kan
smdan daha fazla hastamn tedavisile 
mesguldii. Ilk ha<taltk giinleri iiziiliip ke
drrlenmekle beraber metanetini muhafua 
edebilmi;ti. 0 ana kadar da hila adamt 

~a gormii§, ge~irmi§ bir adamdt bu. Ka
dmla erkegin dostuydu .. Daha ilk giin
lerde oolarm birbirlerine arkada§ltk ve 
ahpabltktan ~ok daha ba1ka bir §ekilde 
baglt olduklanDJ hissetmi§ ve siikut etme
sini bilmi~ti. hte bu doktor bir giin ada -
mm ailesine hastanm sthhatinin gittik~e 
iimidsiz bir hale girdigini itiraf etti. Bunu 
soy[edigi Zaman adamm kanst ve ~ocuk
lan aglamaya ba§ladtlar. Kadm da ora
daydt. Doktor, onun bir an yerinde sal -
landtgmt, sonra kendisini toplayarak du
daldanm mrdtgmt gordii, yanma yakla -
§lp omzunu ok1adt. Kadm ba§tnt kaldnp 
ona bakh. Belki bu anda, doktorun anla
Ytth. §efkat dolu giizleri kar§tsmda, ya -
hud biraz sonra yalmz kaldtgt zaman 
ht~kmklar arasmda kendi kendisine ada
rot sevdigini ve oliirse ya§tyamtyacagmt 
itiraf etmi§tir. 

Adam gittik~e agtrla§tyor ve kadm, a
nun kansile nObetle§e ba§ucunda ge
celer ge~iriyordu. hte bu gecelerden bi
rinde adam bir el i§aretile ona yakla§ma
smt anlattt. Gii~liikle konu§uyordu. Goz
leri botalmt§ gibiydi. Solgun yiiziinde 
1imdi yalmz iki siyah oyuk kalmt§h ki 
bunlarm derinlerinde topluigne gibi kii -
~iiciik, sivri hirer kii~iik t§tk yamyordu. 

Kadm igildi, onun solgun ellerinden bi
rini tuttu. Adam, nefes gibi bir sesle: 

- Olecegim, dedi. 
Kadmtn gozlerinden, giinlerdenberi 

gii~liikle tuttugu ya§lar ft~ktrdt. Adam 
giiliimsedi. Gozltrindeki o sivri, kii~iiciik 
pmlttlar biiyiir gibi oldu: 

- Seni seviyorurn diye, ilave etti. Se
ni daima sevdim. 

Kadm, onun elini kaldtrdt, yanaklarma 
siirdii: 

filmpak kullamrken, her defasmda §SSi Holivud'dan yazthyor: 
kapagmt unutmtyarak kapamak zaru - Leslie Howard't Norma Shearer'le 
reti vardt. birlikte yarathgt «Romeo ve juliette» 

Objektifinin mihrakt 18 santim oldu- kordelasmdan sonra burada herkes «Ro
gu i~in, riiyet zaviyesi gayetle darah - meo» diye ~agmyor. Kendisine ge~en 
yordu. Hele o devirde 23 §&yner dere- giin bir mecliste tesadiif ettim ve uzun 

~:·~~!~~=~:~ 11:~;j:~~;'1:~ea;~~; miiddettenberi beyaz perdede goriinme -
gelince, dahili mevzularda §imdiki gibi mesinin sebebini sordum. Lakaydane: 
enstantane resim alrnak imkimt asia - Stlaya gittim, dedi, onun i.;in A
mevcud degildi. Zaten her resim almak merikan filimlerinde <;ah~amadtm. Maa
istediginiz zaman, mevzuunurun yakm - mafih lngilterede de pek bo1 durmadtm.l 
ltgt nispetinde yapacagm1z mesafe hata- Biliyorsunuz, Bernard Shaw'm eserin -
smm tesiri ziyadele§ecegine gore, evve- den iktibas edilen «Pygmalion» fi!minde 
Ia siijenizin mesafesini imkan bulduk~a oynadtm. 
buzlu camdan kontrol ve tespit edecek- Ktrkt ~oktan bitirip elliye merdivcn 
tiniz. d ayam11 olmastna ragmen Leslie hala 

Hele §imdiki gibi, bir makineye muh-
telif kudrette ve muhtelif boyda objek- gayet gene ve ~evik goriiniiyor. Kar!tm-
tif taktp uzaj!l yakma getirmek veya da piposunu zevkle ~ekenin bir delikan
dar yerde geni§ gormek gibi haller ha- ltdan farkt yok.. 
tmmtza bile gelmiyen hirer hulya idi. - Herhalde, dedim, sinemadan ~e -

Halbuki §imdi; ne o koca koca pl§.klar kilmek niyetinde deiiilsiniz ~ 
ve filimler kaldt, ne onla.n ta~tyan koca- Deminki lakayd adamm gozleri bir -
man makinelerin kalabalt~t. Objektif den parladt: 
kudreti, en S§agt 1:3,5 tan ba§hyor; vak- - N e miinasebet, diye cevab verdi, 
tile bu derece aydmltk bir objektife rna- Stiidyo faaliyetlerine baytlmm. Diger 
lik olmak bir gaye addedilirdi. taraftan muvaffakiyet ve para da, doi!

Mesafe ayan derseniz, en uzak ve en 
yakm mesafeleri bi;r hamlede tespit eden rusunu oiiylemek laztm gelirse, benirn i~in 
akuple telemetreli objektiflerle siijeni- bu diinyada ihmal edilecek $<!ylerden de
zin degi§en mesafelerini derhal takib e- gil.. Maamafih, esas metguliyetimi sine
diyorsunuz. rna te1kil etmekle beraber yazt yazmaya, 

Fakat, daha b~ok teferriiabm say - musikiye, resme de meraktm vardu_ On
mak uzun siirecek olan biitiin bu tekem- lardan da btkhgtm zaman evimin bir kO
miil ve terakkilerle beraber fotograf 1esine ~ekilerek pipomu sakin sakin i~ -
mevzulanmn da basitten miirekkebe meyi de pek iyi bilirim .. Zaman zaman 
dogru ileriledi/tini ve bu suretle alet ih- insanm siikunet ve rahata da ihtiyact o
tiyacmm da giinden giine ~oltaldtgtm luyor.. Onun i~in stiidyoda ~ah1madtii;tm 
goriiyoruz. t~te bu defa kar§tla§tlgtm ye-
ni bir zaruTet: zamanlar, bana bir yazt makinesi, bir pi-

yano, bir de §iivale veriniz, vaktin nastl 
Biraz dar ve kalabaltk bir balkonda ge~tii\inin ltat'iyyen farktna varmam. 

be§ on kiiilik bir grupun kah miinferid, - Ben de seni seviyorum, diye, mml
dandt. Olmeni istemiyorum. O!iirsen ya- kaf toplu hareketlerini tespit etmek E vet, Leslie' nin bu itiraflan hirer ha-
I!Yamam. i~in bazan s1k1§an, bazan uzakla§an sii- kikattir. Artist zaman zaman aktiirliikten 

Adamm tebessiimii derinle§ti. Sanki jeyi miistemir bi.r bakimiyetle taktb e- gayri but mesleklere de heves eder. Kah 
altmdan iifleniyormu§ gibi yiiziiniin deri- debilrnek !Aztmdl. Bazan geni§ zaviyeli tomar tamar kagtdlan yazt ile doldurur, 
si garib bir titreme ~inde kaldt. kii~iik objektifle, bazan uzun mihrakh kah bir piyanonun iistiine egi)ip saatlerce 

- Beni sevdigini, sevebilecegini hit; normal objektifi bir makinenin iizerine me§gul olur, bazan da bir laboratuara 

du .. ,. mem' t' d eli ikide bir "Jkanp takmak suretile vakit k t "b 1 F k b" .. ,un ·~ t.m, e . • apamr, ecru e er yapar. a at utun 
Durdu. Sonra daha hafifliyen ve zor- get;iyor ve her tasarlanan mevzu da 0 bunlar onun ~in hirer eiilenceden ibaret

lukla ~kan bir sesle jtstldadt; , ,, miiddet za.rfmda ka~tyordu. tir. Hi~bir vakit bir muharrir, bir doktor, 
t§te bu vaziyet kar<tsmda, ayn ayn 

- Senelerdenberi bir tek arzum var- ' bir bestekar olmak iddiasmda bulunmaz. kaliteli bu iki objektifi ayn ayn hirer 
dt. Bir tek arzum.. Bu vaziyetine baktp bir taktmlan ona makineye taktp iki makine ile t;alt§mak-

Devam edemedi. Fa kat gozlerini dik- tan ba§ka t;arem kalmaml§ti. hercaime,reblik ve ha.fif tertib serserilik 
mi§, kadmm dudaklanna oyle sabit, a.ca- N. G. isnad ederler. Belki de doii;rudur. Bir z~-
yib nazarlarla baktyordu ki Obiirii her,eyi man bakarsmtz, miikellef bir konakta o-
anladt. Hazin bir 1ekilde giiliimsedi. Son- ( ASKERLlK l~LERl ) turur, liiks otomobillerde gezer, bu 1ekil 
ra biraz daha igildi ve birdenbire dudak- ·----::--:----::~;_____ hayatt kat'iyyen yadtrgamaz. Diii;er bir 

I 
~ubeye davet 

anm onun yer yer ~atlamt! hasta, zavalh zaman, dikkat edersiniz, ~apa~ul luya -

d d kl 
.. · k d Ad Kadtkiiy Askerlik §Ubesinden: f d u a annm uzenne oy u. am titre- ette ola§tr, iicra mahallelerden birinde 

Kadtkiiy §U besinde kaytdh !ken 934 
di, gozleri agtr agtr kapandt. Son bir gay- bir pansiyon odast kiralar ve orada ya -senesindenberi akibetini mec;hul btrakan 
retle elini kaldmp onu 1iddetle kendine kamact ustast (321 _ 1) Konyah 301 do- §ar .. Carib tabiat!. 
dogru ~ekti. Kadm dudaklan, onun du - gumlu Hasan oglu ismailin acele §ubeye Benim uzun bir siikuta dalarak bun -
daklannda baygm bir halde ve hareketsiz miiracaati ilan olunur. Ian dii,iindiigiimii goren iistad galiba 
kaldt. biraz ku,kulanrnt§ olacak ki: 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Dl:irdiincO V akrl Han dordilnc:ll 
kat, 18 numara. Teleton: 23426 

Telgra! adrul: Mlm Bayoal l.stanbul .................... ·································· 

- Aman birader, dedi, kar1unda niye 
boyle mahzun mahzun oturuyorsunuz .. 
Benden ibret aim .. Biraz fazla para ka
zanm, keyfiniz derhal yerine gelir .. Ba
km, memleketimden yeni aynltp geJmt§ 
oldugurn halde ben sizin kadar dii§iinceli 
degilim.. C:iiokii Amerika da lngiltere 

Leslie Howard 

kadar hojuma gidiyor .. Eger rejisorler, 
filim amilleri daha miisamahakar olsalar 
ve tayin edilen saatte mutlaka i~ ba~mda 
bulunmakhgtmt istemeseler AmerikaYJ 
daha <;ok sevecegim.. Beyaz kadramn 
iistiindeki siyah akreble yelkovana bu 
kadar ehemmiyet vermenin ne liizumu 

var, bilmem .. Biz banka memuru degiliz, 
san'atki.nz .. Pek saii;tmtza solumuza dik
kat etrneyiz .. Ge<; kaldtk, diye insana ~·
ktltltr mt hi<;!.. 

Anladtk ki Leslie biraz imalt soz soy
liiyor. Ba1rollerinden birini oynadti!l 
«Riizgann ahp gotiirdiigii I» filminin ilk 
temsiline yeti1ebilmesi i<;in ancak yartm 
saatlik bir vakti var .. Alayh kahkahalar
la kendisini tath tath selametledik. 

I Blr ilk! satarla J 

* Tekrar birle1en Laurel ve Hardy
nin «Kazma sapt» isminde bir filim ~·
virmeleri takarriir etmi§tir. Bu kordela 
«F ra Diavlo» tarzmda uzun bir eser ola
cak ve ba1 kadm roliinii yeni yeti§en gene 
ve giizel artistlerden biri oymyacaktJT. * Komik Bert Wheeler'in arkada11 
Robert Woosley oldiiii;ii i<;in beraber ~e
virmekte olduklan filim yanm kalmt!lt. 
0 kordelamn tamamlanmasJ imkan hari
cinde goriildiigii cihetle Bert Wheeler 
kendi ba1ma yeni bir filirn <;evirmek mec
buriyetinde kalmt§tlr. Ve yamna partO
ner olarak Sarlo' nun filirnlerinde oymyan 
Leo White'i almti!tr. * Shirley T empl bu seneki tatil miid
detini ge<;irmek iizere yamnda annesi ve 
babast oldugu halde «Havai» adalanna 
hareket etmi1tir. * «Marco Polo'nun tllaceralan» nda 
herkes tarafmdan sevilmi1 olan Norver<li 
artist Sigrid Gusie «Unutulan kadm» is
minde yeni bir filim ~virmege ba,lamtt
hr. 

Biraz sonra adamm kanst i~eri girdigi 
zaman bagtrarak ellerini yiiziine kapadt. 
Kadm, hala dudaklanm hastanm dudak
lanndan aytrmamtjtt. Onu boynuna stkt 
Slkt sanldtgt adamm giigsiinden kaldtrdt
lar. K<11dini kaybellni! bir hali vardt. 
Kapah gozlerindeo ya,Iar yagmur gibi 
yanaklanna dokiiliiyordu. Adama gelin
ce, yiizii sakindi. Dudaklan tslanmt§tl, 
solgun yiiziinde acayib bir canhhkla par
ltyorlardt. Gozleri kapah idi. Onu uyan

BilyUk ~hlr ve kuaba parklan; 
1\ntt, meydan, toeuk parklan ve 
villA bah~elerl l~iu modem proje 
ve piAnlar baztrlar; k~ifnameler 

tanzim eder. Projelerln arazlde 
tatbikatuu deruhde •• taahbUd 
eder. 

Film yddizlarmm hususi hayatlarmdan sahneler 

dnamadtlar, iilmii§tii. 

Biiket. ni$&D sepetl ve ~elenkler 
i(in vapliBil siparl$1er aUr'aUe b• 
zulanu. 

<;i<;ek, sebze tohumlan: fide ve 
fidanlar; siis, meyva alta~ ve aj!ac
<;t.klan; bahc;e aJAt ve edevatt ve 
ehllyetll Bah<;lvanlar ~nderlr. 

Cenazesini nefretle kaldtrdtlar. KanSt: 
«Menhus adam, beni senelerce evime dost 
diye, aldtgtm o vicdanstz kadmla aldat -
mt! !» diye, arkasmdan l.inetlerini giin -
derdi. Kadm ~inse «meger, adamm met
resi imi! !» diyorlardt. Daha binbir dedi
kodu .. Halbuki zavalh kadtmn hi~ir,ey
den haberi yoktu. Bir klinikte tedavi alh
na almmt§lt. DevaSI miijkiil bir sinir hu- ;:.iiiiiiiiii:i;ii;;;::;; 
tahgma tutulmu1 bulunuyordu. 

- Biitiin bunlan ben naSI! mt biliyo -
rum? Gayet bas it azizim. Erkege hasta
hgt esna<mda bakan o ihtiyar aile dostu 
doktor benden baskast degildi. Simdi ise 
sinirlerinden mustarib olan zavallt kadmt 

Btittin Al'tiERiKA 

23 temmuz 
Turk Gununu 

sevdigini bilmiyordu dersem bana inam _ t•d•vi ile uura,.vorum. 
Tes'id etmek i~io haz•rlamyot 

DUnyan1n en gUzal lkl vapuru ntz dostum. Hastaltk ilerliyor, adam gun
den giine kuvvetten dii1iiyordu. Bu hasta
hk eona,.nda kadtn. kar11 daha fazla cliij
kiinliik ~rostermeye baslamt<tt. Huy•uz bir 
cocuk gibi htrctnla<arak onu hep ba~u
cunda 11orm•k i•terligini •ovlii"nrdu. Hu
taydt, irad.,i elinde del'ilrli. Oliir..,m di
ye, dii•iiniiyordu ve 11arih bir inadla karlt
ntn <to71•rinden zivad• duda~lanna bakt
yordu. Bu d11daklar belki o kadar gii>el 
dd!ildi'·r. s~'"~~n bir r•nkl•ri vardt. Bi
raz biiyiik ve dtlart doi!ru gerilmittiler. 
Fakat derileri iiyle piirii1>iiz ve parlaktt 
ki. 

l•te adam !enelerd•nberi k.ndi ken -
dinden utan'fak, hu cludellut bir kere 
o..,meyi dii~iinmii§tii. Evet. bir kere opme 
yJ .. 

Agacdan diitti.i 
Kumkaptda lstasyon caddesinde otu

ran 11 ya~larmda N azif, Kadirga mey· 
danmda arkada~larile oynarken mey -
dandaki biiyiik incir agacma <;tkmt§llr. 

!nee dallara kadar ~tkan Nazif, daltn 
kmlmast neticesi dillerek agtr surette 
yaralanmt~hr. Nazif, Cerrahpa~a hasta
nesine kaldtnlmt~tlr. 

Krzgm yag ile ayaklarr yandr 
<;orlu medre•esinde oturan ah<;t Os -

manm <;tragi 13 ya~lannda Feyzi, diik
kanda kabak k.tzarttrken elinden kayan 
tavanm icindeki kiZgm yag ayagma dii
kiilmii§tilr. 

Ayagmm muhtelif yerleri yanan Fey
zi, Haseki hastanesine kaldtrtlarak te -
davi alttna almmt§tlr. 

Queen Mary
Normandie 

i~tanbuldan Parise Simplon ekspre
stle, Pariste birinci Stmf otellerde 

7 giio ikamet ve yemek. 
Nev· Yorkun en muhte,em oteli 

BARBIZONA PLAZA'da 
t6 gUn lkamat 

AYRICA: 
NEV-YORK'ta tenezzilh - NIAGA· 
RA 'elaleaini ve V .. higton' u ziya

ret - 100 dolar ceb parut. 
Kay1dlar Uc; gUn aonra 

kapamyor. Acala edlnlz. 

NATTA 
Galatasaray : Telefon: 44914 

Mary Pickford (sagda) Londrada bir haytr miicsscsesi menfaatine 
veril~n miisamerede tertib olunan yan~mda 

Bugun : L A L E Yaz llatlna ba,hyor : 
Tatil i~in istanbula gelen halka ve _tekrar gormek i~in aylardanberi sab~r
stzltkla bekleyen miiJterilerimize LALE'nin devir yaratan nadide filimleri: 

PARiS I$1KLARI 

En yeni 

ziyareUeri 

TINO ROSSI 
•• •• istanbulda ilk defa 

OLUM GECiDi 
JAK HOLT 

metro Jurnalde Iogiliz hiikiimdarlartnm NEV-YORK sergisini 

Bu ak,am L A L E Slnemasmda 
lkinci Balkan 20 Hususi 25 Liiks Balkon 30 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 11111 Kc.a. 120 Kw. 

T. A- Q. 19,7' m. 151W~ Kca. 20 KW• 
T. A. P 3!,70 m. 9465 Kc.'l. 20 KW· 

12,30 Program, 12,35 Ttirk mtizl~l I - Sa
lim Bey - Hlcaz pe1revl. 2 - ijevkl Bey - Hl
caz ~arkt - Demem cana beni yadet. 3 -
Re!ik Fersan - Hlcaz ~arl<t - Ey benim gon
ca gtililm. •- Bedilye- Hlcaz §a.rlu- Mum· 
tezlc ~kmla. 5 - Ud takstml. 6 - MuhaY
yer farkt • Nl~ln mahzun bakarsm. 7 -
Muhayyer saz oema!.sl. 13,00 Memleket saa~ 
ayan, ajan.s ve meteorolojl haberlerl. 13,1S• 
14 Miizlk (Kartjlk program - Pl.) 19,00 Prog
ram, 19,0S Mtizik (Kabare • Pl.) 19,15 TUrk 
miizll!l (Incesaz faslt) 20,00 Memleket saa~ 
ayan, ajan.s ve meteorolojl haberlerl. 20,15 
Ne~'ell plll.klar - R. :10,20 Ttirk mtizl~l 1 -
Suzlnlk pe§revl. l - Rahml Bey - SuzlnA~ 
§arkt - Blr slhrl tarab. 3 - Udi CemU - HI• 
cazklr ~lu - LlY!k mt sana. • - Udl Zeki
U'!§&k ,arkt - Blr gun gelecek.'lln dlye. 5 -
Leml - Hil.seynl IP.Ikl - 0 giizel sozlerle. 6-
Hti&eyni tarkt - Klmln mecburu hil.snti ant
sm. 7 - Leml - Karctl!ar tarkt • 9<t~mam o 
mehve~ln elldtr. 8- Raktm- Ktirdlli ~arkl
Ka~ ytl ytirel!lm. 10 - Halk ttirkti&U - Ek!n 
ektlm ~onere. ~1.00 Kon~ma (Ziraat saatll 
2!,1S Miizlk (Sen!onlk plilklar) 21,45 Ko· 
nu;;ma, 22,00 Mllzlk (KU~iik orkestra - ijef: 
Neclb .Afkln) 23,00 Bon ajan.s haberler!, 
zlraat, esham, t•hvlllt, kamblyo - nukud 
borsast (flat) 23,20 MUzik (Cazband - Pll 
23,55-24 Yarmkl program, 

Operalar ve operetler 

21,20 Konigsberg: Wlndsor'un §en kadm-
lari. 

21,20 Mtinlh: Opera balosu. 
22,05 Roma: Gloria. 
22,35 Var§ova: ispanya geoe!erl. 

Biiyiik konserler 

16,30 Hamburg: Mozart, Schubert, BerlioZ 
ve salr besteklrlann ....,rlerl. 

16,35 

20,45 

21,20 

21,20 

22,35 

22,35 
22,50 

Droltv!ch: Beethoven, Ravel, Schu• 
mann•m e&erler1. 
Beromtinster: Mozart ve salr beSte• 
klrlarm eserlerl. 
Breslav: Schubert, Haydn ve Beetho
v.en'ln eserlert.. 
Strasburt~: Haydn ve Mo>:art'm e• 
oerlerl. 
Floransa: Ro6slnl, Mozart, Debu.ssY 
ve Dasella'mn eserlerl. 
Prag: Muhtell! beSteklrlartn eserler~ 
Lllksemburg: Wagner, Ltszt, Cerpe• 
nln ve salr beStekil.rlarm eserlerl. 

23,45 Kolonya: Muhtell! bestekArlarm e-
aerier!. 

Oda muaikileri 
16,20 Doy~landzender: Ev mus.\ki.SL 
20,20 Berlin: Hii!!er ve Langer'ln eserlerl. 
22,20 Doy~landzender: Mozart, Beethoveif 

v.e Debussy'nln eserlerl. 
22,40 Leipzig; Bchubert'ln eoerlarl. 
Soliatlerin lwmerleri 
16,20 
17,05 

Melnik: Plyano kort.lerl. 
Miinlh: Handel, Zvl&sler, Beethoven· 
In eserkrl. 

18,35 
20,05 
22,3S 

Stokho!m: Vlyolon.sel koMerl. 
Vlyana: ~an kon.serl (soprano), 
Droltvlch: Plyano vo tan konaerl 
(soprano). 

23,05 Prag: Novak'm cNocturne>U· 

Sat1hk Ardiye 
Bahkpazar yaA lskalesl es· 

kl Sarraf sokak yen I TUiband 
ajias1 sokaii• 8 No. lu ardl· 
yanln yar••• hlssadarlar ta• 
rafmdan sat1hkt1r. 

Gtirmek Ic;ln lc;Indekllare 
pazarhk !,:In Cumhurlyet ga· 
zetaslnde Sadlya mUracaat. 

r 
Kirahk apartman 
Istanbul, Ttirbe, Belediye kar

~lSmda 19 numauh Sinanaga 
dairelerinde her tiirJU konforlu 
6 numarah daire kiraltktr.r. Kapt. 
ctya iimracaat. 

HALK OPERET! 
Tam kadrosile yen! 
bale yaz ternsillerine 

• bah~elarde ba~hyor. 
ilk temsil 

ZIRDEL!LER 
Operet 3 perde 
Fiatlar ucuzdur. 

Ege Tiyatrosu 
temsilleri 

Nureddin Gencdur ve 
arkada~lan 

22 haziran per§em be 
alqam1 Tophane Ka.ra

ba§ Yiiksek Aile tiyatrosunda 
<;ILDIRAN ADAM 

Murad ~amil varyetesi 

FRTPt'; lliiL SAD! TEK 
BE~lKAT~ 

SUAD PARKTA 
Bu gece 

HAMLET 
Piyes 5 perde 

Okuyucu Aysel 

Tiirk Revii Opareti 
EFEN!N A~Kl 

Yazan ve besteliyen Muhlis Sabahaddit 
40 ki§ilik heyet, 16 ki~ilik GRL!S vE 

BOYS, S. Atillanm idaresinde pek ya· 
kmda yaz temsillerine ba~hyacakhr. 

KONYADA 

Yeni Kii!iibhane sahib! M. Nael 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bfitiin 
mekteb kitablan. k.trtasiye, l(azete 

ve mecmualarm tevzl veridlr. 
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, ... s.~~·;~t··~~···h·~;~t-· Polis ibrahim 
.............................................................. 

sehrimize getirildi Afi~ san'atzna dair ' 
Delilik asarl gosterdi

mii~ahede altma 
ahnacak 

Ge~en gUn 1ehrin sokaklarinda yapti-! 
&1m uzun bir cevelanda, gozlerim, duvar
larda ali§, giizel ali~ arad1. Merakim, a

fi!lerin mevzuuna degil, fakat resmine, 
rengine, terkibine, bir kelime ile «sao -
at> ma gidiyordu. Neticesiz ara§l!rmala

Eski~ehirde on dort may!Sta kadm me
selesinden bir cinayet olmu§, Galata mer
kezi polislerinden 519 yaka numarali Ib
rahim, karakolda Bal~1khisar ki:iyiinden 
lbrahimi tabancasile ii~ el ate§ ederek 
oldiirmu,tii. Suc;lu Ibrahim, adli t1b mii· 
essesesinde mii~ahede altmda tutularak, 
deli olu(l olmadigi hakkmda rapor alm
mak iizere, jandarma muhafazasmda ls
tanbula getirilmi§tir. ;limdi mii§ahede al
!Ina almmi! bulunmaktadit. 

nm bende iki sua! uyanditdl, 

I - Bizde afi1 ressamJ var m1? 

2 - Afi1in modern hayattaki, endiis
tri ve ticaretteki rollinii idrak ediyor mu
Yuz? 

Bunlara cevah vermedeo, umumiyetle 
hi~ ehemmiyet vermedigimiz fakat ba!h
ha§ma bir estetigi olan afi1in ne oldugu
nu arajl!rahm. 

