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asve 1 m mu 1m- eyana 1 
Dr. Refik Saydam, ·Millet Meclisinde Tiirk .. 

Frans1z anlasmasinin esaslarini izah etti 
Hatay anavatana 

kutlu olsun 
Ankara, 23 (T elelonla) 

~ n dokuz y1ldtr hasret ve hicramn1, 
~ gizli ve ~§i_kar an~~~t~na iltihak1 

endi§elenm ~ekllgtmtz H atay 
'lurk bolgesinin nihayet bu mes' ud akJbe
te kavutmast bugiin tahakkuk etti. Tiirk 
tnilleti i~in biiyiik bir bayram te§kil ede
teginde §iiphe olm1yan bu ~ok sevincli ha
dise bugiin, Hariciye Vekaletimizde H a
ticiye Vekilimizle F ranSlz biiyiikel~isi a· 
tasmda imzalanan vesikalanm miiteak1b, 
•aat 17,30 da Ba§vekil D r. Refik Say
dam tarafmdan alkt§lar i~inde Tiirkiye 
Buyiik Millet Meclisine arzedildi. Bu 
tr!es'ud neticenin anavatana kavu§an H a· 
ayh yurdda§lanmtzla beraber, ba§tanba
a biitiin vatan okiisiinde biiyiik Tiirk 
illetini siirur ve iftiharla doldurmu~ ol-
ugunda §iiphe yoktur. Davamtzda hakh 

'dik ve onun arkasmda biitiin Tiirk vatan 
e milleti vard1. Hakk1m1zda hi~bir feda
arhga tahammiil etmemekle beraber sab
etmesini ve hakh davam!ZI sulh yolile ta· 
ib etmesini bildik. Safha safha hallolu· 
an Hatay diigiimii dost F ransamn hak· 
1m1zl teslim etmesile nihayet bugiinkii ni· 
ai ve kat'i ~eklini alm1~ oldu. 

Hakh Tiirk davasma az ~ok zorluklar
a ve biraz ge<; de olsa F ransanm safha 
afha ve nihayet bugiin tam ve kat'i ola
ak iltihak1 Tiirk milletinin kalbinde 3Y· 
lea memnuniyet hisleri uyand1rm1~ oldu
Unu ilave etmeliyiz. Bu memnuniyeti ar· 
t1ci aynca mes' ud bu hadisedir ki Ak
•niz ve Balkanlarda emniyetin ve sulhun 
uhafazasl i~in lngiltere ile akdettigimiz 
nlajmanm bir ayni diin F ransa ile 
e akid ve imza olunarak beyanna· 
esi gene diin hemen hemen ayni sa· 
lte Ankara ve Pari•te millet mec-

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 5 sutun 3 teJ 

' 

Beyimnameyi imznlamad~ evvel Hariciye Vekilimiz vc Franstz 
Biiyiik El~isi bir gorii~mc esnasmda 

A nkara 23 - (T eblig) T iirkiye ile 
Suriye arasmda arazi mesailinin kat'i su· 
rette hallini ve binnetice Hatay arazisinin 
Tiirkiyeye ilhakm1 tazammun eden an • 
la~mala r bugiin H ariciye Vekaletinde 
H ariciye Vekili Saracoglu ve F ransa bii
yiik el<;isi M. Masigli tarafmdan marasi
mi mahsusa ile imza edilmi1 ve iki dev· 
let murahhaslan bu miinasebetle dostane 
nutuklar teati e tmi~lerdir. ( a.a .) 

lmza merasimi 
A nkara 23 (a.a.) - Hataym Tiir • 

kiyeye ilhakma miitedair mukavele ve 
merbutah bugiin saat 13,30 da Hariciye 
Vekaleti kiitiibhane salonunda Hariciye 
Vekili Saracoglu ile FranSJz biiyiik el • 
~isi Masigli arasmda merasimle imza 
edilmiltir: 

Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 
[Arkasl Sa. 7 siitun 1 de) 

Otobus yolsuzlugu, Surpa

gob ve asri mezarhk i'leri 
T emyiz Dordiincii ceza dairesi muhakemeleri 

bitirdi, iddia ve miidafaalan dinledi 

Diinkii duru§maya aid taf silat (9) uncu sahifede 

' (Bu reslmler Ankaradan tayyare ile gelmbjtir. ) 

Tiirk ~ Frans1z · ·beyarinamesinden: 
Tiirkige hiikumefi ve Fransa hiikumefi, · vuku bula
cak bir fecaviiz hareketinin Akdeniz mLnfakasLnda 
bir harbe saik olmasl halinde gekdigerile bilfiil 
i$birligi gapmaga ve geddi iktidarlarLnda bulunan 
biitiin gardlm ve muzaherefi birbirlerine gosfer-

mege hazlr bulunduklarlnl began ederler. 

Sa tie 
Yusuf Zjya 

isa, Sadun 
Meteos 

hinasi· lneselesi 
Oni~, Tahir 
Galib, Ne~et 
diin tevkif 

Kevkeb, 
Kas1m 

edildiler 

ismail 
ve 

Yusui Ziya Oni~ (1), Avukat i smail isa (2) , Tahir Kevkeb (3) ve Hnmdi Emin t;ap (4) bir arada 
(YazlBl 9 uncu sahilemizde) 



2 CUIIHJUlti\'ET 

M iRl:IZ ( ~ehir ve Memleket Haberleri · ) 
Talebe kamplari 

Tarihi roman: 63 Yazan: Kadircan Kafh 

Birinci Ahmed, gosterdigi cesaret ve 
karga~ahgm 

almi~b 

sertlik 
Haz1rhk kampi, bu sene 

Pendikte a~d1yor 
biiyiik bir sayesinde 

tehlikenin 

ve flkmekteb talebe kamplarmin kadrosu 
!imdiden dolmu1 gibidir. Maarif Yeka· 
leti bu sene aynca lise, ortamekteb ve 
muallim mektebleri talebelerine mahsus 
olmak iizere iki kamp daha a~maya ~3· 
rar vermi1tir. Bu kamplardan erl.eklere 
aid olam Maltepede, k1zlannki ise Kan
dillide tesis edilecektir. Kamplarm hepsi 
10 temmuzda a.;llacaktJr. 

oniinu 
Silahtar aga•I ~ehbaz Aga, sipahiler 

kiitibi Kargazade, T ekj!oz Mahmud gibi 
e1eba•IIar isyam koriikliiyorlardJ. Boyle
likle hem maa,lanm alacak!ar, hem de 
belki hirer kiilah kapacaklardJ. 

Asker sa ray kap1sma dayand1; ugul
tular birinci ve ikinci avlulan ge~tikten 
sonra harem duvarlanm da a~m15, Mah
firuzun kumJZJ odasmda eglenen Padi
~aha kadar ula~mi,h. 

Mahfiruz Suhanm cam sikiimi~h: 
- Devletlil suhanim, bu edebsizlerin 

terbiyeleri verilmek lazim gelirl 

Padijahm lmmiZI elbiselerini, yesil sor
gu~lu kumJZJ kavugunu hayran hayran 
seyrederek ilave ediyordu: 

- .c;>u heybetle kar1II•nna ~1k1lsa ve 
birka~ zorba idam olunsa elbet ciimlesi 
dag1hr ve isyan yati!Ir- 0 miskin vezirle
rin bir yapacaklan yoktur. 

Bu sozler Paditahm erkeklik gururunu 
kam~IIamith- K1zlaragasma emir verdi: 

- Hemen adamlar gonderiip vezir
leri, agalan, Htibleri ve askerin ihtiyar· 
larm1 Sultan Bayezid ko~kiine ~agirasm! 
ElebatJlann kimler oldugunu tayin ede
sin! Elbet hadlerin bildinem gerektir. 

Haruniirre1id de idam giinlerinde boy

le kJZJl elbiseler giyermitl O.manh hali
fesi, amlann ardmda efsar.el,mit olan 
Abbasogullan halifesini tak\id etmekten, 
ba1ka ve yirhcJ bir haz duyuyordu. 

Y,k ge9meden vezirler, agalar ve H
tibler deniz kenarmdaki kotke geldiler. 
Paditah da, ardmda kizlaragaSJ, bostan· 
ciba!I, hazinedaraga ve daha bazJ saray 
adamlan bulundugu halde oraya gitti. 
Ham bulunanlan yahk ka,lannm altm· 
daki k1zgm bakitlarla siizdii. Birdenbire 
ya1mdan ve boyundan umulmiyan bir 
sertlikle ~Ik11h: 

- Ben size hattJ 1erif gonderip tah
sile giden defterdanm birka~ giinedek 
geldiginde ulilleleriniz ~1kanhr ve kanun 
iizere harac defterleri de daj!Ihhr demit· 
tim. Giivenmeyiip de kap1mm oniinde 
edebsizlik edilmesi ni~iindiir ~ Asker kul· 
lanm1 do~ru yoldan' sap1ttdMtlai' !citnfH·-
dir? Su~lulan teslim edesiz! 'I ' 

Giinlerdenberi 1urada hU:rsda' .yibek 
perdeden atanlar, ortahg1 kan,tlranlar, 
hep baslanm igmitlerdi; susuyor\ard1. Di
vanda bir futJnayi haber veren derin ve 
korkunc bir sessizlik vard1. 

N eden wnra sag kol guraba agaSJ Yu· 
suf basmi kaldudJ; biraz ileri geldi: 

- Padi~ahJm, haremi hiimayunda 
yeti1en kullann boyle akilsJzca i1\er yap
mazlar. Bu kiistahhgi isleyenler, Kmm 
Hanmm yol\adJgi yahud sipahilik 1artile 
baz1 kaleler muhafizhginda kapanarak 
boliige yaz1lan yabanciiardJT. 

Padi,ah k1zlaragasma dondii, onun u
zattliit bir kaj!Idt alarak IU isimleri oku· 
du: 

- Silahtaraga!l ~hbaz Aga, sipahi· 
ler Htibi Kargazade, T ekgoz Mahmud, 
sekban kethiidasJ Hamza, boliikba~J Ka
ra Siileyman, <;:olak F erhad, ath muka· 
belecisi Cu1i, sipabiler kethiidaSJ Miiste
dam Aga ... 

Ba!IDI lciigJddan kaldirdJ; son derece 
sertle1erek sordu: 

- Bunlar kimlerdir ~ 
Hazir duran celladlar ortaya ~Ikhlar, 

bostanc1lar onlara yard1m ettiler. Hemen 
orac1kta alt1 kisinin boyunlan vuruldu; 
ba~Siz govdeleri bacaklanndan siiriiklene
rek gotiiriildii. 

Ath mukabelecisi Cu1i: 
- Padi13h1m, benim sut;um yoktur. 
Diye yalvarmaya ba,ladJ. Din!cteme-

digini goriince ravaklann altma dogru 
ko,tu, kendisini ortaya ~ekmek istiyenler
den kurtulmak it;in mermer direklerden 
birine sanld1. Bir taraltan da vezirlere 
sesleniyordu: 

- Allaha1kma soyleyin. benim Pa
di,ahima isyamm var mJdir? Nit;in §efa
at etmezsiz? 

Vezirler Padi1aha, onun su~u olmadl
gmi, varsa bagijlanma5mi rica ettiler; 
Miistedam Aga da ayni 1efaate erdi. 
Kurtuldular. 

Padi,ah kanh Divandan ~ekilirken: 
- Gene haddinizi a§arsamz hepinizi 
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tPk giinfil yaras1 ••• 
Padi1ahm annesinin oliim haberi .. ki 

sarayda bir miijde olarak kar,landJ. Sa
fiye Sultan on alh ya1mdaki torununu 
koca imparatorlu~u idare edecek kabili
yette bulamiyor, kendi•inin de onun ba
sucunda, bir ana kartal heybetile kanat 
germe.;ini, ak1l vermesini liizumlu gorii-
yordu: 

Ramazanda Padi,aha bir ricada bu-
lundu: 

- Bir soz bilir mollamn eski saraya 
gelmesine izin verilse de bura halkma 1u 
mubarek giinlerde birka~ va:z verilse! .. 

Padi,ah bunda hi.;bir mahzur giirme
di: 

- Biiyiik val idem diledi~ini ~agmm I 
Safiye Sultan tamnm11 mollalan birer 

iki1er hayalinden ge~irdi. Bunlarm ara
smda diinya nimetlerine en dii1kiin, do· 
nek ve ba1takilere dargm birini se~mek 
istiyordu. En sonra Ebiilmeyamin Mus
tafa Efendi iizerinde durdu. Onu t;agirdJ. 

Ebiilmeyamin ilk dersten sonra bir 
kese i<;inde tam yiiz altm bah1i~ ald1. Bu 
~e1id zahmetler karjihgmda ald1g1 para
lar hi~bir zaman bu say1y1 bulmamJ~tl. 
Safiye Sultanm ayaklanna kapanmaktan 

kendini alamadJ. Hatta o kadar heyecan
hydJ ki bir an i~in kocaman sang1 dti1e· 
cek gibi oldu; ustura ile kazmm11 alan 
kafas1 pml pml goriindii. 

f1te o mada yeni~eri ve sipahi isyanJ 
olmujtu. Sa!iye Sultanm kalbi k1sa bir 
za_man i~in iimidle ~arpmi~tJ; lakin Pa· 
di1ahm celadetini ogrendigi zaman hay

ret etti. Bununla beraber yiiriidiigii yo!· 
dan donmedi. 

Ebiilmeyamin ikinci dersin sonunda 
gene yiiz altm ald1 ve iistelik biiyiik Va

lide Sultamn agzmdan 1u siizleri duydu: 
- Derya gibi.in, molla hazretleri ... 

Ebiissuud Efendiyi hahrlalmaktasin. ~ey· 
hiilislam bulundugun giinler bu devlet i
~ De mudt~ id,i1 "'l(rra~- "' •• ~.S.IRr4 """ 

O.;iincii giin ayni fikir tekrar edildi ve 

baa\ il~v~~r f~p.~ld•: ,,, 
- Senin ilmin ve Oervi1 Pa1amn ted· 

biri birle1se han, N emse ve Anadoluda 
bunca karj!'l)llhk olur muydu? 

Kadir r"cesintlen sonra Dervil Pa1a· 
nm mollalara verdigi ziyafette Ebiilme• 
yamin Musta~ll Efendi ;tygtr bak11h ev 
sahibine sokuldu; biiyiik Valide Sultamn 
sozlerini birka~ misli siisliyerek ;.nlattJ. 

Dervi1 Pa1a elini mollamn omzuna 
koydu: 

- Hele sabret. .. Elbet haseki mltan-

la L..la Mehmedi yok edince Sun' ullah 
Efendi yerinde tutunamaz. 0 zaman sen 
~ene jeyhiilislam olursun I 

- Biiyiik Valide Sultan sarayda bu
lunsaydJ Padi,ahimiz bir hasekinin elsun
lanna kapiimazdJ. 

Dervi1 Pa1a buna yalmz bakijlarile 
cevab vermij, hocamn gorii1lerinin dogru 
oldugunu kabul etmi~ti. 

lstanbul sokaklarmda, tiil, tel ve bii· 
riimciiklere sanh bir~ok hediyeler gorii
liiyordu. Bunlardan bir kJSmi evlerden 
konaklara, bir kismi da konaklardan sa· 
raylara gidiyordu. Ebiilmeyamin Musta
fa Elendi eski saraya, kirmizJ iizerine 
altmla yaziliDI! alan ~ok giizel bir Kur' •n 
yollamt§h. 

Sa!iye Sultan kendisine getirilen inci, 
ziimriid ve yakut i1lemeli altm re~e\ ta· 
kimi kar§Ismda hayran hayran durmuj, 
sonra sormu§tU: 

Bunu kim gondermi1tir? 
- Derya Kaptam Dervi1 Pa1a xulu

nuzl 
Bu sozler Sa!iye Sultam hediyeden da

ha ~ok sevindirmi1ti. 
(Arkasl varl 

Kamplarda ~ocuklarm fizik ve mo
ral terbiyelerile ugra1acak miitehassJS mu
allimleri yeti1tirmek iizere ihdas edilen 
hamhk kamp1 bu sene Pendik 1 inci 
ilkmektebde at;llacakttr. 27 hazirandan 
7 temmuza kadar devam edecek alan bu 
kampa 45 muallim i1tirak edecektir. Bu 
hamhk kamp1 miidiirliigiinc Beyoglu 
9 uncu ilkmekteb bajmuallimi Vehbi Er· 
tern tayin edilm,itir. 

SEHIR ISLER/ 

Atatiirk kopriisii 
Atatiirk kopriisiiniin a~1hp kaponan 

kismi, yerine konmu~ oldugundan yeni 
koprii, diin sabahtan itibaren kapanmi~
br. Motor, vapur ve diger direkli sefine
ler, muayyen ac;thp kapanma saatler!nde 
koprii altmdan ge~ebileceklerdir. 

Kiipriiniin umumi miinakaleye a~Il -
mas1, oniimiizdeki te~rinevvele dogru 
kabil olacagt anla~IlmaktadJr. 

Taksim emlak §irketinin 
karar1 

Taksim emlak §irketi, son ic;tirnamda 
§irketin tasfiyesine ve muamelatm hii
kfunete devrine karar vermi~tir. Maliye 
Vekaleti buraYJ yakmda Belediyeye ve
recektir. Bundan sonra Belediye bura
da viicude getirecegi tesisatm plamm 
tanzim edecektir. 

Istablt Arrlire binasmm stadyom in
§aSI maksadile hazine tarafmdan Beden 
Terbiyesi umum miidiirliigii emrine dev
redildigi alakadarlara bildirilmi~tir. 

Bir muteahhid i~ almaktan 
menedildi 

Kirkor Danilyan ismindeki miiteah -
hidin devlet taahhiid i~lerine i§tirak 
ettirilmemesi alakadarlara teblig cdil -
mistir. 

~ehir haricinden getirilen 
etler 

Son :zamanlarda ~~hir h~ricindc kr.si
len hayvanlann §ehre sokulmakta oldu

.J!u ve §chir ,dahilinde.k~ak et satts111m 
~ogaldi/!1 nazar1 dikkati celbetmi~ ve 
Vali, bunun iiniine g~ilmesini bir ta -
mimle kaymakamlara bildirmi§tir. 

Car§I esnaft cemiveti 
Biiylikc;afji esna£1 cemiyeti diin fev

kalade kongresini akdetmi§, eski ismi 
Biiyiik~ar§J emni umran cemiyeti alan 
Kapaltcar&I esnaf cemiyetinin yeni is -
minin BaYJndir!Jk ve Koruma cemiyeti 
olarak tevsimine ve yeni cemiyetler ka
nununa tevfikan nizamnamenin tadiline 
karar vererek dagiimi§hr. 

Dokmeciler, yerlerinden 
c;tkarthyor 

Siileymaniye, Mahmudpa§a ve civa • 
rmda bulunan dokiimciilere, bu nnn
takayt tahliye ederek §ehrin uzak bir 
muhitinde toplanmalan ic;in veri! -
mi§ alan lie; ayhk miihlet nihayet bul -
mu§tur. Fakat bunlar heniiz kendilerine 
yer bulamami§Iardir. Verilen mlihletin 
tcmdidi ic;in muhtelif makamlara ba~
vurmu§lardir, Bunlann sayJSJ 500 ka
dardlr. Prost yeni planda bu kabil esnaf 
ic;in Halicin geri taraflannda bir mmta
ka tayin etmi~ bulunmaktad1r. 

Deniz iizerindeki ah§ab 
kazinolar 

Mevsim dolayisile sahillerde sag1am 
temellere istinad etmiyen ah§ab knino 
in§aab yapiidigi ve bunlann c;okerek bir 
tak1m miiessif kazalara sebebiyet ver -
mesi muhtemel oldugu anla§IIdigmdan, 
bu in§aatm daha saglam, hatta beton o
Iarak yaptmlmasmm temini icab eden
Jere bildirilmi§tir. 

<;op arabalart boyanacak 
Belediye c;op araba ve sand1klarmm 

s1k s1k boyablmastni ve temizletti~il -
mesini aliikadarlara bildirmi§tir. 

Memba sular1 hakkmda bir 
,ikayet 

Kamyonla c;arpl§an tramvay Biiylikadada, memba sulannm son de
DUn sabah Kabata~ta bir kamyonla rece fahi~ fiatla sabldigma dair, Bele -

bir tramvay c;arpi&mi§IIr. diyeye §ikayetler vaki olmaktad1r. Mem. 
Saat 8,50 de vatman Recebin idar!'sin- ba suyunun pahalt sablmasma sebeb, A

deki Eminonli • Bebek tramvay1, Bebege da hamallandir. Bunlar, bayilere 30 - 35 
gitmek iizere Kabata§taki 1nhisarlarm kuru§a mal alan damacanalar ic;in, 17 

kuru§ hamalhk paras1 istemekte ve ba-
idam ettiririm. onlindcn ge~erken birdenbire bir kam • yilerin sulan kendi vesaitile evlere tev-

Diyordu. yonla kar§Jla§mi§IIr. zi ettirmesine de mani olmaktad1rla~. 
B k b. h h 1 k 1 Vatman bu ani tehlikeyi kar§IIamak iiyii 1r In ve mc a saray -~pi a- Adada, suyun damacanas1, bu yiizden, 

rma dayanan, kurd kesilen a!kerler biraz i~in derhal frenlere sanlml§Sa da musa- 60 - 65 kuru§a kadar yiikselmi§tir. Be -
sonra, kendilerini kl,kirtanlann oliilerini demenin oniine gec;ememi§tir. Tramva- lediyenin bu ihtikara kafjt tedbir al -

ym on kismi tamamen par~alanmi§, 
almi~Iar, koyun siiriisii halinde ki1lalarma mast bekleniyor. kamyon da hasara ugramtjllr. -.-.-
donuyorlardJ. Hadise dolaYJsile tramvay seferleri Agu yaraland1 
~:rinci Ahmed. gosterdii'(i cesaret ve sekteye ugrami§hr. Ceylan motiiriiniin kaptam Mahmu -

sertlik sayesinde biiyiik bir kargalah<;·" Y akalanan carib dun 11 ya§larmdaki oglu Osman, Emin-
bir tehlikenin iiniinii almi$11. B·mda 1\f Aralarmda c;1kan bir kavga netice - oniinde yeni yap1lan c!hhm civarmda 
firuzun oynad1~1 rolii inkar edern"•," r mde arkadaSJ tshak1 yarahya·ak Kac;an dola§Irken ayagt kayarak tajlann iize-
yanm kalan zevkini tamaml>mak i~ir I Faruk, vak'adan biraz sonra yakalan - rine dii,mii§, bajmdan ag1r surette ya-
hemen onun yanma doniiyordu. m1shr. J ralanmi~hr. 

Valinin beyanatJ 

Belediyeden i~ istiyenler 
giinden giine arbyor 
Elektrik, tiinel ve tra<o;;vaym Beledi

yeye devri hakkmdaki kanun, bugiin Res· 
mi Gazete ile inti1ar etmekte oldugundan 
Belediye devir i1ine bugiinden itibaren 
bilfiil ba1hyacakhr. Tramvay ve elektri
gin Belediyeye devri dolayJSi!e pek ~o~ 
kimseler Belediye Reisine miiracaatle 

memuriyet istemektedirler. Bu miirar.a
atler, giinden giine artmaktadn. 

Yali ve Belediye Reisi Lut!i Kudar, 
kendisile gorii§en bir muharririmize ;un
lan soylemi,tir: 

«- Elektrik, T ramvay ve Tiinel ida
relerini devir almakla bura:laki memur
lan c;1karacak degiliz. Esasen mezkiir i
dareler NafJa Yekaleti tarafmdan satm 
ahnd1ktan sonra ecnebi memurlar ~Ika
nlmi§, kadro tespit edilmi§tir. Binae~a
leyh buraya memur dolduracak degiliz. 
Y almz Umum miidiir ba,ka yere nak
ledilmi§ti. Onun yerioe vek.ileten mii
hendis Mustafa Hulkiyi tayin ettik. ~im
di mevcudla idareyi temine .;ah~acag1z.» 

Diger taraftan a]d,g,mJZ malilmata 

nazaran, otobiis mubayaas1 §artnamesi 
hemen ilan edilecektir. Esasen Belediye 

Fen mii§avirligi almacak otobiisler i~in 
bir §artname projesi haZirlami§hr. Oto· 

biisler mazutla i,liyecek, kuk ki1ilik ola
cak ve Dizel motorile miiteharrik bulu
nacaktir. 

~artnamenin ilamm miiteak1b miiraca
at edecek alan firmalarm teklifleri tetkik 
ve kendilerile pazarhk edilecektir. ~im· 
dilik parti parti altmls otobiis almacakttr. 

Kapab~r~mm tamiri 
Esnaf, Belediyeye miiracaat 

ederek yollarm asfalta 
crevrilmesini istedi 

Kapah~ar,mm giindengiine harab ol
dugunu, baz1 kubbelerde ~atlakhklar hu
sule geldigini goren ~ar§I esnaf1, Beledi
yeye miiracaat ederek Kapah~ar§IniD Be

lediye biitt;esinden tesviye edilecek para 
ile tamirioi istemekte ve tamir masrafmm 
ileride kendilerinden tahsilini pe1inen ka
bul eylemektedirler. 

Kapah~ar~Ihlar, yaphklan mijr~cutte 
~ar11 i,indeki biiyiik yollann asfalta tah
v.ilini de rica eylemi§lerdir . 

<;:ar§mm esash surette tamir edilebil· 
mesi i~in asgari 150 • 200 bin liraya ih
tiyac vardu. <;:ar11 i~indeki hanlarm, ba
ZIIan hemen yikJlacak hale geldigi gibi, 
i~ yollann miihim bir kJSmi da gec;ilecek 
vaziyette degildir. 

MOTEFERRIK 

Tokyo elc;imiz mezuniyetle 
geliyor 

Tokyo biiyiik elc;imiz Husrev Ger~de, 
alb ay mezuniyetle memlekete gelmek 
iizere Tokyodan aynlmi§tJr. 

Husrev Gerede, miifarakatinden evvel, 
Japan !mparatoru tarafmdan kabul e
dilmi~, !mparatorun karde§i tarafmd•n 
da §erefine bir c;ay ziyafeti verilmi~tir. 
TUrk- Japan dostluk cemiyeti de sefiri
miz ~erefine aynca bir resmi kabul ter
tib etmi~tir. 

Tiirk - Alman ticaret ve 
klering anlatmasl 

$ehrimize gelen malfunata gore, miid
deti agustos sonunda bitecek alan TUrk· 
Alman ticaret ve klering anla§masmm 
yenilenmesi hususunda Ankarada AI -
man sefareti vas1tasile baz1 temaslar ya
pi!maktadir. 

Almanlarrn talebleri 
Alman ithalat daireleri vasJtasile Al

man ithalat firmalan yeni mahsulden 
bir9ok ihrac maddelerirniz iizerinde t~
leblerde bulunmu§lardir. 

Alman firmalan bilhassa yeni mah -
sui arpalanm1za talibdirler. 64 • 65 hck
tolitre ve yiizde 4 toleransh haziran tah
mili arpalara 51,5, temmuz ilk msfmda 
tahmile 50 ve temmuzun msf1 ahiri 1c;in 
48 lira fiat verilmektedir . 

San danlar i~in 15 temmuza kadar 
tahmil 54,50 lira, beyaz mJSJra ayni tari· 
he kadar 50,50 lira fiat teklif olunmak -
tad1r. Fiatlar sif Hamburgdur. 

DENIZ ISLER/ 

<;arpl§an motorler 
Evvelki gece Marmara denizinde b'r 

motor musademesi olmu§ ve pek fee• ne
tice vermesi ihtimali alan bu musademe 
fazla bir zayiat olmadan atla!Jlmt§tll". 

Band1rma limamna kay1dh 17 tonluk 
Kocadere motorii ile gene Band1rma li
manma kay1dh 17 tonluk Alac;ay motorli 
geceyarJSJndan sonra imrali adast a91k
lannda kafjila§mi§lar ve c;arpi§mi§hr -
d1r. 

Musademe hakkmda heniiz fazla ma
lilmat ahnmamakla beraber niifusc;a za
yiat olmadJ~t anla~IImaktachr. Tahklkat 
yaptlmaktad1r. 

Ekmek buhran1 yok 

Fmncilar, bu yolda veri
len haberleri reddediyor 

Belediye Ekonomik isti1are heyeti pa
zartesi giinii toplanarak ekmegin imaliye 
iicretlerinin yiikseltilmesi ic;in Fmndar 
Cemiyeti tarafmdan yap1lan teklifi tetkik 
edecektir. 

Fmndar Cemiyeti, bir ~uval un i(in 
verilen imaliye iicreti 193 kuru§tan 156 
kuru1a indirilirhn fmnc1lann noktaina
zannm sorulmadJgi ve cemiyetin bir mii
messilinin bulunmadJgmi iddia etmi§lerdi. 
0 zamanki zab1tlar tetkik olununca bu id
diamn dogrulugu anlajllmijhr. Bunun i;in 
Belediye pazartesi giinii yap1lacak i~timaa 
fmnCI!ardan da iki miimessilin i§tirak et
mesini diin Fmnc1lar Cemiyetine bildir
mi§tir. 

Ekmegin imaliye iicreti iizerinde yapJla
cak bu tetkik sadece ekmegin bakkallar ve 
1ubelerde satJimasi meselesini halledebile
cektir. 

FmncJlar Cemiyeti ekmegin bugiinkii 
nark iizerinden sat1lmasmi temin edebil
mek i~in yeni c;e1niler tecriibe etmektedir. 
Fa kat her giin degi1en bugday ve un ~e~id
leri ve rand1mam bu tecriibeler ic;in de 
rniistakar bir vaziyet vermemektedir. Baz1 
gazeteler tarafmdan baz1 semtlerde ek
mek buhram olduiiu ve Belediye ile Fmn
CI!ar Cemiyeti arasmda ihtilaf bulundugu 
hakkmda ileri siiriilen haberler fmncilar 
tarafmdan reddedilmektedir. Fmncilar 
Cemiyeti 1ehrin hi~bir tarafmda ekmek 
buhranma imkan verilmiyecegini temin et
mektedir. 

Diger taraftan istanbul degirmencileri 
de Belediyeye 1ayam dikkat bir teklifte 
bulunmujlardir. T oprak Mahsulleri Ofisi 
tarafmdan verilen bugdaym ne randJman, 
ne de fiat bak1mmdan i1e uygun olmadJgi· 
n1 ispat i~in Belediyenin bizzat bir t~c
riibeye giri§erek T oprak Mahsulleri Ofi
sinden bugday ahp 1§ BankaSJ degirme
ninde ogiitmesini ve Belediye emrine ve
rilecek bir fmnda tecriibe yapilmaSim tck
lif eden degirmenciler boyle bir tecriibe 
yapilmca hakikatin goriilecegini one siir
DJiislerdir. Degirmenciler bundan ~ok ev
vel Belediyeye Ofisin bu §erait i~inde bug
day vermesi devam etti~i takdirde un fiat
lar~nm yiikselecegini bildirdiklerini ve bu
nun toi-•Huk ettiilini sovlemektedirler. 

INHISARLARDA 
~------

Dogu sigaras1 • 
!nhisarlar idaresi c;ok ucuz bir koy Iii 

tip! sigara hazirlamaktadtr. Bu s'gara 
§ark vilayetlenmizde satJlacak ve s1rf 
§ark vilayetlerimizin t,iitiinlerinden 1m a! 
olunacakhr. Bu sigaralar cDogu• ismini 
ta§Iyacak, azami derecede ucuz bir 
fiatla sattlacaktJr. 

inhisarlar idaresi, diger baz1 yeni si
gara tipleri iizerinde de me§gul olmak -
tad1r. 

Rakm1n kolay tedarik edil
memesi ic;in •.. 

Biiyiik Millet Meclisinde !nhisarlar 
biitc;esi mlizakere olunurkcn rak1 gibi 
alkollli ic;kilerin taammiimiiniin online 
gec;mek ic;in halkm bu i9kiyi kolayhk· 
Ia tedarik edemiyecegi bir §ekilde snt1~ 
yapiimasJ ve alkol derecesinin dlisiiriil
mesi temenni olunmu§tu. tnhisarlar ida
resinin o zamandanberi yaphg1 tetkikler 
sana ermi§ ve rakiyi halkm kolayhkla 
tedarikine mani olacak tedbirler ahnma
ga ba§lami§hr. 

Rak1 imalatJ hususunda hususi an!il -
Jeri kontrol etmekte bulunan inhi;arbr 
idaresi ilk i§ olarak 10 santilitrelik ~;fak 
rak1 §i§elerini piyasadan kaldiraca!< §e
kilde tedbirler almi§hr. 

Bunu, bir fasi!adan sonra 15 santilit
relik rak1 §i§elerinin piyasadan kaldml
masJ takib edecektir. 

Biiyiik Millet Meclisinde en kiic;iik ra
kl §i§esinin bir litre olmas1 temenni o
lunmu§tu. Tedricen bu yola dogru i!eri
Ienecektir. 

Rakmm alkol derecesini dii§iirmek i-
9in yap1lan tecriibeler de sana crmi~tir. 
Yap1lan 40 derccelik rak1, bir aya kadar 
ihzar edilerek piyasaya cikafllacaktir. 

ADLIYEDE 

Hapisanenin ytlolmas1 i§i 
Arsasma Adliye binas1 yapllmak iize

re Sultanahmeddeki Umumi Hapisane -
nin ytki!mast i~i, Naf1aca 14 temmuzda 
miiteahhide ihale olunacaktJ.r. KeyEyet, 
diin Naf1aca, Miiddeiumumilige haber 
verilmi~tir. Taliblerine ihale muamelesi 
yapiidiktan sonra, temmuzun son k1s • 
mmda y1kma safhas1na gec;ilecegi tah
min cdilmektedir. 

P. T. TELEFONDA 

T elefon §ebekesi takviye 
ediliyor 

Telefon idaresi §ehir dahilindcki te • 
~cfon §Cbeke ve tesisahmn takviyesi 
1<;10 yemden baz1 tedbirler almi§hr. Bu 
c~mleden. olmak iizere !stan bulla Bcy
oglu ve $I§h ara~mdaki hatla.r ziyade _ 
le§l!nlmektedir. Oniimiizdeki pazarte>i 
giinii Atatlirk kopriisii istikametini ta . 
kib etmek iizere kablo tefri§ine ba§l:u1a
cakhr. 

24 Haziran 1939 

§iyasi icmal 
Askeri kararlar ve 

Arab alemi 
JN.. lma.nyamn cenubda Zeplin tez· 
~ gahlan ve hangarlarile me§hur 

F riedrichshafen' de Alman do· 
nanmasJ Ba,kumandam Amiral Raeder 
ve ltalyan donanmaSI Ba,kumandam A· 
mira! Cavagnari erkam harbiyelerile top
lamp uzun miizakerelerde bulunmujlar ve 
miih1m kararlara gelmi,lerdir. Bu kararla· 
ra gore Alman ve ftalyan bahri kuvvetleri 

tek bir donanma gibi yalmz bir merkez 
ve kurnandan tarafmdan idare edilecektir. 

fngiltere ile Fransa ordu ve doMnma· 
larmm idare ve hareketlerini birle§tirdik· 
ten sonra Almanya ile ftalya dahi evvela 
ordulannm kumanda ve idaresini birle1tir· 
mi1lerdi. Simdi de bahri kuvvetlerinin harb 
planlanm tevhid etmi§ oluyorlar. Bunun 
arkasmda hava kuvvetlerinin kumanda 
idaresini birlejtireceklerdir. En sonra da 
harb ikhsadi i1lerini yani ordu ve halk1 bir 
elden ia1e i1lerinin kararlajhracaklan an· 
la,Jhyor. 

F ransJZ filosu Akdenizin §arkmda 
ve Selanik gibi Yunan limanlanm ,;u·orc:tl 
ederken ltalya dahi biitiin donanmasm1 
kiye aymm~ ve yiiz par~adan miite~Ckkil 
birinci filosunu fspanya sulanna ve 
rini §arki Akdenize sevketmi1tir. 
da modern en biiyiik mhhlar bulunan 
rinci fila 1imdi Balear adalarmda bulunut•l 
yor. 

Fransanm Avrupadaki ana mem]!,kei:JICI 
ordusunun en miihim efrad memba1 
ham madde ocag1 bulunan 1imali 
arasmdaki deniz yollar~na hakim 
adalan fspanya dahili harbinde daima 
talyan hava ve deniz kuvvetleri elinde 
lunmu~tu. ~imdi de Cebeliittank 
civarmda uzun miiddet dola1acak Ttolvan] 
donanmaSJ i~in ilk merhale ve ihtimal 
hca iissiilhareke te~kil etmekte oldlugun1 
dan ftalyamn bu bahri gosteri1 ve 
yeti daha ziyade Fransaya karjJdJr. 

Milliyet~ilik ve hiirriyet hareketleri 
ni zamanda F ransaya baglanm11 olan 
nus Beyi ve F as Sultam aleyhinde 
gundan F ransa hiikiimeti; himayesi 
da bulundurdugu bu iki hiikiimdarm 
ve itibanm kuvvetlendirmege ralllsl1/0rl 
F as Sultam mahsi.Js surette Parise 
edilerek F ransa Cumhur Reisine misa 
oldu. Sultan avdet ederken F ransa 
vekili Daladye'yi F as miisliimanlanm 
·arete davet etmi tir. Anlat~lan 

Baj\•elcili beynelmilel ahvalin ~.uhladq 
nezaketi dolayJSi!e Pariste kalmaga 
hur oldu~u hal de Fast ziyareti ihmal 
demiyecektir. 

Diger taraftan ftalya ile Almanya 
ka Arab memleketlerile 
SJkla1hrmaga biiyiik ehemmiyet vermek 
dir. Filistin Arabian lngilterenin yeni 
nmdan memnun kalmamJ§lardu. 
biiyiik miiftiisiiniin riyasetindeki Arab 
Meclisi bu plam reddetmi;tir. Diinya 
hudi aJeminin zoru kar§ISJnda 
Filistine Y ahudi muhaceretini 
baz1 mii<aadekarhklarda bulunma51 
Filistin Arablannm hem de miistakil A 
rab devletlerinin infialini arttirmJshr. 