Afi1, prensip itibarile, Iicari bir me
tad~r. Maksad1, muayyen bir mevzuu 
mlimkiin oldugu kadar fazla insanm dik
kat nazan online sererek revacmi veya 

tamnmasm1 temin etmektir. Fa kat bir di~ 
macununun, bir tuvalet suyunun, yahud 
bir konservenin veya bir §arab markas1 • 
om siiriimiine ~ah§lyor diye afi§i, ihmal 
edilecek bir san' at 1<kli telakki etmek hi~ 

de dogru olamaz . . Duvarlann ve tahta
perdelerin iizerinde, giine§in soldurucu, 
nilmurun YJprallci tesirleri altmda ancak 
birkac; giinliik omiir siiren afi,ler, ~<hir
lerin siislerinden biridir. 

Afi1, tam bir tesir yapabilrnek I<;m, 
yalmz gi:ize hitab etmekle kalmayip, di
magimiza ve hislerimize de niifuz edebil
melidir. Afi1i bir «i<ma», bir «sentez», 
muhtasar bir tablo, tabir caizse bir «ide
ogram» olarak kabul edebiliriz. 

Bu itibarla ali§, tezyini san' atlardan 
ziyade resim san' atma yakla§lllakta ve 
tabloya laz1m olan §artlara ihtiyac gos
t•rmektedir. T erkib, renk lekelerinin a· 
hengi, c;izgilerio muvazenesi, nihayet tel
kin kudreti tabloda arand1g1 kadar afi1le 
de aranmaktad!f. 

Afi1 Avrupada, XVII nci asnn ikinci 
yansmdan sonra yayiimaya ba,lami§hr. 
Ba§langicda renksiz, iptidai ve «ilau» 
mahiyetinde olan bu resimler, yava1 ya

Va§ tekemmiil etmi§tir. FranSIZ ressami 
Jules Cheret 1886 da biiyiik k1t' ada 
renkli afi1i ortaya atarak onu, modern 
hayatm ve bilhassa endiistrinin bir uzvu 
yapmi§I:r. T eknik ve ruh bakimmdan a
li§, biiyiik istihalelere ugrami§hr. Evvel
ce, kitah ve mecmua resimlerinden fark
SIZ, yani teferruath ve ince i§lenmi! olan 
afi1ler zaman gec;tikc;e daha muhtasar, 
daha §ematik 1ekiller almaya ve dinamik 
hayallmiza uygun bir kat'ilik ta11maya 
ba,lami§Iardir. Siir'at ~ogald1kc;a afi~. se
yircinin dikkatini c;ekebilmek ic;in, basil 

c;izgiler, geni1 renk lekeleri kullanmaya 
ba,Iami§ ve boylelikle telkin kudretini 
arbrml!llr. F otograf i<;in de soylemi1 ol
dugum gibi belki san'at degil, fakat her
halde «bir san'at» afi1in bugiin Avrup>· 
da hakiki iistadlan vard1r. Bir Cassandre, 
bir Loupot, bir Paul Colin'in eserleri, 
c;erc;evelenerek ev duvarlarma aSI!aeak 
kadar olgun plastik hassalar ta§Imakta -
d~tlar. 

Sokaklanm1zda afi1 diye as1lan alaca
h bulacah, desensiz, ~<kilsiz. feci resim
lerin uyanditdigi iki suale gelelim. Bizde 
afi1 ressam1 var mid It? Vard~r. Epey y1l· 
danberi bu sahada isimlerini empoze et
mil bir iki san' atkardan ba;ka baz1 ta· 
nmm11 karikatiirist ve iliistrasiyon ressaml· 
m1zm da c;ok giizel afi1ler viicude getire
bildiklerine - maalesef pek seyrek - 1ahid 
olduk. Bundan ba1ka Giizel San'atlar 
Akademisinin T ezyini San' atlar kiSmm· 
da bir de afi1 atelyesi vardit. Bu atelye 
talebesinin viicude getirdikleri afi1. tas
lak ve maketler her bak1mdan muvaffak 
ve 1imdiden pratik bir faa]iyet sahaSI bul
maya lay1k i1lerdir. 

Demek mesele, eleman yoklugundan 

Hadise, polis lbrahimin, koylihii olan 
maktul lbrahimin bUyiik karde§inin ka
nsi F atmaya tecaviizde bulunmasmdan 
ve maktul lbrahimin, karde1inin Adliye· 
ye intikal eden bu i1ini takib etmesinden 
~Ikmi§tl. I;.skijehre lstanbuldan mezun 
gitmi! bulunan polis Ibrahim, koyliisii o
lan lbrahimi bir bahaneyle oradaki ~?r§I 
karakoluna sokarak. bu takibden vazge· 

gelmiyor. Heyhat ki burada da, kendi 
imkanlanm1zdan habersiz ve gafiliz. Ben 
biitiin su<;u, endiistriyellerin, tiiccarlarm, 

mal yapan ve satanlann, haSih afi1 res
sammi kullanmak vaziyetinde olanla rm 
idraksizligine yiikliiyorum. Esasen en -

diistri ve ticaret hayatirDIZID miihim bir 
noksam, mah yayamamak, ilan, «lanse» 
edememektir. Umumiyetle bizde, en mii

kemmel mal en iptidai, en kotii vas1ta -
!aria halka tamtilmaktadir. Bu vaSitalarm 
biri olan duvar afi1i de kiiltiirsiizliigiin ve 

zevksizligin kurbam oluyor. 
Kim derdi ki biraz san' at zevki, biraz 

resim anlaYJ§I, biraz c;izgi ve renk hassa-

siyeti endiistri ve ticaret gibi en maddi 
sahalarda liizumunu ehemmiyetle gaster· 
sin! Mal satanlanm1z, vitrinlerini tanzim 

edemedikleri gibi, yaymak istedikleri 
metalann reklamlanm en ki:itii boyacila
ra tevdi ediyorlar. Ve bu kotii afi1lerin 

maddeten kendi zararlarma oldugunun 
farkma varam1yorlar. Bu miinasebetle bir 
afi1 ressam1 arkada!IrDID bana anlattigi 

komik, komik oldugu kadar da feci bir 
f1kray1 hatitladim. Bu arkada1a bir afi1 
1smarhyan bu tiiccar, mevzuu iU 1ekilde 
anlatmi§: 

. ~ ~irmek maksadile, duvarda as1h bir las
tik kam~IYI kapmi§, hem§er;sinin iistiine 
saldirmi§, k1yas1ya dovmiij, sonra da ii~ 
kur~unla kanlar i<;erisinde yere sermi§ti. 
T eykif edilen polis ihrahim. tahkikatm 
devam1 masmda acaib birtak1m hareketler 
yapmi§ ve delilik halleri gostermi§, oldu
gundan T1bbi Adliye sevkedilmesine ka
rar verilmi§tir. Kendisi Istanbul Adliye 
dairesine getirlidigi zaman, burada da gay 
ritabii vaziyetler gostererek, sorulan bii
tiin suallere kat§! hi~ agiz a~mami§, dil
sizmi§ gibi hareket ederek, kar§IIarmda
kilere sadece sabit bakijlanm dikmi§tir. 
Bir miiddet tevkifhanede ahkonulan Hii
seyin oglu lbrahim, arkasmdan tahkikat 
dosyaSI gelince, Adli T1b miiessesesi mii
jahedehanesife gotiiriilmll§tiir. 

«Bana bir tereyag1 ilam yapacak • 
sm. T ereyag1m1zm, halis inek siitiinden 
mamul oldugunu gostereceksin. Bu yag, 

filanca memleketin filanca koyiinden ge
lir. 0 da gosterilecek. Sonra bu tereya
gmi yiyenlerin az zaman ic;inde s1hhate, 

ne1' eye kavujtuklan ilandan anla§Ilacak! 
Bir de ya!hmiz, en Sihhi ve en «modern» 
1artlar ic;inde yapii1yor. Resimde bunun 
da a1ikar olmas1 laz1m. Nihayet .... » 

Arkada11m saym tiiccann soziinii ke
serek: «Ben bu kadar 1eyi bir resme Slg· 
duacak kudret ve meharete varmad1m. 
Siz afi1inizi daha yiiksek bir ressama yap
tum!» 

Afi1 san' atkarlanmiz • nekadar az da 
olsalar • bir araya gelerek, garb memle
ketlerinde ekoller kuracak kadar ehem • 
miyet kesbeden bu san' at kolunu miida
faa etmelidirler. Ellerini kavu1turup, 

gelmiyen, geldigi zaman da yukanda hi
kayesini anlatt1g1m 1ekilde gelen mii§te
riyi beklemektense, afi1 sergileri, ne;riyat 
ve bu gibi vas1talara miiracaat ederek 
afi1 san'atmm ne demek oldugunu i1 diin
yasma anlatmahd1rlar. Belki bu sayede 
«ciddi resim» ve «biiyiik pentiir» yapan 
arkada1lanm da kurtarmi§ olurlar. Sek
sen veya yiiz kag1d1 bir arada ancak se
nede bir, o da sergiye gonderdikleri tabla 
sati!dJ~I takdirde gi:irebilen «artist - res
sam» lanmiz, afi1 vadisinde, zevkli bir 
faaliyet sahaSI ve hatm say1hr bir ka -
zane memba1 bulacaklard!f. 

Nurullah BERK 

Kultiblerin • • 
ISffil 

degi~miyecek mi? 

Kanunun, spor kuliible
istihdaf etmedigi 
zannediliyor 

• • rm1 

Cemiyetler kanununun tatbikatma 14 
temmuzda ba§lanacakhr. Sehrimizde 
mevcud cemiyetler bu tarihe kadar vazi
yetlerini bu kanuna uydurmak me~:buri • 
yetindedirler. 

Kanun, cinsiyet Uzerine ve memleket· 
teki reiimi degi§tirecek §ekilde cemiyet 
kurmagt menetmektedir. Kanunun bir 
maddesinde «Her ne 1ekil ve nam al
tmda olursa olsun mmtakavi maksad gii
den veya unvan ta§lyan cerniyetlere mii
saade edilmez» denilmektedir. 

Kanunun bu maddesinden maksad, 
Karadenizliler, Egeliler ve saire gibi ce
miyetlerin tejekkiiliine miisaade etme • 
mektir. Halbuki Galatasaray, F enerbah· 
~e. Be§ikta§ ve saire gibi isimlerin bun -
!aria bir tutulmamasi laz1m gelmektedir. 

Sehrimizdeki alakadar makamat da 
bu miitaleaya i1tirak etmekte iseler de ge
c;enlerde Vekaletin buna miimasil bir te
§ekkiile miisaade etmernesi alakadadan 
tereddiide dii§iirmll§tiir. Maamafih Vila
yet bu i1i Dahiliye Vekaletinden sormuj
tur. Kuliiblerin lehine bir cevab gelecegi 
anla§IImaktadir. 

Y akac1kta biiyiik bir otel 
yapdacak 

istanbul Belediyesi, ha vas1, suyu ve 
mevkiinin letafetile me§hur en giizel 
sayfiye yerlerinden biri olan Yakacikla, 
bilhassa alakadar olmaga ba§lami§hr. 
Yaz mevsimini ge9irmek istiyeceklece 
bir kolayhk olmak iizere Yakac1kta bii· 
yiik bir otel yapbracakhr. Otelin plfm -
Ian hazirlanmi§hr. 1n§aata yakmda ba~
lanacaktir. Diger taraftan Kartal - Ya
kacik §OSesinin de tamir edilmesi karar
la§tmlmi§tlll'. 

~·--·~ 
Kiziltoprakta yangm. 

Diin i:igleden sonra KlZlltoprakta Mu
radiye mahallesinde merhum R1za kiZI· 
110 aid kii§kiin alt katmdan yangm ~Ik
mt§br. 

Yangm, vaktinde yeti§en Itfaiye tara· 
fmdan siiratle si:indiiriilmii§tiir. Yap!lan 
tahkikatta yangmm ihmal neticesi vu -
kua geldigi, kii§kiin ve e§yalarm sigor
taslz oldugu anla; Ilmi§br. 

-·-·~ 
Tekirdag Y1lmaz kuliibiiniin 

yddoniimii 

!?ill; Halkevi <;Icek, ~apka, bic;ki -.e diki~ dersleri imtiham ynpilmi~ ve 
mezun olan bayanlar tarafmdan da !?i~Ji Halkevi salonunda muvaffakiyetli 
bir sergi ac;Ilmi;hr. Resmimiz, derslere devam eden talebeleri ve ogretmcn
lerini gi:istermektEdir. Sergi. bir hafta miiddetle her gun 10 dan 20 ye kadar 
ac;1khr. 

Tekirdag (Hususi) - ~ehrimizdeki 
YI!maz Spor kuliibii kurulujunun altm
Cl y1ldi:iniimii miinasebetile Halkevi sa
lonunda bir ~ayh toplanh yapmi§, bu 
toplanhy1 Vali ve tiimen komutan1m1z 
da te§rif ederek sporculanmiZI sevindir
mi§tir. 

Toplanbda muhtelif milli oyunlar ya
piiJni§, monol o~la.r soylenmi~, dans edi· 
lerek ger; vakte kadar ne§"e i9inde vakil 
ge9irilmi§tir, 

F ransada siyasi partiler: 6 *I 
Sosyalist Cumhuriyet 

partisinin program1 
-------

Bu f1rka herhangi bir insan cemiyetinin esaretini 
ve kuvvetin her tiirlii suiistimalini nefretle reddeder 

Sosyalist cumhuriyetc;i parti, F ran·J ( 
samn mukadderati iizerinde miiessir olan 
hadiselerde ekseriya birinci derecede bir 

Nakleden : Cevad Sad1k ) 

rol oynam1~1Ir. Bu partinin azalan ara
smda F ransamn son yirmi be1 otuz sene· 
de yeti~tirdigi en biiyiik siyaset adamla· 
nm sayabiliriz: Viviani, Aristide Briand, • Paul Painleve, Emile Borel, Paul Bon· 
cour .. ilah .. 

Sosyalist cumhuriyet.;i parti, 1905 
Amsterdam kongresinin erlejinde dogdu. 
0 zaman F ransa sosyalistleri bir~ok 
gruplara ayn]d,Iar. Bir k1sm1, amele en· 
ternasyonalinin hirer §ubesi halinde te • 
§ekkiil ederken, bir kiSmi da «miistakil 
sosyalistler» federasyonu yahud «Fran
SIZ sosyalistleri» komiteleri halinde birle
~iyordu. Bu son iki kategoriye mensub 
partilerle <~irle~ik sosyalistler» arasm • 
daki lark ~uydu: Amele enternasyonali
nin hirer 1ubesi halinde ~ah1anlar s1mf 
kavgas1 ve ink1lab taraftanydilar, hal -
buki miistakil sosyalistlerle F ranSIZ sos
yalistleri, cemiyet i~inde her ferdin hiir
riyetine ve miilkiyet haklkma hiirmet 
edilmesini halkm menfaati icab1 sayiyor· 
lard!. 

«M iistakil» sosyalistler yahud «ISla • 
hatc;I» sosyalistler grupu, azalannm biir· 
riyetini hi-.bir hususta tahdid etmek iste· 
medigini, ve gereken Islahah tahakkuk 
ettirmek gayesile biitiin sol cumhuriyet • 
c;ilerin birle§lllesini bir zaruret addettigini 
ileri siiriiyordu. Daha 1906 da, 1slahat· 
~~ sosyalistler meclise 27 meb'us gender· 
mege muvaffak oldular. 1909 da Paul 
Boncour, «sosyalist cumhuriyetc;i» etike· 
ti altmda meb'us intihab edilmi§ti. 0 za
mana kadar, intihah devrelerinden gayri, 
ayn gruplar te~kil eden bu sosyalistlerin 
olduk~a zay1f bir hayatiyeti vard1. Ha
diseler onlan vilayet federasyonlan ha
linde te§ekkiil etmege, ve sonra, meclis
teki sosyalist grupunun eneriik telkin ve 
tazyik1 altmda, milli parti halinde top • 
lanmaga mecbur etti. 

I 0 temmuz 1911 de, interfederal bir 
konferans biitiin «miistakil sosyalist.» fe
derasyon ve gruplanm Pariste topluyor 
ve bir]ejtirici bir partinin le§Ckkiiliine ug· 
rajiyordu. Bu tarihten sonra sosyalist 
cumhuriyet~i parti biiyiik siyasi partiler 
arasmda yer ald1. 

Doktrin 
M. Maurice Violette partinin doktri· 

nini li:iyle anlat!r: 
«Gi.iniimi.iziin umumi herciimerci ara

smda, sosyalist cumhuriyetc;i parti, prog· 
ram1m tasrih etmek ister. Siiphesiz, ke • 
hanete ka]kJjmak mevzuubahis deii;ildir. 
Hadiseler biroirini o hdar ~abuk takib 
ediyor, ekonomik vaziyet o kadar h1zla 
degi1iyor ki, i~timai hastahklarm yirmi 
sene sonra ayni araz1 gosterecegini iddia 
etmek giiliinc olur. 

Baz1 devirler vard1r ki, ekonomik ve 
siyasi tazyikler altmda bunalan ferdl<'r 
hiirriyete susarlar. Biiyiik Harb ayni za· 
manda ekonomik bir ink1lab oldu: Dun· 
yada istihsal kabiliyetlerini art1rd1 ve 
muhtelif smai hiiceyreler deh1etli bir fa
aliyete gec;ti. Bugiin, her siyasetin gaye· 
si, bu anar1iye bir nihayet vermek olma· 
hd11. Netice itibarile, yapilmaSI gereken 
jey, biiyiik bir kontrol ve organizasyon 
i1idir. Bizim programmuz, bizce zaruri 
goriilen ba1hca kontrol ve organizasyon 
tedbirlerini tafsil eder. · 

Biz, cumhuriyet~ilerin birle1mesini is
tiyoruz. Suph,esiz «birle~ik» sosyalistler 
marksist kaideciligini kabul etmiyoruz, 
Simi kavgaSI teorisini reddettigimiz gihi. 
Ve biz 1iiphesiz, radikal partinin ve ra
dikal sosyalistlerin daha sarih bir sulh 
siyaseti olmamasna esef ediyoruz. F akat, 
eger bu sebeblerden dolayi, ne birle!ik, 
ne radikal. ne de radikal sosyalistsek. bu 
partilerin bizim gibi ayni fikirlerle mUte
halli olduklanm teslim ederiz. Bun~n 
ic;indir ki bu partiler arasmdaki polemik
lere ho1 bir nazarla bakamiyoruz. Hat· 
ta, demokrasinin selame.ti ic;in zaruri o· 
Ian bir ittihad1 giic;le§tirdiklerinden dola
YI onlan takbih ve itham ettigimizi de 
saklam1yoruz. Sosyalist cumhuriyetc;i par
ti, biitiin sol kuvvetleri uz]ajhran bir par
ti olmak istiyor.» 

Program 
Sosyalist cumhuriyetc;i parti her mil

letin istiklalinin bir zaruret oldugunu 
ilan eder; herhangi bir in san cemiyetinin 
esaretini, kuvvetio her suiistimalini nef
retle reddeder ve milletler arasmdaki mii
nasebetlerin adalet ve hakka dayanma-
5101 ister. Milletler Cemiyetinin yapaca
gi bukuki bir organizasyona inand1gm1 
sarahaten soyler. Bu bak1mdan sosyalist 
cumhuriyet~i parti, en me1hur taraftar-

Fukanm belliba~h riikiinlerindell 
Paul Boncour 

larmdan biri olan Briand'dan ilham al
maktadir. 

Sosyalist cumhuriyet~i parti, umumi 
intihah1 her otoritenin membai telakki 
eder. Bu partiye gore, Avrupa binasmm 
ayakta durmaSI ancak F ransa • Almanya 
miinasebetlerinin ahengile kaimdir. 

Mali sahada: Vergi mille tin verebile-

cegi azami miktan gec;memelidir. Vergi 
kac;akc;Ih!l<mn 1iddetle cezalandmlmaSI 
lazimdir. Hi~ir vatanda1 kategorisi 
( tri:ist ve kartel) milli hakimiyet iizerin

de ac;1k veya gizli bir tazyik icra edernez. 
Endiistriyj spekiilasyonun menfaatine o· 
larak vesayet altma koyan banka anlat
malarma miisaade edilmMielidir. Ban -

kalann ihrac bak1mmdan mes'uliyetini 
gozoniinde tutarak bankac1hk meslegine 
1iddetli bir nizamname tatbik etmek Ia -
zund1r. 

Amele SIDifi: Sosyalist cumhuriyet~i 

partinin, amele Simfma kar11 siyaseti, ha
kiki ve devamh fakat her demagojiden 
uzak bir alakadan ilham ahr. Mesele 
hem esash hern acil oldugu ic;in, derhal 
tahakkuku mi.imkiin tedbirler sahasmdan 
ayn]mamak icab eder. ic;timai sigortalar 
muhafaza edilmeli ve tatbik usulleri dur· 
makSizm hayatm icablanna uydurulma
hdir. hsizlik sigortaSI, biiyiik endiistrinin 
mukadderallm elinde tutan patron birlik
lerile anlaiffialar dahilinde tetkik edil -
meli ve yavaj yava1 tahakkuk ettirilme
lidir. Senelik iicretli mezuniyetlerin 
umumilejtirilmesi. Giinliik ~ah§llla miid
detinin indirilmesi beynelmilel kanun -
!aria temin etmek arzu edilen §eyler ara
smdadir. Kollektif i1 mukavelesinin 
umumile,tirilmesi. Amele Simfmm hima
yesini ve inki§afmi istihdaf eden kanun
lar yapdmaSI. (:Irakhgm teknik organi
zasyonu liizimdir. 

Adliye sahasmda: Makul haddi a1an 

mahkeme masraflan miktannm indirilme· 
si. Cinayet llluhakerne usullerinin Islahi. 
Sahsi hiirriyete biirmet. Ceza rejiminin 
ISlahidu. 

Maarif sahasmda: Tek mekteb, yani 

zengin c;ocuklara oldugu gibi fakir c;o • 
cuklara da ayni tedrisat. Bu tedrisat sis
temile yava~ yava§ biitiin mekteblerin 
meccaniligine vanlmahdu. Gene atelye 
ve tarla i~<;ilerinin mektebden sonraki 
tahsillerini organize etmek zaruridir. 

Endiistri sahasmda: Sosyalist cumhu-

riyetc;i parti, ne serbest miibadele, ne hi
mayecilik, ne de «laissez-faire, laissez
pass.er» sistemlerini tam olarak benimser. 
Bugiinkii mudil diinyada hic;bir sistem, 
oldugu gibi ve yiizde yiiz tatbik edi1e -
mez. 

Bu parti rasyonalizasyonu kabul eder. 
Milli servetlerin idaresi, siyasi bir kala
dan ziyade teknik bir kafayla ve ic;timai 
Similar arasmdaki z1ddiyetten tecerriid 
suretile temin edilmelidir. 

Muvakkat olarak, «fonds de com -
merce» lerin sai!§I iizerindeki spekiilas
yonu onliyecek tedbirlerin etiid edilmesi 
dii§iiniilen meseleler arasmdadu. 

Ticaret sahasmda: Kanun, kiic;iik, or· 

ta ve bUyiik ticareti ayni derecede hima· 
ye etmeli - c;linkii bu iic; nevi ticaret ic;ti
mai faaliyetin me§ru ifadesidir - ve hic;
birinin digerleri tarafmdan ezilmesine 
meydan vermemelidir. 

Ticari miilkiyet, esasmda doii;rudur; 
fakat arazi maliklerine karl! bir tecriibe 
veya 1iiphe vas1taS1 olacak kadar tereddi 
etmemelidir. 

Sirnendiferlerde milli bir siyasetin tat· 

5 

istimlak kanunu 

Vekalet, Belediyenin 
haZirlad•g• layihada 

tadilat yapti 
!mar plammn tatbilo i~in 1stanbul Be

lediyesi, lstimlak kanununu tadil ederek 
Dahiliye Vekaletine yeni bir kanun !Syi· 
haSI teklif etmi§ti. Vekalet, hakki tasar
rufa riayet noktasmdan bu kanun iizerin· 
de baz1 tadilat yapml§, kanunun binnci 
ve be1inci maddeleri tadil edilerek Bii
yiik Millet Meclisine sevkechlmi§tir. Bi· 
rinci maddedeki tadilata gore istimlak 
tebligah hukuk usulii muhakemeleri ka
nununa gore yapilacakllr. Yalmz Poliste 
adreoi bulunamlyanlar ilan jeklile t•hli· 
gata tabi tutulacaklardit. Evvelce istim
lak i~in birt1nm gayrisafi iradmm on mis
li verilirken 1imdi binanm istimlaki; 
k1ymetinin takdiri suretile olacakhr. 
Bu vaziyetler istimlak i§ini uzatacak ise 
de muameleyi daha salim bir jek]e so
kacaktir. Evvelce Belediye herhan • 
gi bir mmtakay1 birden istimlak ve 
orada yollar a~arak buray1 kiymetlendi
rip satmak arzusunda idi. Simdi bu 1ekil 
imar planlannm in§aat i~in gi:isterdigi de
rinlikler Belediye tarafmdan istimlak e· 
dilebilir ~ekline sokulmu§tur. 

Tavuk ytiztinden 

Bir cerh vak'asmm faili 
12 sene hapis yatacak 
<;engelkoyiinde ge~en ramazanda bir 

gece teravih namazmdan sonra ~Ikan bir 
hadisenin muhakemesi, istanbul Agnce· 
za mahkemesinde diin ak§am neticelen
di. 

Muhakeme edilenler, 1lirahim oglu 
Hamdi ve Ahmed isimlerinde iki karde§· 
tir. Bunlardan Ahmedle §imdi davac1 ye• 
rinde bulun"'! H1Z!r oglu Osman, <;en
gelkoy tepesindeki c;iftlik yolunda tavuk 
meselesinden kavga etmi§ler, badise ba§
kalarmm araya girmesile biiyiimemi§, 
lakin Ahmed bunu bir tiirlii unutamami§, 
<;engelkoye inmi§, ak1am iizeri istanbul
dan gelen karde§i Hamdiye i1i a~mij, 
Hamdi de Osmam cami donii§ii yo] iis· 
tiinde bJc;akla agit surette yarala!Dl§hr. 
Mahkemede mUdafaa yollu kavga sebe
binin bir kadm meselesi oldugu ileri eii
riilmiijse de, mahkeme, kavgamn tavuk 
meselesinden ~Ikllgml sabit gormti§tiir. 
B1~ak yarasmm gi:igiis gibi teh1ikeli bir 
mevzide ac;IlmaSI, ancak etraftan yeti1ilc 
mek suretile daha fazla saplanmanm i:i
nii almmaSI, i:iliimiin fenni miidahaloyle 
online gec;ilebilmesi gozoniinde tutulmuj, 
su~un siibutunda ceza}'l azaltJci bir sebeb 
bulunmadigi kaydi!e, Hamdi iildii>mege 
!alll. te§ebbii!ten 12 sene ai!Ir hapse mah· 
kum olmu§tur. Karde1i Ahmedin de 
kavgaya el uzatmaktan 13 giin hapsine 
karar verilmi§tir. Davac1 H1Z1roglu Os· 
mana 50 lira tazminat odenmesi de ay
nca kararla§II)"IImi§br. 