Muharrem Fey:zi TOGA 

lki kitiyi yaralad1 
Ayvansarayda Seyfu!lahm kahvesi 

oturan Niyazi, Fenerde 
bir diikkanda yatan Nuri ve Erdo~an• 
b1~akla yaralamijhr. Su9lu yakalanrn17" 
!Jr. 

Diiterek yaraland1 
Kas1mpa§ada Debaghane soka~mda 

luran arabac1 Ali, arabasile Meyva 
civarmdan gec;erken dii§mii§, 
yaralanmi§tJr. 

Firari §ofor yakalandi 
Evvelki ak§am Tozkoparanda bi:

dmm oliimli ve bir pasta mi"ivezziiJli1~ 1 
ag1r yaralanmasile neticelenen feci 
zamn miisebbibi bulunan vc vak'aYJ rnU: 
teakib firar etmi§ alan kamyon §Ofiir~ 
Kcmal dlin yakalanmi§hr. 

Asansorle duvar arasmda 
eziliyordu . 

Galatada Giiven hanmda kahvcCI 
Mehmedin 91raijl Ramazan, asansore bi· 
nerek iist kata kahve gotliriirken sa~ kO' 
lu ile sol ayag1 asansorle duvar ar,,;,nB 
stkl§ml§hr. Ramazan Beyoglu hastatle • 
sine kaldmlmi§tJr. 

<;ocuk kavgas1 
Samatyada Hasanm oglu 4 ya§lartnd3 

Ali Riza, oyun esnasmda kom§USU ne • 
cebin kizJ 8 ya§larmda Behiyenin yara· 
lanmasma sebebiyet vermljtir. 

Behlye hastanedc tedavi a!tma a1Il' • 
m1~, hadise hakklnda tahkikata bajW1 • 

mi§br. 

..... C u m ~ u r • y e t -~ 
Niisbas1 5 kurustur 

Abone seraiti I ~·~ive . I ICID 
Seoclik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 , 
fie nvi•k 400 • 
Rh· ovltlc ISO • 

Harle 
ic:iP 

2700 f<t• 
1450 • 

8110 • 
y0kt~t 
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Du~unceler s ·o N .HABER L E :iadlseler arasmda 

ingiliz - Japon davas1 

<;emberlayn diin mecliste 
beyanatta bulundu 

mukabelebilmisilde Basvekil 
' 

« Japonlara 

Y eni harem kanunu 

L;vihanm birinci miiza
keresi diin hitirildi 

T e$rinisaniye hadar iic
retli memurlarrn bir 
listesi hazrrlanacak 

Hapisane 
Sabahtan ak§ama kadar i1leyen bir ka

pmtn oniindeyiz. Beyaz mermerden yaptl
mt§ geni§ merdiveninin kt§tn ~amurdan ve 
yazm tozdan esmerlenmi§ olduguna bakt
hrsa resmi daireler i~inde en i§leginin bu· 
rast olduguna siiphe edilmez. l~i kannca 
yuvast gibi vtgtldayan bu bina, i;tanbul 

••• 
Yazan: A. HAYDAR iJZKENT 

Hatay, kollarrmtzi 
arasmda 

ILJI atay, aurgunden donen 
u--tJ §tnda yeller esmit bir 

bu~unmanm heniiz zaman1 ------------ Adliyesinin yanmasmdan sonra Adliye 
gelmemi~ttir » diyor Ankara 23 (Telefonla) - Biiyiik 

(
-=----------------------------·-.... Millet Meclisinin bugiinkii cel•esinde, cel-

Sarayt ittihaz edilen ve altt bu~uk sene
denberi !stanbul halkmm malmt, camnt, 
trzmt muhafaza ile vazifeli bek~ileri ~a
h§ltrar( yerdir. T emiz sapkalt, iitiilii elbi
seli, yiizii ttra§h zengin vatanda~tan tutu
nuz da yaglt kasketini gelisi giizel ba~ma 
ge~irmi§, ~ul pantalonlu, bagrr a~tk, yalm
ayak, bastkabak, sa~t sakaltna kan§mt§ o
lanma kadar herkes bu kaptdan isler. Yal
mz bunlar mt ya? Memedeki ~ocugunun 
nafakasmt almak i~in icra daire<ine ko§an 
annelerle Agtrceza mahkemesine gotiiriil
mek iizere kapt alttna ttktlan elleri kelep
~eli su~lular da ayni kaptdan girer ve ~~
karlar. Her memlekette oldugu gibi bizde 
de Adliye Sarayt halkm refahmt veya se
faletini, temiz veya pis oldugunu, devlet 
makinesinin nastl i~ledigini gosteren biiyiik 
bir imalathanedir. Buraya propaganda, 
gosteris. reklam girmez. Halk nastlsa oy
lece goriiliir, makine nastl i~liyorsa oylece 
tema§a edilir, burada adaletin sesi i1itilir. 

lemesi ic;in her tiirlii vasttayt i~inde topla
mt§ bir Adliye Saraytmtz olacak. Y aptltp 
bitmesi hangi Adliye Vekilinin zamanm· 
da olacak? A~tlma merasiminde Cumhu· 
riyet adliyesinin yapbgt ve yapacagt yiik
sek hizmetleri giizel bir nutukla ifade et
mek bahtiyarltgt hangi mahkeme veya Ba
ro Reisine diisecek? Bunu da yakmda 
gormek isterdik. 

gibi, i~i~e birtalom forn 
rin kargactk burgactk maddeleri 
ve ilitiklerinden de styn}arak, ni 
kendisini, milli ve cagrafi biinye 
lamamile, anavalanm kallan ar 
att1. G~en sene istikliline kavi 
da aurgiindeki zincirlerini kapa 
tan aanra, ilkonce direginin ucu, 
ra bacall ve nihayet telmesi gon 
bir tarihi kader gemisi i~inde a 
bize her giin biraz daha yaklll§t 
goriiyarduk. Onune <;tkan dalga 
:v~nlacagmdan ve ana yo) vermek 
btn paro;a alacagmdan §Uphemi~ 
vardt? Kendi milli lruvvetimize ~ 
gu kadar dost Fransamn yuksek 
si dirayetine de giiveniyarduk. B 
cevher birleJince, iki memleket 
llnda bir zamanlar g~ici ihtilii.~ 
sebeb almu§ bir meselenin fuzuli 
nakliJalarla dolu dosyasmt lskend~ 
korfezinin dibine indirmekten b 
y~n·lacak •ey kahmyardu. 

ihtiJaf yaktnda halledilecek mi ? se a~thr a~tlmaz Hariciye Vekili kiirsii· 
ye geldi ve Hatay anla~masmtn imzalan-

Londra, 23 - Avam Kamarasmda 
Tientsin meselesi hakkmda izahat veren 
Ba,vekil ~u sozleri soylemi,tir: 

«- Arkada§lar, lngiliz vatanda§lan· 
"'tn yeniden tahkire maruz kaldtklanna da
ir verilen haberleri §iiphesiz okumu§lardtr. 
Bu hadiseler iizerine Lord Halifaks 1 apon 
sefirini davet etmi§tir. 1 aponlara kar§t mu
kabelebilmisilde bulunmak meselesine ge
lince, bu noktaya heniiz varmt§ oldugu· 
muzu zannetmiyorum. Maamafih J apon· 
lar niyet ve tasavvurlarmm bir ktsmmdan 
va7ge~mijlerdir.» 

Amele Partisi meb'uslanndan Arthur 
Greenwood, Ba§vekile Japonlann birbi
rini takib eden tecaviizleri iizerine hiiku
metin memnuniyetsizligini izhar etmek ii
zere enerjik bir harekette bulunulup bulu
nulmtyacagmt sormu§ ve Ba1vekilden §U 
cevabt almt§!tr: 

«- Greenwood, kendisinin telmih et· 
tigi hadiseleri istilzam ettikleri ciddiyetle 
lngiltere hiikumetinin nazan itibara aldt
gmdan emin olabilir.» 

Amele ftrkast meb'uslarmdan olup Ja
ponlarm ecnebilere kaqt yapmakta olduk
lart taarruzl~rm Uzak1ark diinyasma ha
kim olmak te§ebbiisii demek oldugu miita
leasmt serdedek Noel Raker'in bir suali
ne cevab veren Ba1vekil §oyle soylemi§· 
tir: 

«- Omid ederim ki, vakayi bunun boy 
le olmadtgmt ispat edecektir. Fa kat, boyle 
bir te~ebbiis vukua gelecek olursa mede 
pek ziyade ciddiyet kesbeder.» 

F ransu ga:zetelerinin miitalealan 
Paris, 23 (a.a.) - Tientsin hakkmda 

Epoque gazete<i diyor ki: 
«Aimanya ve ltalya 1aponyayt Avru

pada derpi§ ettikleri harekete i§tirak ettir
mek i~in Cinde hadiseler ~tkarmak husu· 
sunda tazyik etmi§lerdir. Cok daha ma
hir samlan ]aponlar maatteessiif kendile
rine verilen talimata fazlasile riayet et
misler ve Amerik~!tlan da kujkulandtr
mtslardtr. Bu suretle demokrasilerin U
zaksarktaki haklarmm miidafaasma Ame
rikaltlan da kan§ttrmt§lardtr. Vaziyetin 

hu 1ekli almt~ olmasmdan dolayt Berlin ve 
Romamn memnun oldugunu hi~ zannet-

fmdan kontrol edilmekte olan mmtabda 
ogleden sonra !ngilizler aleyhinde muaz
zam bir miting akdedilecegine dair olan 
haberler iizerine fevkalade ihtiyat tedbir
leri almmt§hr. T ahrikat~tlarm halkt imti
yazh mmtaka iizerine yiiriimege te§vik et
melerinden endi1e edilmektedir. 

Japan iiltimatamu neticeai:z kald1 
Hongkong, 23 (a.a.) - lngiliz bah

r•ye makama!t, 1 aponlann Swotow !imam· 
na hi~bir ecnebi gemisinin girmemesi su· 
retindeki taleblerine ragmen, lngiliz seyri
<efain kumpanyalarma bu liman ile olan 
servislerine tekrar ba,lamalan tavsiyesin
de bulunmuslardtr. 

Halilaka, Japan elfiaile gorii,tii 
Londra 23 (Hususi) - Hariciye Na

zm Lord Halifaks bugiin 1 apon biiyiik 
eki,ini kabul etmi1tir. Miilakat Cin hadi
seleri etrafmda cereyan eylemi1tir. 

Landradaki temaslar 
Londra, 23 (Hususi) - Lord Hali

faks bugiin F ranstz el~isi M. Corbin'i ka
bul ederek, Sovyetlerin yeni mukabil tek
liflerini tetkik etmi1tir. Lord Halifaks bu 
miil.ikattan sonra Sovyet biiyiikel~isi 
Maiski'yi kabul ederek miidavelei efkar
da bulunmustur. Salahiyettar mehafilde 
Moskovada bulunan lngiliz fevkalade mu
rahhast M . Strang' a yakmda yeni talim~t 
otondrril•c~;;; temin edilmektedir. 

Uzak§arkta bir harb vukuun
da Fransa ile lngiltere donan-

masJ miittehiden hareket 
edecek 

Londra 23 (Hususi) - Singapurda a
~tlan Franstz - tngiliz miidafaa komis -
yonu bugiinkii i~timamda Uzak§arkt a· 
H'tkadar eden sevkul~ey§i meselelerl tet
kik etmi§tir. Bu miinasebetle bilhas;a 
Hong Kong'un miidafaast i!i goriilmii§· 
tlir. Bir barb takdirinde mezkur §ehrin 
uzun mliddet mukavemet edebilecejH 
anla!tlmt§tlr. Komisyon, Uzak1arktaki 
tngiliz • F.ransiz donanmalartnm tP~riki 
mesaisi hakkmda mlihim tedbirler der
pi§ etmi§tir. 

Salahiyettar bir membadan ogrenil -
digine gore, FransiZ, lngiliz miidafaa ko
misy{)nu tarafmdan miizakere edilmi! 

rniyoruz.» olan meselelerin ekseriyeti hakkmda 
lngiltere aleyhinde miting kararlar ittihaz edilmi§tir. Pek yakmda 

Tientsin, 23 (a.a.) - 1aponlar tara- tam bir anla~maya vanlacakttr. 
. .. _,_,...,,_,_,,"'"'ftlltllfiURII11fliJfltlllfHUl/UIJI!Ul1ffil1JflllffillfllUUIItll11/1tnllltnuto•touo""'"'"'-"'-·-· 

Moskovada ... 

Bir tevakkuf ve muvaf
fakiyetsizlik devresi 

ge~iriliyor 

Londra, 23 (a.a.) - Soyyetlerin diin
ki't cevabmdan sonra Moskova miizake
releri hakkmda tefsirlerde bulunan «Ti
mes» gazetesinin diplomatik muhabiri 
§oyle yaztyor: 

«Son lngiliz tekliflerinin miizakerelerin 
baslangtcmda Sovyet hiikumetinin telkin 

~ttigi biitiin hususlan ihtiva ettigi malum
dur. Bu teklifler, Balttk devletleri hak

kmda ileri siiriilen talebler istikametinde 
bir terakkiye i§aret etmektedir. Cerci iki 
taraf arasmdaki yaklasma hafiftir. Fakat 

hu yakla§ma, mii~terek cephe istikametin
de vaptlmaktadtr.» 

Deyli Herald gazetesinin diplomatik 
rm; 1biri diyor ki: 

<<Goriinii,e gore Molotof, gedigi ttka· 

rnak i~in hi~bir ~ahsi te§ebbiiste bulunma

lltts, fakat bir koprii bulmak, i~ini lngiliz
lerle F ranstzlara btrakmt§!tr. lhtilaflann 

Bolt ,k devletleri meselesi iizerinde toplan

dti'(t soylenebilir. Diin Whitehall' da bii
y;:• bir inkisar havast esmekte idi. Fakat 

bundan iimidlerin kesilmesi laztm geldigi 
rn~nast ~tkanlmamaltdtr.» 

Deyli Meyl §Oyle diyor: 

«Tecaviize mukavemet hususunda pren· 
sip itibarile umumi bir anla§ma mevcud

dur. Fa kat ii~ tarafm ayni de recede g(}. 
tiislerini ifade edecek tam tabirler bul

rnak imkam heniiz hast! olmamt§tlr.» 

News Chronicle §oyle yaztyor: 

<<Son dakikada F ransamn arzusuna mu
Rayir olarak otomatik yardtm vadinin ye
tine, yardtm hakkmda derhal istisarelere 

ba§lanmast viidinin ikame edildigine dair 

tliin ak§am bir §ayia dola§makta idi.>~ 

Yeni bir Rus -
japon ihtilafl m1 ? 

Yiiz Rus tayyaresinin 
Man~w-i hududunu 
ge~tigi soyleniyor 

Londra, 23 ( a.a.) - Reuter a· 
jansmm T okyodan istihbanna gore, 
Man~uko' daki J apon ordusu umumi 
karargahmtn bir tebliginde diin saat 
16 da 1 00 Sovyet tayyaresinin Buir
nor golii iizerinden Man~uri hududu
nu ge~tigi bildirilmektedir. 

T ebligde J apon tayyarelerinin 
Sovyet tayyarelerini durdurdugu ve 
bunlardan bir~ogunu diijiirdiigii ila
ve ediliyor. 

Tiirkku~u (:ivrilde 

Halk teberrularma ha· 
raretle devam ediyor 
Ankara, 23 (a.a.) - Tiirkku§u filo

sunun <;:ivrili ziyaret etmesi, kazada §im· 
diye kadar e§i goriilmemi1 heyecanh, ~o~
kun bir bayram havasma vesile olmustur. 
Milli havactltgtmtztn canlt eserlerini ya
kmdan gormege muvaffak olan kaza hal
kt, Hava kurumu 1ubesine nesi var, nesi 
yoksa teberru etmek i~in birbirlerile adeta 
yan~a girmi<lerdir. Y aptian teberriiler ~un
lardtr: 46 doniim tar! a. 6 altm, 2 giimii§ 
ku,ak. 1 seccade, 2 kilim, 1 okiiz araba
st, 13 kovun, 1 ktsrak, I manda; 2 dana, 
3 inek, 3 dii~e. 

Tiirk milletinin, goklerin korunmast da· 
vasma besledigi candan alakanm bu yeni 
tezahiiriinii Tiirk Hava Kurumu biitiin 
yurdda,lara bildirmekle zevk ve gurur du
var, muhterem <;:ivrillilere ~iikranlartm su
n\:.r. 

dtgmt soyliyerek alkt~landt. Bundan son
ra Devlet Denizyollan ve L:manlan U
mum miidiirliiklerine aid biit~eler mii
zakere ve kabul edildi. Basvekil Refik 

Saydamm Hatay anla~mast dolaytsile be
yanah ~iddetli alkt!larla dinlendikten son
ra, memurlar baremi kanun layihasmm 
giinlerdenberi devam eden bi•inct miin
keresi bitirildi ve pazartesi giinii toplan
mak iizere celseye nihayet verildi. 

Bugiinkii celsenin tafsilatmt bildiriyo-
rum: 

Devlet Denizyollannm on bir avhk 
biit~esi konu~ulurken Miista{il Grup reis 
vekili Ali Rana Tarhan (l;tanbul) ez
ciimle dedi ki: 

<<- Bu iki biit~enin tetkiki miinasebe
tile Denizbankla onun yerine kaim olan 
dairelerin tahsisat ve kadrolan M asmda 
bir mukayese yapmak faydaltdtr. Bu 
mukayesenin neticesini Biit~e enciimeni· 
nin bize bildirmek lutfunda bulunmasmt 
rica ederim.» 

Biit~e enciimeni mazbata muharriri 
Snn Day hiikumetin bu layihaya bagh 
kadrolarla Denizbank kadrolanna nispet· 

le iki yiiz bin liraltk bir tasarruf temin 
ettigini izah etti. 

Hikmet Bayur (Manisa) Denizban
km banka muamelesi yaptp yapmadtgmt 
ve banka muamelesile temin ettigi kann 
iki iic; yiiz bin lirayt ge~ip ge~medigini, 
banka muamelesinin durmasile bir zarar 

hast! olup olmadtgmt, bahsedilen tasarru· 
fun hakiki olup olmadtgtnt sordu. 

Miinakalat Vekili Ali <;etinbya §U 
beyanatta bulundu: 

«- Deni7.bankm dokuz ayltk bir ha
yah vardtr. Bu miiddet zarfmda banka 
muamelesi olarak esaslt birsey yapma· 
mt§ttr. Kendisi yiizde yedi bu~uk, sekiz 

ve sekiz bu~uk faizle para almak ve bu 
parayt etrafa icab ettik~e vermek iste· 
mistir. Bu sebeble muamele denilecek 
esaslt bir§ey yoktur. Biit~e enciimeni 
mazbata muharriri arkadas!mtztn <ledigi 

gibi simdi Denizbank kadrosundan 200 
bin lira kadar bir tasarruf yaptlmt§hr. 

Memurlanndan bir taktmt kendi ken· 
dilerine ~ekilmi~lerdi, bir ktsmt benden 
evvel bir tasfiyeye tabi tutulmustur. Tam 
bir kadro halinde vaziyeti tanzim ve tes· 
pit etmi1 bulunuyoruz.» 

Refik $evket, Denizyollan idaresinin 
yeni zihniyetin icab ettirdigi yenilikleri 
getirmesi temennisinde bulundu. Siiley

man Strn l~oz (Y ozgad) bu miiessese· 
nin Denizbankm yerine kaim olmasmt 
c;ok isabetli buldu. 

Hakkt Ktltcoglu, bu gibi te§ekkiillerde 
halka bir istirak hissesi bnaktlmasmt te· 
menni etti. 

Ali <;etinkaya, miinakalat i;lerini tan· 
zimle beraber, memlekette canh bir ti
careti bahriye esasmt kurmak iizere ~·

ltsma vazifesini de iizerine almt~ bulun
dugunu beyan etti. Bundan sonra mad
delere ge~ildi; kanun kabu1 edildi. 

Limanlar Umum miidiirliigii hiit~esi· 
nin heyeti umumiyesi iizerinde miizakere 

olmadt. Maddelerin miizakeresi stra<m· 
da Ali Ran a Tarhan, T rabzon !imam in· 

§aatmm ne safhada oldugunn •ordu. Na
fta Vekili General Ali F uad Cebesoy, 

N ana biit~esi miizakere edildii(i mad a 
Trabzon !imam hakkmda i>ahatta bulun· 
dugunu kaydederek dedi kt' 

«- lngiliz kredisinden bi: miktar ay· 
nlmts!tr. Bu madde ona aiddtr. !sin halli 
i<;in lngiltereden miitehassts celbediyoruz. 
Tetkiklerin netice<ine gore in.aata basla
nacakttr.» 

Barem layihasr 
Bundan sonra memurlar baremi ka

nun layihasmm miizakeresine devam e· 
dildi. Ge~en celsede enciimenlere veri
len muvakkat ikinci maddenin tadilen 
hamlanm11 ~ekline dair mazbata okun·· 
du. General Kii.ztm Karabekir, mazba
tanm bastlarak azaya' dagtttld,ktan sonra 
miizakeresini teklif eden bir takrir verdi
se de kabul olunmadt. 26 net maddede 

hakimler kanununa aid ftkra enciimence 
de kabul edilmi§ti. Maarif Vekilinin 
mesleki ve orta tedrisat kanunlarile ze· 
yillerinin maas ve terfie aid hiikiimleri 
haric olmak iizere diger hiikiimlerin 
mahfuziyetine dair maddeye bir ftkra i· 
lavesi yolundaki teklifi de enciimence 
kabul olunarak bu ilave yaptlmt§h. Re
ceb ~ekerin, iicretlilerin yem derecelerini 

l~inde hakim, avukat bunca adalet a
melesinin ~alt§ttgt, kii~iik, biiyiik biitiin 
vatandaslann haklanna kavu~mak i~in ta~ 
merdivenlerinden inip ~tk!tgt, mahkeme 
miiba1irlerinin ~agtrmalanna bazan meme
deki ~ocuklann aglama sesleri ve baytlan 
kadmlarm iniltileri veya kavgahlann fer
yadlart kansltgt bu lo1 yapt Adliye Sarayt 
olarak in~a edilmediginden, odalan kii~iik, 
koridorlan karanltkttr. Temizlik i~in ne 
kadar ~alt§tltrsa c;ah~tlsm, havada u~u1an 
toz ve topragm cigerlere yerle§ip taht kur
masma ve bazt mahallerin oniinden ge~il
dik~e koku duyulmamasma miimkiin de
gil mani olunamaz. 

Pili~le yumurta hikayesi ... Adaleti iyi 
dagttmak i~in iyi bir bina mt? Y oksa bin a 
nastl olursa olsun i~inde ~ahsanlarda cev
her mi laztmdtr? Belki birisi, belki otekisi, 
ihtimal her ikisi. Biz bunu miinaka§a ede
cek degiliz. F akat bir ltakikat var ki o da, 
hakim, avukat ve is sahiblerinin durumun 
fecaatinden 1ikayet~i olduklandtr. Mah
keme salonlan dar oldugu, bu kii~iik oda
larda bazan iki ii~ tahkikat hakimi, be1 al
It avukat ve bir hayli is sahibi bulundugu, 
ve istirahat mahalleri bulunmadtgt i~in ha
kiminde ve avukatmda geni§ ve aydmltk 
bir salonun ferahlattct havasmm verecegi 
htz ve tazelikten eser goriilemez. Sanki 
herkes buradan bir an evvel kurtulup evi
ne veya yazthanesine kosmak i~in acele 
eder. Karanltktan, toz ve topraktan, bu
lantt veren havadan miiteessir olmtyan bir 
taktm insanlar vardtr ki onlar da i1leri gii~
leri olmadtgt halde merakh ceza muhake
melerini dinlemek, dedikodulu kan koca 
davalarmm safhalarmt mahalle kahvesin
de anlattnak i~in gelmi~ olanlardtr. Bun· 
lar bazan ~oreklerini ceblerine koyrak og· 
le yemegini Adliyede yer ve aksam karan· 
l1gma kadar o mahkmeden bu mahkeme
ye avare avare dola§trlar. 

Saray mt, kervansaray mt oldugunun 
hala anlastlamamast ve son ytllara kadar 
mevcudiyetinin bilinmemesi, keser dokun· 
durulmast gayricaiz bir san'at veya tarih 
mataht olmadtgtna en kat'i deli! olan sa
la§ bir tahta ~okiintiisii yiiziinden in1ast 
senelerce uzayan 'Adliye Saraymm niha
yet eski hapishane binast yerinde yaptlma
sma karar verildigini gazetelerde okurken 
duydugum manevi zevk ve gurul'ljn dere
cesini tarif edemem. Arttk bizim de giizel, 
konforlu ve adalet makinesinin tyt l&· 

tespit i~in yaptlacak esaslara son aylarda 
yaptlan acele ve hakstz terfileri :.arstlt
yacak bir formiil bulunmast hakkmdaki 

teklifi de enciimence ~yle bir formiile 
baglanmt§lt: «Son zamanlarda yaptlmt§ 
zamlar varsa bu klSlm taksitlendirilmiye
rek def' a ten» kesilecegi 1eklinde iJi. 

Enciimenden gelen maddeler kabul 
edildi. O~iincii muvakkat maddenin mii· 
zakeresinde Miistakil Grup hatibi F uad 
Sirmen, daimi vazife goren iicretli me
murlann 1 tesrinisaniye kadar maa~a 
ge~irilmelerini temenni etti. Biit~e encii
meni namma F aik Baysal, izahat verdi. 
Hiikumetin en ge~ 1 te~rinisaniye kadar 
daimi mahiyeti haiz iicretli memurlann 
kadrosunu hamltyacagmt, F uad Sirme
nin teklifinin, Meclise bu kadro geldigi 
zaman miizakere edilmesini daha muva· 
ftk gordii. 

F uad Sirmen, naktai nazannda mar 
etti. Bu yolda bir de takrir verdi. Tak· 
rir kabul olundu. Diger muvakkat mad
deler de kabul olundu. Saat 17,15 te 

celse tatil olundu. 17 .3..0 da Basvekil 
Doktor Refik Saydamm beyanah dinlen
dikten sonra, barem layihasmm son iki 
maddesi de gorii§iildii ve kanunun birinci 
miizakeresi bitirilmi1 oldu. 

Verilen haberlere gore mahkeme salon
Jan hiikmii verenleri, onlara yardtm eden
Jeri ve muhakemeleri dinleyenleri rahat~a 
i<;ine alabilecek derecede geni§ olacak, adli 
ye mekanizmasmtn muntazam surette i1leye 
bilmesi i~in icab eden her tiirlii tesisat ya
ptlacakttr. Buna memnun olmamak kabil 
degildir. Mimar ve miihendis olmadtgtm 
i~in Adliye Sarayt nastl olmah? diye ban a 
sorarsamz si7e ~oyle olmah diye cevab ve· 
remem, pek pek soylesem, gordiigiim filan 
veya falan memleketin adliye sarayt gibi 
veya onun yanst kadar olsun diyebilirim. 
Fa kat adliyecilerin i~inde bir kordiigiim 
gibi saplanmt~ bir misal olarak dikilmi§ ol
dugu i~in, herhalde lstanbulun Adliye 
Sarayt, Ankaradaki Temyiz Sarayt gibi 
olmastn derim. 0 koca binada, otuz, otuz 
bez temyiz hakimini ( umumi heyetleri), 
be~ on avukatt ve yirmi otuz dinleyiciyi 
i~ine alacak derecede olsun geni1 ve yiik
sek tavanh bir tek salon bulunmamast, 
~ok ama pek ~ok tuhaftmtza gitmi§tir. Bu 
milletin efradmdan olmak ve adalet maki
nesi kinde §oyle boyle bir vazifemiz bu
lunmak itibarile birinci dil•9imiz, lstanbul 
Adliye Sarayt planmm Temyiz Sarayt 
planma benzememe<idir. 

Bundan sonra adalet namtna bazt di
leklerimiz var: Bir zamanlar Bizanshlann 
tiyatro ve yeni~erilerin at oynatttklan o 
geni1 meydanda burmalt ta1m iistiinden 
bakarak Dikilita~ yiiksekligine kadar ~~
kan, oniinde Sultanahmed camiinin, solda 
Ayasofyamn ha1met ve azametinden kuv· 
vet alarak adalet pencerelerini Marmara
mn maviliklerine a~acak olan bina, ister 
klasik, ister kiibik tarzda yaptlstn, her~ey
den once, bir kiitiibhane ve bir konferans 
salonunu havi olmaltdtr. Bugiiniin hakimi 
Allahm inayet ve ilhamile hiikiim veren, 
avukatt agzma geleni soyleyen insanlar de
gillerdir. Her giin daha girift bir hale gi
ren hayatt ve cemiyeti kanunlara, yahud 
miirekkebi kurumadan degi§mege mahkum 
kanunlan hayata ve cemiyetin nizamma 
tatbik eden hakim gibi bu adaleti dagttma 
i1ine yardtm eden avukat da okumaga, 
konferans vermege ve dinlemege mecbur· 
dur. Adliye Sarayt goriinii~teki slisten zi
vade i~indeki rahathga ve hakim ve avu· 
katlann kiiltiirlerine varayacak tesisatla 
zinetlendirilmelidir. lyi adalet dagtbyor. 
diye agzuntz sulanarak bahsettigimiz bazt 
memleketlerin hakimleri bu i~i nastl gorii· 
yorlar, biliyor musunuz? Ufak, bir §Up
hesi olunca zile basarak saraym kiitiibha
nesinden kitab ve mecmua getirttnekle, 
vakti yoksa evine ~u ve §U eserleri gonder
mesi i~in Saraym kitab muhaftzma iki sa
ttrhk mektub yaztp kucak kucak gelen ki
tablan ve ic;tihadlan okumakla, Cumhu
riyet hiikumetinin hakimlik ve avukathk 
hakkmda ~tkardtgt kanunlann hemen hep
sinde hakim muavinlerinin, hakimlerin ve 
avukat stajiyerlerinin imtihan verecekle
rinden, konferans dinleyeceklerinden ba
hi•ler var. Bunlarm, yirmi ,otuz ki,iden 
fazla adam almtyan bastk tavanh odalar
da, i~inde bann kanun metinleri bile bu
lunmtyan yerlerde elde edilmesine imkan 
voktur. lyi ~artlart toplamt§ bir Adliye 
Sarayma kavu~mak, bizler icin ne mutlu. 

Avukat 
:A· Haydar lizkent 

Amerikamn naf1a program1 
Va§ington, 23 (a.a.) - Reisicumhur 

Ruzvelt, parlamentoya geni1 bir nafta i1· 
leri programt tevdi etmi1tir. Bu program 
ii~ milyar dolar!tk bir masraft intac ede
cegi gibi harici ticarete de 500 milyon do
larhk bir mali yardtmJ tazammun etmek
tedir. Bu tahsisat dogrudan dogruya biit
~eye konulacak ve i1ler goriildiik~e tedri
cen tediyat yaptlacakhr. Ruzvelt'in kana· 
atine gore, Amerika 1940 senesi ~inde 
nafta isleri 870 milyon dolar ve harici ti

carete de 250 mil yon dolar sarfedebilecek
tir. Diger taraftan Reisicumhur i!sizler 
tahsisahnm 125 milyon dolara indirilme
sine muartz oldugunu, ~iinki 165 bin ki

sinin bu yiizden a~ kalacagmt beyan et· 
mi5tir. 

Berlinde akrobasi ucru~lar1 
Berlin, 23 (a.a.) - Ge~enlerde bura

ya gelen bir ltalyan avct tayyare filosu 

Staaken askeri hava meydamnda akroba

si u~u§lan yapmt§hr. Bu tezahiiratta Al
man Hava miiste§8rt Nilch, ltalya sefiri 

ve Alman, ltalyan, lspanyol hava ordu!a

nna mensub generaller ve zabitler haztr 
bulunmu§lardtr. 

Oyle aldu. 

Sir>di, Akdenizin tarkmda, bir 
mizi lngiltereye, oburiinu de F rai 
ya vermit bulunuyoruz. Akdeniz 
ytsmda Turk seddi fskenderuna 
dar uzantyar. Bu korfezin bll§tri 
Turk - Franstz • lngiliz dastlugui 
del tall var ve uc; devletin Y aktn§l 
taki aakeri, siyasi ve ikttsadi mer 
atlerini birleJtiriyar. 

Dast FransayJ selimlayahm. Ba1 
da alev dehalt Milli Sefile Turk ~ 
letinin bu en buyiik gununu lrutl~ 
yahm ve Hatay't bagnmt:za basad 
anun ilk ve ebedi himiai Ataturk a 
n1 da eksilmiyen ve gev§t!miyen 
minnetle anahm. 

PEYAMI SAF 

Bahkesirde diin gece 
idam edilenler 

Bahkesir, 23 (Hususi muhabirim 
den)- Dort ki1iyi oldiirmek, ii~ ki1 
yaralamaktan su~lu bandtrmah Kara H 
san ile, Esma adtnda bir kadtnt parast 
tamaen oldiiren Susurluklu Ziya ve Ba 
dtrmalt $abanm temyizce tasdik ve Mil 
Meclisince tasvib olunan oliim cezala 
bu gece saat 22,30 da §ehrin lie; yerin 
infaz olunmu1tur. 

ltalyada para kacr1ran1ar 
idam edilecek 

Roma 23 (a.a.) - Doviz ticaretini y 
sak eden kararname aleyhinde harek 
etmekten su~lu kimseler hakkmda pe 
miihim vak'a!arda bundan boyle idar 
cezast dahi hiikmedilebilecektir. Bu tee 
birin sebebi son giinlerde bu kabil su 
!ann artmastdtr. 

KaYJdlarJ silinecek devamsJ 
talebeler 

Ankara 23 (a.a.) - Haber aldtgtmtz 
gore, oziirsiiz olarak bir ve daha fazl 
ytl okula devam etmiyen talebenin ka 
ytdlannm silinmesi, Maarif Vekalet:nc 
uygun gorlilmii§tiir. 

Sovyetler, Almanlardan 
lokomotif ahyorlar 

Prag, 23 (a.a.) - Soyyet teknik~ile 
rinden miirekkeb bir heyet, Skoda fabrika 
Ianna lokomotif tsmarlamak iizere Pi! 
sen'e gelmi1tir. Diger cihetten Skoda fab 
rikast miidiirlerinden birkac;t Moskovayli 
hareket ettni,lerdir. 

lzmirde bir kaaa bulundu 
lzmir 23 (a.a.) - Biilvar in~aatt 19in 

ytktlan binala.nn enkazt kaldmhrku 
Kantar karakolu civannda bulunan bii 
ylik kasa bugiin bir heyet huzurunda a~ 
~tlmt§ttr. t~inde altmt~ altt altm lira ile 
bazt mlicevherat ve muhtelif ktymet•e 
muhtelif devletlere aid esham ve tahvil
ler ~tkmt!ltr. Mlicevherat a.rastnda el· 
mas kiipe, tek ta§h elmas yiiziikle e•ki 
zamanlara aid Osmanh ve ecnebi pare
Ian, ziynet albnlan da vardtr. Kas1 sa
hibinin kim oldugu tespit olunamamts -
ttr. 

Feniks denizalb gemisinde 
cHenier icrin merasim yap1ld1 
Paris 23 (a.a.) - Feniks denizaltts; -

ntn Olen subay ve efradmm hattrAstm 
taziz i~in bu sabah Notrdam kilisesinde 
bir ayin yaptlmt§, ayinde Lebrun, Oala· 
dier, Campinchi ve Sarraut da haztr bu
lunmujlardtr. • 

lngiliz • Amerikan ticaret 
miizakereleri 

Londra, 23 (a.a.) - Oliver Stanley, 
Avam Kamarasmda beyanatta bulunarak 
harb vukuunda lngiliz topraklannda l, ,f. 
zedilecek olan bir pamuk stokuna muka
bil Amerika topraklarmda htfzedilecek o
lan ayni miktarda bir lastik stoku ver!l
mesine dair lngiltere ile Amerika ara<m· 
da yaptlan miizakerelerin bitmek ii1ere 
bulundu~unu ve pek yakmda bu hususta 
bir itilaf imza -dilecegini soylemi~tir. 



r KU~Uk hlkaye Bir hastalzk... ] 
Y old a ans1zm hastalanml§ ve bu askeri 

1 

hastaneye !lgmml§tlm. Bahc;ede dola1an 
basta zabitler arasmda herhangi bir dost 
c;ehresi, bir a§ina arayorum. 

Nihayet buldum: 
Bizim Nuri; 1oyle c;ardak 10kline kon· 

mu1 biiyiik bir giil agacomn golgeliginde 
gazete okuyordu. Y amna ko1tum. A yak 
seslerimi duyunca b&§IDI bana c;evirdi: 

- Ooo - dedi - sen ha I. Hay1r ala, 
hasta goriiniiyorsun I 

Ve, elimi, eskiden oldugu gtbi, gene 
kuvvetle. hararetle SJktJ. 

- Evet, dedim, ani §ekilde hastalan
dtm. Bereket versin; bizim askeri hastane
lerin kanadlan ~ok biiyiik ve !leak.. Bana 
hemen yer verdiler. Ya sen ne oldun L 
Hi~ hastaya benzer bir yerin yok ... 

Yanyana oturduk. hirer sigara yakttk. 
Kollanm, kanapenin arkahklanna dog

ru atiJ: 
- Benim hastahgom • dedi • «Atma 

Receb» ha•tahgtdtr. 
Yiizune bakhm. Giildii: 

- Evet - diye ilave etti - «Atma Re
ceb» hasta!tgtdtr beni buraya getiren ... 

Ve anlatmaga bat lad•: 

- ( ... ) harekatma i1tirak etmi1tim, bi
liyorsun. Bir geceyansma dogru idi. Ala
bildigine kar yag•yordu. Donuk, agtr bir 
sema altmda, topragm yiizii gittik~e so
guyor ve her dakika, viicudiimiizdeki ka
nm biraz daha dondugunu hissediyorduk. 