Oniversitemizin 
ilk ikbsad doktoru 

Diin istanbul U
niversitesinde Stok 
holm Ticaret ata
§emiz Natuk Ziya 
Birkan tarafmdan 
.takas ve k!ering 
sistemleri:t mev -
zulu bir doktora 
tezi miidafaa edil -
mi§ ve ata§emize 
ikttsad doktoru un
varu verilmi§tir. 

Galatasaray ve Hukuk Fakiiltesini 
r;ok iyi derecelerle biti>'mege miivaffak 
olan Natuk Ziya Birkan, ikhsad Vekii -
letindeki miihim vazifelerinde muvaffa
kiyetler gi:istermi§ ve bilgisile temayiiz 
etmi§ bir gencdir. 

c;:ok ciddi bir tetkik mahsulii olan dok
tora tezi, dinliyenlerin ve bilhassa jUri· 
nin takdirini kazanmi~I!II'. Yeni Stok -
holm Ata§emizi bu muvaffakiyetinden 
dolay1 tebrik ederiz. -··----

Seyahatten avdet 
Degum ve kadm hastahklan miitehas

SISI doktor R1za Onur, Amerika ve Av
rupa seyahatinden avdet etmi§, hasta -
lanm kabule ba§lami§lir. 

bik1 lamnd~t. 
ktimai hifzissihha: Alkolizme, fren· 

giye, kansere kar§I kiitle halinde organize 
bir miicadele ilk hedeflerden biridn. 

Feminizm: Kadm ve erkek ara smda 

medeni hukuk miisavat1. Zina ciirmiiniin 
kaldmlmas1. Anneliii;i devamh surette hi
maye eden bir siyaset takibi de progra· 
mm bu safhasmi i§gal etmektedir. 

Miistemlekecilik sahasmda: F ran •am'l 

mukadderabm eline aldti\1 milletlerle sev· 
giden ilham alan bir i,birliii:i siyaseti ta
kib etmek laz1mdir. 

(") Bundan evvelkl yazilar 30 mayiS, 3. 9, 
12 ve 17 haziran taribli nti.shalartmtzda 
~Ikrnt§tll' 
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DuvouNUZMU? 
F enni bosanma 

Bugiinlerde, Pa -
riste riiyet edile -
cek olan bir bo~an
ma davas1, belki 
diinya adliye tari -
hinde misli olmt -
yan bir hususiyet 
gosterecek. 

Dava, bir ~ekerci 
tarafmdan il<ame 
ediyor. Kans1nm 
son derece gec;imsiz 

' 

ligi yiiziinden aynlmaga karar veren 
~ekerci, yabanct yamnda diinyarun en 
halim, selim kadm1 vaziyeti taktnan bu 
kadmdan naSI! kurtulahilecegini uzun 
uzun dU~UndUkten sonra, ~oyle bir ~are 
ke~fetmi~. Evin her odasma hirer mik
rofon yerle~tirmi~. Bu mik.rofonlart diik· 
kamndaki bir gramofona raptetmi§. 
Gramofon, plaka sesi zapteden nevidcn. 
Evde, kan koca arasmda kavga eksik 
olmadijit i~in, mikro!onlar vasttasile 
giden sesler, bir hayli plak doldurmu§. 
Bunlann hepsinde, gec;imsiz kadmm, 
§irret ve ctrlak sesi, kUfUrleri, hakaret -
Jeri teker teker mukayyed. 

$imdi, bu plaklar, mahkeme huzurun
da dondiiriilecek ve kadmm kabahatli 
olduj!u ispat edilerek bo§anma karan 
ahnacak. 

Davamn beki bir celsede bitmesi ihti
mali bile var. Kadmm bu i§te kaybede
cegi muhakkak. Yalmz bir teselli nokta
Sl oldugu da ayni derecede muhakkak. 
Ayni kUfiirleri ve hakaretleri, mahke
me huzu.runda, kalabaltk ortasmda, ko
casmm yiizUne bir kere daha hayktra -
bilmek zevki! 

Mii~kiil mesele 

... 

' 

Pariste, biiyiik bir 
ilanat acentastmn 
kasadan, 1931 sene
sindenberi, acenta -
mn kasasmt kendi 
malt gibi kullamr 
dururrnu~. 

Patronlarmm it! -
mad!ru haiz oldugu 
ic;in, hesabma kita • 
bma bakmarnt§la~. 

Esasen defterlerini 
gayet muntazam tu
tup, hasi!atm hakiki 
miktanm gizliye • 

cek bir de miikemmel usul ke§fetm~. 
Boylece, arabanm iig tekerlegi kendi 

hesabma, yaln1z bir tanesi patronlar he
sabma done dursun, giiniin birinde, §ir· 
ket gelirinin azhjit nazan dikkati eel • 
betmi~. Tahkik etmi§ler. !§in falsosu an
la<tlmt§, kasadatt' yakalanrnl§. 

Sekiz senedir ~aldtgt para tam 260,000 
frank, yani c;eyrek milyon. Tabii, solu
gu tevkifanede almt§. 

Fakat... Burada bir fakat var. Zira, 
kasadar, verdigi ifadede, bu paranm bir 
meteligine bile dokunmad1gtm, hepsini 
zarurette bulunan arkada§larma ve ha· 
ytr cemiyetlerine dagtttlgmt soylerni§. 
Onu da tahkik etmi§ler, ifadesi dogru. 

Mahkeme azast bakallm bu i§in ic;in
den nastl ~tkacak! Hasbetenlillah lurslz
hk olmaz. Variyet i:iyle ki, kasadar htr
stz degil, sadece bir hay1r sahibi. Mah
kfun etseler bir turlu, etmeseler bir tUr
lu. Yayasma blr Ljyon donor astp, 
mer'iyiilhattrlar kogu§una yerle§tir -
mekten ba§ka c;are yok galiba! ............................................................ 

Bir delinin yaptJklar i 
Manisa, (Hususi) - Akil tedavisi i· 

c;in bir a\:rabasile tehrimize getirilen Ba
hkesirin fvrindi koyiinden Yusuf oglu 
Mustafa, her nastlsa kurtulup kac;mtf, 

Manisa ile Cobanisa arastnda biiyiik bir 
Bll sokerek raylann iistiine koymu§tUr. Bir 
az sonra Alatehir treni gelmit. fakat yolcu 
lar l&fl gorerek feryada batlamt§lar, tren 
durdurulm~ ve biiyiik bir tehlike atlahl· 
IDijhr. Deli yakalanml§llr. 
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«Ne miinasebetl Ben Afifi hic;bir giin 
tam adam yerine koymad1m.» $iiph,.iz, 
lela lin bay1ld1g1 erkek, otoriteli ve ba,kala 
nna hakim, kuvvetli ve .. itin dogrusu, para 
h erkek Afif degildi. Nic;in kiSkamm? $u 

var ki onun kartiSmda Tiirkiinla beraber 
olunca miicadele, istihza damarlan ka
banyor, Tiirkam Afifin iiniinde hupala
mak istiyordu. K1skancltk degilse neydi 
bu? Kendisi bir tiirlii anlayamadl. 

Afif kitabt Tiirkanm oniine koyunca 
tela! gene bu arzuyu duymu~tu. Fa kat 
bazt defalar oldugu gibi bu sefer de icin
de dogan hi.sin farkma varmadij:it ic;in 
kendini toplayamadt ve ac;tk bir istihza ile 
~unlan soylemege ba!Iadt: 

- Kan bo1 at1p dolu tutmak istiyor. 
Bir kahve fincamna, bir de insamn yii
ziine bak1yor. T utturabildim mi, tuttura-
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ingiliz -Tiirk futbolu 
Biiyiik Turk miinevverlerine hitab eden YENI MECMUA, gordiigii 

Bu hafta yap1Jacak ragbet ve alakaya her hafta daha gUzel ve daha ~ok k1ymetli 
yaz•larla ~1kmak suretile mukabele etmektedir. 

milli kiime ma~Jari VARON (:DKA<CAK OlbAN 
Memleketimize gelerek iic mac yapan 

!ngiliz amatorlerinden Middlesex Wan
derers tak1m1 aram1zdan en lath tottba • 
larla aynlm11 bulunuyor. Gerek !stan -
bulda gerekse Ankarada gordiikleri dost
ca ve karde~ee hiisniikabulden fevkalade 
mutehassis olarak memleketlerine yolla
d1g1m1z bu dostlardan memleket futbolu 
nam ve hesabma birkac buyuk ders ka
zanml! olduk. 

I - Tiirk futbolcularmda futbola 
fevkalade denecek derecede fttri bir ka
biliyet ve istidad var. 

2 - Turk futbolculan isterlerse fut • 
balun ba1ltca vash miimeyyizi olan cen
tilmence oyun da oynuyorlar. 

3 - Gorgiisiizliik yiiziinden muayyen 
bir sistem ve taktik tatbik edemiyorlar. 

4 - T aktik bir siirii noksanlanmtz 
var. F akat bu noksanlar o derece kolay
hkla kabili telafi ki Turk futbolculan bir 
gorii1te bu hatalanm tashih edebiliyor • 
lar. 

5 - Memleketimizde futbola k•r11 
harikulade bir alaka ve ragbet var. 

6 - F utbolu ogretici elemanlardan ve 
bize faydalt olabilecek yabanct temasla
nndan mahrumuz. 

Fenerbahcenin davet ettigi fngiliz ama
torleri bizce 1ngiliz futboluna bir miyar 
ve niimune olacak derecede yiiksek fut
bol oymyan bir tabmdtr, denemezse de 
herhalde son senelerde memleketimizi zi
yaret eden talamlardan farkh futbol oy
namalan itibarile 1ayan1 dikkattir. 

Oyunlart teknik ve taktik baktmdan 
kiSaca tetkik faydah olacakttr. 

T eknik baktmdan: 1ngilizler, kala vu
ru1lan da dahil biitiin vuru1larda bizden 
iistiin bir oyun gosterebiliyorlardt. Vu • 
ru1larda bilhassa topu havaya kaldirma
mak ve arkada~lanmn dogrudan dogru· 
ya ayagma degil; deplase olarak tuta • 
cag1 yere gondenneleri dikkate §&yan • 
d1r. Biz topu bir arkada~m ayagma gon
dermekle biiyiik bir yanh1hk yaptyoruz. 
Bu yiizden hem vakit kayboluyor, oyun 
yava1hyor ve haSim oyuncusuna da oyun
cu marke etmek fusatt verilmi§ oluyor. 

Her iki ayakla oynamak meselesi de 
c;ok miihimdir. Maalesef biz bunu heniiz 
luzumu kadar kuvvetle tatbik edemiyo • 
ruz. 

tngilizlere nazaran topu durduru~ ve 
bu durdurmay1 miiteaktb topu derhal su
rii~te de giic;liik c;ekiyor ve gee; kahyotuz. 
Kala vuru,Ianmtz daha isabetsiz oluyor 
ve topu kafam1zm ortasile vuruvoruz. 
Halbuki futbolda kafa vuru~u daha zi
yade alnm iist ktsmile yaptlmak icab eder. 

Calm~ meselesine gelince, 1ngilizler bi
ze viicud c;ahmmm ne demek oldugunu 
ve bu tekilde cahmla bir hasmt hakika
ten geride buakmanm imkan dahilinde 
oldugunu gosterdiler. Cahm oldugu yer
de ve ilerlemek gayesile yaptlmadtl\1 tak
dirde futbolda bo~una sarfolunan bir 
emek ve enerjiden ba,ka bir1ey olmadl
glnt da bize bilfiil ~ostermi, oldular. 

Middlesex Wanderers tabmmm oyu
nun teknik icablan bak1mmdan bize $!OS· 

terdiklerini burada daha uzun yazmak 
yersiz olacak. Klsaca kullandtklan tak
tiklerden de bahsederek hulasamtzt ya -
pahm. 

lngiliz taktmmm kulland1g1 tabiye W 
sisteminin en genit manasmda tatbikm -
dan ba1ka birsey deiiildir. Merkez mu -
avinin gerilerde ve iiciincii miidafi vazi
yetinde oynamast, miidafilerin has1m a
c;tklanm, sag ve sol muavinlerin de hastm 
ic; oyunculanm marke etmesi ~klinde hu
lasa olunabilen bu oyun sistemi bu sii • 

Yazan : Server Bedi 
madtm m1 diye . .. Kahil mi Afif, yavru
cugum, kabil mi ben evleneyim) Ne ka
dar sokakta kalmahytm, dii1iin, babam 
olmii1 mesela, giyecek esvabtm, yiyecek 
ekmegim kalmi'ml!· 

Oniime gelen bir ttbbiyeliye tutulmu· 
§Urn, siizgiin giizler ... Baygm baktjlar ... 

Fa kat a1ktan degil ha, achktan I 
Bir kahkaha ath. 
Tiirkan k1zard1 ve Afifin ka1lan ~a· 

llldt. 
lela! devam ediyordu: 
- Kadm denilen zavalh nic;in sever) 

Karmm doyurmak icin. Erkege muhtac
dtr da ondan. Bak F eriha sevmegi, ev
lenmegi filan dii§iiniiyor mu) Cah§lp 
kazanacak hayat1m. Erkege muhtac ol
rnJYacak ... Ciinkii k1zcag1z ~irkin ... Bir 
erkege kiralayacak giizel sac;lan, giizel 

Yazan: NVZHET ABBAS 

tunlarda birc;ok defa yazd1gmtz gibi ta· 
ktmlanmtzm halihazl! vaziyetlerile ka -
bili telif degildir. Bu sistem oyunda tam 
manasile adam marke etmeiie ah,maml! 
Tiirk futbolculan i~in biraz gii~tiir. He
le W sisteminde ic muhacimlerin Reride 
ve ileride oyn1yarak bir taraftan miida
faa, bir taraftan da hiicuma yardtm et
meleri taktmlanmtzm fizik durumlan ba· 
ktmmdan imkanSJzdtr. 

Zamanla ve imkan nispetinde erge~ 
bu tabiyeye donecegimiz muhakkak ol -
makla beraber bu sist~mi bizde tatbik 
edecek ve ogretecek antrenorlere ihtiyac 
vardu. Memleket futbolu umumiyet iti
barile bu sisteme sokuldugu takdirde bii
tiin taktmlar birden harekete getirilerek 
i1e umumi bir hareket ~kli verilmelidir. 
Y oksa eu veya bu taktmm ferden Vi sis
temine adapte edilmesi cok gii~, belki de 
imkanSIZd!T. 

Middlesex tak1m1 hie; ~iiphe yok ki 
bize tngiliz futbolunun cok temiz bir 
minyatiir niimunesini gi:isterdiler. Hele 
oyunun son derece enerjik fakat ayni za
manda temiz ve favulsiiz olarak oynana
bilecegini maclann her dakikasmda ispat 
ettiler. 

Bu taktm gordiigiimiiz halile lngiltere 
futbolunun kuvvetine hicbir vakit bir mi
sal ve niimune saytlamaz. !ngiliz birinci 
stmf futbolu bunun en a~ai!t iki iic misli 
daha seri, daha deplasmanh, hele ~iit ba
ktmmdan on misli daha kuvvetlidir. 

Bu .Ozlerimizle ne F enerbahcenin iki 
Slftr, ne de Ankara Giiciiniin dort bir 
magliibiyetini yersiz; ne de enerjik De
mirspor futbolculannm iki &Jftr galibiyet· 
lerini kiicuk gostermek istemiyoruz. Mac
tan sonra lngiliz kafile reisinin de soyle
digi gibi iyi oymyan Demirspor taktmmm 
galebeyi hak ettigine asia ~iiphe yoktur. 

Benim gibi eski bir futbolcu ve bn i1i 
tetkiki, biraz da kendine zevk edinmi1 bir 
sporcu gozile bakacak olursak bize 
Middlesex Wanderers tak1m1mn iki bii
yiik dersi kafidir: 

1 - T emiz ve centilmence oyunun ne 
demek oldugunu halka ve futbolculan • 
mtza Oiretmi~ olmast. 

2 - Bizim futbolculann yabanct ta
hmlarda gordiikleri teknik ve taktik us· 
tiinliiklerini derhal kopye ve tatbik ka· 
biliyetinde olduklarmm pek ac;tk bir su
rette anla§tlm11 olmast. 

Tavsiyelerim: 
a) !ngiltereden birinci SJntf bir antre

nor getirerek ona bir taraftan milli takt
mt hamlatmak; bir taraftan da yerli an
trenor kursu ac;arak futbol antrenorii ye· 
ti1tirtmek. 

b) Senede en a1aii:t kuvvetli ecnebi 
taktmlanndan alb muhtelif taktm getirte
rek memleketimizde maclar yapmak. 

c) Bizim c;ocuklan senede 3 defa Av
rupaya c1karmak. 

d) tngilizlerin yaphklan gibi futbolu 
oii;reten kitablar ve bro,iirler ne~retmek. 

e) Mekteb oyunlan arasma ~iren fut
bolu mekteblerde ogretecek elemanlar ye
ti!tirmek. 

Fttri kabiliyet ve istidad baktmmdan 
son derece haztr Tiirk futbolcularma bun
larm temin edilmesi biiyiik bir para ve 
masraf kapiSI dei!ildir. Elverir ki i~e can
la ba,la ve biraz da bilgi ile sanlacak 
bir adam bulunsun. 

Burada bize miikemmel bir zafer ka
zandtran Demirsporlulan bir kere daha 
tebriki vazife addeder, Turk futboluna 
daha biiyiik ha§anlar miiyesser olacagma 
inand1gum tekrarlanm. 

gozleri yok. Ne yapsm? <;ah,acak tabii. 
Afif bahsi degi1tirmek icin telale sor

du: 
Yann pazar ... Ne yapacaksm? 

lela! elini Afife dogr;; salbyarak ona 
kar11 hiikimiyetini c;izgilendiren bir ha· 
reketle : 

- Soziimii kesme I dedi, hence a1k 
filan, bunlar hep achk... Erkek de diig
mesini dikecek bir kadm ara:... Oldu 
bitti. 

Afif ve Tiirkan susuyorlard1. fclal, 
yiiziiniin zeki ve yumu1ak cizgilerini ge
ren ve sertle1tiren bir ytrbct hassasiyet bo
!ah,ile. tamdtgt k1zlar a,rasmdan evlenen• 
leri hirer hirer sayd1, hepsinin bir lokma 
ekmek i~in hiirriyetlerini feda ettiklerini 
anlath ve hepsini budalahkla damgaladt. 
1kide bir Tiirkamn fakirligini hattrlatacak 
imalar yaptyor ve «kiraya verilen giizel 
saclardan, gozlerden» bahsediyordu. A
fifle Tiirkanm susmakta ittifak ettiklerini 
goriince, bu mukavemeti knmak i~in ar· 
tan ylr!ICJltgiJe, bir de §UnU Soyledi: 

- Altm sa~. ziimriid goz, yakut a· 
gtz ... Hiiza kuyumcu diikkam ... Miit
teri bekler ... Mii,terisi c;tkmca, harac me
zad ... 

Afif birdenbire onun soziinii kesti: 

~-~-=- S inci say1da ~--"""""="'{! 
Fenerbah~e Ankaraya TUrhan Tan • Hakk1 SUha • Yusuf Zlya • Nlzameddln Nazlf • 

gidecek, Ate,spor da Necl Sadullah. • Hlkmet MUnlr • Hamdl VaroOiu • E,ref , .. 
flk • Sermed Muhtar • Beklr S1dk1 • Ahmed Hldayet • YI·NO • 

,ehrimize gelecek Mezlyet CUrUkaulu • 'evket H1fz1'nm en gUzel makale, ,ur, 
rUportaJ, hlklye ve romanlar1n1 bulacaks1n1z. 

Beden terbiyesi !stanbul bi:ilgesi fut- ~--~""'""'"'"''"""-"-'""'illiilllii_,..,.._,"""""""""""""'"""'-""'~"""~"""-"'-"'--"'-"'-~,!!! 
bol ajanhgmdan: 

24/6/939 cumartesi giinu yaptlacak 
ma~lar: 

Taksim stad!: 
Suleymaniye, ~i§li - Beykoz, Kurtulu§ 

saat 15,30 hakem Feridun Ktlu;. 
Yan hakemleri: Ne§et ~arman ve Ha

lid Uzer. 
Ate§Spor - Galatasaray saat 17,30 ha

kem Ahmed Adem. 
Yan hakemleri: Nu.ri Bosut ve Sami 

A~tkoney. 

25/6/939 pazar giinU yap1lacak ma,lar. 
~eref stad!: 
Topkapt, Arnavudl<;oy - Kastmpa§a, 

Ga!ataspor saat 13,30 hakem Necdet Ge
zen. 

Yan hakemleri: Halid Ozbaykal ve Zl
ya Kuyumlu. 

!stanbulspor, Beyogluspor • Hilil.l, 
Kurtulu§ saat 15,30 hakem Halid Galib 
EzgU. 

Yan hakemleri: Bahaeddin Ului:iz ve 
~evki <;anga. 
At~spor - Be§ikta§ saat 17,30 hakem 

~azi Tezcan. 
Yan hakemleri: Adnan Akm ve Sela

mi Aka!. 

Yiizme yaritlari 
istanbul Su sporlart ajanhgmdan: 
1 - Su sporlart federasyonu tarafm

dan biitun kulilblere tamim edilen 1939 
yth yiizme programt mucibince (bolge 
te§vik yUzme musabakalan) 25 haziran 
939 pazar gUnii ~eref stadmdaki yUzm<' 
havuzunda yaptlacakhr. 

2 - Miisabakalara saat 13 te ba§lana
cakhr. 

3 - Beden terbiyesi hUviyet ciizdam
m hamil olmtyan yUzuciiler miisabaka -
lara giremezler. 

4 - Bir yiiziicii bir giinde • su topu 
haric - ancak iki yan§a i§tirak edebilir. 

5 - Miisabakalar beynelmilel yarJ§ 
nizamnamesine gore yaptlacakttr. 
6- Jiiri heyeti: Ahmed Fetgeri, R1za 

Sueri. Hakem S1tkt Elryar, Ali R1za Soz
eralp, Fahri Ayyad, Suad Erler, Hiisa -
meddin GUreli, Bekir Macur, Hikmet 
ti'stundaj!, Behzad Baydar, Ce!al Gozen. 

Yukanda islmleri yaz1h arkada§larm 
mezkur giin ve saatte miisabaka mahal -
Iinde bulunmalan rica olunur. 

F enerbahcre A nkaraya 
gidiyor 

Demlrspor ve AnkaragUcile ka!§tla • 
§acak olan Fenerbah>e taktrru cuma sa
baht Ankaraya hareket edecektir. Fe -
nerbah~e taktml Ankaradaki ma~lart 
i~in en kuvvetli kadrosile yola c;tkacak
hr. Fenorbah~eye giren Melihin de li
sansl gelmi§tir. 

F enerbahcoe miiessislerinin 
toplanbsl 

Fenerbah~e spor kuliibii milessisleri 
2 temmuz pazar giinii sabah saat onda 
fevkalade bir kongre yapacakttr. 

Miiessisler toplanttsmda, cemiyetler 
kanununun emrettij!i §ekilde kuliib ni
zamnamesindekl tadilat yaptlacakhr. 

P endikte yagh giire1 
miisabakalar1 

2 temmuz pazar gUnii Pendikte Biil -
bUI bah~esinde Kartal kazast <;ocuk E
sirgeme kurumu menfaatine yagll peh
livan gilre§leri yaptlacakhr. 

Ba§a 70 lira 
Ortaya 35 lira 
Kuc;Uk ortaya 20 lira 
Desteye 10 lira miika!a t 

verilecektir. 

- felal l 
Sesinde ona kartt ilk defa beliren bir 

erkeklik vardt. 
lela! Afifin sesinde kabaran bu tona 

kar~1 hayretini mubalaga ederek ba!ml 
iyice geriye cekti, bir ka§IDI kiSt! Ve ote• 
kini yukan kaldndt, onu yukandan ata· 
g1 siizerek bir c1ghk kopardt: 

- A ... a ... a... Ne oluyor sana, 
kii~iik bey) lkide bir soziimii ne kesiyor
sun? Haddini bilsene ... 

Afif bir tereddiid gecirdi. lela! onun 
bu korku amndan istifade ederek, geciken 
reaksiyonunu ezebilmek i~in ayaga kalk· 
tt: 

- Ne vakit adam oldun da boyle ka
banyorsun? dedi, otekile berikile a~na fi!
ne yapacagma kitabtm <1; da dersine c;a· 
h§. Sana verilen emekler bo1a gitmesin. 

Ve hemen arkastm donerek uzakla1b. 
Yiizii biisbiitiin ktzaran Tiirkanm goz

lerinden ya1lar iniyordu. Afif lc!alin u
zakla,masmt bekledikten sonra yerinden 
kalkt1 ve Tiirkanm yanmda, otekinin bo1 
buakttg1 sandalyeye oturdu, bir elini tut· 
tu: 

- Hakkm var, dedi, onun hi~ bu ka
dar ileriye gittigi yoktu. Ben fazla siiy
lemedim, ~iinkii ~ok lena huylan vardu, 

DAHiliYE VE Kili FAiK OZTRAK 
Yenl Macmuaya anlallyor 

Naci Sadullab'm Dabiliye Vekilimizle yaphg-1 bu roportajda Faik 6ztrak 
mealek hayahmo en gii~ ve >etin taraflarlnl anlabyor. 

Her hafta 36 sahifelik zengin bir miindericatla ~tkav 

BUtUn genclljln ve mUnevver kUtlenln yegane mecmua1 
olmek llyakat lnl k azanm••••r. 

Katib aran1yor 
Giizel San'atlar Akademisi Direktorli.igiinden: 

Giizel San'atlar Akad.emisine merbut, 60 lira iicretli Reslm ve Heykel 
Muzesi katibligi munhaldir. Memurluk icln kanuni vastflart haiz ve asker· 
liglni yaprn11 bulunanlarm en k1sa bir zaman zarfmda bUtiin vesikalarile 
beraber akademi 1daresine muracaat etmeleri. (4441) 

Di$ Doktoru Diyor ki: 

i~te 

c- !yi bilr di§ macununda, d~ etleri· 
ne muztr tesirleri olmtyan antiseptik 
bir madde bulunmall, asll di§leri temiz· 
leyici madde, mineleri stymmyacak §e· 
kilde haz1rlanrn1§ olmah, i~inde hamtz 
olmadtktan ba§ka agtzdakl hamtzlarJ da 
temizlemek iizere kalevl maddeler ihti· 
va etmeli ve nihayet koku ve lezzeti ne
fis olmahdrr.• 

RADYOLiN budur! 
Sabah, ogle ve ak~am her yemekten sonra 

giinde 3 defa 

RADYOliN KULLANINIZ. 
Yiiksek Miihendis, Y. Mimar, Ressam Aramyor 

T oprak Mahsulleri Ofisinden : 
Merkezde teknik biiroda ~ah1mak iizere betonarme hesabatmda ve her 

tiir!U proje l1lerinde tecrUbeli 2 in&aat miihendisile bir mimar, bir ressam, 
kadrosundaki ucretlerle almacakhr. 

isteklilerin bilumum vesikalarile Toprak Mahsulleri Ofisine ya 1ahsen 
veyahud yazile 25/6/939 tarihlne kad.ar miiracaatleri ilan olunur. ( 4393) 

her~yi yapar. 
Tiirkan sessiz aglamaga devam edi

yordu. Goz:o1lan altmda bile yiiziiniin 
aydmhk ve giiliimseyen bir kahbt vard1. 