Ben, nobette idim. Birdenbire telefon 
c;ald1. Mikrofonu aldom. Benimle konu· 
§&n, bizzat alay kumandam idi. Kim ol
dugumu anlad1ktan sonra, bulundugum 
mevki hakkmdaki malumatJm kuvvetlen
dirmek i~in bir sua! daha irad etti. Cevab 
verdim tabil. .. Bunun iizerine : 

- Oglum • dedi - vazifeni 1imdi, bir 
c;avu1a teslim et. Oniindeki satho maili ta· 
kiben dereye dogru in. Bir fundahkla kar· 
§lla§acaksm .. Buraya gelince, saga sap ve 
aga~hklara dal, derenin kar11 ktsmtnl tet
kik et. Asilerin oraya dogru inmelerinden 
tiiphe edilebilir. <;:iinkii dordiincii boliigiin 
mevkiinden, boyle bir1eyler sezilmi1. 

Verilen emri derhal yerine getirdim. 
Karlar i~inde bazan yuvarlamyor, bazan 
siiriiniiyordum. Kar, bir metreye yakm bir 
seviyeye varm11h .. Tespit ettigim netice §U 
idi; o taraflarda, hi~ kimse yoktu. Esasen 
buna ihtimal de verilemezdi. Ciinkii bir 
gUn evveJki ke§iflerde, biz asiJeriJ, jle mak
sadJa, nereden nereye dogru cephe kur· 
duklanm biliyorduk. • , .. ~~ 

Y orgun, argm dondiim. Burnum, ~eh
remin orta yerinde, bana aid olm1yan, has
sasiyetini kaybetmi1 bir nesne haline gel
misti. 

Cavu1: 

- Kumandan1m - dedi - 1imdi iic;iincii 
boliige telefon edeceksiniz. Nobet~i zabiti 
Hamdi Bey soyledi ... 

Hamdi, en yakm dostumdu. Telefonu 
ac;hm ve konu1tum. Hamdinin yamnda da
ha ba1ka arkada,lar da vard1. Meger ba
na telefone eden alay kumandam degil, 
Hamdi imi1. T oplanmt§lar; 

- Nuriye bir gevezelik yapahm, de
misl~r .. Giilii§tiik ve gec;tik ... 
o~ gece sonra .. gene ayni saatler. ge· 

ne ayni karanhk. gene ayni soguk, gene te
lefon zilinin t,;almasl. 

Fa kat ses bu defa daha uzaktan ve bir 
az boguk geliyordu. 

Kim oldugumu sordu, soyledim. Bana, 
emirler vermege ba1ladt: 

A1ag1 yukan, iic; giin evvelkine benze-
yen bir emir ... 

Hahnma gelen 1ey, arkada,lann, be
nimle yeniden alay etmeleri oldu. Ben, be
ri tarafta sigaramo ~eki§tiriyor, giiliiyor ve 
aadece: 

- Evet efendim, evet efendim. 
~eklinde mukabele ediyordum. Kendi 

kendime de: 
- Ge~ti Borun pazar1, beni bu ak1am 

ald•tamazsmlZ, diyordum .. 
Nihovet sordum: 
- Peki ama, siz kim,iniz kuzum. 
Cevab verdi: 
- Ren kim mivim?. 
- Oyle ya - d~dim - bu kadar emirler 

v••..J;niz. Kim oldugunuzu soramaz m1· 
y1m? 

P11nu sorarken, oyle zannediyordum 
ki. J;tifeye dwan•m ·•• ,r•lc ve kahhha
lan •avuracaklar. H ., lbuki. muhatab1m 
hir ci..l'liyetini bozmadt: 

- Ben, alay kumandan1y1m. 
D•v,nam•d•m: bir hhkaha atbm: 

Orban Rahml Gi:ik~e =fl 
- At rna Receb, din karde1iyiz! 
Ne oldu, bilmem, telefon muhaveresi 

kesiliverdi .. Kendi kendimi tebrik ediyor· 
dum. aldattlmaml§, bilakis foyalanm mey
dana ~·karmi§Ilm. y arom saat sonra nobet 
degi§tirdim ve yatttm. 

Sabahleyin, telefona c;agmldtm. Tabur 
kumandam: 

- <;:abuk - dedi - bana kadar gel!. 
Acaba ne vard1. ne olacaktt ?. 
T a bur kumandamm, ~ok tela§! I ve he

yecanh buldum. Kumandammm en sevdi
gi yarsubay bendim. Bu sevgi. babamm 
kendisile eski silah arkada1hgmdan ziya
de. benim, vazifeye aid hususattaki dikkat, 
titizlik ve muvaffakiyetlerimden ileri geli, 
yordu galiba. 

Beni goriince, ycrinden fuladi: 
- Ne yaptm be evlad- dedi- nedir bu 

yapt1gm? 
Hayretle yiiziine, bak1yordum: 
- Ne yapml§lm kumandamm - de-

dim • Bir hata m1 i§lemi§im? 
- Daha ne olsun ... Daha ne olsun ... 
Dedi ve birka~ ad 1m dola§h: 
- Alay kumandanma kahkahay1 sa

vurmU§, «atma Receb» demi1sin .. 
Diye ilave etti. Meseleyi kavramt§hm: 
Muazzam bir ~am degil, adeta bir or

manhk devirmi1tim. Kumandanom, kar
§tmda durdu : 

- Alay kumRndam seni istiyor. Peki 
1imdi ne diyecek<in, bu hatay1 nas1l tamir 
edecebin ? .. Soyle. ne cevab vereceksin I. 

Dii1iiniiyordum: 
Arkadallanmon bana yaphklan muzib

ligi soyleyemezdim. Buna imkan yoktu. 
<;:iinkii derhal onlarl da mes'ul tutacaklar
dt. Cephede, boyle bir 1aka olmamak ge
rekti. 

Alay kumandammn sesini, arkada,la
nmm sesine benzettigimi soylerim. 

Tabur kumandam omuzlanm silkti: 
- Pek c1hz bir sebeb. pek bic;are bir 

tevil... Haydi gidelim, bakalom ne ola
cak?. 

Alay kumandanma beraber ~1kttk. Hak 
h olan hiddeti, bala yiiziinde okunuyor
du. Beni, tepeden hrnaga kadar siizdii. 
Sonra tabur kumandamna dondii: 

- Bana methettiginiz, hakkmda mu
habbet ve takdir beslediginiz zabit bu idi 
ha I... Yah vah, hislerinizi israf etmi§si
ntz. 

Ve birdenbire bana vakla1h: 
- ' ,... ,. 1. l I 
-Sayle bakay1m. ~nim ism1m nedn?. 
- ~ahin Ale1ogludur. 
Diye cevab v~rdim! · BallO I ~alia do: · 
- Demek ki - dedi • Receb degil be-

nim ad1m .. Sonra, «alma Receb» diyerek 
yiiziine kahkaha ftrlahlacak insan da ben 
degilim ... Sen. eskiden hi~ sinir buhram 
ge~irdin mi, ak1l tedavisi gordiin mii? 

Ve, hemen tabur kumandanma dondii: 
- Bunu, revire, oradan da hastaneye 

sevkediniz, mii~ahede altma alsmlar. Bu 
ak1am «alma Receb» diye ba1lad1 .. Ya
nn, ba~ka marifetler de yumurtlayabilir. 

Ve, bunlan .Oyledikten sonra her iki
mize mtm1 ~evirdi. Biz de c;•kttk. T a bur 
kumandanma gore, ucuz kurtulmu1um. 
~imdi burada, ttbbi mii1ahede alnnda bu
lunuyorum. Bereket ver,in, hastanenin 
akliyecisi de dost t,;tktt ve meseleyi anlat
t•m. Y akmda kurtulup yerime donecegim. 

Bu mada arkam!Zdan bir ses duyuldu: 
- Atma Receb, o kadar da kolay de

gil. 
Ba§I!DIZI ~evirince, asabiye ve akliye mii 

tehasm1 Binba~1 Cavidi gordiik. N uriye 
bak1yor, giiliiyordu. 

Orhan Rahmi Goh<;e 

l:stanbul Maarif 1\tiidiirltigii Biriktir
me ve Yardom Sand1ilt Cemiyetinden: 

Nizamname tadili iizerinde gorii~;Ul
mek iizere 28/VI/1939 saat 17 de 
Ca~alo~lundaki Eminonii Halkevi sa. 
lonunda umumi heyet toplantJsl yap!· 
lacaktor. tlyelerin bulunmaso rica olu
nur. 

Mevlid 
Fetva Emaneti muavini merbum 

Kamerzade Hae1 Mustafa Asom 
Efendinin haremi vc BaktrkOy no. 
teri Ahmed, Evkaf avukatlarmdan 
Ha~im Kamerin validcleri Bact 
Zekiycnin ruhuna ithaf cdilmek 
iizere yarmki pazar gi.inti Eren .. 
koy istasyon eamiinde ogle nama
zmdan sonra 1\fevlid okunacagm
dan arzu edcnlerin te rifleri rica 
olunur. 

Bu ak,amdan ltlbaran 

Harbiyede B E L V U Bah~esinde 
Alaturka k1smmda 

M U A L L A 

Bursa · Mudanya 

otobiis iicretleri 

Seyyah celbi i~in fiatlar 
ucuzlablacak 

Bursa (Hususi) - Bursa valisi Re
fik Koraltan toplanh halinde bulunan 
belediye enciimenine giderek bir turizm 
§ehri i~in en miihim zaruret olan ucuzluk 
meselesi iizerinde tetkikler yapm•l· muh
telif miiesseselerin fiat ve tarifeleri etra• 
fmda maliimat almi§tJr. llk i1 olarak Ce· 
kirge • Bursa arasmda i~liyen otobiisler• 
den alman 8 kuru~ iicretin yiiksek oldu
gu neticesine vanlmt§, valimiz otobiis iic
retlerinde yap1lacak te11zilatm hem balk 
hem de miite~bbisler i~in ~ok faydalo o
lacaglm ve boylelikle memlekette hare· 
ket ve faaliyetin artacagm1 izah etmi1tir. 
Bunun iizerine alakadarlardan baztlan 
~agmlarak onlarla konu§ulmujtur. Bun
lardan Y ddmm otobiisleri sahibi Salih 
Zekai iicretlerin be1 kuruja indirilmesi 
miimkiin oldugunu bildirmi1tir. 

Bu tetkikler esnasmda Bursa • Cekir
ge hathnda 936 senesinde (375,000) 
yolcu tajtndtgJ halde bilet iicretlerinin on 
kuru1tan sekiz kuru§a indirilmesi iizerine 
938 y1ltnda yo leu saylSiniD ( 1.690,000) 
ki1iye balig oldugu anla!tlm~hr. 

Valimiz, gerek bu mesele gerekse ara· 
ba, otel, hamam ve lokanta iicretleri iize
rinde yeniden tetkikat yap1larak en !usa 
bir zamanda bu fiatlann indirilmesini is
temi!tir. 

Aynca 1ehrin imar plam ve in§aat va· 
ziyeti hakkmda da mallunat alan vali • 
miz, planm esas 1artlannm tespitini de 
emretmi1tir. 

Diger taraftan; son defa lstanbuldan 
Mudanya yolile Bursaya donen valimiz, 
Mudanya iskelesinde vapurdan <;1k11 !&lt· 
lannm bir turist 1ehrine yarajmoyacak 10· 
kilde oldugunu gorerek yiikle yolcunun 
bir arada c;•kmastnJ asia dogru bulma:n11 
ve iskele vaziyetinin oslah1 i~in alaka -
darlara keyfiyeti bildirmi,tir. 

Valimiz gazetecilere demi§tir ki: 
«- Bursaya geldim. Burada kurul

mu! bir diizen, i1liyen bir te,kilat, bu lef· 
kilatJ i1leten arkada,lan buldum. Bura
da yapt!mt~ eserler bulundugu gibi ya • 
p1lacak bir~ok i1ler de vard1r. Takati • 
miz nispetinde bunlan ba1armaya ~·lt~l\· 
cag1z. Buraso tezyin ve imara o kadar 
miisaiddir ki, yap1lacak her i1 ve sarfo
lunacak biitiin emek ve para yerine mas
ruf olacakt1r. 

Bu istidadm inki11-f1 her bak1mdan el
zemdir. Bu inki1afm en !usa bir zaman
da tahakkukuna biitiin kuvvet ve dikka
timizi hasredece~iz.>> 

Buraada koza fiatlari 
Bursa (Hususi) - Koza mevsimi bB§· 

Jad1. Birka~ giindenberi koza ham koza 
sahjlanna sahne olmaktad1r. Civar koy
lerden ve kazalardan par~a par~a koza 
gelmege ba§lami§hr. Koza hanmdaki sa
II~Iarm hararetli oldugu goriilmektedir. 
Fabrikalann yeni mahsule hararetli bir 
surette talib bulunmas1, satt~lann miis· 
tahsil lehine olmasm1 inta~ etmektedlr. 
Koza fiatlan 65 ten b&§ltyarak 75 ve 76 
kuru§a kadar kaydolunmu1tur. Heniiz 
dokiim ba~lamami§ olmakla berabe< gc
lecek hafta kiilliyetli miktarda koza ge
lecegi anla§llmaktadir. Sah§lar normal 
bir seyir takib etmektedir. Kozalar cins 
itibarile ncfistir. Kemiyet baklmmdan 
da verim iyidir. --Seyahatten avdet 

Dogum ve kadm hastahklan miitehas
SISI doktor R1za tlnver, Amerika ve Av
rupa seyahatinden a vdet etmi§, hasta -
lanm kabule ba§lam1~hr. 

NA:;;iD C!ZCAN 
ERTUGRUL SAD! TEK 

birlikte 
Taksim - Altmtepe 
aile bah~esinde 

bu gece 
HA YRET EFENDt 

vodvil 3 perde 
Okuyucu Ay,el 

Biitiin AMERiKA 

23temmuz 
Turk Gununu 
Tes'id etmek i~in bazulan1yor 

ounyanon en gUzel lkl vapuru 

Queen Mary 

ftnyrna Loy Avrupaya ge 
Kocasile birlikte seyahat 

tatilinden istifade ederek 
muhtelif memleketlerini 

eden artist yaz 
eski diinyamn 
dola~acak 

24 Haziran 1939 

QADVO 
( Bu ak,amki program) 

Tiirklye Radyodl!iizyon Posta.lan 
DALGA UZUNLUC.U 

1639 m. 183 Kcs. 120 KW. 
T. A. Q. 19,7~ m- 15195 Kcs. 20 !{w. 
T. A- P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 KW· 

13,30 Program, 13,35 Ttirk mtizlkl 1 - A· 
cema§lran pe~evl. 2 - Ded.e - Acema~tran 
beste - Yar me~am1 hlttra. 3 - Ntkotos • 
Bayati §arkl - Her slnede blrgam. 5 - Halk 
tiirkiisti - Ytiriik de yaylasmda. 6 - HiiZ· 

Paristen yaz1hyor: l ~ ---- zam tllrkii - AJ<4am oldu gene ba.st1 karaiar. 
7 - Hiizzam saz semalst. 14.00 Mem!eket 
saat ayan, ajans ve meteorolojl haberJerl. 
14,10 - 15,30 Milzlk (Dans milzlll - Pl.) 18,30 
Program. 18,35 Miizlk (Metodller • Pl.) 18.45 
Miizlk (Kii~ilk orke.stra - l}ef: Neelb Mklnl 
19,15 Tiirk milzltl ctnce saz safil) 20.00 
Memlelut saat ayar1, ajans ve meteoroloJI 
baberlerl. 20,10 Ne~'ell pllk!ar • R. 20,15 
TUrk milzlAl1 HUzzam pe§revl. 2- Mabmud 
Cellleddln PAlla - Hiizzam §a!kl • DeR!Idl 
boyle. 3 - Blmen !}en • HUzzam tarkl • 
SiikOnla ~er omriim. 4 - Hiizzam ttirkii • 
Ata blneslm geld!- 20,30 Tiirk miizll!'l (Erkek 
kiime heyetll Idare eden: Mes'ud cemll. 1-
Bestenlgar pe§fevl. 2 - H&lltm Bey - Beste· 
nldr §arkl - Ka~ma mecburundan. 3 - lot 
izzt - Bestenlgll.r ~arkl - Gayndan buJmaZ 
teselll. 4- Vlyolalle takslm. 5 - Leml - Hl· 
caz tarkl • Sorulma.sm bana ye's!m. 6 -
Dede - Baharm zamaru geld!. 20,50 Konu!· 
rna (Dill pol!tlka hadlseleri) 21,05 Te!llSil, 

Bu hafta Amerikadan gelen Norman
die beyaz perde ile alakadar birc;ok tah- I 
siyetleri Avrupaya ve Parise getirdi. 
Marlene Dietrich, reiisor Joseph von 
Sternberg ve Myrna Loy .. 

Marlene malum, eylulde burada bir 
filim c;evirecek .. Von Sternberg'in onunla 
diger bir filim yapmas1 muhtemel.. Sllf 
gezme, dinlenme kasdile gelenler Myrna 
Loy ile kocas1 .• 

Myrna ile gorii1tiim. Kml sac;lan, gri 
mavisi -gozlerile ~ok 1irin goriindiigii ka· 
dar dolu kafas1 ve genit maliimatile de 
insanm iizerinde pek ho1 tesir yap1yor. 
Kocas1 filim amillerinden Arthur Hornb
low da nazik, ayni zamanda ciddl bir 
zat. o~ sene evvel izdivac eden bu ~iftin 
Beverley Hills'deki villalan herkes tara
fmdan «saadet yuvas1» ismile amhyor. 

Myrna Loy, Montana'h zengin bir 
c;iftlik sahibinin ktz1d1r. Los Angeles • 
deki lisede okuduktan sonra bir~ok sine· 
rna yt]dtzlanmn yeti1tigi «Artistler Aka
demisi» ne girmi1 ve orayo da birincilikle 
bitirmi~tir. 

Myrna mektebde Amerikanm me§hur 
lavantactlanndan Hudnut'un k1zile Slkl 
f1kt ahbabd1. Bu ktz Rudolph Valentino 
ile evlenince Myrna'yt da himaye etmegi 
unutmad1. Ona «Giizellik miisabakasJ» 
filminde miihimce bir rol verdirtti. 0 kor
delada iyi bir muvaffakiyet kazanan gene 
ktz, ayni zamanda dans kabiliyetini ar -
llrmak, ic;in balet artisti oldu. Los An • 
geles' de «Artistiler mektebi» nde dans 

Myrna Loy 

muallimeligi etmege ba,ladt. Filimler 
yekdigerini takib etti. Myrna masile 
«Evladlanm», «Bir kadm pi1mi~ a1a su 
kahyorl», «Gece u~u!U>>, «Bir anket a
~t!dt», «Beyaz gomlekli erkekler>>, «Bu
lunmiyan adam» k.ordelalarmda oynad1. 
Bir arahk gene Avrupaya gelmi§ti. Ho
livud'a dondiikten sonra Spe11cer Tracy 
ile birlikte «Koronof incileri» ve Clark 
Gable ile «Kanst ve daktilosU>>, William 
Powell ile birlikte «Biiyiik Ziegfeld» 
kordelalar•m ~evirdi. 