- Ben de ondan korkuyorum, dedi. 
1kisi de ayni 1eyi dii~iiniiyorlardt: 

Miinaftk lela!, babastm Afifin alcyhine 
tahrik edebilir, onu ya Tiirkandan, yahud 
da iivey daytsmm himayesinden &ynlma
ga mecbur edebilirdi. Babasl, ~ok 11mart· 
llgt felalin biitiin arzulanm ye:ine getir
mege daima raz1 oldugu i~in, Afife kar§l 
onu miidafaa edecegine 1iiphe yoktu. 
Gene adam bunun ic;in isyan edemedi ve 
ezildi. Turkam aglatan 1ey, kendine kar
!1 yap1lan ac;tk imalardan ziyade Afifin 
bu aczi oldu. Burada onun .rkek idealini 
zedeleyen bir atk inkisan vard1. 

Afif de bunu hissediyor ve Tiirkan
dan utamyordu. Neden her1eyi goze ala
rak 1clale hakaretlerini iade edememit
ti) Mai§et korkusu. Bu tahlilde bile gene 
lela I hakh ctkmtt oluyordu: Ekmek me· 
selesi. 

Afif Tiirkiinm elini birden hire kuv
vetle stktt: 

- Bu i~i ben kokiinden halletmeli
yim, dedi. ~imdi ... $imdi olmaz, vakit 
ge~. yarm ... Y arm da olmaz, pazar ... 

Yann degil, obiir giin, sabahleyin, haytr, 
sabahleyin Oniversite var, saat iicten son· 
ra, evet, tamam, ba1hyorum ben bir i1 
aramaga ... Bir gece i1i ... Matbaalarda, 
gazetelerde bir i§. 

Tiirkan, hatmna bir§ey geldigi zaman
lar yaptlgl gibi birdenbire ic;ini cekerek: 

- Ben de... dedi, ben de aranm, 
ben de cahtmm. 

Bu fikir, her meseleyi hallediyordu: 
Afif, 1elalin babasmm bimayesinden kur· 
tuluyordu; TiirHn, annesini ve kendisini 
sabahlara kadar uykusuz buakan zarure· 
te nihayet vermit oluyordu. Sonra ... Ne 
saadet: 1kisinin de 1imdiden hayat\armt 
birlettirmelerine ne mani vard1? tela! 
catlasm I 

Tiirkan tekrarlad1: 
- Ben de c;ahtmm. 
F akat, 1imdilik bu bir hayaldi. Bir de 

hakikat var: Nerede, naSI!} Afif bir gece 
i1i bulabilirdi, fa kat Tiirkan) Hem Afif 
icin de bu i1i bulmak o kadar kolay m1y· 
dt? 

Tiirkan sordu: 
- Gazetelerde bir tan1dtgm var m1l 
Afif mmldandt: 
- Ben de onu dii1iiniiyorum ... Yok 

F akat, giderim hepsine ... 
[Arkll!l va.r) 
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22 Haziran 1939 

EDIRNE MEKTUBLART.~ 

Edirnede ev kad1n1 
yeti§tiren bir miiessese 

Ktz Enstitiisiiniin bu sene viicude getirdigi eserlerle 
a~bg1 sergi biiyiik takdirle kar,IIandi 

Ev idaresi derslerine devam eden evli kadmlardan bu:' aru d d ., p ers esnasut a 

... ~~irne (Husu.si) - f:?irne K~z ens· ologun buradaki mesaisi hakkmda bir fi· 
btusu, den senest sonu munasebel!le ha· kit edinmek irin kend1' · · " d" · B 

I d • · · M 'd D' 'k b • stm gor urn. a· 
zu a tgt sergtyt at e m , a§mii§a· na tetkikah hakktnda • d k' 1· 
· S b · y I' F 'd f' ' a§agt a 1 rna u· 

':r ~ n, a 1 en ve re tkalarile se~· mali verdi: 
km btr davetli huzurunda, halka a~b. «- Edirneye, miize ve eski eserlerin 

son vaziyetini tetkik etmek iizere geldim. 
Her~eyden evvel §Urastm biiyiik bir mem· 
nuniyetle kaydetmeliyim ki, Umumi 
Miifetti1 General Kaz1m Dirigin, bu i1• 
lerin en k1sa bir zamanda ve en miikem· 
mel bir tarzda ba!artlmalannda biiyiik 
himmetleri ge~mi1tir. 

Ge11c ktzlartmtzm bir sene!ik ~alt,ma· 
larmm semeresi olan bu sergi, san' at, es· 
tetik ve ekonomisi baktmmdan goriile· 
cek bir eserdir. Daha ii~ sene evvel U
mumi Miifetti§ligin te§ebbiisii iizerine E
dirne halkmm, Partinin ve Maarif Ve
kaletinin mii§terek yardtmlarile «Ak1am 
Ktz San' at okulu» olarak kurulan ve ge· 
~en sene, kadrosu geni!letilmek ve ida· 
resi birle,tirilmek suretile }'ambajmda 
Halk Partisine aid daha iki binanm bu 
i~e tahsisile, enstitii hayatma giren bu 
kiiltiir ve san' at yuvasmm bir senelik ~·· 
ltJmastmn biiyle emsalsiz bir sergi halinde 
te~hiri, muhitte alaka ile kar§:lanmt1 ve 
halkm miiesseseye olan ragbet ve bagh· 
l1gm• bir kat daha arhrmt§lir. Enstitii, 
yalmz moda, diki1 ve ev idaresi iigret· 
mekle kalmtyarak Vekiiletin tespit ettigi 
riyaziye, tarih, eografya, yurd bilgisi ... 
gibi dersleri de tedris etmek suretile, bu· 
raya devam eden ktzlartmtzm bilgilerini 
de artnmakta ve gene ktzlanmtzl, ev ka
dtnl, hant kad101 yaparak, biiyiik sosyal 
bir davay1 tahakkuk ettirmektedir. 

Alb oda ve bir salon iizerine tertib 
edilmi1 bulunan bu giizel sergiyi, Vali 
F erid, kap1daki kordelayt keserek a~llk
tan sonra, sagdaki birinci odaya girildi. 
Buras!, Ak1am Ktz San' at k1smmm vii· 
eude getirdigi eserlerle bezenmi§ti. 1~ 
~ama§trlanndan, zarif bliizlardan, man· 
to, eteklik, ~ocuk elbiseleri ve tayyiirler· 
den tutunuz da gelinlik tuvaletlere va· 
nnc1ya kadar her§ey vardt. lkinci, ii~iin· 
cii, dordiincii odalarla diger binada iki 
oda bir salon iizerine tertib edilmi1 ser
ginin devammda muhtelif §apkalar, renk 
renk ve ~e1id ~e1id sun'i ~i~ekler, eldi
venler, ~antalar, kemerler, yast1klar, a· 
bajurlar, gecelikler, kimonolar, robdo
~ambrlar, pijama ve giimlekler, ~ocuk 
elbiseleri ve muhtelif nakl§lardan ba,ka, 
ev idaresi ktsmmda da tanzim edilmi1 
giizel bir ~ama§tr dolabt, liivantalar, kir· 
li ~ama~tr torbalan, ytkanrnl§ yiin erkek 

pantalon ve giimlekleri, boya ve lckeleri 
~tkanlmJ§ muhtelif ev e§yaSJ, orguler, 
yamalar, ilik niimuneleri, ovulmu§ ba· 
k1r, pirinc ve sair madeni e§ya, asri hir 
mutfak dolab1, likiirler, §Urublar, gato· 
lar, kii~iik biiyiik pastalar, biskiiiler, tuz
lular, huliisa bir ev kadmmm bilmesi 
icab eden her§eyin en giizel iirnekleri ... 

Sergi gezilirken, salonlarm birinde, 
davetlilere limanata ve pasta ziyafeti 
verilmi§tir. Bunu miiteaktb soz alan Vali 
F erid, okulun ve enstitiiniin ktsa bir ta· 

rih~esini yaprnl§ ve ba,ta Kaztm Dirik 
olmak iizere bu muvaffak olmu§ k1y· 
metli miiessesenin kurulu1unda aliika ve 
yard1mlan ge~en zevat ve miiesseseleri 
1iikranla anrnl§, miidiir Bayan N eyir ve 
arkada§lanm, k1ymetli mesailerinden do
layt tebrik etmi~tir. 

Vali F eridden sonra Lise !Diidiirii ve 
Maarif miidiir vekili Cerna! de soz ala· 
rak, enstitiilerimi;in maksad ve ~ayele· 
rini, bu miiesseoelerin memleketimiz i~in 
~ok hayati bir ehemmiyeti haiz oldukla· 
not ve Edirnenin boyle bir miie.,eseye 
kavujmakla kadmltgtmtzm elde ettigi bii· 
yiik kazanct, heyecanh bir lisanla teba· 
riiz ettirmi§; talim ve tedris heyetine te· 
~ekkiir etmijtir. 

Merasime, soylenen nutuklara, biraz 
rahats1z bulunan miidiir ve arkada,Ian 
adma evidaresi muallimi Bayan Azmi
yenin telekkiirile nihayet verilmi1tir. 

Sergi biiyiik bir ragbet gormii1tiir. Her 
F} n binlerce ki~i tarafmdan ziyaret edil
mektedir. 

Yakm ytllara kadar miihmel bir va· 
1.i,yette bulunan bu eserlerin, ii~ diirt se· 
ne gibi ktsa bir zamanda bu hale geti· 

rilmeleri. giiriindiigii kadar kolay bir i1 
degildir. llgili makamlann bu i,Ier iize· 
rindeki aliika ve yard1mlanm da arlir· 

mak suretile Kaztm Dirigin, bu sahada 
da gosterdigi yiiksek gayret ve sarfettigi 
enerjilerini daima ~iikranla kar§tlamak 
ve anmak, hepimiz i~in bir bore olm U!· 

tur. 
Astllarma giire tamir edilip giizelle§

tirildikten sonra emsalsiz k1ymetlerile 
kar~1m1za ~tkan bu eserlerle ~ekadar o· 
giinselc yeridir. Ktsaca ve bir tek siizle 
soylemek laz•m gelirse diyebilirim ki, 
Edirne, tarihin yaZ!lm!§ canh bir kita· 
besidir, ve Umumi Miifetti§likle beraber 
Vaktflar idareoi de, diger iperi arasmda, 
burada bir nevi tapu senedimiz olan abi· 
delerimizi korumak i~in bizimle elele 
vermi1 bulunuyor. Buradaki miizenin ba

§mda senelerdenberi biiyiik bir gayretle 
~ah1an Necmi he gibi bir arkada§m bu· 
lunmasmt da !Xiyiik bir kazanc sayar:m. 

Ancak, kendisinden Edirne ve ~evresin· 
de yaptlan i1lerden daha biiyiik bir isti· 
fade temin etmek i~in, bu arkada§m mii· 
kemmel bir tarzda yeti§tirilmesini zaruri 

buluyorum. Kendisine gereken stait yap· 
ttrdtktan sonra miizenin tasnif ve teshiri 
i1ine ba,hyaca8Jz ve icab edem bu j,]er 
1~10 en saliihiyettar arkada,Ianmtzdan 
birka~t da giinderilecektir.» 

- Etnografya miizesini nastl bulu· 
yorsunuz? 

«- Bu miize, yeni dogmu~ olmast· 
na ragmen, en ktymetli etnografik eser· 
leri toplamak, korumak ve gostermek is
temi~tir. T asnif edildikten sonra mem· 
leketimizin en k1ymetli bir miiessesesi o· 
lacaktn. 

Diger taraftan Ekmek~i Ahmed Pa· 
1an1n kervansaraymm a~1k miize haline 
konulmak suretile isliimi mahkukat ba· 
ktmmdan bugiin ne lstanbulda, ne An· 

karada ve ne de Bursada rasthyam1ya· 
cagtmtz hususiyet ve zenginligini teba
riiz ettirmek isterim. Heniiz ufak tefek 

noksanlar goze ~arpmasma ragmen, E· 
dirnede s1k1 bir alaka, titiz ve ~ok ~uurlu 
bir idare ile yiiriitiilmekte olan bu i1le· 
nn en k1sa bir zamanda en miitekamil 
bir hale konulacagmda da asia §iiphem 

yoktur. 
Huliisa; Edirnede eski eserler ve mii: 

zeler iizerindeki tetkiklerim, hence, her 
baktmdan sevindirici ve yann i~in iimid 
~riei bir mahiyettedir. I,Ierin clbirligile 
tutulmu1 olmas1, bilhassa memnuniyetle 
kaydedilecek bir noktadn.» 

Hakemleri davet 
istanbul atletizm ajanh~ndan: 
1-A§agtda isimleri yazth hakemlerin 

25/6/939 pazar giinii saat 14 te Giil ku
past miisabakalan i\;in Fener stadmda 
bulunmalan rica olunur: 

CUM1IURIYET 

Moskovada yapdan miizakereler 

Bir anla§maya varilmasi 
ihtimalleri kuvvetlendi 

devletlerine 
garanti, kat'i 

Baltik verilmesi istenen 
neticeyi geciktiriyor 

Loncira 21 (Hususi) - 1ngiliz fevka- Ancak §imdidir ki, diplomasinin mah • 
Hide murahhast M. Strang, bugiin Mos- remiyeti i~inde cereyana ba§lamt~ttr. 
kovada Sovyet Ba§vekili ve Hariciye Bundan herkes memnundur.> 
Nazm Molotof'la tekrar gorii§mii§tiir. Petit Parisien diyor ki: 
1ngiliz biiyiik el~isi Sir William Set>ds 

' 
SAGLII( NOTLARI 

I 
cMoskovadan alman son haberler !n-

i e Franstz biiyiik el~isi M. Naggiar mii- ' . gil .. iz -. Fra.nstz \Sovyet miizakerelerinin 1 
lakatta haztr bulunmU§lardll!', 

Alman miitemmim malumata naza • musatd btr cer yan aldt~m giisteriyor. s· . I Bundan anla•tltyor kt' en bu" yu" k z rl k 1n1r 1' 1'nsan her~eyden b1'r feiaA ket bekier, 
moraii felce 

olmu,tur 

ran, Sovyet Ba§vekili Molotof'la M. ' ' 
0 

u ·- T 
Strang arasmda bugiin cereyan eden Jar daha §imdiden bertaraf edilmi§tir.. iradesi'tte haA kun' olamaz. Onun 
miilakat neticesinde tngiliz • Sovy~t • Matm gazetesi diyor k.i: 
Franstz pak!I hakkmda esas itibarile an- c!ngiliz • Franstz - Sovyet pakb asn- I 
la§ma hast! olmu§tur. mtzm en miihim hitdisesi olacaklir. Bi • tutu mu, iradesi vehminin esiri 

Yegane ihtilath nokta, Balbk mem\e- naenaleyh biitiin teferriiatmm biiyiik bir 
ketlerine de garanti vermek hususun - itina ile tetkiki kadar tabii bir §ey ola· 

d k
. s rnaz., 

a 1 ovyet teklifi te§kil etmektedir. 
!ngiliz mehafilinde, Balhk memleket • Ouvre de §Oy!e diyor: 
Jeri tarafmdan boyle bir taleb vuku bul· • !ngilizler nihayet Strang'a Franstz 
madtgt tebariiz ettirilmekte, Sovyet\er formiiliinii miidafaa serbestisini vermi~· 
ise, garantinin behemehal mezkflr mem- lerdir. Bu formiile gore, muahedeyi im
leketlere de te§milini istemektedirler. za edecek ii~ devletten her biri kendi 

BaFekil c;emberlayn, Avam Kamara- hayatl menfaatini tehlikede gordiii'Jli 
smda bu hususta beyanatta bulunarak takdirde diger ikisinin yardtmmt istiye
demi§tir ki: bileccktir. Bu suretle Ruslarla !ngiliz • 

c- !ngiltere, deruhde edilecek taah· lerin siiratle anla§abilecekleri iimid 0 • 

hiidlerin miitekabiliyet esasma istinad lunur.> 
etmesini istiyor. Bu itibarla Moskova 
miizakerelerinin pek yakmda anla~ma 
ile neticeleneeegini iimid ediyoruz. !n
giliz • Sovyet - Franstz paktmm Uzak· 
§arka da te§mili mevzuubahs degildir.> 

Diinkii miizakere iki saat 
devam etti 

Bir tekzib 
Moskova 21 (a.a.) - Bazt Alman gaze

teleri, 20 haziran tarihli niishalannda 
!ngiltere ve Fransa ile yap1lan miiza 2 
kerelerde, Sovyet hiikumetinin Uzak· 
§arktaki hududlanmn garantisi bahsm· 
de tsrar ettigini ve bu keyfiyetin bir an
la~maya vanlmak hususunda engellik 
eyledigini bildiren bir haber ne§retmi§· 
tir. 

Tas ajanst, bu haberin her tiirlii astl 
ve esastan ari oldugunu bildirmege me
zundur. 

Moskova 21 (a. a.) - Molotof'la !ngi!iz 
ve Franstz biiyiik el~ileri ve William 
Strang arasmda bugiin yaptlan gorii~me 
iki saat siirmii§tiir. Gorii§meden sonra 
hi~bir beyanat verilmemi§ olmakla be • 
raber Ingiltere biiyiik el<;isinin BgJtJk 
devletleri hakkmda yeni bir Frans!Z • Amerikan bitarafhk kanunu 
!ngiliz formiiiUnii verdigi tahmin edil • Va~ington 21 (a.a.) - Ruzvelt, 
mektedir. Molotof'un bu gorii§meler ne
ticesini §imdi siyasi biiroya teblig ede • meclisler, bitarafhk hakkmdaki kanunda 
cegi ve cevabm1 per§embe sabaht vere- tadiliit yapmadan kongrenin t~til devre-
cegi bildiriliyor. sine girmek istemedigini teyid etmi~tir. 
Fransrz gazetelerinin miitalealarr Bir gazeteci, mumaileyhe Bloom ta -

Paris 21 (a.a.) - Moskova He yaptl· rafmdan tevdi edilen projenin Amerika· 
makta olan miizakerelere dair Figaro Yl harbe girmekten koruyup koruyamtya· 
gazetesi §iiyle yaztyor: cagmt sormu§tur. Ruzvelt, Bloom'un ta

cBu miizakerelerin en biiyiik hatas• dil projesinin Amerikanm sulh lehindeki 
evvelden ilan ediimi§ ve uzun miiddet niifuzunu takviye edecegi kanaatinde 
alen! sahada cereyan etmi§ olmastdtr. bulundugu cevabmt vermi1tir. 

!n!ulab milzesinden bir &oriinil& 

Gelecek hafta i~inde a~1lacak olan I cild kitah vardtr. 
Bey~ztd medresesindeki Sehir ve lnkJab Kiitiibhane ktsmmtn b · t f d b • 
Ves k 1 M.. K " "bh . . h tr ara 1 a u 

1 a an. uz~. ve .utu anesmm a· giine kadar ~tkan gazetelere tahsis edil· 
mhklan bttmek uzeredtr. mi§tir. 

Medrese muntazam surette tamir "~ M" k d ' 
t 

· d'l · b' f k" "bh d' uze tsmtn a tse 18 ve 19 uncu as· 
anz1m e 1 ffil$, 1r tara 1 utu ane 1- . 

ger taraft miize olmak iizere iki k;sma ra atd ~ok ktymetli tablolar bulunmakta· 

aynlrnt§tlJ. dn. 
Kiitiibhane k1smmda ilk matbaac1ltk- Miize ve kiitiibhanedeki ktymetli 

tan bugiine kadar ne,redilmi§ olan eser· eserler ~ok muntazam ve herkesin anhya· 

lerle yerli ve yabanct dillere aid 30,000 bilecegi bir ~ekilde tanzim edilmi§tir. 

( Katil Weidman'm idami ) 

1~ stkmttlar ve iiziintiiler nekadar giir 
ve bereketlidtr, asnmtzda yanmn karar -
stzhgt; bart! perisini iizen karamz du • 
rumlar ... En denkli beyinler bile buna 
dayanamaz. Daimi bir fenahk, gittik~e 
artan bir i<; Slkmttst sarar goniilleri, tasah 
goniil ~tkar meydana. Bugiinkii sinirli • 
lerin ruhi hali ... Kadmt hem duygulu ve 
hem heyecanh oldugu i~in bu dtl tesirler 
ona katmerli olarak dokunur. <;ok nazik 
olanlarda, ve hemen dokunuvermekle 
devrilenlerde hayatm bu sarsmhlan pek 
bariz ve sonsuz akisler yapar. Bir giiniil 
darltgt, bir i~ stkmhst birle1ir kaltr. T abii 
ve marazi smular i~inde bir ak1l kan~lk
hgt halini ahr. 

Tiirlii tiirlii korkular, emniyetsizlik, 
manevi azablar, Jstnablar; ne oldugu bi· 
linmiyen, ash astan olmtyan fakat daima 
kujkulandtran mevhum bir tehlikeden do
gan tsllrablar, iiziintiiler ... Sinirli kadmlar 
bir,ey beklerler. Bekledikleri ne? Onu 
bilmezler. Fa kat herhalde onun bir fela -
ket olacagma kanaatleri vardtr. Sistema· 
tik olarak kotii goriirler her§eyi .. Onlarea 
her1ey kiitiiye ve kotiiliige donebilir, iiyle 
ki hiidiseler iyi ve giizel giiriinseler de 
ileride herhangi bir anza araya girerek 
i1in rengi degil"bilir. Her1ey giilpembe 
bir giiriinii§le yiiziimiize giilerken onlar 
bu giiriinii§iin altmda gizlenmi1 felaketle
ri sezerler. Onlann yanlanndan ge~ersi -
niz, fakat, ruhlarmt ktskaclayan dramiar· 
dan haberiniz olmaz ... 

*** 
Bu sinirlilik hem en her doim iz' ac eden 

ve elem veren bir huy olur. Bu tabii olm1· 
yan durumlannm, bu moral kart§tkhklan· 
nm farkmda olduklan i~in kaygulantrlar, 
stkthrlar. Manevi tstlrablanna, maddi 
elemler de kan§tr ... 

Dii!iinceleri a~tk ve parlaklir, amma 
kendi kendilerini tenkid etmek otoritesini 
kaybederler. lradelerine hiikim olamaz -
lar. Moralleri felce tutulmu~; biitiin kuv· 
vetler kaybolmu1 gibidir; i1' gormek kabi
liyetleri kalmaz. Bir ~tkmaza sapm11 sa • 
mrlar, kendilerini ... Aldanacag1m ve fena 
yapacagtm diye korkulanndan bir i~ tuta· 
mazlar. 

T ekemmiil kaygusu, her yerde pe§leri
ni btrakmaz. Daima halledecekleri mese
leler bulunur. Kendi kendilerine daima a· 
ra§tmrlar. 1radeleri zaytf olmakla hera • 
ber miktan azalm11 ruhi enerjilerini kiSlr 
miinaka§alarla tiiketirler. Bir i~ tutacak • 
Ia!'> zaman, ~ekinirler, miinaka1a ederler, 
her 1ekli giiziiniine getirirler, bir tiirlii el 
uzatamazlar. fstedikleri zaman bir§ey ala
mazlar. Aleliide mes'uliyetleri bile goze 
aldtramazlar. lstedikleri bir§eyi kolayca 
satm alamazlar. Bir kuma§t, bir aparh • 
mam hemen begenemezler. Y a1amak tar
ztm degi§tiremezler. 

kati?i ifrata vardnan kadm da «tasah yii· 
reklt» saythr. Onlar bu hassasiyetin kur· 
ba.m olurlar. 

*** 
Kendini dii~iinmek baktmmdan da ta• 

salt goniil ta~1yanlar var. Kendi saghkla
nnm ve hastahklannm dii§iincesi tasalan -
nm ba1hca sebebidir. Bazan kii~iiciik bir 
anza bu dii~iincelere vesile olur. Yiirelc 
~arp•~h~an, ba1 diinmeleri, mafsal agn • 
lan gtbl. Bunlan fena surette tefsir eder
ler, uzunca siiren bir yaray1 kanser; B'!r 
bro~~iti verem yaparlar. Bir ba~ donmesi, 
beym kanamasile geleeek bir ani oliimiin 
habercisidir, onlarca ... 

Bu tasah giiniiller, biraz teselli bulmak 
bira~ ferahlamalc i~in <;areler ararlar: 
Garth garib ve ~ok pahah tedavilere ba1-
vururlar; bir hekimi btrakular, iibiiriine 
ko§a~lar. Nihayet, §arlatanlara. kadar ... 
.. Cmsi. hassasiyetlerinin ziifm1 duyanlar 
t~m derm, lslirabh bir dii1iince olur. Bu 
dii§iinee1er Nevruz admt alan sinir ve aktl 
bozukluklarma kadar vanr. 

¥'f. 'f. 

Bu korkulara, bu stkmblara, bu elemli 
co§iiunluklara tutulanlarda, kendilerinde
ki bu hallerin intac edecegi i~timai fela • 
ketlerin mahiyetini idrak edebilecek b1r 
zihin a~tkhgt bulundugu i~in tasalan da
ha ziyade artar; kendilerini ba,kalann -
dan daha kabiliyetsiz ve ata~t bulurlar. 
Her te~bbiislerinde bir felaketten ve bir 
maglubiyetten korkarlar. lradelerinin zii· 
fmd.an dolay1 atiden §iiphe ederler. 

Oliimii ve iitesini dii1iiniirler. Ve oyle 
samrlar ki i~ s1ktlan orada bitmiyecek, 
tasah gonlun actlan suriip gidecek... Ya· 
Tin dii1iineesi kiiriikler bu ate§leri ... 

Metafizik ve dini meselelerde giiniil 
tasast olur. T asah mistikler kullukta ku -
surlu bulurlar kendtlerini. Kemal dii1iin
cesi yakalanm buakmaz. 

*** 
Tasah giiniil i~in hayat act ve karan-

hk ge~er. Kendi hastaltklarmt atmak i~m 
sava§JTlar. Lakin enerjisiz, kaytdstz, onu 
yenmek i~in kmlmaz bir azimleri yoktur. 
Bu ~abalamanm sonunda bir u~uruma yu· 
varlamrlar. Orada iiliimiin hayali gorii
niir gozlerine ... Bo,Iuk, dogrudan dogru
ya ona bakam•yanlarm giizlerini kama~ • 
h~tr; hemen i~ine atthverirler, dii1ecegim 
dtye korkarken ... 

T asah giinliin hayata kar11 hususi bit 
incizabt olur, hatta goniil tasasm1 ve ii • 
~~ntiisiinii yiiksek hayatlann hassasiyeti 
t~m liizumlu giirenler bile var .. 
Dogmazd1 i~imde yddmm/1 ilham t§lklarl, 
M atemlenme•eydi gonliim, hiizniin kara 

bulutlari!r. 
ftiraft dogrudur, biraz ... 

Kalsaydt terke§imde bugiin tek bir altm ok 
En tallt bir hayal icin atmazdtm ufkuma. 

Siiri dogar m1yd1? fnce bir pesimizm 
gJdJklamasaydt ha .. asiyetini Yahya Ke
malin ... 

Baz.tlanmn tasas1, i~ iiziintiisii dayam· 
lamtyacak hale gelir. Adi bir i1i ba~ara -
maz.lar. Sokaga ~1kligt zaman aklma ge-
lir: Kap1yt iyice kapadt m1, kapamadt Dr. Rus~klu Hakkr 
m•? Gazocagt a~1k m1 kaldt? Posta ku • 
tusuna atllgt mektubun zarft a~tk m•yd1} Hili} kuliibi.iniin kongreai -
Ad res dogru mu yaZtlmt§b? Boyle bin Hila! spor kuliibii ba§kanhj!mdan: 
tiirlii dii1iinceyle giinleri zehirlenir... Ntzamnamemizin 27 ve 32 nci madde· 

Kimseden ajagt kalmamak, yapllklan- Jeri rriucibince senelik adi kongremiz 8 
m miikemmel yapmak tasah gonlii ~ok ii· temmuz 1939 cumartesi giinii saat 16 <Ia 
zer. Bir toplantJda gaf yapaeag1m, birisi- Erenkoyiinde kuliib binasmda yaptla -
ni inciteeegim diye korkar. Arllk Ill kana- cakhr. Ka)'ldh bulunan azanm tayin e-

dilen giin ve saatte te§rifleri, mazercti 
at gelir, kendilerine: - Nerede bulun - yiiziinden gelemiyecek olanlann da ve
salar, herkesi iz' ac ederler. Edmon Galu kaletnamelerini gondermeleri rica olu· 
bunlardan birini ne giizel anlabr: «Cok nur. 
azab ~fkiyorum, k.endi kendime, ben1 se- ·······················································••••• 

venleri incitecegim diye .. lncitinem onla· 
n, insanhktan c;tkacagtm gibi geliyor 
bana.» 

Sevseler bile ba1ka bir yo! tutarlar; bi· 
raz hususi bir yoldan giderler .. Kendilik· 
lerinden bir1ey yapamazlar. 

Miizeler Umum miidiir muavininin 
yapltgr tetkikat 

Miizeler Umum miidiir muavini ar
keolog Remzi Oguz, ii~ giindenberi 1eh· 
rimizdeki eski eserler ve miizder iizcrin· 
de tetkikat yapmaktad1r. K1ymctli arke· 

Adil Giray, Naili Moran, Vamtk Ge • 
zen, Dr. Nuri, Semih, Cerna!, Taha, Stt· 
kt, Sudi, Rauf, C. Ba§aran, Mahit, Hilmi, 
!. Baktr,!. :;>ahinba§, F. Tekil, 0. Bessim, 
Hikmet Feridun, Hagopyan, Ekrem 
Gii~liiler, Garbis, Ali Rtza, ihsan Belor, 
Cemil Uzunoglu, Yasumi, K. Bessim, D. 
Sakalak, Afif, Bilek, Fethi, Halid Slier, 
Hayri. 

2- 25/6/939 giinkii Giil kupast mii _ kO. Paris civarm,C,,ki.bir .. villada alll ~~iyi. iildiiren Weidman'm idama mah-
sabakalannm 100 200 400 metre kosu· l"d~ oldugunu ~ e hukmun mfaz edt!dtgmt yazmt&hk. Resmimiz, katili, eel
larmda ayni sabah saat 10 d F t I a a:m yardtmtle gJyotin makinesine gotiiri.i!iirken gostermektedir. Solda 

Biraz durgundurlar; sanki: «Mora line 
dikkat et I» ihtan karllstnda bulunur gibi 
~ekinirler. Kendilerine kar§t gosterilen 
dostluk alakalanm ka~trmazlar; hi~birisi· 
ne bel baglamtyarak... Sevdikleri bir fe· 
liikete ugravaeak diye korkarlar. Tasah 
yiirekli kadm, sevdig,i yanmda olmad1g1 
zaman: Ben den vaz ge~ti mi? dive kor • 
kar. Nitekim evliidt seyahatte bulunurken 
ba1ma bir kaza gelmis olmasm diye ~tr· 
pman kaygulu ana da boyledir. Ana ,ef. dlnd I I k 

a ener s a- j kapag1 a~tk duran sepetin i~ine birka~ saniye sonra mahkumun bast dii• 
a se~me er yap1 aca hr. mii§tiir, ' ,. 
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GONON BULMACASI 

Soldan sa~a: 
1 - Ktytya ayak basan (lkJ kellmeJ. 2 -

LAytk ln.san Ukl kellme), blr har!ln oku· 
DWJU· 3 - e~lencell yazt yazma tarzt, h\.s· 
se. 4 - Kudurmaya yakla~ail, glzll ~leri 
ti!trenme!le ~alt~an. 5 - Blr emir, blr uzvu 
uzun de~U 111<1 kellme>. 6 - Miikemmel ~a~ 
Ukl kellme> . ters ~vlrlrsenlz blr hayvan 

olur. 7 - Basa glyllenlerdoen, evlil.d sahib! 
kadmlar (cernl) . 8 - Temlzleylcl blr top
rak, Asyada blr nehlr. 9 - Zarar. 10 - Tu
tusarak (!kl kellme). 11 - Blr soru edatt, 
blr yeml~. 

Yukartdan a§a~tya: 

1 - Goke nazar eden (lkl keltme>. 2 -
Telefon maklneslnln par~alarmdan (cemll, 
blr edattn ktsalttltnt~t- 3 - Diiz stra, blr 
Irk mertsublart (cern!). 4 - Herkese blldl-

-r- "\ 
Ankara Borsas1 21/6/939 

KAPANI$1 

1 tn~rlliz lira111 
100 Oolar 
100 Fransu fran10 
100 Llret 
I 00 tsvitre franl{l 
100 Rolanda 

Oorinl 
100 Ravhismark 
100 Belga 
100 Urahmi 
100 Leva 

100 Cekoslovak kr. 
100 Pezeta 
lOll ZloU 
100 Peni(O 
100 l.ey 

1110 Dinar 
100 Yen 
100 tsve~ kronu 
LOO Ruble 

A~1hs Kapanq 
5.93 

126.6425 
3.355 
6.6625 

28.555 

67.2425 
50.8025 
21.535 
1.0825 
1.56 
4.3375 

14.035 
23.845 
24..8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

Esham ve Tahvilat 
Stva s Erzurum 

II ve m 19.82 
Anadolu Demiryo-

1 u I ve II pe~in 38.45 
Bomonti - Nektar 10.-

r~n (lk! kellme) , blr edat. 5 - Ters ~evl- ·~==~~=:i;;~~~~~;;~_J~ 
rlrsenlz vazlyet olur, ters cevlrlrsenlz uzuv-
lartmtzdan olur, serbest buakma. 6 - Bfr 
edatm tersl, blr maden, blr edat. 7 -
Haylaz manasma gelen blr kellmenln alay 
lcln kullantlan cern'!, blr tarat. 8 - Blr 
soru edatmm tersi, talebenin oturdu~u 
yerler (cern!). 9 - Blr ce~ld sls, Lsvlcrede 
blr go!. 10- Blr n<vl lruma~t Ukl kellme>, 
blr harfin okunugu. 11 - Blr muslkl aletl, 
eennetle cehennemln a.rast. 
Evvelki bulmacanm balledilmls sekll 
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C YENlESERLER ) -------
Biiyiik Erkaruharbiyenin 

haZirladJgi cografya 
kitablar1 

Gene! Kurmay Cografya §Ubesi tara
fmdan haztrlanan coj!rafya kitablann
dan Marmara denizi havzast Anadolu 
ktsmt, Akdeniz havzasx, Karadeniz hav
zast, Orta Anadolu ve goller havzas1, 
Doj!u Anadolu ktstmlart ayn ayn cild
Jer halinde ne§redilmi§tir. En yeni ve 
fenni etiidlere istinaden yaztlan bu ese
re, miiteaddid haritalar ilave edilmi§tir. 
Bu kitablar Askeri matbaada sattlmak
tadtr. 

Haydar Rifahn 
eaerlerinden 

Kadm Kalbi 30 
Kadm A§kt 60 
A§k Pe§inde 100 

Karagomleklller ihtili.ll 100 
Ftriisk Vazosu 20 
!It A~k 50 
lll~;in O!iimii 50 
Efendl !le •J~a k 40 
Vlkontun Ohimil 30 
!klimler 100 
OIO!er Evl 125 
Felsefe 35 
Kil~ilk hikAyeler 100 
Mev'ud Toprak 125 
Stalin 150 
Lenin Mezhebl 75 
Tarih Felsefesl 125 
Farm asonl u k 100 
Anarsizm 60 

ZAY! MAKBUZ 

Kr. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Haydarpa§a !thalat gilmriigiiniin 9/9/ 

930 tarih ve 15131 numara, keza 26/10/ 

930 tarih ve 15355 numara ve 1/11/930 
tarih ve 15379 numarah ii~; ktt'a makbu
zu kazaen zayi edilmi§ oldugundan ye -
nilerini alacagtmdan eskilerinin hiikmii 

olmadigt ilan olunur. 

P. Diakonoff 
Galata, Asian han 1 inci kat 1 - 2 

Soydan SUnnetc;l 
AHMED 

SDnnet~lbafl Haleblinin to· 
runu. Kabln t Sirkecl Be,fr 
Kemal eczanui kal'flllnda. 
Ev 1 C•rtt1ap1 tramvay du- · 

rok, S6->7 ve 21809 Tel, 

Memleket coj!rafyastm en doj!ru §e· 
kilde bildiren bu kxymetli eseri biitiin ZA yt MAKBUZ 
vatanda§lara tavsiye ederiz. istanbul ithalat gilmriij!iiniin 13/10/ 

Lokman Hekim 931 tarih ve 396970 numaJI'a, keza 31/8/ 
932 tarih ve 539743 numarah iki ktt'a 

Lokman Hekimin 31 inci say!Sl ~;xktx. k ma buzu kazaen zayi edilmi§ oldugun
N e§riyat kongresine mahsus fevkalade 

dan yenilerini alacagtmdan eskilerin'n 
bir niishadtr. Ktymetli makaleler, nu -
tuklar vardtr. Tanesi 7,5 kiLfll§tur. hiikmii olmadxgt ilan olunur. 

Halk adetleri ve inanmalari P. Diakonoff 
Galata, Asian han 1 inci kat 1 - 2 

Mehmed Halid Bayn tarafmdan Ba- ~---iiiiiiiiiiiiiii.iii.ii.iiiiiii.iiiii.i' 
hkesirde ve istanbulda tespit edilmi~ a
lan balk adetlerine ve inanmalanna mii
teallik folklor malzemesi, bu defa E
minonii Halkevi dil, tarih ve edebiyat 
§Ubesi ne§riyatxnm on birinci kitabt o
larak nefis bill' §ekilde baslimx§txr. Bil -
hassa ik!tsadl folkHir baktm,ndan ~ok 
ehemmiyetli olan bu eserin her halde 

tetkikini okuyuculartmxZA tavsiye e
deriz. 

Satlhk Ko~k 
Feneryolu ile K!Zlltoprak arasm

da Bagdad caddesi iizerinde 147 
numarah bah~;e i~;inde 12 odall ye
ni kargir kB§k sa!thkttr. Bir kat1 
aynca kiraya vertlmej!e elveri§lidi.r 

Gormek i~in cumadan maada her 
giln saat 13 ten 17 ye kadar i~;inde
kilerE' milracaat. -

-31-
- Olabilir. Fa kat ondan nefret et

x..en, bu evin kadmt oldugunu unutmant 
icab ellirmez. Mademki sana misafir gel
mi•lir. Kendisini, icab ettigi 1ekilde neza
ketle karstlamabsm. 

Sabin cevab vermedi. Mise!, odanm i
~inde bir iki adtm atttktan. sonra, ilave 
ell!: 

- Hem, lzabel'i binat davet etti-
gint unutcyorsun galiba I 

Sabin hayretle sordu: 
- Ben mi davet etlim ) 
- Tabii •en davet ettin. Be1 alt1 de-

fa'lna ben sahid oldum. ~atoya sizi bek
liyoruz demedin mi) 

- Ona dave! denmez. Laf olsun di
ye, nezakrten, var:m a~17ltt !!0_,.' nn,;c '->ir 
~ey. lz'an sahibi bir insan bu 1ekilde da-

vetin as1l manast davet olmadJgmt an
lar da boyle damdan dii,ercesme gelmez. 

- Eski meselelerin arttk unutuldugu
na hiikmetmi§tir, belki. 

Madam Blaniars, manidar bir giiliim· 
seme ile, ba§tnt salladt: 

- Hi~ zannetmem, dedi. fzabel be
ni bilir. Kendisi unultuysa bile, benim 
kolay kolay affetmiyecegimin farkmda
dtr. Hem, ne liizumu var) habel ve ben, 
her itibarla birbirimizden ba~ka. birbiri
mize benzemiyen insanlanz. Ne huylan
mtz uyar, ne diisiiniis tarzlartmtz. Ara
mtzda doslluk, ahpabbk teessiis edtmez ki 
bozulan bir miinasebeti diriltmege te§eb
biis ediyorl 

Mi~el sabtrstzlamyordu. Ke.mmm, 
manastz bir huysuzlukla ba§layao bu lza-

Gayrimenkul Sabf llant 
istanbul Emniyet Sandzgt Direktorliigiinden: 

Bay Hasamn 18293 hesab numarasile Sandtj!tmtzdan aldigi (600) liraya 
kareyt birinei derecede ipotek edip vadesinC!.e boreunu vermedij!inden hak
kmda yaptlan takib iizerine 3202 numarah kanunun 46 net maddesinin ma
tufu 40 met maddesine gore sahlmasx ieab eden Kadtkoyiinde Osmanaga 
mahallesi Sogiidlii~eeyme eaddesinde eski 122 Mii. 122, 122 yeni 212/1, 214 
numarah diikkim ve bah~e ve miieyterek kuyusu olan kargir bir evin ta
mamt bir bu~uk ay miicldetle a~xk artttrmaya konmustur. Salts tapu sieil 
kaydxna gore yaptlmaktadxr. Artttrmaya girmek istiyen (346) lira pey ak
~esi vereeektir. Milli bankalanmtzdan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. Birikmi~ biitiin vergilerle Belediye resimleri ve tellaliye rii
sumu borcluya aiddir. Artltrma sartnamesi 24/ 6/ 939 tarihinden iti
baren tetkik etmek istiyenelre Sandxk Hukuk isleri servisinde a~tk bu
lundurulacakhr. Tapu sicil kaydt ve sair liizumlu izahat da sartname
CP. ve takib dosyasxnda vardxr. Artttrmaya girmi~ qlanlar, bunlarx tetkik 
ederek satxhga ctkanlan gayrimenkul hakkmda her sevi oi(Penmis ad ve 
itibar olunur. Birinci arttxrma 7/8/939 tarihine miisadif pazartesi l(i.inii 
Cai(aloglunda kain Sandtf(tmtzda saat 10 dan 12 ye kacl.ar yapxlacakltr. Mu
vakht ihale yapxlabilmesi i~in teklif edilecek bedelin tercihan almmast 
icab eden pavrimenkul miikellefiyetile Sandtk alacai(xnl tamamen ge~mis 
olmast ~arthr. Aksi takdirde son artttranm taahhildil baki kalmak sartile 
22/8/939 tarihine miisadif sah giinii ayni mahalde ve ayni saatte son art
ttrmast vaptlacakttr. Bu artttrmada gavrimenkul en ~ok artttramn iistilnde 
btrakxlacakttr. Haklan tapu Ncillerile sabit olm1yan alakadarlar ve irtifak 
hakkt sahiblPrinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve masarife d.air iddiala
rxnt llan tarihinden itibaren virmi giin lcinde evraki milsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri Jaztmdtr. Bu suretle haklarm1 bildirmemis olanlarla 
haklart t'•nu sicillilerile sa bit olmtvanlar salts bedelinin pavlasmasmdan baric 
kahrlar. Daha fnla mah1mat almak istivenlerin 938/1235 dos:va numarasile 
Sandtf(tmtz hukuk isleri servisine miiracaat etmeleri lilzumu ilan olunur. -Emniyet Sand1i!J : Sandt klan ahnan gayrimenkulii inotek gostermek is-
ti~·enfere muhanHninleTimizin kovmu~ oldulhl ktymetin ntsftnl tecaviiz 
etmemek iizere ihale bedelinin yartsma kadar bor~ vermek suretile kolavhk 
gostcrmektedir. (4489) I istanbul Vak1flar Direktorliigu ilanlar1 

Ktymeti Pey paras1 
Lira K. Lira K. 
4291 20 322 00 

Sultanhamammda Siiruri mahallesincl.e Mahmudpasa caddesinde ber 
mueibi sened 234/1 ve halen 256, 258 kapt numara!t altmda magazayx mii~
temil !zmirlioglu ham namile maruf hanm oncamekan ktsmtm ihtiva eden 
7 metre murabbPmdaki vaktf mahal sattlmak ilzere 15 l(i.in miiddetle a~xk 
artttrmaya ctkanlmu.;hr. 

!halest 30/R/939 euma giinil saat 15 te icra edileceginden talib olmak 
istiyenlerin ~ 7,5 pey ak~elerile !stanbul Vaktflar Ba~miidiirliij!ii Mahlt1-
lat miimeyyizligine miiraeaatleri. (4232) 

Samsun Belediye Reisliginden: 
1- Eksiltmevc konulacak is: Samsunda <;arsamba sosesi gilzergahtnda 

Merd xrmagx ile Kosuyeri arasmda yaptlacak mezbaha insaatx. Mu-
hammeu k~sif bedeli 60467 lira 99 kuru~ olup kapalx zarf usulile 
eksiltmeye konulmustur. 

2-
3-

is, vahid' fiat iizerinden verilecektir . 
Bu i~e aid ssrtname ve evrakt saire a~agxda yaz1hdtr: 
A - Yapt eksiltme sartnamesi . 
B - Mukavele proiesi 
C - Bavmdtr!tk isleri gene! sartnamesi. 
D - Nafxa yapt isleri umum! ve fenn! sartn•,.,.,..•i 
E - Fenni sartname. 
F - Ke~if ve silsilei fiat cetveli. 
G - Proje ve sair evrak. 

C ve D ftkrasmdaki evraktan baska diiter evraklar taliblerine 
302 kurU$ mukabilinde Belf:'diye heyeti fennivesince verilir. 
C ve D ftkrasmdaki evrak Belediye heyeti fenniyesinde tetkik 
edilebilir. 

4-
5-

Muvakkat teminat miktan 4273 lira 40 kurustur. 
Eksiltme 20/7/939 tarihine miisai',if oersembe giinii saat 15 te Sam
sun Belediyesinde miite~ekkil Be', :liye Enciimeni tarafmdan yapl-
lacaktxr. 

6- Eksiltmeye istirak edebilmek !~in Samsun Nafta miidiirliigiinde mil
tesckkil · !<omisyonu mahsusundan bu isi yapabilecei'(ine dair vesika 
ib~az ~lmesi ve insaatm devamt miiddetince diplomah bir miihen
dis veya mimar veyahud fen memuru istikdam ve Ticaret Odasm
C!.a kaytd!t oldui(una dair senei haliye vesikasx ibraz ve yapx eksilt-
me sartnamesinin 4 iineii maddesindeki vastflart haiz olmast sarttrr. 
Teklif mek!ublan yukanda yaztlt giin ve saatten bir saat evvel 
Belediye Encilmen riyasetine makbuz mukabilinde verileeektir. 
Kapalt zarflarm ihzarmda. teklif mektublarmm yazt!tsmda ve bu 
zarflann tevdiinde ve posta ile gonderilmesinde taliblerin 2490 sa-

7-

8-

yth kanunun 32, 33. 34 ilncil maddelerine ve bu husustaki sartname 
hi:kiimlerine harfiven riayet eylemeleri Jilzumu ilan olunur. (4430) ----

Tiirkkusu istanbul 
' 

is'llekterliainden : - -
1 - Ge~en sene ve bu sene Tiirkkusuna yaztlan iiyelere kamp t~m ve

sika verileceginden 26 haziran aksamxna kadar (ta~radakilerin mek
tub~a) miiracaatleri. 

2 - tmtihanlarml bitirenler derhal sevkecl.ileeektir. (4506) 

Buldan Belediyesinden : 
1 - Satxn ahnacak olan 1200 lira bedeli muhammenli 15 beygir kuv

,·etinde bir aded motopomp 28 haziran 1939 ~arsamba l(i.inii saat 15 te a~tk 
eksiltmiye konulmustur. 

2 - Eksiltme Buldan Beledive Enciimeni huzurunda yaptlacakttr. Ek
siltmiye istirak iGin bedeli muhammenin % 7,5 u olan 90 liranm teminat 
gosterilmesi laztmdtr. 

3 - Fazla bilgi edinmek ve sartnameyi gormek istiyenlerin hergiin 
mesai saatlerinde Belediyeye miiracaatle sartnameyi bilabedel alabilecekleri 
ilan olunur. ( 4322) 

bel aleyhtarbg,, iki kadm arastnda ~irkin 
bir sahneye sebebiyet verebilirdi. Boyle 
bir hadiseden zarar gore~k. agzmm tadt 
ka~acak olan da kendisiydi. E•ki ni•an
bsile kanst arasmdaki miinaferel, iza
bel'io misafir gelmesi miina•ebetile bu 
sekilde patlak vermek istidadt gostcrince, 
Mi,el, me~hul, fakal muhakkak bir fela
ketin kablelvuku hissile Uziilmege ba,Ia
mtstt. 

Kansmt ikna ederek herhangi bir ~ir
kin vaziyetin simdiden oniine ge~mek la
ztmdt. 

- Sabin, dedi, haksxzbk ediyorsun 
demiyeyim amma, herhalde ins.fb dii
siinmiiyorsun. lzabel'in bize misafir ge
lisi. herhalde bir hiisniiniyet e'eridir. Bu
na siiphe edemezsin. Senelerd•nberi de
vam eden miinaferete arttk bir nihayet 
vermek istedigi i~in, ~n onun bu hare
ketini tenkidden ziyade takdire lay1k bu
luyorum. 

- Y a ben bu kadmtn yiiziinii gor· 
mege tahammiil edemiyorsam?. 

- Beoim hatmm i~in edecck<in. A
radan on sekiz sene ge~mis. lzabel'in ba
na kar11 herhangi bir sempati duymakta 
devam etmesine arttk imkan kalmts mt· 
d!r). Kalbini iyice tahlil edemn, on a 
kar~t duydugun nefrette k1skaochgm' ha-

kim oldugunu goreceksin. Bu saikle ha
rekel etmen de, nefret ettigin Madmazel 
Ruaye Duvil'e kars1 seni kii<;Uk dii1iiriir. 

Mi1el'in sozleri, Sabin'i iknaa kiifi 
gelmi§ti. lzabel' den nefret edi1inin ba~lt
ca sebebi ktskancltk oldugunu, itiraf et
memekle beraber, kendisi d• bilmiyor de
gildi. Ger~i. Mi1el'in dedigi gibi, on sekiz 
sene evvele aid bir ktskancltgm bugiin 
hal a devam etmesi biraz manttkstzdt. Fa
,,t ne ~are ki elinde degildi, bir zaman
lar, kocastna sahib olma&t aklma koymu1 
alan bu kadmt, hala, biitiin kuvvetile kts
kantyor, ismini i1ilmege tahammiil ede
miyordu. 

Bununla beraber, Mi~tl'in tavsiyt.5ini 
dinledi, kinine hakim olmaga karar ver
di. Kabil oldugu kadar tabi1 goriinme
ge ~alt,arak sordu: 

- Madmazel Duvil simdi nerede) 
- Yemek odasmda b1rakttm. Kah-

valb ediyordu. Belki bitirmi1. bah~eye 
~tkmt!ltr. 

- Be, dakika miisaade et. Hamla
naytm, ~tkaltm. Daha, yataktan kalktt
gtm ktvafetleyim. 

Madam Blanjars, giyinmek i<;in ya
tak odastna ~tktt. Mi1el, salonda yalntz 
kaldt. A~agx yukan dola1arak dii,Unme
ge ba1ladt. 

22 Haziran l939 

-· \\\ i J1 f I r) 'ff~ 
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Oziiliiyor ... 

<;iinkii: __._::: <dP 
YamlmJ§, --·-

REX 
Prezervatifleri 

saglamdu ve gayet ince ipekli 
lastikten yaptlmt§br. 

Eczacmazdan 

REX isteyiniz. 

Zonguldak Valiligi nden : 
Zonguldak Vilityeti i~inde Safranbolu _ Ara~ yolunda Ara~ hu&lduna 

kadar mevcud tesviye iizerinde yaptlacak yiiz otuz bes bin lira muham
men bedelli yirm, bir kilometre sose ve elli iki aded biiz ve ktrk sekiz 
aded kiiprii ve menfez i~i kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizPrinden ek
siltmeye konulmn~tur. 