0 giinden itibaren William Powell'in 
daimi partoneri haline girdi. 

Myrna Avrupada uzun miiddet kala
cak ve muhtelif memleketleri dola~acak -
ltr. <;:iinkii tatil ve dmlenme i~in ayl!dtgl 
miiddet iki ay gibi olduk~a uzun bir za
mandtr. 

I * Berlinde ~evrilmekte olan bajrol- * lspanya hiikumeti, memlekette si
lerini Hansi Knoteck ile Wolf-Aibach- nema sanayiinin inki,aft ic;in tertibat al
Retty'nin oynadtklan «Monika» filminm m11 ve bu i1in te,kilatlandmlmaso i~in 
ismi «Vatan diyan» na ~evrilmi1tir. Almanyadan Hans Scheile ismindeki re· * Salt giinii ak§ami saat dokuzda iisorii getirtmi1tir. 
Paristeki beynelmilel Oniversiteler evin- * Paul Muni'nin ba~roliinii oyna • 
de bir «Sarlo gecesi» tertib olunmu~ ve makta oldugu Meksika istiklaline aid 
iistad1n me1hur sessiz filmlerinden par~a- «Juarez» filminin stiidyo faaliyetlerinde 
lar gosterilmi1tir. Miisamerede Fransa eserin kahramam Juarez'in hadisenin ce· 
Maarif N az!Tile diger tamnml§ zevat da reyam esnasmda yaverligini yapm1~ olan 

22,00 Hattahk IX"ta kutusu (Ecnebl dJller· 
del 22,30 MUzik (Oda milzlt! - PU 23.00 
Son ajans baberlerl, zlraat, e.sham, tahvllii.t. 
kamblyo - nukud borsas1 (tlat) 23,20 Mii· 
ztk (Cazband - Pl.l 23.55-24 Yannk! pros· 
ram. 

Operalar ve operetler 
21,15 
21,35 
22,05 
22,25 

Frankfurt: Dem!rcl. 
Paris (P.T.T.l: Opera. temsm. 
Var~ova: Fougere ~l~ekl. 

inglltere (Wales - Regional): 
mEn. 

Biiyiik honserler 

12,40 Londra (Regional): Weber, Scarlatti. 
Dvorak v.e Bra.hm.s'm eserler1. 

21 ,05 Londra (Regional): Dukas, Mu.ssofiS• 
kl, Korsakof'un eserlerl. 

22,05 Lliksemburg: c;:aykovski'ntn eserler1 
ve asrl musikl. 

22,55 Roma: GILson, Brusselmans, Petrassl 
ve Roussel'tn eserler1. 

Oda musihileri 

13,05 Breslav: Haydn'in e.serlerl. 
14,05 Londra (Regional): Kuvartet konserl. 
22,05 Saarbrilcken: Rokoko devrtne aid !DU 

slkl par~alarL 

Soli.tlerin konserleri 
19,05 Miinlh: Mozart, Schumann, Regn, 

Mussorgskl ve Welt:oer'tn eserterL 
19,05 Paris (P.T.T.) Scarlott!, -Liszt, pou 

lence ve de Fallanm eserler1. 
19,25 Saarbriicken: Plyano konserl. 
19,35 Beromtinster: l}arkllar. 

Koro honaerleri 
20,00 Danzig; Muhteut pa~alar. 
22,35 Beromiin.sti!r: KarJliik koro kons•ri-
Aui mu1ihi kon1erleri 
21,20 Melnik: Mlllocker ve halefiertnlD e

serlerl. 
haz1r bulunmu!latdlt. ve 1imdi de 107 ya1mda bulunan Luiz ( * Michel Simon ile Arletty «Nahiye Lopez mii1avirlik vazifesini ifa etmekte· EVLENME 
mektebi» isminde bir film ~evirecelder- dir. Merhum Muhtar (Pa~a) torunu, mu· 
dir. Bu kordelada birc;ok ilkmekteb tale- * Haziramn 22 nci giinii sesli filim harrir arkada§lanmizdan Sermed Muh· 
besj figiiran olarak goriineceklerdir. on ya§ma girecektir. Bu miinasebetle A- tar Alusun klz1 !!han Alusla Milli Mii· * Yakmda Pariste «Kader boyle i- merikada ve muhtelif Avrupa memleket- dafaa Vekaleti eski mliste~arlartndan 
mi1 I» isminde bir film ~evrilecektir. Ba1 lerinde AI ]ohn'un ba§roliinii oynad1g1 General :;\efik Tiirsamn oglu Ttb Fakii~
erkek roliinij karakter artisti Pierre Blan- ilk sesli filim «Caz ~arktCJsl)> korddasl tesi talebelerinden !smail Tiirsanm 01· 

h k b. kl" "k f" d k k&hlan, diin Kad1koy Belediye dairesin-
c ar oynayaca ve 11 1m §e I o tor gosterilecek ve merasim yapilacakttr. de akdedilmi•tir. Tarafeyne saadetler 
•ahsiyetini temsil edecektir. * B tt D · --K'b h ·o-·· • , e e avis " 1 ar amm ve , dileriz. * Franstzlarm tanmm11 bir piyes o- valyesi» ismindeki renkli filmini ~evirip (..--------------]..., 
Ian «Mukaddes orman» dan iktibas edi- bitirmi1tir. Malum oldugu iizere artist bu . M E V L 1 D _ 
lerek bir film viicude getirilmek iizere kardelada Krali~e Elisabeth roliinii oy- 6 

Vefatmm 40 mc1 gu·· niine rasllyan 2 
hamhklara ba§lanmt§hr. Rejiyi Leon namakta idi. Kordelanm diger miimessil-

haziran pazartesi Beyaz1d camii ~erifm· 
Mathot idare edecek ve ba1 rolleri G~by leri de §unlard•r: Olivia de Haviland, :e:-

de, ogle namazm1 mliteak1b, annemiz ·t 
Morlay, Elvire Popesko, Andre Lafaur, Basil Rathbon. minenin ruhuna ithafen Mevlidi :;;ert 
Victor Bouchero oynayacaklardu. * Pariste «Serenade» filmini ~evire- ve hatim duas1 k1raat edileceginden ar· * Tino Rossi yakmda yeni bir film cek olan Lilian Harvey istirahat etmek zu buyuran zevatn te~rifleri rica olunur-
~evirecek ve bu kordelada bir boga dogii§· iizere Akdeniz sahilinde Antibes'teki vii- Ogullm: Tegmen Cihad Ak~akayah· 
~iisii roliinii temsil edecektir. Eserin hari- lasma gitmi1tir. Bir miiddet sonra Fran- oglu, Nihad Oktay Ak~akayabo~IU 
ci sahneleri lspanyada almacak ve ad1 stz payitahtma dciniip faaliyete ba,!tya • * * * 
Fiyesta olacaktJr. cakhr. Siivari albayt R1za tllgenalpin e~: 

-------------------- merhume Atikenin ruhu i~in bugiin saa 

193S - 40 mevsiminde gorecegimiz filimlerden 
14,30 da Tophanede Kadirler yoku~un· 
daki evimizde Mevlid okunacag1ndan 
akraba ve dostlann te~ifleri <ica olu• 
nur. ... ------~· Kirahk apartman 

istanbul, Tiirbe, Belediye kar· 
$1Stnda 19 numarah SinanaA-8 

dairelcrinde her tUriU konforlu 
6 nwnarab daire kirabkhr. Kapl· 
c1ya iimracaat. 

Osmanh Bankas1 
!LAN i 

Osmanh Bankas1 hissedarlan umu'". 
heyeti 1939 haziramnm 20 nci sail gilnu 
Londrada toplanmo~tu. 

Norman die Jessie Wirhog, Paul Klinger ve Ursula Grab by • Biraz 
lstanbuldan Parise Simplon ekspre- sonra geleceg'im! • (ilminde 

!dare heyeti taraf1ndan hissedariartll 
tasdiklna arzedilen kararlar miittefilcan 
kabul olunm~tur. 70 

26 haziran 1939 tarihinden itibafC~ d• 
11umarah kuponun ibraZI mukabil111 . 
temettli hissesi olarak hisse ba~1na 3 ~~· 
lin tcdiye edilecektir. 

sile, Pariste birinci smof otellerde Takslmde Mete caddeslnda I 

Nev-~!:.:u!k•:•~:~~~;:;kclteli •• Z Z E T BAH C E sIND E 
BARB~f~~nAik:!~A'da Sat1hk Ardiye 

A y R I C A: s A F -~ y E Bahkpazar yaO lakele!il ea· 
NEV-YORK'ta tenezziih • NIAGA· kl Serraf aokak yen I TUibel1d 
RA ,elilesini ve Vashington'u zi- ajiaa1 aokajj1 8 No. lu ardl• 

, 

yare! - 100 dolar ceb paraso. yenln yartBI hlaaedarlar hi' 

Kemani SADI, Piyanist ~EFIK ve arkad14Jlan Kayodlar Pazarteal ak.amt MosJr H AY R .
1 
y E F E T H 

1
• y E rafondan satthkllr. 

MISir YJidJZI K i K i kapanoyor. Ac:ele edlnlz. YddJZlan ve GUrmek lt;~ln h;:lndekllar• 

Ve S E M .• R A M u H A M M E D N A T T A r A L 1 K u <::. u L 0 T F t y E pazarhk ·~In Cumhurtyet ga• 
G I t T I f • 44914 'Y "i zetealnde Sadlye mUrac:aa1• 

•••••IIi l • ..liia•ai.iiiasiial.r.layl.: •e•e•o•n--••••I •••••••• ve muazzam saz hey'eti Tel: 41992 ••• .. •••I i-----------~~~-...-S.••••- Ayroca muazzam Saz beyeti. Telelon : 49711 

I, 
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Rum any ada bed en terbiyesi :~~e~~: ~:~~:m ~:~~!~Fi::1iE:~~: T eknik harbi Ham=h~:r::~iy::kan, 
Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

Biikre~te Yiiksek Beden Terbiyesi mektebi 

Rumanyada beden terbiyesi denince langeanu) dur. lsvec; Yiiksek Beden 
gayet tabii olarak her Rumen General Terbiyesi mektebinden mezundur. 
Badulescu'yu hahrlar; ~iinkii ilmin Jimnastik derslerini General (Badu • 
mu'tayatma gore Biikre1te yiiksek beden lescu) bizzat veriyor. Beden terbiyesi ta
terbiyesi miiessesesini kuran, Rumanya rihini fizik doktoru Kiritescu, tJbbi jim
ordusuna oldugu gibi mekteblerine de nastikleri hb doktoru (1. Lascar), anato
k1ymetli jimnastik ve spor muallimlerini miyi tJb doktoru (Dumitresco), h1fz1 slh
yetijtiren, viicud ekzersislerini milll bir hay1 t1b doktoru (R. Olinescu), pe
vazife tekline sokan hep odur. dagoji tatbika.tml felesefe doktoru (Nae 

Onun k1ymetli eserleri inti§ar etmeden Yanescu) venyor. 
evvel Rumen mekteblerinde beden terbi- Bunlardan ba1ka felsefe doktoru iki 
yesi pek miihmeldi. Jimnastik dersleri profe.~or ?• pedagoji v_e psiko!oji tatbi • 
cambazhk kabilinden iic; be1 marifete in- kah uzenne haftada buer konferans ve
hisar etmi1ti. Y alan yanh1 biraz spor riyorlar ..• B~nlardan biri doktor (G. Za
yapm11 ve bazulanm ji§irmi1 clan pehli- pan) d1gen (Petre-Lazar) d1r. 
van yap1h adamlan jimnastik hocas1 ya- Bu profesorlerden ba1ka alhsl hb dok
p1yorlar ve bu adamlardan bilinmesi esas toru, ii<;ii beden terbiyesi doktoru, biri 

clan fiziyoloji, anatomi, psikoloji, peda- kim~a, .bi~i fizik doktoru, bi~i .de J:>eden 
goji hakkmda velev iptidai bir malumat ~e~b1y_es1 hsans !ehadetnames1m ha1z on 
bile aram1yorlard1. Mekteblerde jimnas- 1ki aSJStan vard1r. 
tik salonlan, muntazam oyun ve spor T atbikat ve ameliyat dersleri i~in klz-
meydanlan yoktu. lar 1ubesinde biri lsve<;li, ikisi !sve~ Be· 

1908 de Rumanya hiikilmeti jimna•- den Terbiyesi mektebinden mezun, biri 

tige ve spora ~ok merakh olan ve e•krim- Biik:~1teki .miiesseseyi ?iti:mi~ d.~rt ka. • 
de ~ohret bul;m yiizba!l (Badulescu) yu dm Jl~~a~h.k hocas1, b~r .ntr~uk J.lmn.ashk 
bu hayat ilmini tahsil etmek iizere (Stok- muall~nu.' 1k1 spor muallum. bu (J1~ ]Its~). 
holm) Yiiksek Beden Terbiyesi mekte- mualhm1, (Dobrescu) admda b1r m1IIJ 

b. 00 d d' tk' r memleke rak1slar muallimi, bir boks muallimi, iki me gon er 1. 1 sene son a • . . . .. . . 
tine diinen bu de~erli oosporcunun. ilk i~i ~::.nm muaiiJml ve u~ esknm amtam var-

!sve~te oldugu g1b1 mukemmel bn be • 
den terbiyesi miiessesesi hrmak oldu. 
Bir taraftan da beden terbiyesinin h~ki
ki mahiyetini vatanda~larma anlatmak 

i~in eserler yazmaga ballad1. Bugiin ge
neral riitbesine yiikselmi~ olan bu det;n 
bilgili iistad hi~ 1iiphe yok ki Rumanya
da beden terbiyesi ink1labmm pi~tand1r. 
Kendisile dostlugumuz 1910 da ilk Ru
rnanyayl ziyaretimde ba§lamlthr. 0 za
man bu gene zabit bana §UnJan soy}emi§• 
ti: 

«- Kokle§mi! an'ane halinde ol~n 
batt! itikadlan y1kmak hayli zor oluyor. 
Cehaletle miicadele laz1m. hte ben de 

oyle yap1yorum. Bir taraftan konferans

lar tertib ederek halka viicud terbiye,i
nin mahiyetini anlatJyorum, dii!er taraf
tan ilme miistenid usullerle yeti~tirdigim 
&encleri ornek olarak gosteriyorum. Ga

Yenin ii~ be1 virtuoz yeti~tirmek dci\il, 
sthhati umumiyeyi yiikselterek memle 
kette tuli hayatJ temin etmek oldugunu 
herkese anlatmaga ~·h~JYorum.» 

1925 te tekrar Biikre1i ziyaretimde 
&eneralin mesaisinin semerelerini hayret 
Ve takdirle giirdiim. Her yeni yaptl~n 
lltektebin isve~ usuliinde miikemmel bir 
iirnnastik salonu, ~ehrin muhtelif yerle • 
tinde yiizme havuzlan, miiteaddid oyun 
Ve spor sahalan viicude gelmi1. Bcden 
lerbiyesi mektebi bir kat daha tekemmiil 
ttmi1ti. 

1928 de general yiiksek beden terbi -

Yesi muallim namzedlerinden bir grupla 
l,tanbula geldi ve benim Capada tc;is et
tigim muallim kurslanm ziyaret etti. 

Birka~ ay evvel tekrar Biikreje gitti
~im zaman ilk i1im tabii generali zivaret 
ttrnek oldu. Beden terbiyesi yiiksek mii
t.,ese<ini bir ttb fakultesi mahiyetinde 

Sm1flarm mevcudii erkeklerde asgari 
25, azami 50 dir. Ktzlarda asgari 20, 
azami 40 hr. 

1926 danberi miiessese 518 i erkek, 
291 i kadm olmak iizere 809 gence h • 
sans ~hadetnamesi vermi1tir. 

Rumanya ilkmekteblerinde beden ter
biyesi dersini muallim mektebi mezunu 

gender veriyor. Y almz Biikre1teki ilk • 
mekteblerde son be1 senedenberi yiiksek 
beden terbiyesi miiesse•esini bitirmi1 olan
lardan hususi muallim tayin ediyorlar ve 
yava1 yava1 biitiin ilkmekteblerde bu dN
si miitehasm muallimlere tevdi edecek • 
lenrni1. 

Ortamektebler, liseler, san'at mekteb
lerinde jimnastik haftada dart saate 
<;1kanlm11hr. Muallimleri lisans !ehadet
namesini haizdir. 

Mektebin biitiin !IDJflanm doktor 
( Michailescu) ile hirer, birer dola,lJk. 
Genclerin muntazam mesaisini bana gos
terdi. Ve herbiri hakkmda izahat verdi. 

Stadyomda spor yapan gencleri de zi
yaret ettik. Doktor bana bu saba her sa
bah giine1 dogmadan genclerle dolar, sa
at sekize kadar heveskar gender gelip 
ekzersislerini yaparlar ve du1lanm aiJp 
giderler, dedi. 

Doktordan ayr1luken tekrar sordum. 
Ordu ve mekteblerde yalmz lsve~ usu
liinii mii takib ediyorsunuz? 

- E vet, bu fenni ve terbiyevi usul 
genclerimizi hayata pek miikemmel ha
mladtgml goriiyoruz ve ald1ibm1z neti -
ceden de memnunuz. 

Vaktile Bel~ika Yiiksek Beden Ter
biyesi mektebinin direktiirii General (Le
febure) da bana ayni sozleri soylemi~l;, 

Selim Szm T ARC AN 
~ordiii(iimii soylersem hi~ mubalai!a et- -=,.-.,...-----------.. 
lt!i, olmam sanmm. 

Maalesef bu sefer generalle giirii1e • 
lt!edim. Kendisi Avrupaya bir tetkik se
Yahatine gitmi1. Halen miiessese biri as
~erj di~eri sivil olmak iizere iki 1ubeyi 
1htiva edtyor. Mekteb iiniversite mahiye-
1indedir. Tahsil miiddeti dort sen•dir. 
lik ii~ sene•inde tedrisat nazari ve ame-
1· 
•rlir. Dordiincii sene, iiniversitede peda-

loj; tatbikallna tahsis edilmi11ir. 
Askeri kJSma zabitler konkurla dahil 

·l~yor. Evvelce yiiksek tahsil gormii1 o

Miinakalat V ekili 
Miinakalat Vekili Ali 9etinkaya, ya -

rmki trenle Ankaradan §ehrimize gele
cektir. ~etinkaya, burada Denizyollan 
idaresinin yeni te§kialtml tetkik edecek 
ve birka<; giin kald1ktan sonra dogruca 
!zmire giderek, tzmir liman i§leri iize
rinde incelemeler yapacakhr. ---

Amerikan ticaret ata§ea~ 
vefat etti 

'n bu gender i~in tahsil miiddeti yalmz Amerikan sefarethanesi ticaret ata§esi 
\ir senedir. Pro~ram aymdlr. y almz na- M. Gillespie, diin, daireslnde <;ah~ll kPn 
'arl dersler ~ok muhtasardlr. Mektebi kendisine ansiZin bir fenahk gelmi~. ve 

hastaneye kaldmhrken otomobilde ve -
tn•l. edenl7r .askeri k1t' alara be den ter- fat etmi§tlr. 

~·11 muaiiJm1 oluyorlar. M. Gillespie 49 ya§mda bulunuyordu. 
Sivil k1~mm. direktiirii lib dokt~r~ Ge-

1 
!stanbulda 20 senedir ticaret ata§ehi!i 

'ral (M1cha1lescu) dur. Kend1s1 >yn~~ vazifesini yap1yordu. Memleketimizin 
''"anda fiziyoloii okutuyor. eski bir dostu olan miiteveffamn Bllesi

Askeri kiSmm direktorii miralay (Pa- ne taziyetlerimizi sunanz. 

retile bir hakkm yerine getirilme~i hadi,esi Cenevrede toplanan beynelmilel afyon 
FransiZ. Tiirk dostlugunun miirnbit bir sa- Modern bir harbde askeri ihtiyaclarin hududu ihzari konferansmda Tiirk heyeti murah-

hada tah~kkuku keybyetile gerek Tiirki- bu""tu""n "II • "k dA k biJ' 'd' hasas1 azasmdan bulunan Afyonkarahi•ar m1 etm 1 bsa 1 a •yeb 1r E ye, gerek Fransa i~in iki kath bir muvaf- say!aVJ Hamza Osman rkan, diin sa-
fakiyetin tecellisine sahne olmu§tur. Bu bah tehrimize donmii§tiir. Diger murah· 

Yazan: ANDRt. LAB.\RT£ h 1 d h · · 1 k katmerli muvaffakiyetten dolay1 her iki as anm1z a yann 1e nm1ze ge ece ve 
tara£ yekdigerimizi tebrik etsek yeridir. Fransa Teknik Ara§hrmalar hep birlikte Ankaraya gidilecektir. 

1stasyonu Miidiixii H 0s E d I Yukanda i1aret etmi§ oldugumuz ve~- amza man rkan iin kendisi e 
bile Tiirk vatanmdan bir ciiz clan Tiirk Askeri destanlar, devirlere gore degi-~ ti haiz olup, smai istihsalatl hemen hemen goriiten bir muharririmize Cenevre top-
Hatay bolgesinin Tiirk vatamna iltiha!u tir. Eski devrin askerleri muharib insan - i§ba haline gelmit olan totaliter devletler lan!Jian ve vanlan neticeler hakkmda §U 
meselesi on dokuz senelik bir tarihe malik- lardl, yarmm askeri makinist ve miihendis blokunun rakamlarml daha ileriye kadar beyanatta bulunmuttur: 

tir. Zamanm fevkaladelikleri i~inde guy a olacaktJr. malamaga lhtiyac buakmaz. y alnlz, bii- «- Cenevrede bu defa yap1Jg1m1z 
el~buklugile bir it yaplhyormu§ teklinde Gelecekteki harblerde hakim unsur, tiin cihan sanayi istihsala!J sahasmda, toplaniJ, ihzari toplantJlann ikincisidir. 
yapdan bazl yabancl propaganda ne§riya- teknik problemlerdir. On dakikahk bir muhtelif memleketlere isabet eden nispeti Bu defa evvelce hazulanml§ olan projeyi 
tJna kat'! bir nihayet vermek iizere bu mil- ~arpl§mada bir makinelitiifek 30 kilo- §U levhada gorebiliriz: ikmal ve iniac ederek iizerinde mutab;k 
11 meselemizin men1ei ile safhalanm k1;a- gram, bir mitralyoE 56 kilogram, 60 IJk Amerika % 44 kald1k. Bu proje hiikumet!ere bildirilip 
ca hatulataiJm: bir havan topu 130 kilogram, 80 lik bir Almanya % 11 - 12 noktai nazarlan ahnacak ve gelecek se• 

192 I deki Londra konferansmda Fran- havan topu 800 kilogram miihimmat sar- !ngiltere % 10 ne Cenevrede tekrar toplan1lacakllr. I 941 
51zlarla cenub hududumuz iizerindeki an- fediyor. F ransa % 7 de ise biiyiik afyon konferans1 yap1lacak· 
la,ma, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisince Yani, on dakikahk bir muhaberede bir !talya % 3 hr. Biitiin miistahsil ve miistehlik mell" 
kabul edilmemi§ oldugundan Fransa hii- boliik 3 ton barut ve ~elik sarfetmektedir. Rusya ve Japonya % 14 leketler delegelerinin i1tirak edecegi bu 
kumeti ayni sene i~inde ve hemen birka~ Zira, modern silahlann alef etme kudreti, Modern bir harbin ihtiyaclanmn bii • biiyiik konferansm lstanbulda yap1lma;1 
ay fas1la ile ayni meseleyi miizakere et- I 9 I 4 tekine nazaran dort misli fazladu. yiikliigii meselesi kar§lsmda, baz1 kimse- i~in Cenevnede bir teretlyiil mevcuddur. 
mek iizere Franklen Buyyon'u murahhas Bu basit misal, bir harb ihtimalinin, ler, hi~bir milletin, harb ihtiyaclanm ta- Tiirk heyeti murahhasas1 gerek komi· 
olarak Ankaraya gondermi§ti. Onunla ak- son derece biiyiik teknik ve iktJsadi mese- rna men kar§llayabilecek nispette amele te muhitinde gerekse Cemiyeti Akvam 
dolunan muahedede o zaman adma San- leleri intac edecegi fikrini derhal akla bulam1yacag1 iddiasmdad1rlar. Bize ka- mehafilinde fevkalade iyi katjllanmt~ v: 
cak denilen Hatay bolgesi i~in, bu biilge- getirmege kafidir. <;iinkii, modern her- hrsa, askeri makamatm astl diitiinecegi serdettigimiz tekliflerin ekserisi kabul o

nin uki ve kiiltiirel Tiirkliigii kabul edi- hangi bir ordunun gerisinde, erkamharbi- nokta, ihtiyaclann, memleketin iktJsadi lunmujtur. Verilen kararlarda hemen 
lerek orasmm bu iki esas1 tatmin edici (hu- ye haritalannm yamma, daha jimdiden, imkanlanm tecaviiz etmemesi keyfiyeti _ daima tekliflerimiz miiessir olmujtur. 
sus! bir JOejim) e tabi olacaih tespit olun- azametli fabrikalann profili seziliyor. dir. Alman ikt1sadi erkamharbiye re151 Bu kararlann batmda bilhassa afyon 
mu•tu. l•te bu hususi re1'imdir ki Milletler M d L • h b' • sat1•lar1n1n kontrol sistemi eski •eklinden 

• > o ern Jlr ar 1n ortaya athg1 mese- General Thomas, bu hususta diyor ki: • ' 
Cemiyetince tetkik ve tefsir edilerek onun Ieier, eskiye nazaran gayet miihim ve «Modern bir harbde, asker! ihtiyaclann ~1kanlarak miistahsil ve miistehlik mem-
Hatayda miistakil bir idareyi zaruri k!ld1- mudildir. tek hududu, biitiin milletin iktJsadi hbili- leketler ve miimessillerinden tetkil olu· 
g1 neticesine vanlmljhr. B nan bir komiteye kontrol vazifesinin ve-undan, milletin ikt1sadi ve teknik se - yetidir.» 

Hakkm bu sure tie tezahiiriine ve on a f b 1·· · · k d h 'k 1 rilmesi gelmelr.tedir. Simdiye kadar kon• er er tglm, ~o a a geni1 m1 yasta e e Bu miilahaza bizi, istikbal harblennin 
gore Tiirk ekseriyetine miistenid bir mec- 1 k"f' ld k trolu yalmz miistehlik memleketler mii· a manm a 1 ge igi manasm1 ~~ armama· en miihim meselesini tetkil eden i§<ii ve 
lis serilip Hatayda hemen hemen miistak1'1 1 M 1 · d k h · messilleri yapmakta idi. ~ 1y1z. ese ey1 sa ece emmi cep esm- kadrolar meselesini derpit etmege sevke-
denilecek bir idare kurulmasma ragmen biz den miitalea edip, eski ihtiyat kuvvetleri diyor. Diger bir miihim karar da afyon fiat• 
kat'i ve nihai hal noktasmda asia istical et- 50 100 1 b kl · b' Ian, esas melese oldugu ve ziraatte tab· 

veya e zar etme e I§ 1tmez. 1933 martmda, Almanyada 6 milyon 
miyerek gene Fransanm muvafakatile mus- Boo too k 'k kk'l · h b k k did yap1ld1g"1 takdirde fiatlann 1a yeni-

u un te OJ tera I en esa a atma issiz vard1. I 938 nisanmda, bu miktar 
lihane bir tesviye tekline vanlmas1m tercih den ve daha evvelden degi,tirilmesi ve 
ettik. §artllr. 400,000 indi. Bunlann arasmda, biitiin tayini hakkmdaki karard1r. Biiyiik Harbde hiicum arabalan orta-

F 'Ih k'k 1 250 b' oof 1 H gayrimiiteha•m i!'liler dahildir. 1939 ni- Moo h 'I 1 1 k tl · I a I a ya mz m nu us u a- ya ~lkhgl zaman hem harekiitm tabiye t.~r- usta Sl o mlyan mem e e enn 
t b oo! · · 00 k'l b' d 1 h ]' d sanmda, i•sizler say1smm 94,000 e diittii- b d · 1 b 1 ay o gesmm musta 1 IT ev et a 1n e ZIDJ hem cephe gerisinin smai ve tekuik > un an sonra zuaa a •1 1yamamas1 
k d . k d' · 'd · d k' 00 kooJ· g"iinii goriiyoruz. Almanyada, i•ri hkda- h kk d k' hookoo d k ooh' d' en 1 en 1n1 1 are etmesm e 1 mu§ u at ~ah§ma §eklini degi§tirmek zarureti hasll n a m a 1 u urn e ~o mu un JT, 

kendisini giistermekte gecikmemi§ti. Hata- olmu§tu. m 1936 danberi kendini hissettiriyor ve Afyon ahm sallm1 hakkmdaki muahe-
ym uki ve kiiltiirel Tiirkliigii tasdik olun· H is~ileri yerle§tirme ofisi 800,000 al\leleye deye dahil miisteblik memleketlerin da-

iicum arabalarile yap1lacak bir ta-
duktan sonra akiJ,n ve mantJkan bunun en ihtiyac1 oldugunu ilan ediyor. hil olm1yan miistahsil memleketlerd,n 

arruz, top<;u hazuhklanm tadil veya haz-
tabii neticesi bu Tiirk hallunm anavatan- f · · Bu meselcyi sistematik bir tarzda, te•- afyon sabn almalanmn memnuiyeti hak· ethgl nispette, bir harbin asker!, teknik, ' 
I an olan Tiirkiye ile birlejmesine muva- k d kiliitland1rmak mevzuu bahsoldug" undan, kmda da bir hiikiim kabul oluftmu!lur. 

i hsa 1 ve mali vaziyetini de degi§tirebi-
fakat etmekten ibaret olacakb. hte bugiin 1 oglunun tahsilini bitirdigini haber vermi- Ha,hat ziraatinin Tiirkiyedeki kanun 
Ankarada imzalanan yeni vesika ile kat'! ir.! yen her aile reisi 150 mark para cezasl mucibince tahdide tabi tutulmamas1 da 
ve nihai tezahiiriine meydan verilen haki- stikbal harbinin saylslz me~hulleri miinasib goriilmii!liir. 

kar•ISind b I A d J 1 · verecektir. Mesleki terbiye mecburiyeti kat bundan ibarettir. H~rkkm yerini·iml- ' a, at tea vrupa ev et en, e- Bu meyanda bizim mahzurlu ~orer~k 
f hemmiyetli nispette silah iddihar ediyor _ ihdas edilmittir. Meslegi elzem telakki k b I .•. . b dd 1 d 

1 masma muva akatte ise Fransa irin niha- d I a u ethg1m1Z az1 ma e er e ge e• 
> I e i miyen, yahud randunan1 az zanaat 

yet ve ancak ~eref vardn. ar. cek i~timaa tehir edilmittir. 
Bu t kl r tl k h b I · sahibi ve her kiioiik esnaf, san' at 1'cras1n- K f Jd ·•· · En hakh meseleler bile bazan boyle u- s 0 a mu a a ar rna zemesm • ~ on eransta e e ethg1m1z nehce 

d 'b t I d • 'b' 1 d d dan menedilmekte, muayyen bir sanay1' 1 k · · f 1 · d zun ve iiziintiilii safhalar ge~irebilir. Biz en 1 are 0 rna lgl g1 1 antrepo ar a a mem e e1Jm1z men aat enne uygun ur. 
b. 'kt' 'I · d •'Jd' M I" A 'k d •ubesine iltihak emri almaktadtr. 1937 de, E 1 k · · · b d'd f biitiin bu safhalarda asia zora miiracaat ITl ITl ffilj egl 1'· ese a men ·a a, ' sascn mem e ehm1zm u va 1 e SJr 

etmiyerek hakklmiZI tamtmak i~in usamp ~inko ve nikel istihlaki te&Vik ediliyor. Se- kii~iik zanaat sahibleri 90,000 nispetinde insani gayelerle yaphgl fedakiirhk daimi 
yorulmak bilmiyen bir JSTarla hep miiza- bebi, memlekette mevcud olm1yan bu iki azalml§hr. bir takdirle kar11lanmaktad1!. 
kere ve gene miizakere yolunu ihtiyar et· madenin ithalini artumak ve harb zama- 22 haziran 1938 tarihli bir kararname Donii§te murahhaslanmlzdan Serve! 
tik. Vas1l oldugumuz neticeden memnu- nmda elzem clan bu madenlerden, mamul ile, milletin biitiin i§<ii slmfl, daha sulh za- Berkin ile beraber Belgrad'a ugradtk ve 
nuz ve ayni memnuniyetin F ranSJZ efka- e§ya 1eklinde ehemmiyetli bir stoka sahib mamndan seferber edilmi§, ltalyadan Yugoslavlarla aram1zdaki afyon sah~ an
nnda dahi tecellisini gormekle miiftehiriz. bulunmasm1 temin etmektir. Almanya 30,000, Felemenkten 5000 ziraat amele· la§masm1 son defa tetkik ederek iizerin· 

c;etin safhalar arzetmi§ bir meselenin ayni 1ekilde hareket ediyor ve yarunamul si gelmittir. I 15,000 adi ciiriim mahku- de tamamen mutab1k ka]d1k.» 
hak ve hakikat dairesinde ve sulh yolile e§ya iddiharma germi veriyor. mundan 85,000 ki1isi, amele kadrolan -
halli biitiin tarihte ana'nevi dostluga rna- Fakat, bu derece ~apras1k bir mese1enin nm bo1lugunu dolduruyor. 
lik iki biiyiik milleti gene hak, sulh ve in- halli i~in, bu iddihar usulii kiifi degildir. Almanyada ihhsas f1kdam bundan 
sanhk davalan tekrar birle§tirmi! olmas1 Sun'i kau~uk meselesinin halli, bir har- ibaret degildir. Bir~ok sanayi teflen, sa
ISe iki taraf i~in de hakikaten biiyiik bir bin muhtemel devam miiddetine tekabiil lahiyetli miihendis ve kimyager flkdam-
zafer say1lmaya lay1kt1r. edecek zamana gore h'5ab ederek mal m, miithit bir tehlike olarak goriiyorlar. 

Hataym tekrar kendi kucagma gelme- iddiharile kabil degildir. lstihlakin mik - Alman miihendisler birligi, 1928 den-
sini anavatana kutlularken bu mes'ud gii- tan ve istihlak kuvvetinin devam1 bah - beri, iiniversitelerdeki talebenin yanyan
niimiizde, her vatani mesele gibi Hatay sinde tehlikeli ve yanh1 tahminlerde bulu- ya azald1gm1 soylemektedir. Yiibek tek
davasmda dahi en biiyiik ehemmiyeti ver- uulabilir ve bir tek esas maddenin yok - nik mekteblerinde ve maden mektebinde 
mi1 clan Ebedi Sef Atatiirkiin hiituas1m lugu. harbin 1eklini tamamen degistirebi- her sene verilen diploma adedi 2700 ka
taziz etmegi vazife bilir, ve Ebedi Sefin lir. Fazla clarak, sun'i bir maddenin ev- dard1. 1937 de hu say1 2200 de, 1938 de 
ruhunu 1adedeceginde §iiphe olm1yan son san, tabii•inin evsafma her zaman tama- 1800 de kalmlfltr. 
parlak neticeden do1ayt Mill! Sef lsmet mile uymaz. 1933 senesinde, miihendisler birligi, 
lnonii ile Dr. Refik Saydam hiikumetini Bir milletin harb potansyeli, iiyle mudil Almanyada 65,000 i1siz miihendis bu-
ve biiyiik milletimizi tebrik ederiz. bir meseledir ki, ba1ta smai techizat ol - lundugunu haber veriyordu. Bu sene, Al-

YUNUS NADI mak iizere, biitiin madeni ve zirai serve!- man sanayiinin miihendis ihtiyac1 18000 

T emizlik itlerinin Islah1 
diitiiniiliiyor 

~ehrimizde temizlik i§lerinin yer.idcn 
tanzim ve 1slah1 dii§iiniilmektedir, Bll· 
hassa temizlik amelcsinin ~opleri top -
larken s1hhi takyidata riayet etmeleri 
hususunda kat'i tedbirler ahnacakt1r, 

~···-
Bir ~ocuk arkadatml 

hic;akladi 
Adana, (Hususi) - Ceyhan'da, kii

~iik Kmm mahallesinde iki ~ocuk arasm
da kanh bir kavga olmu§tur. Bu mahal
lede oturan 12 ya§lannda Yusuf, ayni 
mahallede bulunan arkada11 12 ya,lartn
da Hasanla kavgaya tutujffiU§ ve Yusuf, 
nihayet hmctm arkadajtm b1~aklamakla 
alml§llr. Kii~iik Hasanm yaras1 agtrdtr ve 
tedavi altma ahnmljllr. Su~lu ~ocuk da 
yakalanarak hakkmda kanuni muamde 
yapl!mt§tlr. 

~ ... ._.. 
Yunan Krah ltalyaya gidiyor 

Atina, 23 (a.a.) -Alina ajansl bil
diriyor: Ba§vekil Metaksas, Amiral ge
misinde Kral ile birlikte filo manevralanm 
takib etmek iizere bugiin Pansras'a git
mi,tir. Kral, manevralardan sonra Korfu
ya, oradan da Prenses lren'in evlenme 
merasiminde ham bulunmak iizere ltal
yaya gidecektir. Metaksas filo ile birlikte 
Atinaya donecektir. 

Jeri, a.keri ve fenni kadrolan, manevi den fazla olacakhr. 
kuvvetleri ve askeri an' aneleri bun a dahil
dir. 

Bu baktmdan, muhtelif memleketlerin 
ikhsadi kuvvetleri arasmdaki nispet me
selesinde bazan biiyiik hatalara dii1mek 
ihtimali vardu. Bunun sebebi gayet ba
sittir, bu memleketlerden bammda, ist•
tistik rakamlan, d;;erlerinin rakamlann
dan daha samimidir. 