Eksiltmesi 7 temmuz 939 cuma giinii saat on beste Zonguldak Vilayeti 
Daiml Enciimeninde yaptlacakllr. Eksiltme sartnamesi ve bu>~a miitcfcrri 
dii(er evrak Zonguldak Nafta miidiirliii(ilnde ve Daimi Enciimen kaleminde 
goriilebilir. Muvakkat teminat on bin yiiz yirmi bes liradxr. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin, ihale giiniinden sekiz giin evvel Zon
guldak Vilayetinc miiracaat ederek Vila'yet makammdan almacak miitcah
hidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan bu ytl i~inde ahnmts vesika ve 
muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarmx yukandaki giinde ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimeni reisligine ver
meleri ilan olunur. (4413) 

VENUS kadar giizel olmak isterseniz ... 
1\fe~hnr Alman giizellik miitehasstsi Profesor Doktor E. WINTER 
tar~fmdan formiilii yapxlan ve diinyada mevcud miistahzarahn 

en miikemmeli olan VEN'OS giizellik miistahzarahm kullanmiz 

Umnml deposu: 

NUREDDiN EVLiYAZADE, Ecza, aHit ve ttrlyat deposu- istanbul 

Edirne icra Memurlugundan: 
Edirnedc !st3nbul caddesinde iken halen mahalli ikameti me~hul bu

Junan Ismail oglu Ali Kasif Fulubeye: 
Ziraat Bankasma dairemizin 1011/938 numarah dosyasile ezgayritedi

ye teminatstz bo~cunuz olan c536. !iradan dolayl gime dairemizin 1012/938 
numarah d.csyasiie Ziraat Bankasma ojan borcunuza mukabil ipotek olup 
sahltga ~tkanlmt~ olan 32 par~a ga!_'rimenkul emvalinizin ipotek fazlasma 
sa mil olmak iizet e isbu boreundan dolay1 hacze istirak edildiginden bu hu
sustaki itirazmtz! ilan tarihinden itibaren bir hafta i~incl.e tahrirl veya 
sifahl olarak dairemize bildirmeniz liizumu !era "" iflas kanunuitun 103 
iincil maddesine tevfikan il'anen teblig olunur. (4479) 

Ergani Bak1r1 Tiir k 

Anonim Sirketinden: 
' 

Erganimadeninde ktsmen yartm kalmts ve ktsmen yeni ii~ yi.tz 
elli bin liraltk rr.iistacel bina insaa!t temmuzun birinci giinii pazarltkla 
ihalc edilecektir. Taliblerin otuz be~ bin lirahk kat'i teminatlarile berabcr 
Erganimadeninde $irketimiz isletme miid.iirliigiin~ miiracaatleri. 

lzabel'i ilk gordiigii dakikada aklma 
hi~bir §ey gelmemis, bu misafirligi gayet 
;,'bi1 karstlamtjh. Fakat Sabin'in, dam
dan dii1ercesine diye tarif etligi bu ctka 
geli1 hakikaten manidardt. Evvela. lza
bel'le aralanndaki miinasebet, onun sa
bah karanltgt 1atoya gelip giinlerce mi
safir kalmasmt normal gosterecek dere
cede degildi. Hatta, iki tara! birbirine 
kar11 di, biledigi nispette, bu miitekabil 
dii1manltgm mevcudyetini de tamamen 
biliyordu. Boyle olduguna gore, bu ani 
misafirlik hi~ de iyi bir mannya delalet 
edemezdi. 

Mi1el bunu anlamakla beraber, dii!iin· 
celerini bir neticeye baglayam1yordu. 
lzabel'in gizli bir maksadt varsa bu mak

sad ne olabilirdi) On sekiz sene evvelki 
hattralanmn canlandtgma hiikmedilemez
di. Boyle bile olsa, ~oktan tarihe ka
rtlmtl giinleri ihya edebilecegini sanacak 

kadar aktlstz olmtyan lzabel, boyle ~o
cuk~a bir iimide kaptltp, rakibcsile ~ah1· 
magt goze almtl olamazdt. Maamafih, 
akla en yakm geleo ihtimal gene bu idi. 

Madmazel Ruaye Duvil, o giinlerin ih
yaSint dii1iinmii1 degilse bile, Mi1el'in 

muhitinde, ni,anltltk zaman•na a1d hall· 
ralan ya1ayarak bir miiddet avunmak ar· 

zusuna kap1lm1§ olabilirdi. 
¥¥¥ 

Madmazel Ruaye Duvil, kahvalhstnl 
bilirdikten sonra tekrar bah~eye ~tkmt§tl. 
Cocuklar, az evvel jimnastik yapmakla 
me1gul olduklan yerde, hala gene mii
rebbiyelerile beraberdiler. Giile eglene, 
hala jimnastik dersi altyorlar, koca bah
~eyi kahkahalarile ~mlattyorlardt. 

lzabel o tarafa dogru yiirudii. Y,cuk
lar, onu goriince sustular. Madmazel Du
vil, oradaki bir tahta maya oturdu. Mii· 
rebbiyeyi yanma <;agtrdt, ~ocuklara: 

- Haydi <;ocuklar, siz biraz kendi 
kendinize oynaym. 

Diyerek onlan savdtktan sonra, Mad· 
maze! 1 von' a donerek sordu: 

- Gonderdigim gece tuyaJetlerini al· 
dmtz mt) 

- <;ok te1ekkiir ederim Mad.nazel, 
size ne kadar minnettar oldugumu bil
mezsmlz. 

- Giyiyor musuo? 
- Elbette... Y olladtg:n,z kokularla 

tuvalet ejyasmt da aldtm. Dogrusu hem 
miile1ekkirim, hem de maltcu~um. 

- Onlan da kullamxor musun? 
- Tabii kullamyorum. Fakat, rna· 

lixm ya, idare etmege mecb~rum. 
[ArkaS1 varl 



~2 Hazlran 1939 

• 
Mecliste diin 

miinaka$alar 
hararetli 

oldu 
Uzak§arkta yeni hedefle~ 

Japonlar, 

liman1 

{:indeki 
da 

son 

ettiler 
Bir miinaka,a 

hnmlt addolunmaSJ veya almmaSJ hak -
kmda bir takrir vermi1ti. Diger bir takriri [B~tarat• 1 lncl sahltede] lngiliz garnizonu kumandam bu ubah 

(Ba$tarat• 1 Inc! sah!fede] alii ila selciz ay evvelki vaziyeti bali ha
madde okundu. Miizakeresiz kabul edil- z1r vaziyeti olarak kabul edilmelidir. Bu
di. 27 nci madde de IU 1ekilde hazalan- nu boyle yapmakla, son alii ay i~inde in
mill!: tisab ve kolayhk, ahbabhk, alcrabahk ve 

«Miilhak biit~eli idarelerle hususi ida- saire suretlerle kendilerine, hatta eski va
re ve belediyeler dahi bu kanunun hii - ziyetlerinde bulunan arkadajlanmn sevi
kiimlerine tabidir. Ancak !era Vekilleri yesinden ~ok yukan derece temin etmi1 o
Heyetince varidatlan miisaid goriilmiyen lanlann hakiki ve matliib dereceye indi
belediyeler i~in bu kanunun birinci madde rilmeleri temin edilecegi kanaatindeyim.» 
sin de yaz1h derecelerin dununda memu - F uad Sir men bu madde mucibince ya
riyet ihdasma mahalli belediye meclisleri p1lacak tenzilat dolayJSile esas~n aldiklan 
salahiyetlidir. Hususi idarelerle belediye- iicret miktan yuksek olm1yan muayyen 
ler memurlarmm kadrolan !era Vekilleri derecedeki birtakrm memurlann s1kmhh 
Heyetince tasdik olunur .» bir vaziyete du1ecegini izah ederek bunu 

F uad Sirmen tekrar soz ald1. Vermi§ 
oldugu takririn muhtevasm1 ve sebebleri
ni daha evvel bildirdigini kaydetti, sade
ce Receb Pekerin kendi miitalealanna 
cevab v~rdigi mada (yeni tejekkiil etmi1 
olan Miistakil grupun muvaffakiyet!ni ilk 
giinlerde haleldar etmemek i~in tenkidle
rimi ilk konujmalanmda hafif yaphm) 
tarzmdaki sozlerine tern asia dedi ki: 

d yollanndan alakoymu~tur. Bunun iizerine ] 
e askeri idadileri ikmalle talimgahlara "k" 1 I apon kuvvetleri kumandanmdan bir mii-

' 1 ngi iz torpito muhribi, tahkikat irin ahnarak zabit namzed!igile k1t'alara gon- ' lakat istemi1tir. Japon kon•oloau, dun ln· 
derilen ve staj vazifelerinde muvaffaki - bu gemilerin yanma gitmek emrini almJ§· giliz ve Japon konsoloslan arasmda gorii-

hr. ]aponlann Suvatov'daki bu hareketi, 1 yetle muhtelif rutbeler ihraz edenlerin 1ii en meseleler tekrar edilecek•e Japan 
Harb okulu mezunu saydma51 , riitbesine cenubi <;:indeki son miihim ac;Ik limanm kumandan1nm bu hususta hic;bri tavizd 

da abluka altma ahnmaSJm istihdaf ey- b 1 f 
muadil vazifeye almmalan hakkmda idi. lemektedir. u unm1yacagmJ ng.liz kumandamna ih 

O~iincii takriri askeri miitekaidlerin L" tar eylemi1tir. 
k rman tamamen i1gal edildi 

anca riitbelerinin muadili maa1h yerlere T Abluka mmtakasma yardtm 
I okyo, 21 (a.a.)- Gene! kurmaym 

a mmas1 temennisini izhar i~in verilmisti. ,Sanghay, 2 I (a.a.) - Bug" day, un 
Z ordu dairesi ne1rettigi resmi tebligde di-

iya Gevher de ayn bir takrirle mu- yor ki: sebze ve yemi1 yuklii iki lngiliz vapuru 
vakkat maddeden 1nhisarlar hakkmdaki «Japon ke,if tayyarelerinden ahnan bu sabah Tientsin'e hareket etmi1tir. 

Bu madde de kabul edildi. Encumen - devlet idaresi noktasmdan mahzurlu telak 
den gelen 25 inci madde iizerinde muza- ki etti ve Miistakil grup tarafmdan ham
kere a~rld1. Maarif Vekili Hasan Ali lanmJ§ olan bir takriri Meclis Reisligine 
Yiicel, Ahmed 1hsan Tokgoz, bazr nok- verdi. 

«- Tenkidin hafif veya 1iddetli olu§u 
soyleyi1 fark1d1r. Fikir aleyhinde tenkid, 
nekadar 1iddetli olsa dogruluguna kani a
lan grupumuz v~ya bir meb'us arkada11 -
m1z fikrinde mum bulunur. Recep Peker, 
az iicret alanlarm maatlannda tenzilat 
yap!lmamaSJ hakkmdaki teklifimizi ele 
ahrken, daima yeni mektebden ~Ikm11 ve
ya ehliyetsiz kimseleri mi"sal tutarak ce -
veblar verdi. Bahsettigimiz vatandaslar 
i~inde, yuksek tahsilli namuskar ve ehli
yetli aile sahibi kimseler ~oktur. Ehliyet -
sizler i~in zaten soziimiiz yoktur, biitiin 
devlet kadrosunda iicretli olarak ~ahjmak
ta bulunan ve ~ah1malanndan istifade e
dilen bu vatanda1lar madde aynen kabul 
edilirse dii1kiin bir mevkide kalacaklar ve 
daha iyi alan eski vaziyetlerine ve i1lerine 
donmek imtlimm bulanlar kadrodan ~e -
kileceklerdir. 

flkramn 'JkanlmasJnJ •"stJ"yordu. Halt"laka' L dl K d ' raporlara gore, Japon kuvvetleri saat 16, '" or ar amarastn a 
T akrirler birer birer okundu. Reye 30 da Suvatov §ehrine girmi,lerdir.» verdiji izahat 

konmadan once reis, iizerlerinde ayn ayn Gene! kurmaym ikinci l,ir tebliginde Londra, 21 (a.a.) - Dun oglede~ 
izahat vemek fikrinde olup olmadJgJOJ Suvatov'un ]apo k · k""]l" · t f sonra Lordlar Kamarasmda beyanatt~ ·· · k"l" d n uvay1 u 1yeSJ ara m ·~ 
encumen reJS ve 110 en sordu. Bu mada dan tam ·1 · 1 d"ld··· b"ld" ·1 k bulunan Lord Halifaks, lnailterenin Tok talara i1aret ettiler. Abidin Binkaya, oku- Receb Pek.r, maa11 210 liraya kadar 

nan maddenin halcimler kanunu ve h8 - olanlann tenzilata tabi tutulmamaSJnJ is
kimlerin terfi miiddetini alakadar eden tihdaf eden F uad Sirmenin teklifini ba
flkraSJ uzerinde durdu ve bir takrir vere - rem kanununun tedvir ve tedvinine esas 
rek mudafaa ettigi esaslann maddeye olan ana fikirlere aykm buldu. 
dercini istedi. Ziya Gevher Etili de soz ald1. Uzun 

Ad1iye enciimeni mazbata muharriri miitaleah masmda inhisar memurlan-
Salahaddin Y argJ dedi ki: nm vaziyetinin muhafaza edilmesini dog-

«- Arkada§ImJz Abidin, hakimlere ru bulmad1 ve baremin Meclise tevdii do
taalliik eden terfi miiddeti hakkmdaki layisile alelacele yapiim11 olan terfilere 
mutalealarile bu maddede tadilat yap1l - ve derece yiikseltilmelerine temas etti. 
maSJm, fakat bu tadilatm ve hakimlerin Celse istirahat i~in 20 daki\c:a tatil edildi. 
terfii i~in ay11ma muamelatma taalliik e- lkinci cel1e 
den hususlann harem kanununa dercini 1kinci celsede 1brahim Diblan son de-
istiyorlar.» fa bir kanunla te,kil edilmi1 olan Beden 

Bu miitalealarm muzakere edilmekte T erbiyesi Gene! Direktorliigiinun bu ka
olan kanunla miinasebeti olmadJg1 miila- nun hiilcumlerine tabi olup olmiyaca~•m 
hazasmda bulunan Salahaddin Y arg1, sordu ve miitalealarile bu direktorluk te§
teklifin kabul edilmemesini istedi. kilatmm da JS!JsnaSJ lehinde bulundu. 
Adliye Vekiileti vekilinin izahall Hakb K•hcoglu (Mu§) bu kanuna intJ-

Adliye Vekaleti vekili Giimriik ve 1n- bak etmelc iizere dereceleri indirilecelc o
hisarlar Vekili Raif Karadeniz, ezciimle lanlann muvakkat maddede tayin edilen 
dedi lei: m~ddet zarfmda tedricen de gil, birden-

«- Bu kanun, hakimler kanununun bire indirilmesini teklif etti. 
mer'iyette kalacagm1 teopit etmektedir. Mazhar Miifid de soz alarak yiiksek 
Halcimler kanunu hiikiimleri mahfuz ol- derecelerle yap1lan tayinlerden ve J!elace
duguna gore elimizdeki kanun ~Jkhktan le terfilerden bahisle, bundan dereceleri 
sonra bir te1kilat kanunu mahiyettinde 0 • yiikselenlerin degil, yiikseltenlerin mes
lan hakimler kanunununda baz1 degi~ik • ul tutulmaSJ iktiza ettigini soyledi. 
likler yapiimaSJ icab edecektir. Vekiilet, Emrullah Barkar (Malatya) soz ald1 
hakimler kanununu bu yeni ahenge uy _ Dahil oldugu miistakil grupun teklifinin 
durmak ic;in bir layiha hamlami§hl. Ar- kabul _edilmesi lehinde, '"?ii~ai:ada bu!un
kada~JmJzm ileri aiirdugu miitalealan kar- ~u. Z1ya G~vher ~hh n1n !h~1yat za?Jt!e
Ilayacak maddeler icab ederse ]ayihaya n hakkmdak1 taknnne de J§hrak eth. 
~onacakhr. ldari i~lerden ibaret k1s1m a-1 ~· Bun dan sonra muzakereler daha uza .. 
ra gelince, Adliye Vekaleti bunu hittabi d1. Bir~ok hatibler miiteaddid defalar soz 
temin edecektir.» .~, i aldilar. Bu arada SO:t alan Kazim Kara-

Abidin Binkaya, tekrar soz a]d1. Evvel- bekir tarafmdan da, baz1 takrirler verildi. 
ki miitalealanm izah ile tekliflerinin ka. Normalin haricinde yaprlan zamlar 
bulii temennisinde 1sr~r etti. Ziya Gevher Etili miizakerelerin bu saf-

Refik fnce (Manisa) da soz alarak hasmda dedi ki: 
bu mevzu iizerindeki miitalealanm anlat- «- Baremin heyeti umumiyesi iize
h. Riyasete verilmi§ olan takrirlerin okuq- rinde ilk soz siiyledigim zaman yedi sua! 
masma ge~ildi. Maddedeki ikinci bendin sormu1tum. Bunla;dan biri !ayihanm but
ikinci f1krasmm tayy1n1 teklif eden Refik ~e enciimenine gelmesini takib eden gun-
1ncenin teklifi kabul olundu. F aik Bay- Jerde baz1 daire ve mumeselerde viiksek 
sal soz alarak maddeyi enciimene istedi; birtak1m zamlar yapJ!dJgma dairdi." Hatta 
tekrar enciimene verildi. benim aldigJm haberlere gore bir kalem-
Muvakkat maddenin miizakeresi de 150 liraya kadar zamlar yapJlmi§hr. 

Bundan sonra muvakkat maddelerin Bu zamlar baremde muteber olacak m1, 
miiz:akerelerine ba,landJ. Muvakkat hi- olm1yacak m1) Bu sualime kiirsiiden ce
rinci madde miizakeresiz kabul olundu. vab istemi1tim. 0 zamandanberi cevab ve 
lkinci madde bir c;ok hatiblerin soz alma- rilmedi. Verilmiyen cevabm nk1beti budur 
sma vesile te1kil etti. Sureyya drgeevren Gene soruyorum, Biitc;e enciimenine ve 
sonra soz alan Receb Peker, yekunu uc;ii Maliye Vekiline soruyorum. Birtak1m 
bulan harem kanunlan grupunun en mii- de viet mue .;eselerinde normalin haricin
him maddesinin konu§ulmakta olan bu de yap1lan zamlar emri vaki mi olacak
ikinci muvakkat madde olduguna i1aretle br) Bu sualin cevabm1 almad1kc;a bu 
bu ehemmiyetin sebeblerini tebariiz ettir- maddeyi kabul etmiyec~iz. Bu zamma 
di. Sozlerine devamla dedi ki: muvaffak olanlann nerede bulunduklan 

«- Her kanun ihtiva ettigi hiikiimle- kolayca tahmin edilebilir, Adliye maka
rin ehemmiyetile ve tabaka tabaka millet mmda m1) Adliye terfi mii~kiilah ma
unsurlannda 1umul derecesile miitenasib !urn, orada olamaz, Milli Mudafaada 
olan bir milli akis bulur. Miizakere mev- m1) Oradaki terfi §artlan da malumdur.» 
7Uumuz ol•n baremin milli muhitteki in- Ziya Gevher, bu kursude ileri siirdu
ikaslan diger kanunlara nispetle daha va- gu tezin aksini mudafaa edecekler bu!Ut 
si olmu1tur. Miisavats1z!Jg1, muvazene _ nursa, alt1 ay zarfmda kimlere ne mik
sizligi tevlid eden bir vaziyetin topyekiin dar zam yapJidigmm listesini okuyocagJ
olarak Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin ni sozlerine ilave etti ve baremin tatbik 
k<skin elile kat'i tasfiveye ugramaSJ vazi- tarihinin layihanm biitc;e enciimenine ve
yeti vukanda arzettigi:n mahiyette dii~ii- rilmesi, gazetelerde haber ~eklinde veya 
nen Tiirk milletinin efkan umumiyesinde 1ifahen netri tarihi olmasml ve mey
derin akisler yapmljhr. Bunun biran evvel dandaki hakSJZhklan izale etmek lii
~Jkmasm1 beldiyen vatanda§lar pek ~ok _ zumunda JSrar ederek bu acele zamlar 
tur.>> 

Receb Peker, muvakkat madde iize -
riodeki miitalealanm tafsil ettikten sonra 
beyanatmm sonuna dogru fnhisarlar me
murlanmn vaziyehmn degi§miyecegine 
dair olan kayda ili§erek bu noktamn mad
dede nazan dikkati celbettigi, maamafih, 
itirazmm tekle aid oldugunu, zira daha 
evvelki baz1 hiikiimlerde devlet demiryol
lanna ve hakimlere aid bir tak1m degi~ 
miyecek ahkam bulundugunu soyledi ve 
mutal••larma !oyle devam etti: 
«- Bilhusa hususi miiesseselerde bir ce 

reyan uyanmi\tlr, ( mademki barem ~~
kacaktll. Ve baremin hiikumlerine gore 
benden asal\1 yukan bir 1ev indireceklerdir 
Ben de bu barem ~1kmadan miimkiin ol
dugu kadar list derecelerd£ bir maa1a 
ge~eyim) gibi diis.uncelerle miiesseseden 
miiesseseye muhaceret tarzmda F•c;i~ler 
olmu~tur. Bence bu kanunun tatbik1 nel
ri tarihinden itibaren yapJimamahdir, bir 
yurdda1m bu muvakkat maddeye gore 

iizerinde bilhassa tevakkuf edilmesini he-
yeti umumiyeye teklif etti. 

lnhi1ar memurlarrnrn vaziyefi 
Bu izahah masmda Ziya Ge,-herin 

vadettigi listeyi okumaSJm isteyen se.ler 
i1itildi, Ziya Gevher masmda okuyaca
gJOI tekrarlad1. Ve sozlerine 1oyle devam 
etti: 

«- Birtak1m VeHietler ve onlann i
dare ettigi miilhak butc;eli urnum miidiir
liikler vard1r. Neden hi~birinin ismi ge~
mez de, yalmz 1nhisann ismi ge~er, ve 
bu kanunun onlara §iimulii olmaz, 1nhisar 
memurlan otekilerden ~ok mu £ah§Irlar, 
bilikis daha rahat, daha kolay ~aJ.,,rlar, 

devletin adeta ikinci bir ordusu gibi, in
hisar idaresinin yuklii kadro'u vard:r. in
hisar idaresioe eski Rejiden kalma bir zih 
niyetle mi bu imtiyaz veriliyor) Nihayet 
inhisar, bir devlet idaresidir, yiyecegimiz, 
i~ecegimizden fedakarhk ederek koydu
gumuz vergiden ibarettir. Kendi kesem
den yapt1i!Im bu fedakarhg1 bol keseden 

Receb Peker F uad Sirmene cevab 
verdi ve Miistakil grup hatibinin ver -
digi takrir ve ilk sozlerile son ifadeleri 
ara01nda daglar kadar fark degil, adeta 
hi~:bir miinasebet olmadigmJ soyledi. 

1~timai heyet i~inde faydah unsur ola
rak yeti1mi1 olanlardan devlet hizmetine 
girenlerin vaziyeti takrirlerinin muhteva
smdan ayn yepyeni bir fikir oldugunu 
soyliyen Receb Peker, miisavatSJzhgm 
kaldmlmasma matuf bir te1ebbuste F uad 
Sirmenin Miistakiller namma verdigi tak
ririn kabul olunamJyacagmi tekrar etti. 

F uad Sir men yeniden siiz alarak ce
tablar verdi, eski fnhisarlar umum miidii
ru Mithat soz alarak dedi ki: 

«- Bendeniz uzun muddet 1nhi;ar -
larda ~ahjml! ve yakm zamanda aramza 
i1tirak etmi1 bulunuyorum, muvakat mad
deden inhisarlara taalluk eden bir f1kra 
var, psikolojik noktai nazarlarda.n o f•k
ra o maddenin i~inde olmamahyd1. Halci
kati halde ise bu f1kra ile !nhisarlara hi~ 
bir imtiyaz verilmemektedir. 

fnhisarlann bidayeti te~tkkiiluncle, 
Tiitiin 1nhisanna venlen paralar cidden 
yiiksekti, fakat 1931 de bu maaslardan 
biiyiik tenzilat yapiid,, bir sene sonra 
muhte1if inhisarlar bir araya getirilerek 
bir tevhid kanunu kabul edildi. Bu lev
hid yap1hrken de inhisarlar tensika tabi 
tutuldu, bu suretle ~ifte tensikten ge~tik
ten sonra memurlar bugiinkii vaziyetleri
ne geldiler. Devletin elli milyondan fazla 
varidallm cibayet eden bir muessesenin 
muntazam idaresini le§evvii§e ugratma -
mak bak1mmdan bu f1kradaki kaydm kal
maSJ lazJmdll.» 

Verilen takrir 
lsmet Eker de soz ald1, miiteak1ben 

takrirlerin okunmasma gec;ildi, kanunun 
ne1ri tarihinde hizmet muddetleri lie; sene 
olanlann bir, ve daha fazla olanlann iki 
yukan dereceye ge~irilmesi hakkmda mu
vakkat maddede hiikiim vard1. Receb 
Peker bir talcrirle bu hiikmiin ~Jkanlarak 
yerine (kanunun nesri tarihinde bulun -
duklan vazifede hizmet miiddetleri ii~ 
seneden fazla olanlann bir yukan dere
ceye ge~irilmelerini teklif) ediyordu. Re
ceb Pekerin ikinci takriri iicretler mesele
sinde miitekaidlerin vaziyetinin ile1i su -
rii1en miitalealar dairesinde tetkiki ve 
diizeltilmesi iGin maddenin enciimene ha
valesine dairdi. 

Receb Pekerin, son aylarda yiibeltil
mis olan dereceleri kar1Jiayacak bir for
mliliin maddeye ilivesini teldif eden ii -
,iincu takriri de okundu. 

Dordiincii takrir Hakk1 KJbcoglunun 
(Y,IIarca devam etmi1 olan hakstzhgm 
siiriip gitmemesi i~:in, maa1 farklanntn her 
ay de gil def' a ten kesi1erek adaletin yeri
ne getirilmesi) teklifi idi. 

Besinci takrir de ucretleri 210 liraya 
kadar olanlann ayhklanndan kanun GJk
tJktan sonra tenzilat yap1lmamaSJ hale -
kmda Miistakiller namma F uad Sirmen 
tarafmdan verilm:s olan takrirdi. 

Siireyya dzgeevrenin takriri de okun
du. 

Ziya Gevher de bi1 takrirle muv•kkat 
maddeye Ill f1kramn ilivesini istemektey
di. 

(Umumi Harb veya Milli Cidalde 
yiibek tahsil yaparken silah altma al•nan 
ve subav riitbesini alanlann derecrleri 
yuksek tahsil erbab1 gibi muamele yap1 -
hr.) 

Kaz1m Karabekir harb bali dolaytsile 
tahsillerini ikmal edemeden yedek subay
lriia almanlann harbden sonra ihraz etmi1 
olduklan derecenin muadili vaziyete a -

I ·· • d .. ' am1 e ljga e 1 1g1 1 111 me - " 
usu uzenn e munaka1alar oldu. Receb I tedir. yo sefiri Craigie'nin Tientsin imtiyaz m1~ 
Peker enciimenin Jiizurn gorup ve alab- Tokyo 21 (a a ) _ D · · takaSJnm abluka edilmesi hakkmda Arit• 1 ·· 1 d • • · . ome1 aJanSJ •• 
amp soz a rna 1g1m, _1u halde takrirlen bildiriyor: Bahriye ezaretinden bildiril- nezdinde tesebbiiste bulundugunu soyle 
t~_ke~ teker kabul et'?'' ~emek oldugunu digine gore ]apon kuvvetleri ~in muka- mi1tir. Lord Halifaks, Amerikamn b~ 
so~hyerek tadJI mahJyehnde olan takrir- Yemetini kirarak Suvatov'a hikim olan bii te1ebbiisii nazan dikkate alarak tahk;ka 
~~~'" reye l<onulmasJ liizumunu i1en sur- tiin adalan tamamile isgal etmi1Jerdir. Di yapacagm1 vadettigini ilave eylemi1tir. 
du. ger taraftan, Bahriye Nezareti sozciisii Lord Halifaks demi1tir ki: 

Enciimenin noktai nazarr [llatbuata yapt1g1 beyanatta, Japonyanm «-"Craigie, dun benim de Japonya; 
Refilc Sevket dedi ki: ,San-Kay-Sek hukiimetini devirmege az- nm Londra sefirile birlikte tetkik ettigini 
«- Biz bu i1lerin acemisi dei!iliz. metmi1 oldugunu ve ~in sahillerinin ablu- vaziyeti aydmlatmaga ~ah1m11 1Jr. Crai< 

Simdiye kadar kanun miizakerelerinin kasm1 bir kat daha 1iddetlendirecegini soy gie, lngiliz imtiyaz mmtakasma iltica et• 
tiirlii safahatma 1ahid olduk. Bir,ok soz- lemi1tir. mit olan 4 tethi~<;i teslim .edilse bile me• 
ler soylendi, fakat miitehasSJs enciimeni lngiliz el!;isinin miilakatr selenin halledilemiyecegine ye ~inin !i• 
dinlemi1 degiliz. Mazbata muharriri iza- Londra, 21 (a.a.) - Salahiyettar bir malinde lngiliz makam',·ile te!riki me· 
hat verdikten sonrad1r lei iki taraf1 da din- membadan bildirildigine gore Arita ile sai meselesinin esash surette yeniden tet
lemil olan heyeti umumiye karanm daha Cragie arasmda yap1lan goriitme, vazi- kilci laz1m geldigine clair Tientsin'de Ja
isabetle verir.» yette bir degi,iklilc husule getirmemi1tir. pon ordusu namma soz soyleyen bir za-

Reis nizamname mucibince takrirleri <;:unkii Arita, ]apon hukiimetinin vaziye- tm bu beyanahna Arita'mn nazan dik· 
ayn ayn reye koyacagJm soyliyerek, en- tini bildllmemi1 ve Tolcyonun Tientsin katini celbetmi1tir. 
ciimen arzu ettigi takdirde izahat vere • isini mahalli bir hadise mahiyetnde telak- ]aponya hiikiimeti, bu hususta kat'i 
bilecegini kaydetti. Bunun uzerine Biitc;e ki etmegi kabul edip etmedigini soyle- bir te1ebbiiste bulunlJlad1g1 i~in bu me
enciimeni reis vekib, F aik Baysal kiirsii- memi1tir. Yakmda bir mulakat daha ya- selenin mahallinde halledilebilecegini he
ye gelerek takrirlerle, bu takrirlerin ihti- p!lacaktJr. Bu miinasebetle J apon Ha- niiz iimid ediyornz. lngiltere hiikumeti 
va ettigi mutalealar karsJSJnda enciimenin riciye Nazmnm Japonyanm vaziyeti hak- Japonya hiikiimetinin esasen son derece 
noktai nazarlanm soyledi. Cevablan SJ _ kmda malum at verecegi iimid edilmek- nazik bir safhaya girmi1 alan miijkiilit ve 
rasmda baz1 mutalealara enciimenin de tedir. ihtiliflan artllrmalc istemediginden emin-
i!tirak ettigini ve baz1lannm enciimende lngiliz garnizon kumandantnrn dir. 
reniden. gorii,iilmesinin doi!ru olacagm1 talebi kabul edildi lngiltere hiikiimeti, Paris ve Va1ing· 
Jzah tt!J, ve tayinleri hukOmete aid alan Tokyo, 2 I (a. a.) - Domei: Tientsin ton hiikumetlerile SJkJ ''"as halindedir.» 
m u a II im I er h a k k m d a, mad dey e b ir i I B.v-. _...;..;;.;;;:..;;:.,;;;,;,..;.;;;;;;.;.:__..;;;.~~;,..;,.;,.;.;;,;..;.;....;,;.;.;;..;.;,;;.;;.;,;..;.;~;;.;;.;.;.;• •;;.;;;..;..;:.;;;;;;_:.:;:;;.:;.:::.;:;::, 

yap1lmasmm enciimence de kabul edildi- M1s1r Hariciye Naz1r1 M1s1r Ulkesinden 
gini aynca kaydetti. Bundan sonra GUm- d 'I b' h't b d Balkanlara kadar 
riik ve lnhisarlar Vekili Raif Karadeniz ra yo I e lr I a e e 
.Oz ald1. Beyanatmm ba!mda, lnhisarla- bulundu 
lin her nas1lsa Ziya Gevherin semp~ti<i
ni celbetmedigine senelerdenberi 1ahid ol
dugunu, bunun sebebi olsa olsa id .. renin 
ismindeki inhisar tabiri oldugunu kaydet

LBaJmalcaltdm devam J 
goriiruz. Bu rakamlarda lngiliz domin· 

ti. Sozlerine devamla: 
«- tkinci madde iizerinde k1ymetli 

miitalealar dermeyan edildi, yalmz bu 
miitalealar dermeyan edilirken kay1hda 
me~hul bir m iicrim varm11 gibi hep on a 
hiicum edildi, bazJ arkada1lar fazla iic· 
ret alanlann j&hJSlanm, baZJlan, onlara 
bu iicretleri verenleri kabahatli goriir gibi 
oldular. Kabahat hi~ kimsenin degildir. 
Biitiin bu iicretler zarurete ve hadiselerin 
sevkettigi icablara gore verilmijtir. Bu 
paralann habrz olarak degil, muvazene
siz olarak verildigini ifade etmek belki 
daha dogrudur. Esasen bu kanun da tea
diilii temin edecektir.» 

Dedikten sonra 1nhisar memurlan 
mevzuu iizerindeki miiatealara cevablar 
verdi, lnhisar memurlannm bu madde 
hiikmiinden istima edilmelerini izah eder
ken, 3450 memurun maa1 ni•petlerini gos
teren li teleri <1kudu, ve bu 3450 kisinin 
iki defa tensikata ugradJgJOJ kaydetti. 

Kabul ve reddedilen takrirler 
fbrahim D,blan "Beden T erbiyesi tel

kilahndan bahisle uzun •ene:erin tecriibe
lerile 1imdiki tesekkiilde vazife alm11 o-
1an memurlann maa1 ve derecelerinin bu 
kanunla indirilmesini dogru gormedi. Mu 
zakerenin kifayeti hakkmdaki takrir okun
du, daha evvel bahsetmil oldugum tak
rirler reye konmaya ba§land!. Receb Pe
ker'in her lie takriri de na7all itibara ahn
di. Hakkt KJhcoglunun, F uad Sirmenin 
ve Ka11m Karabekirin takrirleri redde
dildi, Ziya Gevher, fnhisar memurlall 
hakkmdaki sempa!JSJOJ go~termek ic;in 
takririni geri aldJgJOJ sovledi, madde en
ciimene havale edildi. Meclis cuma gu
nu saat 15 te toplanarak memurlar ba
reminin muvakkat maddelerini miizake
reye devam edecektir. 

Hamidive mekteb gemiai 
Samaunda 

Samsun, 21 (a.a.) - Limamm11.da 
bulunan Hamidiye mekteb gemisindeki 
stajiyerltr 1erefine bugiin Belediye tara
fmdan bir ~ay ziyafeti vrrilmistir. Cree 
de geminin komutan ve diger subaylanna 
gene Belediyece miikellef bir ziyafet ve
rilmi!tir. ...... 

Fener Y1lmaz kuliibiiniin 
kongreai 

Fener Y1lmaz kuliibiinden: 
25/6/939 pazar giinii Halic Fener 

C.H.P. binasmda saat 10 da kulilbiimii
ziin y1lhk kongrcsini yapacagJmJzdan a
zanm ge£mesi rica olunur. 

[B~tarab 1 Inc! sah!fedel yonlarile F ranSJz miistemlekeleri harbde 
c't>m,"o bUY\lk kahramtrna te~cciih edi- filen i1e yarayacak niifus itibarile asgari 
yor. 0 biiyilk kah.raman ki, milletini~ hadlerinde almmJ§IardJr. Y oksa niifus iti
sevgisine dayanarak, giizide mesai ar • barile miktanm1z bunun iki katJ olurdu. 
kada§lannm yard1mile Turkiyeyi hiy- Sulh cephesi devletleri hakikaten sulh 
ran!Jk uyand1ran, disiplinli, kudretli ve I istiy~rlar .. ~e oulhta ?e1eriyetin ali menfa
daima ileri bir devlet haline getinnl§tlr. atlenle b11hkte kend1 varhklanm da muh-

Eski Tii.rkiyeyi tamyan yabanc1 bir temel tehlikelere kar11 korumaga azmet
seyyahm, ~imdi burada kat"§Jlajh~ man- mit bulunuyorlar. Bu kadar nufusun ya
zara, yiiksek bir i~timaf ders te§kil eder. yJidJgJ genit cephelerin dagJmk!JgJ goz• 
Ciddl ~a!J~kan ve uslu bir mllletin y1l- oniine ahnacalc olursa sulhun muvaffaki
mak bilmez faaliyetleri kal"JJSmda, hiir- yetle miidafaa olunabilecegi jiiphesiz gO
melle kim e~ilmez ve Adil ve basiretli riiliir. 
bir hiikiimetin verimli ~ah§malan kar- Denizler hakimiyetinin bizim tarafta 
§Jsmda kim hayranllk duymaz.. olu1u bu kadar geni1 sahalarda cereyam 

Tarihi, uzun bir zaman, Tiirk 1mpara- diitiiniilecek ~arp11malarda zaferi yandan 
torlu~unun tarihine kan§ml§ olan ve bu- ~ok fazla bir kat'iyetle 1imdiden bizim ta
giin istlrdad etti~i istiklaline sahib bu· rafta tecelli ettirir. Karalara gelince onlar 
lunan M!sir, yeni Tiirkiyenin sulh~u ve aulh cephesinin butiin miitesanid memle
sadJk bill dostudur. Ayni sulh gayelerini ketleri tarafmdan ad1m ad1m degil, kan1 
istihdaf ediyOI"\IZ. Ve biricik emelimiz, kant miidafaa edilecektir. Y1ldmm siir'a
dahilde faaliyetlerinin semereleri, ha - tile yap1lacagmdan bahsolunan hi~bir hii
ricde tesis ettikleri dostluklarla, millet- cumun hic;bir cephede herhangi kat'i bir 
lerimizin saadet ve refahtdJr. neticeyi almaktan daima uzak kalacagJ-

Beynelmilel vaziyetin bu endi§ell a- n1 bilmek i~in askerlik fenninde dahi ol
mnda Tiirkiyenin de en miihim unsur • maga ihtiyac yoktur. Hesablar riyazidir, 
lan arasmda bulundugu 1ark, hak ve a- neticeler 1imdiden a1ikar ve kat'idir. 
daletin zaferini temine azmederek sulh 

eserini tamamlama~a devam ediyor. 
Her yerde bize gosterilen hararetli 

kabulden son derece miitehassis olan 
dost MJsJr, benim miitevaz1 sesimle, asil 
Tiirk milletine siirekli bic refah ve su-
rekli bir teali devresi temenni etmek -
tedir. 

M1s1r da, diinyamn hakiki bir emni -
yet ve muzaffer bir rnedeniyete kavuf -
mas101 istiyenlerin gayretlerine, y<rUI
mak bilrniyen gayretlerini katacakhr.• 

'Reami teblii 

Zamanmda kudretli askerligin dahiya-
ne idaresini en ileri derecelere kadar gi:i
tiirmiit olan Napolyon Bonapart bile 
harbetmege mecbur oldugu milletlerin 
~oklugu ile mesafelerin uzunlugu oniinde 
y1lgmhga ugramJjtJ. lmparator, Osterlitz
ten sonra hatta Ren boyunda kurdugu 
Alman konfederasyonunu Prusyaya ve
rerek yeni bir Avrupa nizam1 hesabma 
hakiki bir sulhun liizumuna ciddiyetle 
kani olmuttu. Fa kat kendisini ensesinden 
yalcahyan lngiliz inad1 onun galibiyet ve 
tahakkiimile teessus edecek boyle bir neti-

Ankara 21 (a.a.) - Bu ak§am a1a~1 d:t- ceye muvafakat etmemi,ti. Denebilir ki 
ki tebli~ ne§redilmi§tir: Napolyon'un ondan sonra PrusyayJ kahir 

cMmr Kralhgmm Har!ciye Nann bir surette maglub ederek Mo•kova iizeri
Ekse!ans Abdiilfettah Yahya Ptl§a, Tiir- ne yiiriimesi 1eklindeki harbleri adeta 
kiye Hariciye Vek!linin ge~en sene yap- ba1ka tiirliisii miimkiin olmadJgJ i,in bil
ttgt ziyareti iade etmek iizere 19 ha%iran mechuriye ihtiyar ettigi meyusane hare-
1939 da Ankaraya gelmi§tir. ketler kahilindendir. Boylelikle Vaterlo 

MtStr Hariciye Nazm, Yalovada Re- ve Sent Elen oniinden ka~1lamaz tabii bir 
isicumhur taraftndan kabul olunmu§tur. netice olup gelmi1tir. 

Mtstr Hariciye Naztn, Btl§uekille Ha
riciye V ekili ve diger Tiirk devlet adam· 
larile gliril.§melerde bulunmUJtur. 

Fevkaldde samimt olan bu glirilfme -
ler, iki memleket miintl.!ebetlerine M
kim alan samimi dostlugu ve tam an -
!atmay• glistermiJtir. 

Bu ziyaret, Tiirkiye ile MtBtr araStn
daki an'aneu! miinasebetlerin heyecanlt 
tezahiiriine vesile olmu§tur. Ve muhtetif 
sahalarda ve bilhassa ekon.omik sahada 
daima daha nk~ mil8takbel bir tevlkl 
mesainin inancastm te§kil eder.• 

Yukanki miilihazalara nazaran hala 
Avrupa ufuklanm lcarartan bulutlan biz 
ge~ici bir buhran addetmekte muslim. Fa 
kat bu emniyet buhram o lcadar ,iddetli
dir ki 1imdiki karl1hkh vaziyetlerden bir 
A vrupa harbi degilse de behemehal yeni 
ve miistakar bir A vrupa nizam1 ~Ikmah
dl!. Ciimle i~in kat'i emniyetli bir Avrupa 
mzam1. 

Boyle bir neticenin istihsalinde MJSJr
dan Balkanlara kadar uzanan mute.anid 
milletlerin biiyiik bir ,eref ve iftihar hisse-
leri olacakllr YUNUS NADJ 
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Siit~iiler aleminde bir hadise ... 
SUT MAKiNELERi 
1939 madelleri gelmi§tir. 
DUnyanm en saglam ve en ucuz 

M • 
I ELE 

SOT MAKiNELERiDIR. 
Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 

Yedek aksam1 daima mevcuddur. 

MiELE makinelerimize mahsus hususi 
yag1miz gelm~tir. Fiah diger 

yaglardan daha ucuzdur. 
A nadoluda acenta aranmaktad1r. 

CUMHURIYET ' 

Adanada A~dacak Artezyen Kuyusuna 
Aid Eksiltme ilam 

Dahiliye Vekaletinden : 
Adanada tahtelzemin su ara~tirmalan !~in artezyen sondaj kuyusu a~il

masi ve __ mezkOr. ku~y~ icab eden tulumbalarm verilmesi i$i 2490 sayili 
kan~n. huku~lerr da1resmde kapah zarf usulile eksiltmiye konulrnu$tur. 

I~m ke$If bedeli 29620 liradrr. Muvakkat teminat 2221,50 liradrr. 
!~ale. 28 haziran 1939 tarihine rashyan cuma gUnii saat 11 de Adana 

Beled1yesmde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yap1lacakttr. 
Miinakasaya i$tirak edeceklerin buna muadil sondaj i$i yaptiklarma dair 

Nafra Vekaleti vesikas1m teklif zarflarile beraber vermeleri Hlzimdrr. 
. l;:artnameler bilabedel Ankarad.a Belediyeler !mar Heyeti Fen l;:efli

gmden ve Adana Belediyesinden almabilir. 
Bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyet! 

Fen $efligine ve Adana Belediyesine miiracaatleri ve kapah teklif zarflar;mn 
muayyen giinde saat 10 a kadar Adana Belediyesine verilmi$ veya posta ile 
bu saate kadar gonderilmi$ olmasi la!!rnd1r. Postada vaki olacak gecikmeler 
kabul edilrr.ez. • 2144 • ( 3983) Tiirkiye umum deposu: Jak Dekalo ve ~si. istanbul Tahtakale No. 51 

Tasra sat•• yerlerl 

Ankara acentamiz 
Adana • 

Yusuf Esendemir ve ogullan 
Orner Ba~egmez 11

1
_'!'1K_a .. d.•k.o•y-V•a•k•••fl•ar_D-ir.e.kt.o.·r.Iu•' gi.ii_i.Ia.n.Ia...;.r•.J 

1 - Alemdagmda Ta$delen mevkiinde yeniden in~a olunacak ve ke
~ifleri yekunu •12704• lira c44• kuru$ olan miidiir, makinist, revir ve miis. 
tahdemln binalar1 in~aati maa mii~temililt toptan gotiirii olarak kapah zarf 
usulile 17/6/939 tarihinden 3/7/939 tarihine kadar eksiltmeye konmu$tur, 

Konya • 
Ceyhan • 
Gazianteb • 
Erzururn • 
Polatli • 
Eski~ehir • 
Trabzon • 
Trabzon • 
Bolu • 
S1vas 
Bafra 

• 
• 

Kastamonu • 

Mehmed, $iikrU, Necati Ka§Ik~I 
Said Akman 
Mutatoglu M. $akir Oz$eker 
N e~et Solakoglu 
SU!eyman Uzgeneci 
Alanyah Abdurrahman $eref 
Polathaneli karde~Jer 
Kurumahmud oglu Hafiz Salih 
Mehmed Yonden 
Mustafa GozUkU~Uk 
Saim Celebi. 
Mustafa Lutfi Nuhoglu 

Kapah zarf usulile Motorin ahnacaktJr 
istanbul Mmtakas1 S1tma Miicadele Riyaseti 

Artbrma ve Eksiltme Komisyonundan : 
1 - M:ntaka ihtiyac1 i~in ( 80) ton motorin ahnacakhr. 
2 - Eksiltme 29/6/939 persembe gUnU saat ( 14 ) te KadokoyUnde 

Mod.a caddesindeki 91 numarah S1tma MUcadele Riyaset binasmdaki Komis
yonda yapilacaktir. 

3 - Tahmin edilen fiat ( 5600) lira olup, muvakkat teminat ( 420 ) 
lirad1r. 

4 - $artnameler herg(in Kad1koylindeki Miicadele Riyaset kaleminde 
gorlilebildigi g>bi bedelsiz de almabilir. 

5 - Eksiltmiye girebilmek sartlarma sahib o!an isteklilerin teklif mek
tublarile muvakkat teminatlar1m eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar Kad1koylinde S1tma Miicadele binasmdaki Komisyona vermi$ olmalan 

f""'· istanbul Belediyesi iliinlan "'" l I 
Karakoy kopriisU dubalarmm icabmda boyanmasmda kullamlmak iize

re deniz suyuna ve ihtizaza mUtehammil muhtelif cins boyalar tecrUbe 
edilecektir. 

Bu boyalardan en iyi netice verenler arasmdan bilahara eksiltme ile 
boy a satmalmacaih i~in boy a nUmunesi gondermek istiyen mii teahhidle
rin nUmunelerini siiriilme $arti ve boyalarmm evsaf ve fiatlarile birlikte 
tecriibe edilmek Uzere KoprUler ba&miihcndisligine getirmeleri ilan olu
nur. (4502) 

Paralar Miidiirliigiinden: 
. 15/1~/~36 tarihinden once idaremizden odiinc para alml$ olanlardan 
1poteklermm durumu talimatnamemiz hUkUmlerine gore miisaid oldugu 
halde yalmz ( 500 ) liradan a$ag1 olmasmdan dolay1 tecdid ec'Jlemiyen mu
kavelenamelerin yiizde onu pe$in odenmek ve bir defaya mahsus o!mak 
kay1d ve ~artile yenilenmesine mezuniyet verilrni$tir. Vakiflar Umum Mii
dUriUj!iinUn yeniden ald1g1 tedbir ve kararlarla rnii$terilerimize gostermekte 
oldugu bu kolayhklardan istifade ec'Jlmek ve bu babda daha fazla maiOmat 
ve izahat almmak iizere alakadarlarm derhal idaremiz !kraz :;iefligine mii
racaat etmeleri iHin olunur. ( 4387 ) 

2 - Bu msaata aid projeler, fenni ve hususi $artname ile eksiltme 
~artnamesi ve mukavele projesi parasiZ olarak !stanbulda Valoflar ba$mi
marhgmdan ahnabilir. 

3 - Eksiltme 3/7/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 14 te Kadl
koy Vakillar miidiirliij!ii binas1 dahilinde komisyond.a yapiiacaktir. Muvak
kat teminat ·952• lira •83> kuru$tur. 

4 - Bu ~;ksiltmeye girecek olan mimar ve miihendisler Ticaret Odas1 
vesikas1, Naf1a miidiirliij!iinden ahnmi$ on bin lirahk tek bir bina in$aatml 
yaprni$ ve muvaffak olrnU$ olduj!unu bildiren yap1 mUteahhidligi vesika. 
lanm gostermesi lazimdrr. 

5 - Teklif mektublan 3/7/939 pazartesi gUnU saat 13 e kadar Kadi
koy Vakrllar miidUrlUj!ii komisyon reis!igine makbuz mukabilinde verilmi$ 
buhmacaktir. 

6 - Kapah zarflarm ihzarmda, teklif mektubunun yazih$mda ve bu 
zarflarm tevc'Jinde, posta ile gonderilmesinde taliblerin ·2090· sayi11 kanu
nun 32. 33, 34 Uncii maddelerine harfiyyen riayet etmeleri IUzumu ih'ln 
olunur. (4295) 

istanbul Defterdarhsrmdan : 
Muhammen k1ymeti 

Osklidar: Balaban GiimrUk muhafaza ku!Ubesi enkaz1 
Lira 

20 
30 
20 
15 
30 
45 
35 
45 
45 

Cengelkoy • • • • • 
Kanhca ~ » • • • 
Cubuklu • • • • • 
Bliytikdere • • » • • 

HaskOy • • • • • 
Hahcmglu . .. • • • • 
Galata Kiirk~Ukap1s1 • • • • 
Galata Kalafatyeri • • • • 
Galata Azabkap1 nokta enkaz1 
istanbul TUtUn GUmriik iskelesi Yagc1lar Muhafaza kuliibesi enkaz1 
istanbul Rali iskelesi nokta kuiUbesi enkaz1 

2 
20 
2 

istanbul Ayazma yeni Sebze ham arkas1 kuliibesi enkaz1 
Halic feneri Giimriik kuliibesi enkaz1 

8 
45 
50 
40 

Balat • • 
Ayvansaray • • 

452 
Yukandn mcvkileri yaz1h on alb Giimrlik Muhafaza nokta ve kuliibesi

nin hizalannda yazth muhammcn bedelleri i.izerinden"20/7/939 tarihine mii~ 
sadif per&embe giinii pazarhkla satllacaktlr. Taliblerin % 7,5 pey ak~ele
rini vakti muayyeni11den evvel yatirarak bu miiddet zarfmda pazartesi ve 
per&embe gUnleri saat 14 te Defterdarhk Milli Emlak mUdUr!Ugiinde mU. 
te$~satl~ komisyonuna miiracaatleri. (4560) 

izmir Beledivesinden : ., 
1939 izmir Enternasyonal Fuar1 tezyinab i$lerinde ~ah$mak iizere muk

tedir ressam ve heykeltra$1ara ihtiyacirniZ vard1r. Arzu eden san'atkin· . 
!arm 10 temmuz 939 gUnUne kadar ellerinde mevcud ehliyet ve iktidarla
nm tevsik edecek vesikalarla izmir Belediye Riyasetine mUracaatleri rica 
olunur. (4492) 

1 Sat1hk Kargir ev 
Cagaloglunda Arifipa§a sokagmda 10 

numarah kargir 4 oda, banyo, terkos, 
havagazi, elektrigi bulunan ev satJbkt1r. 
!~indekilere mUracaat. 

Memnun ve miisterih yiiriiyorlar ... 

c;:unkii; BALLY ayak 
lsvi~renin kaplarm1 

giyiyorlar. Beyoitlunda 

PACiKAKiS 
Kundura majjazaamda 

Operator 

RIZA UNVER 
Dojlum va kadon hastaloklaro 

mOteh•••••• 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 

No. 22, Mavi yap1 
T elefon: 22683 

Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat
lerin ~ok zarif yeni modelleri gelmi$tlT. 

Fiatlan 44 lla 68 !irad1r. 

Ayda 3 Lira Taksitle 
Sirkecide Liman baru sirasmda Yel

kenci han No. 8, saat 9 - 14 te miiracaat. 
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CANTULIA -e-
Toptan ve perakende sat1' yerl : istanbul Sultanha

mam Hamdlbey ge~ldl No. 4& - 56 Tel : 21295 

Nigde Vila yet M akam1ndan: 
1 - Naf12. kamyonlan i~in • 1100 • teneke benzin a~1k eksiltmiye 

konmu$tur 
2 - Bedeli muhammen beher teneke i~in • 305 • kuru$ hesabile •3355• 

liradrr. 
3 - Bu benzinler mUteahhidin deposunda kalacak ve ihtiyaca gore 

ahnacakhr. 
4 - Eksiltme 26/6/939 pazartesi giinU saat • 15 • te HUkOmet konajll 

i~inde Vililyet Daimi Enciimeni odasmda yapilacakbr. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin • 252 • lira muvakkat teminat vermeleri 

laz1mdrr. 
6 - jlartname bedelsiz olarak Naf1a MiidUrliigunde gorlilebilir. (4395) 

L inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : 

Cinsi Miktan Muh. B. % 7,5 teminah 
Lira K. Lira K. 

Kamyon 2 aded 3 tonluk 4800,- 360,-
• 1 • 6 • 4000,- 300,-

Sah$ kamyonu 1 • 2 • 3100,- 232,-
I - 21/IV /939 tarihinde talib zuhur etmediginden 

kamyon yeniden ac1k eksiltmiye konmU$tur. 

Eksiltme 
$ekli Saati 
A~IkEk. 14 

• • 14,30 
• • 15 

cem'an 4 aded 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlar1, eksiltme $ekil ve 
saatleri hizalarmda gosterilmi$tir. 

III - Eksiltme 29/VI/939 per~embe giinU Kabata$ta Levazim ve Mu
bayaat $Ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktrr. 

IV - $artnameden hergiin sozU ge~en $Ubeden paras1z almabilecegi 
gibi kapah ~ah~ kamyonu planda gorlilebilir. 

V - Istekliler tayin ed\len gUn ve saatlerde % 7,5 g(ivenme paralarile 
birlikte mezkfu Komisyona gelmeleri. ( 4176 ) -I - $artnamesi mucibince Camalb tuzlas1 i~in satm almacak 160,000 
kg. ag1r dizel yagma 25/V /939 taribinde talib zuhur etmediginden pazarhkla 
yeniden eksiltmiye konmu$tur. 

II - Muhammen b~dell 11200 lira, muvakkat temlnah 840 lirad1r. 
III - Pazarhk 29/VI/939 persembe glinii saat 16 da Kabatasta Levazim 

ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 
IV - $artnameler hergUn sozii ge~en $Ubeden parasiZ ahnabilir. 
V - 1stekliler pazarhk i~in tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 gUvenme 

paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. ( 4202 ) -I - $artnamesi mucibince idaremizin kutu fabrikas1 i~in bir ac!.ed oto
matik Parfiks z1mba makinesi a~Ik eksiltme usulile satm alma
cakhr. 

II - Muhammen bedeli sif 3000 lira, muvakkat teminah 225 lirad1r. 
III - Eksiltme 12iVII/939 ~ar$amba gUnU saat 14 te Kabata$ta Levaz1m 

ve Mubayaat $Ubesindeki Ahm komisyonunda yapiiacakbr. 
IV - $artnameler her gUn sozU ge~en $Ubeden parasiZ almabilir. 
V - MUnakasaya girmek istiyenlerin, fiats1z tekliflerini bir hafta ev. 

veline kadar Tiitlin Fabrikalar subesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabuliinii mutazammm vesika almalan lazimdir. 

VI - Eksiltmeye gireceklerin % 7,5 gUvenme paralarile birlikte tayin olu-
nan gjin ve saatte mezkOr komisyona gelmeleri. (4478) -Cinsi Miktan Muh. B. %7,5 teminah Eksiltmenin 

Lira K. Lira K. $ekli Saati 
Somikok 50 Ton 1137 50 85 31 Pazarhk 14 
Maden komUrU 60 • 840 63 - • 15 

I - 18/VI/939 tarihinde talib zuhur etmediginden $artnameleri muci
bince yukarrda yaz1h 2 cins komiir yeniden pazarhkla eksiltmeye 
konmu$tur. 

II - Muhammen bedeli. muvakkat teminatlan. eksiltme $ekli ve saat
leri hizalannda yaz1hd1r. 

III - Pazarhk 7 /VII/939 cum a gUnU muayyen saatlerde Kabata~ta Leva
zim ve MubaY.aat .&ubesindeki Ahm komisyonunda yapilacakhr. 

IV - Sartnameler her gUn sozU ge~en $Ubeden paraSIZ almabilir. 
V - tsteklilerin. pazarhk i~in tayin edilen gUn ve saatlerde yukar1da 

ad1 ge~en komisyona gelmeleri. (4472) 

Tunceli Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i$: Tunceli Vililyeti Naz1miye kl$1a ve ahm ik

mali in$aahcirr. Bu i$in ke$if bedeli 32653,83 lirad1r. 
2 - Bu i$e aid ~artname ve evrak $Unlardrr: 

A - Eksiltme $artnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdrrhk i&leri gene! ~artnamesi. 
D - Ke$if huNisa cetve!i. 
E - Hususi $artname. 
F - Yap1 isleri umumi ve fenni $artnamesi. 
G - Seridopri. 
H - tstiyenler bu i&e aid evraktan yap1 i!;]eri umumi ve fcnni 

$artnamesile baymd1rhk i~leri gene! $artnamesinden maada
smi 1,5 lira mukabilinde Tunceli Nafla miidUr!Uj!iinden satin 
alabilirler. Yap1 i$1eri umumi ve fenni $artnamesini ve baym
dirhk i&leri gene! $artnamesini gormek istiyenler Tunceli Na
fia dairesinde bedelsiz olarak gorebilirler. 

3 - Eksiltme 4/7/939 sah gUnU saat 15 te Tunceli Naf1a miidiirlUgU bi
nasmda kapah zarf usulile yapilacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 2449,04 lira muvakkat teminat 
vermesi ve t~ag1daki vesikalan haiz olup gostermesi !azimd1r: 
A - thal~;den en az 8 gUn evvel Tunceli Vilayetine mUracaat ede

rek bu i$e girebilmek i~in ahnrni$ ehliyet vesikas> 
B - Ticarel ve Sanayi O~.~s1 sicil vesikas1. (939 senesi). 

r 

5 - Teklifler 3 iincU maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar Tun
celi Naf1a dairesindeki Eksiltme komisyonu reisligine makbuz mu
kabilinde teslim edilecektir. Posta ile gonderlecek mektublarm niha
yet 3 Uncii maddede yaz1h saate kadar gelmi& olmas1 ve arttirma, 
eksiltme ve ihale kanununa uygun olarak mUhUr mumu ile iyice 
kapatiimi~ olmasJ laz1rndir. Postada olacak gecikmeler kabul ed'l-

T I F 0 8 I L --.. -- mez. (4449) 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastahklarma 
tutulmamak i~in ag1zdan alman ti
fo haplandrr. Hi~ rahats1zhk ver
mez. Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr. 

Samsun Askeri Hastanesi Ba~hekimliginden : 
Samsun Askeri hastanesi i~in aye.~ 30 lira iicretle u~ hastabakiCI ka

dm ahnacakt1r. Bunlarm hastanelerde en a$ag1 be$ sene ~ah&mi& olmas1 
me§ruttur. !steklilerin miispit evrak ve vesika suretlerini Samsun Askeri has
tanesi ba$tabibligine gondermeleri veya bizzat miiracaatleri. (4493) 
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Mehmed Kiz1m Eczanesi: lstlm llk dolayls lle eskl 
yerln tam kar,•s.nda 

Yagcllar sokagmm ba,ma 
Nakletmi$tir 

MAZON MEYVA TUZU 
Haz•ms•zhk, •itkinlik, bulant1, gaz, 
sane•, mide bozuklu gu, barsak ataleti iNKIBAZ :a:·:·:~~;·~a; MiDE 
ek,ilik ve yanmalarmda ve b iitiin MiD E, BARS A K bozukluklar1nda kullan1n1z. 
HOROZ markas1na dikkat. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutam1yan mUmasil mUstahzarlardan daha 
~abuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. Yalmz toptan satl~ yeri: Mazon ve Boton ecza deposu. Yenipostane arkas• No. 31 Istanbul 

E vinizde ne~' e ile vakit ge~irmek ... 
Evinize biitiin diinya haberlerini almak isterseniz ? 

SABA 
Radyolann1 tercih ediniz. 

Sah~ yeri : Beyoglu lstiklal Caddesi No. 34 

AR~ iMiDiS Muessesesi T. A. ~ . 
I Devlet Demiryollar1 i$1etme Umum Mudurluiunden: 

Devlet Demiryollan Yedinei l~letme MildUrlUg!inden: 
A~ag1da yerleri, miktarlan, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarlar1 yazlh balast 2490 saylh kanuna 

tevfikan ka\1ah zarf usui!Je ayrt ayn eksiltmiye ~1kanlml~tlr. 
Eksiltme 26 haziran 1939 tarihlnde pazartesi giinli saat on birde Myonkarahisarda Yedinci !~letme binasmdaki 

Eksiltme Komisyonunda yaptlacaktlf. 
istekliler 2490 say1h kanunda ve eksiltme ~artnamesinde yaZlh vesikalarla muvakkat teminat, banka mektub 

veya makbuzlanm ve teklif mektublanm havi zarf!aCJ 2490 say1h kanunun 32 ve 33 iincii maddesineeki tarifat ve~
hile haz1rhyarak ihale J(iinii alan yukar1da yaztl1 giinde saat onda Afyonkarahisar !~letme binasmda Eksiltme 
Komisyonu Rei sine makbuz mukabilinde teslim etmi& bu lunmalan laZ!mdtr. 

i stekliler bu husustaki ~artname ve mukavelename projelerini Afyonkarahisarda hletme Yol Ba~miifetti~liginden 
paras1z alabilirler. ( 4019 ) 

Muvakkat 
Mtiddeti Bir metre mikabmm Muhammen teminat Balast ocai(mm 

bulundugu yer Kilometresi 
!hale edilecck 

miktar1 M3 ay muhammen bedeli beeeli tutan tutan 
Kuru~ Lira Lira 

Cav - !shakh aras1 227 16.000 10 125 20,000 1500 

Pmarba~1 _ Meydan arasmda 395- 397 10,000 10 120 12,000 900 
Bozdag ocag1 

Afvon - Balmahmud 400- 401 16,000 10 120 19.200 1440 

DOKT OR ' ~O K OLAKSIN ' 

NI $ANVAN 
Hastalarm1 her glin ak~ama kadar 
Beyoglu Tokathyan Oteli yarunda 
Mekteb (Balo) sokak 35 No. h mu
ayenehanesinde _kabul ve tedavi 

• eder. Tel; 40843 

r- c;:ocuk hekimi 

lir. Ahmed Akkoyunlu 
ksim - Talimhane Palas No. 4 
azardan maada her glin saat 15 

ten sonra Telefon: 40127 -

1 adedi TABit, 2 adedi MUSHlLDtR. C:OCUKLARA NISIF VERl:LiR. I 
En muannid kab1zlarda bile tesiri kat'i lezzeti gayet Iatif rakipsiz nt!ileyyiu 
m!ishil ~ikolatas1dJr. Cocuklar seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuru~. 

Universite A. E. P. Komisyonundan : 
Univers ite merkez binas1 i;in cephe~inin 4564.53 lira ke~i,fli badana, ve 

tamir i~i 29/6/1939 per~embe glinii saat 15 te Rektorliikte aclk E!kSiltmiye 
konulmu~tur. 

isteklilerin, ihale gtinli 343 lirahk muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta evvel istanbul Baymd1rhk DirektOrliigiinden almm1~ 3000 lirahk bu 
gibi i~Je, yapbgma dair bir vesika ve 939 senesi Ticaret Odas1 kag,dile 
gelmeleri. 

$artname hergiin Rektiirliikte l(ortiliir. ( 4225) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu!f tarihl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Lirast 
!(tube ve ajans adedi : 262 

Ziraf ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesaplar~nde en az 50 llras 1 bulunanlara !Ia• 

nede 4 del a ~ek • · ecek kur'a ile &fl&j!ulaki pUi na gore lkramiye d a§•h lacakllr. 

4 Aded 1 ,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,010 " 
4 " 250 , 1 ,000 " 

40 " 100 " 4,0')() " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DtKKAT· Hesablarmdakl paralar blr sene l~lnde 50 llradan a~altt dii,mtyenlere lltramlye ~Jkt1jtl takdlrde 
% 20 !azlasi le verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlncikAnun, 1 mart ve 1 haziran tarlh· 
lerino:le ce it iiPcektir. 

-

En ho~ ve tabii meyva usarele • 
rinden yapliml~tlr. 

Am erika ve A vrupa fen alemi -
nin terkiblerine uygun tesisatla 
haZlrlamr. M1de, barsak, karaci -
ger ve safra yollanm temizler, 
muannid ink1bazlan ve ag1z ko
kusunu giderir. Hazmi tesbil 
eder, nefaset ve fevkaladeligi ile 
en mti~ktilpesendlerin bile sene • 
Ierdenberi mazhar1 takdi.ri olmu~ 

en hO§ meyva tuzudur. 

!NGiL!Z KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU - !STANBUL 

Satlhk Inks mobilya 
Gayet yeni ve lliks salon talomt, ye

mek odas1 ve yatak odas1 tak1mlan na
kil dolay1sile satlhktLr. Almak istiyen -

ler her glin sa bah tan ogleye kadar Tak
sim Talimhane Top,u caddesi Tern a
parllmam 3 No. ya mliracaatle gfuebi -
lirler. 

SAPiKSIN 
Sa~ dtikUime va kepeklen -

mealn ln tinUne ge~er. 

DEPOSU : 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;;emberlita' Peykhane soka.k No. 4 

Kirahk apart1man 
Beyaz1d, Soganaga, Nur sokak 9 rtu -

marah blitiin Marmaray1 goren gtizel 

manzarah, tramvaya 2 dakikahk mesa
fede, 5 oda, ban yo; mutfak, dort etrafl 
a,•k ve her tiirlii konforu bulunan bir 
daire kirahkl!r. Alt kattakilere miira -
caat. 

1 LAN 
ADRIATICA S. A. N. 

istanbul ile Batum arasmda her 14 
gtinde bir kendi vapurlarile yap1lan 
muntazam seferlerine tekrar ba~la
nacagm• ve ilk sefer, yolcu ve e~ya
Yl ticariye alarak haziramn 30 un
cu gtinli ALBANO vapurile yaplla-

cagml muhterem mli~terilerine 
bildirir. 

Deniz kenarmda yazhk bir 
ev aramyor 

Modadan Suadiyeye kadar sahilde de
niz kenannda yazhk bir ev aranmakta
dJr. Tel: 22615 No. ya miiracaat. 

~ Miihendis aramyor 
!stanbula yakm bir mmtakada <;a

h~mak tizere diplomah ve Nafla ile 
ili~igi olm1yan bi.r Tlirk mimar veya 
mtihendis aramyor. Bliro ve hesab i§
lerinde <;ah~ml~ olanlar tercih edJ
lir. Talibler istanbul Asmaaltl No. 
12 de Temel Sunar yaz1hanesine rnti
racaatleri. 

Salllb "" Barmullarrft1 : Yunu1 Nodi 
Umuml nefTf7/IJtt f4are e<ln Yew /fieri 

Madtlr tl, H ih m et M iinil Vl11en 

Cumhllt1lln mat!Hian 

BAKER Ayakkablar1 

Rahat ve saglamdll". 

Bu ayakkablan almakla ikt1sad 

etmi~ olacaksmtz. Hali haZlrda yerli 

ve ecnebi mall zengm 'e~idlerimiz 

vard1r. Ge!in!z, goriiniiz ve intihab 

ediniz. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM $1RKETI 

TESIS TARiHi -1863 

Swlilni vt Tiirkwt Ciunhurwt/1 ile miinakit mukaue/en•mes• 
2292 Numarail /0!6/1933 tarihli kanunla lasdik edllm•511r 

I 2416/1933 tanh II 2435 Numarail Resmf Gazete) 

S ermayesi : 

ihtlyat akt;esi: 

10 .00 0.000 ingiliz Lt raso 

1.2 5 0 .000 lngiliz L l raso 

Tllrlciyenin ba~hca f;iehirlerinde 

PARIS, MARSflVA ve NiS'de 
lONDRA ve MAN<;ESTER"de 

MISIR, KIBRIS, VUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FILISTIN 
ve MAVERAVI ERDUN"de 

Merkez ve f;i ubeleri 

VUGOSLAVYA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE, l0!3NAN 
ve HATAV"da 

filyalleri ve biifiin Diinyada Acenfa ve Muhab ir ler i vard1r 

Her nevi Banka Muameleleri ya pa r 

Hesab• cari ve mevauat hesaplan kiisad1. 
Ticari krediler ve vesaikfl krediler kiisad1. 
T!irk1ye ve Ecncb1 memleketler iizenne kes•de senedal 1skontosu. 
Borsa emirlen. 
Esham ve tahvilat. altm ve emlaa iizerine avans. 
Senedat tahs•lall ve sa~re. 

En viiksek emniyel sarllar1n1 haiz kirahk 
Kasalar Servisi vardlf. 

Piyasanon en miisa it sartlarile ( kumbarah veya 
kumbarastz ) fasarrul hesaplaro a~1h r. 

TASHiH 
Ankara Okullar1 Satmalma Komisyonundan : 

Gazetenizin 15 ve 19 haziran 939 tarihli nushasmdaki Ankara Okullun 
Satmalma Komisyonuna aid ilandaki Kefal bahgma aid rakam 1850 kilo 
gram olacak yerde sehven 1950 kilogram ~eklinde ~lkmJ~tlf. Keyfiyet tashih 
olunur. 

Tiirk 

Bir Hangar Yapbrdacak 
Hava Kurumu 

Genel Merkez 
1 - Etimes'udda Tiirkku~u alanmda yapbnlacak Hava Mlistesarh~1 

Tecrilbe ve. Muayene Komisyonuna aid bir hangara talib ~Jkmadtgmdan 
ke§flnde lad1l~t yap!larak tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye ~lkar!lm1sttr. 

2 - Bu m~aatm muhamrnen bedeli • 91,183 • lira • 42 • kurustur. 
3 - 1stekliler bu ise aid ~rtname, kesif vesaireye aid evrakt Tiirk 

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

4 - Eksiltme 26/6/939 pazartesi giinti saat 16 da Tiirk Hava Kurumu 
Gene) merkezinde toplanacak Komisyon tarafmd.an yap!lacakttr. 

5 - Ekslltmive girebilmek i~in isteklilerin teklif rnektublari!e birlikte 
asai(1da yazlh teminat ve vesaiki ayni giin saat 15 e kadar Komisyon Reis. 
ligine tevdi etmis olmalar1 laz1md~r. 

6 - Muvakkat teminat miktan • 5809. lira • 17 • kuru~tur. 
7 - Eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numarah kanundak:i ~artlart baiz 

olduktan baska en az • 60,000 • lirahk mlimasil bir isi muvaffakiyetle basar
d!klanna dair vesika ibraz etmeleri Uz1mdtr. ( 4162 ) 

SON PI~MANLIK PARA ETMEZ ! ,.,---. 
Sandalya almadan bir defa ~~ 

KARTAL ~ 
Sandalyalar1m gOriiniiz' 

Toptan ve perakende umumi sahf yeri : 

Mahmudpa,a BUyUK Y1ld1z han 

s.hhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden : 

1 - Halk saghk propagandaSI i~in niimuneleri Vekalette mevcud • 10 • 
cins renkli afisin beherinden onar bin aded olmak iizere cem'an • 100,000 • 
adcdinin tastmlmas1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 

2 - Bu i~ i~in tahmin edilen fiat • 7,500 • liradtr. 
3 - !hale S1hhat ve !~timai Muavenet Vekiiletinde tesekklil eden 

hususi komisyon marifetile ve 28/6/939 ~ar~amba giinli saat • 15 • te ya
pt!acak!Ir 

4 - Terninab muvakkate miktan • 562 • lira • 50 • kurustur. Teminah 
rnuvakkato nakden veya tahvil olarak komisvonca ahnm•vacagmc'.an bunun 
daha evvel vezneve vatmlm1s olmas1 ve makbuzun zarfa konulmast laz1mdtr. 

5 - $artnameler bedelsiz olarak Ankarada S1hhat ve ktimai Mua
venet Vekaleti Saghk PropagandaSI ve T1bbi !statistik Umum Mlidlirliigiinde 
ve !stanbulda S1hhat ve t~timai Muavenet Miidiirliigunde l(oriilebilir. 

6 - Zarflar 28/6/939 J!iinti saat • 14 • e Komisyona verilmis olmahd1r. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilrniyecegi gibi kanunun tarifi 
dairesinde hazJrlanmamJs ve mtihlirlenmemis olan zarflar da kabul ed.ilmez. 

Sara~ el 
diker 

• • 
1~1 ve 
erkek 

• 2207 • ( 4135) 

makine kalfasile makine 
ve kad1n terzi aramyor 

ile 

1 - Tophanede 2 No.I! dikim evi i~in sara~ el i~i ve makine kalfaSI 
ve ayr1ca makine ile elbise diker erkek ve kadm terzi almacaktll". 

2 - Yas ve askerlik nazan dikkate almm1yacakhr. 
3 - Ucret haftahk verilmek tizere taliblerln hlisniihal ve tifo B$1 kA-

lt!d.larile birlikte hemen Dikimevi Miidiirliigline miiracaatleri. ( 4009 ) 
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CUMHURlYET 

Sabit ve Seyvar R ~ A F 0 T 0 F 0 N S inema tesisatt 

Sesin " ve Resmin T a Oli Makesi 

* 

0 a i m a ,i s I o k b u I u n d u r u I u r 

BOURLA BiRAOERLER 
STAN8U L - ANKARA - I Z M A 

Kaput Bezi ve iplik
11 

Ni~d~afta ~~~~:~~d~- k~~=~!:~~~d~~~:syonunda tes-
Malatya Bez ve iplik lim ~artile • 100. ton kriple maden kiimiirii a~tk eksiltmiye konmu~tur. 

F · T c:· k · d 2 - Bedeli muhammen heber tonu c 20 • lira hesabile • 2000 • Jirad.tr. 
abnkalan • A. '>'1r etin en: 3 - Eksiltme 26/6/939 pazartesi giinii saat • 15 • te HiikUmet konagt 

Yeni tesisatla faaliyete g~en A- i~inde toplanacak Komisyonca yaptlacakttr. 
dana fabrikam!Zln silindirli 75 ve 4 - Eksiltmiye gelenlerin •150 • lira muvakkat teminat vermeleri Ia-
90 santim B. (Tip 2 ~~f~i) kaput zrmdtr. 
bezi, 4, 6, 1o, 12 numara vater ip- 5 - ~artname bedelsiz olarak Nafta Miidiirliigiinde giiriilebilir. ( 4394 ) 

likleri imalatt piyasaya arzedil -
m~tir. Sipari~ler bir hafta icinde 
gonderilir. 
Sipa~ i~in Adana fabrikamtza 

veya Ankara Atatiirk biilvan And 
aparllman No. 4 daireye miiracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi : Ce~id - Ankara. .................. 
Zayi- istanbul Hukuk Fakiiltesinden 

931 - 932 ders yth sonunda aldtgtm tas
diknameyi kaybettim. Yenisini alaca -
g,.mdan hiikmii yoktur. 

3683 Mehmed Dan!~ 

r ... 
Ehven fiatla 
Acele satrhk ah~ap hane 
lki boliik ve sekiz oday• muhtevi 

derunu mu~amba do~eli , mutbah 
iki tulumba bir sarm~ ve m1klan 
kafi bah~esi vRrd~r. l~indekilere 

m~~::~:;· Horhor hamam sokakj7 
No. hane. 

I 

Mutena Bir F1rsat 
Macaristan mamulah memleke
timize heniiz gelmi§, hi~ kulla· 
mlmaml§ ve miikemmel ko§um-

larilo beraber ingiliz 

" GiGG , Modeli 
bir araba satdaktar 

Telefon : 23247 

Tekirdag iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Corlu kazas1 dahilinde Edirne - t stanbul asfalt yolunun ( 124 ) iincii 

kilomettesi civarmda yalmz kerestesi hiikumet tarafmdan verilmek iizere 
200 go~men evi in~a ettirilecektir. Ke~if bedeli 63,024 Jirad1r. 

2 - ~artname ve planlar vesair evrak 315 kuru~ bedel mukabilinde 
Tekirdag Iskan Miidiirliigiinden almabilir. 

3 - Eksiltme 27/6/939 sah gijnii saat 14 e Tekirdag tskan Miidiirlii-
giinee miite~ekkil Komisyon marifetile yaptlacaktlr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakt~r. 
5 - Muvakkat teminat miktan ( 4401 ) lirad~r. . 
6 - Teklif mektublan yukanda yazth eksiltme saatindep bir saat 

evvelsine kadar Komisyon Ba~kanhgma tevdi olunacaktlr. 
Talib olanlarm ehliyet vesikalanm hami!en miiracaatleri. ( 4185 ) 

DiKKAT • • 

Cil-

Gem;.~ve taze goriimnek 
isterseniz 

PUDRANIZA BIR KA~IK _ 

KREMA 
OPOGO 

zan kuru
mu~ ve 
buru~mu§ 
bir hal kes
beder. t;iin 
kii, pudramz 
cilde tabil 
yagh lfrazahm 
masseder. Yeni 
bir giizellik ted
biri sayesinde bu 
halden kurtulacak
Simz. Kullandtgmtz 
pudra kutunuza bir 
kahve ka~1g,. miktann
da ckrem kopiigii· 
Have ediniz ve kan§tm
mz. Bu sayede pudranm 
cildin tazeligini massetme . 
sine mani olu~; vc yumu~ak
h~l mU.h afaza ve idam e cdcr . 
Hali haZirda gayet !nee ve son 
derece nefis ve sizin l~in tam 
matlub nisbette ckrem kiipii
gii• kan§tmlml~ pudradan te
darik edebilirsinlz. 0 da; yeni 
Tokalon pudras1d1r. Tokalon 
pudraSI terkibindekl krema 
kiipiigii sayesinde saatlerce 
sabit kahr, ne riizgar ve yag
murdan, ne de terden kat'iy
yen miiteessir olmaz; tende 
temin ettigi cMat. tazelik ve 
sevimliliginl bozmaz. Tokalon 
pudrasm1 tecriibe ediniz ve 
blrka~ giin zarfmda teninizde 
temin edecegi giizelligi giirii
niiz. 

-----·---lEU· Dr. M. Osman Saka 
G61jUs ve dahlll hastahklar 

MUtehassiSI 

Istanbul Belediyesl kar$tStnda Sinan 
Aiia daireleri. Telefon: 23565 

22 Haziran 1939 

Gripln kulular.n1n Uzerine reslmde g6rdUfi UnUz !fekilde 
kabartma pullar lliive edilml!ftlr. 

Her yerde 1srarla pullu kutulan isteyiniz ve pul-

I 

••--• suz kutulan ~iddetle reddediniz. ---• 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmash ve p~rlantah S t N G E R saatlerinin 

yen! modelleri gelmi~tir. Fiatlan 75 lira ila 500 lirad1r. 
- EMSALLERi GiBi ON BES SENE GARANTiLtniR -

Ta~radan taleb vukuunda yeni katalog gonderilir. 
SiNGER SAAT MAC.AZALARI - i stanbul Eminonii. Tel : 21964. 

Bayi olm1yan yerlerdc SiNGER saatlerini satmak i~in bayi aramyor. 

z 
N ·-E 
Q) 

1-
I 

~ 

ci 

ok~e lastikleri 

·-.... c 
cu ... 
cu 

CJ 

ZORLU OK9E LAS1 iKLERl 
En son teknikle viicude getirilmi~tir. 

Emsalinin ievkindedir. 

TEMiZDiR - ~IKTIR GARANTiDiR. 
Aksini ispat edene 

1000 LiRA VERiLiR 
Her okc;e satan magazadan ISrarla isteyiniz. 

ZUrra, eklnlerlnl temlzlemek, mahsuiU
nU ktymetlendlrmek mevsiml geldl 

Diinyanm en maruf iki pa r~ah 10 yere 
ay1ran 

Tahta Kalbur 
Makinalanm•zla ekinlerini lemizle 

Merkez mUmeaalllljil: 

B. N. KAZANCiYAN 
Tar1m maklnelerl evl 74 TUnel cad. Galata ·Istanbul 

EN BiRiNCi KAN, KUVVET, i~TiHA ~URUBUDUR 
FOSFARSOL • u bUtUn kuvvet 'urublarmdan ayn•an ba,hca I.;: ssa : Devamh blr surette Kan, Kuvvet ve l'tah temln etmesl ve Ilk kullananlarda bile tesirlnl 

'·-----------··--------~-- derhal gtistermesldlr. Her eczanede bulunur. # 