Diger taraftan, ba1ka ba,ka istih3al 
~raitini haiz iki memleketin istihsal ka~>i
liyeti arasmda bir mukayese yapmak ta
mamen sathi bir gorii! eseridir. 

Almanya, silah sanayiini son dertce 
faaliyetle i§letmek sayesinde, 1936 da, 
18,756 ton <;elik istihsal etmi1tir. 

Avusturyamn 424 bin ton; Ceko-Sio
vakyanm 1.560 bin ton; ltalyanm 1. 951 
bin ton; japonyamn 5. I 50 bin ton; Man
.;uku'nun 344 bin ton ve lspanyanln 370 
bin ton ~eligini de buna ilave edersek bu 
memleketlerin ~elik istihsalahnm 28.555 
bin tona balig oldu~unu goriiriiz. 

F ransanm 6703 bin toft <;elik istih!ala
tml, ingilterenin 1 I .974 bin ton ve Amc
rikanm 48.534 bin ton ~eliiiine ilave ede
cek olursak, 67.211 ton ~elik istihsal edil
digi neticesile kar§lla,mz. Kanada, Avu~ 
tralya, Hindistan ve Sovyet Rusya islih
saliihm da h~saba katmak istersek buna 
I 9.092 ton daha zammetmek laz1m gelir. 

Bu mukayeseler kiifi derecede belaga-

Beher Muharib a1ker ba§lna, tedafiii 
bir harbde, on fabrika amelesi, taarruzi 
harbde ise takriben on ii~ fabrika amele
si bulunmak 1arthr. Modern bir avc1 tay

yaresi yapmak i~in modern vesaitle en az 
9000 saat, bir bombard1man tayyaresi 
i~in de 18.000 saat ~al1§mak ikt1za eder. 
Almanya, bu meselelerde, ulatmaslna 

imkiin olm1yan hududlar kar§lstndad;r. 
Demokratik memleketler i<;in, hassaten 
Fran sa i~in, ayni meseleler biisbiitiin ba1· 
ka mahiyetler arzeder. Zira F rans1z -
lngiliz - Amerika ootansyeli, sanayi ve i!
ci adedi bak1mmdan, hi~bir devletin bu
~iine kad.r hududlanm tecaviiz eder•'"di
gi bir istihsal kabiliy••i >»•>m•~•edir. 

Andre Labarte 

Kad1kr•r Halkevinin hay1rh 
bir te,ebbiiaii 

Kad1koy Halkevi sosyal yard1m §U -
besi kendi ~evresi dahilindeki fakirlerin 
lu§hk ihtiyac1m temin ve ihzar etmck ii
zere 8 temmuz 939 cumartesi ak~am1 

Fcnerbah~e Belvii katinosunda bir bale 
vermege karar vermi§tir. Davetlileri 
memnun etmek iizere programa Miinir 
Nureddin tarafmdan iki k1stmhk bir 
konser ve hediyeli dans miisabakalan 
ve goriilmemi~ eglenceler ilave edilmi>
tir. Balonun zengin ve miikemmel ol -
mas1 i~m her fedakarhk yap1lmaktad1r. 

Mustafa Saffet Atabinen 
diin vefat etti 

Eski Kocaeli meb'usu Rejid Saffet A ta. 
blnenle S1vas meb'usu Remzinin refika<t 
Ay§e ~inerin babalan k1ymetli musiki
§inaslmlz Mustafa Saffet Atabinen diin 
seksen bir ya§mda oldugu halde vefat 
etmi§tir. Cenazesi 24 haziran cumartesi 
giinii Bogazi~inde Sanyer camiinde ogle 
namaz1 luhnd1ktan sonra, Anadoluka • 
vag1 §ehidliginde haztr!anmt§ olan met
fenine gotiiriilecektir. 

*** Mustafa Saffet Atabinen, Abdli11tziz 
devrinde MJZJkai Hiimayuna intisab et
mi§ ve on iki ya§mdan itibaren filiit 
dersleri almaga ba§lsml§h. 

Kii<;iik ya§mda MIZikai Hiimay•mda, 
kendisine mahsus yap1lan bir masa iioe
rinde konserlere i§tirak etmi§ ve mu -
vaffakiyeti herkes tarafmdan takdtc e
dilmljti . 

Abdiilhamidin ciihisunda birinci filiit
<;ilige terfi etti ve o zaman mesleginde 
inki§af etmesi i~in Avrupaya gonderildi. 

!stanbula avdetinden sonra memleke
timizde ilk tiirk<;e solfeji yazd1 ve Tur
kiyede ilk defa olmak iizere alafr.'\ga 
musikinin nazari tedrisahna ba§lad1. 

Mustafa Saffet Atabinen 1898 de ordu
da yegane olarak Abdiilmecid zamam~
dan kalma (atik miralayhk) riitbP•ine 
terfi etmis ve elli sene icrayi san'at ve 
tedris ettikten sonra, Me§rutiyette Ta
la! Pa§anm bir miidahalesine itiraz ede
rek vazifesinden cekilmisti. 

Merhum, ahlakt son derece met:n, 
fikren yiiksek, biitiin manasile inre ve 
medenl bir insandL Ve<a!J. kendisini ta· 
myanlar iizerinde biiyiik tcessiir uyan -
dtrmtshr. ---·-·.,_._ 

Zenci Levis sa.--:yonlugu 
kaybetti 

Nevyork. 23 (a.a.) - evyork At· 
letizm komisyonu yana~tr siklet diinva 
boks tam.,iyonu zenci Levisin tek p;iiz!ii 
olduaunu ta<dik etmistir. 

Binaenaleyh Levi<'in boborliik hay~-
11 sona ermi1 bulunmaktadtr. Onvam A
merikah Bettina'ya devredilmi!tir. 
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DuvouNUZMU? 
Kitab, tiitiin ve i<·l.:i 

Bir lngiliz mu -
harriri, lngi!terede 
hayli alaka uyan -
dtran bi.r istatistik 
yapmt§. Buldugr 
rakamlara gore, ln
gilizler, bir sene 
zarfmda, adam ba§tna, kitab ve gazete 
i~in bir §ilin, tiitiin i~in 16 §ilin, i~ki i~in 
26 §ilin sarfediyorlarmt§. 

Bu nisbete bakthrsa, medeni bir insa
nm, okuma zevki i~in yaptt!:t masrafm 
16 mislini tiitiine, 26 mislini de alkole 
verdigi anla§thyor. 

Nispet, hayli korkun~ ve iimid kmet. 
B1r ba§ka istatistik daha var ki, ayni 

netieeyi veriyor. llmi veya edebi bir 
konferans verildigi zaman, konferanst 
tertib edenle.rin, adam ba§ma 200 frank 
hesabile duhuliye verecek 500 ki§i bulun 
etya kadar gobekleri ~athyor. Halbuki 
boks ma~lannda, ringin etrafma 20,000 
ki~i toplamyor. 

ingiliz muharriri, bu §ayani esef hal
-den, medeniyeti mes'ul gostermek ist!
yor. Bilmem ki hakh mt? 

Tiitiin dumam ve alkol buhan, kuru 
lafla yaztdan daha fazla ba§ dondiirdiik
~e bu ~e ~are yoktur. Hele boks ma~ma 
hi~ lftf yak. Yumruk kuvveti nerede, ya
zmm manhgt nerede? 

Maymun ve pam 
Hayvanda zekii 

var mt? Galiba. He
le maymunda, mu -
hakkak. Amerikah -
Jar §Oyle bir teeriibe 
yapmt§lar. 

Maymunlart ~a -
h§hnyorlar. Muka
bilinde 25 ~ent iie-

- ret veriyorlar . .May-
mun, bu para ile bir lane muz, yahut bir 
kese kag1dt ftndtk ahyor, afiyetle yiyor. 

Bi.r, iki derken maymunlar bu usule 
ah§mt§lar. Paramo tadmt almt§lar, 25 
~entin ne demek oldugunu anlamt~lar. 
Yani, maruf tabirile cmaymunun gozu 
a\'tlm•§•· Sabahtan ak§arna kadar \'•h -
§tyor, topladtklart para ile, ko§up yerni§ 
ahyorlarmt§. 

Fakat bu bi.r §ey degil. Astl mavmt:n 
zekast, ~empanzelerden birinin, · s.1hn 
aldtgt muzu ikiye bollip, yanm par\'3St
m 25 ,ente oteki maymunlara sathg• za
man kendini gostermi§. 

Bu yolu tutan f;jempanzenin, giiniin 
birinde, yathjtt yere para biriktirme~e 
ba~ladtgmt gormii~ler. 25 ~ente a•drgr 

• muzu yiizde yiiz karla satan bu a~r!<~z. 
az zamanda, hayvanat bah~esindeki bii
tiin maymun siiriisiiniin tefeeisi haltne 
gelmi§; para babast olmu§. 

Bu §&yam hayret maymun zekasmt 
tahlile ~alr§anlar nihayet i§i anlamt§lar 
Me~er maymun Filistinli imi§. .............................. , ............................ . 
ltalyan eski muharibleri 

Miinihte 
Berlin, 23 (a.a.) - Birka.; yiiz lta!

yan e•ki muharibinin Miinihe gelmesi ve
silesile Hitler, 25 haziranda ogleden son
ra bir nutuk soyliyecektir. ····-F. T. C. §ehrimize geliyor 

Maearistamn ve merkezi Avrupamn 
en kuvvetli taktmt olan Ferensi Varu§. 
dart rna~ yapmak iizere §ehrimize ge -
lecektir. F. T. C. ilk ma~mt 11 temmuz 
geeesi Taksim stadmda oymyaeakttr. 
lkinci mag 13 temmuzda yaptlaeakttr. 

F. T. C. taktmt 15 ve 16 temmuzdakl 
maglanm Ankarada yapaeakttr. 

Ate§spor §ehrimizde 
!zmir Ate§spor tak1mt, diin ak§am geg 

vakit §ehrimize gelmi§tir. Taktm 15 o
yuneudan miirekkebdir. Kafile reisi, bu 
maga en kuvvetli kadro ile geldik, de -
mektedir. 

Roman: 8 

Fa kat mart aytnm heniiz thnmam'l se· 
rin riizgan Tiirkam iijiittii. Y akasmt ka
patmak isteyen gene ktz fizik kitabmt 
yere dii1iirmiistii. 

Afif egildi ve kitabt yerden alarak 
Turkana uzattl. 

Gene k1z omuzlanm kald1rarak biraz 
geri ~ekilmis ve kendisine bir silah tevcih 
ediliyormu§ gibi kitaba korkuyla bak•yor
du. 

- A man! dedi. T utamam. 
Afif ilkonee anlamadt ve bzm yiizii

ne hayretle baktt. Sonra birdenbire :1atu
lad1. tela! ona Tiirkanm hastahk korku
lanm anlatm.,tl. Afif biliyordu ki Tiir
kan i~in yere .diisen bir maddeye el siir
mek, atesi tutmak gibi birseydi. Giildii: 

- Peki, dedi, eve kadar ben tasmm. 
Fa kat e~de ne yapaeabm? Kitab1 kay
nar suyla yrkayacak mtstn? 

CUl\fHURlYET 

Kamboca kavmi 
Bir Alman gazeteci, <;in Hindistanmdaki hiikiim

darlar mabedinde gordiiklerini anlahyor 
<<Kamboca» ka v

mi, Cin Hindistanin
da ta eski zamanlar
danberi yajtyor; bu 
kavme eskiden «Kh
mer»kavmi diyorlar- · 
dt; sonralan eski i
sllll yenm yemsme 
buakh. Kavim, Haz
reti lsantn dogu~un
dan sonra onuncu ve 
on ikinei amlar ara-
smdaki devrede, 
kiiltiirel yiikseli,in 
en yiiksek mertebe
sine eri~ti. Bu devre
de mimarhk ve p]as
tik san'atJ inki,af e
derek, «Khmer dev
resi» namile tarihe 
ge<;ti. lnki,ah go3-
teren muhtelif san -
at eserlerine $imdi 
Styamda, Cin Hin
distamnda rasgeli -
nir; ancak memleke- Hiikiimdarlar mabedinin goriinii~ii 
tm payitaht! olan (Oturan ~ocuk Giya Long adlt bir yerlidir) 

Angkor jehrinde san'at eserlerinm muhatarahdn. hte, bir molada terlemi! 
bajhealan vardtr. Bugiin Angkor lth- insanm Gtkanp da yere fulatltgi beyaz 
ri bir harabe halindedir. Kamboea' mn eakete, ~ok ge~meden yemyesil bir i~ or· 
ormanlan, tam manasile bir eiingel, bii- man yt!am ktvnla ktvnla sokuluyor. A· 
tiin bu ~hri kaplamtj, oraya gidilen yol- eaba caketteki viicud steakhl\t mt bu so
Jan da <;:alt. ~trpt ve SJk agachklar hemen guk hayvam oraya ~ekiyor? Oy!e ola -
tamarnile ortmii1Liir. Bununla beraber, eak I Tam zamanmda ytlanm sokuldugu
kavim, bir zamanki azamet ve ha~meti 
hallrlar, o hatnayt i~in iGin besler ve 

mabud Siva namma kurulan mabedlerin 
mukaddes zeminine ayak basmak, rna -
bud heykellerinin eteklerine yiiz siirmek 
arzusile akm akm oraya ula~mak i~in ug
ra~tr. Her sene oraya seyahate ~tkan ka
fi!eler, serbest adtm atmalanna sed <;e -
ken stk ~ahhklan her ad1mda bir durup 
a~makla ugrasa ugrasa yorulurlar, ter 
i~inde bunahrlar; buna ragmen ytlmaz, 
yollanndan ~·~az, Angkor ~hrine va

nrlar. GiiGhikle a~ttklan yollar, ertesi se
ne tekrar silinmi1tir; ~alt. ~trpt ~·r~abuk 
biiyiiyerek, eski payitahtm bir sene evvel 
a~tlan yollanm da goriinmez hale getir
mi!tir. Kafileler i~in yaptlaeak jey, her 
sene ayni 1ekilde ugrasmaktu. lnsanlarla 
me.kun olmtyan bu mabudlar ~brine var
manm boy]~ gii~liik!erle ugra~mayt icab 
ettinnesi, onlann arzulanm, gayretlerini 
daima arhnnakta, tazelemektedir. Kam
boea'nm mukaddes yeri, kavmin gonliin
de eanhdu, dilinden dii1mez, <;oeuklara 
anlatdan masallar ana dairdir, biiyiikle -
rin en miihim bilgileri bu jehre aid olan 
bilgileridir. Kamboea'da herkesin haya
linde biitiin bir sene Angkor'un go]ge'i 
uzamr. Oraya gotiiren yollann uzunlugu 
nispetinde ad1m adtm a~t!mast gerek yo!
lar bulundugu diijiiniiliir ve senede bir 
defa oraya varanlar, en biiyiik riiyasmt 
hakikat olmu1 gormekle derin saadet du
yarlar. 

Garbh bir gazeteci, sarkm bu esraren
giz havah muhiti i~erisinde efsanevi bir 
hususiyeti alan kutsi payitaht ~ehrini gor
mek istemis. oniine yerlilerden Giya Long 
isimli bir ~oeugu katmt~. onun rehberli
ginden istifade ederek, bir o, bir de ken
disi Angkor'un tsSIZhgmda yapayalmz do 
la~mt~lardtr. Garbh seyyah, bu seyaha
tini rehberi olan kii~iik yerlinin ziyareti 
tarztnda anlatmaiit tereihle yazlSlna bir 
hususiyet vermegi gozetmi§, <;ektigi re -
simlerde de bu ~oeugu, o dekorlar ara
smda belirtmistir. Mesela, Giya Long 
denilen Karnboca'h ~oeuk, yola diiziilii
yor. Cah, ~trp! ve sair nebat kabilinden 
~eylerin engel olu§lan ~oyle bir tarafa, 
yiiriiyuj, tiirlii hayvanlardan dolaYJ da 

Yazan: Server Bedi 

- Hayu I Kapagmt ve son .ahifesini 
ytrl, kitabt ver bana. 

- Peki. 
Afif kitabm yere degmi§ olmak ihti

mali bulunan ilk ve son sahifelerini ytrtll, 
burujturdu ve uzaklara att1ktan sonra ki· 
tab1 k1za verdi. 

Giilerek yiiriidiiler. 
Be,iktaja gelineeye kadar, Tiirkan, 

~oeuklugundanberi kendis;nden aynlmt
yan bu hastahk korku,unu anlattJ. Hele 
gi~ek, ~i~ek hastahgt! Kendi,inee bu kor
kunun bir ba,langJe tarihi de vard1. On 
bir sene evvel. evlerinde ~ah0an Halime 
isimli bir kadmm on ii~ ya§tndaki giizel 
ktzt ~i~ek hastahgma tutulmustu. Kadt· 
nm yeri yurdu ' olmadtgt igin ktzeagtz 
Tiirkanlann evinde kalmts ve tedavi edil
misti. t§te o zaman Tiirkan berabcr oy
nadtklan bu giizel gocugun hastahktan 

nu goren insan, birka~ ta1 atmakla onu 
tekrar geldigi yere ka~utlyor, sonradan 
bakmtyarak sulma gedrmek rstryecegt 
caket i~erisindeki yt!amn sokmast tehlike
sinden kurtuluyor. Y emye1il i~ orman yt
lam zehirli, lakin mutaamz degildir. 

Angkor ~ehrine yakla,t!dtka. i~ or -
mamn muhtelif yerlerinde mabud hey • 
kellerile karjtlajJhyor. Esasen 1ehrin ~ev
resi, birka~ kilometrelik araziyi ku1at • 
maktadu. hte, gosteri1li, dev ciisseli bir 

mabud heykeli; bu tajtan heykelin kol· 
larile bir ucundan tuttugu gene tajlan ya
pdmJj kahn ve uzun bir ytlan, ytlanlann 
en biiyiigiinden tabii cesamet~e daha ka
hn dei\ilse bile ~ok daha uzun bir yt!an· 
d1r ve mukaddestir. Bu mabud heykeli
nin bulundugu yer, hiikiimdarlar mabedi 

alan Angkor F ath mabedine gidilen taj 
doltli yolun bajlangt~ yeridir. Mukad
des y1lam tajtyan daha kii~iik bayda 
mabudlarm sualandJklan bu ta1 do~li 

yola, «Yt!an lajryanlar yolu» deniliyor. 
Angkor F ath mabedine dogru bu yo! 
iizerinden yiiriiyenler, eger yerli ahali -
denseler, hu1u i~erisinde iirperirler; ya
banct seyahsalar, korkune bir muhitin 
kendisine mahsus eazibesile ruhlannm 

iirperdigini hissederek hem ~ekinir, hem 
de ekzotik muhitin zevkini duyarlar. 
Muhakkak olan yerli ahalinin de, eenebi 
seyyahm da yan yoldan geriye doneme
digi, mutlaka ta miintehaya kadar git

mekten kendisini alamadtgidJr. Sanki ta 
ileride Angkor F ath mabedinin, bu hii
kiimdarlar mabedinin yiiksekligi, uzanan 
golgesile kendilerini kendisine dogru ~·
kip siiriikler. Zaten biitiin bu payitaht 
lthri Angkor, oraya yakla,anlar iizerin

de adeta biiyiileyiei bir tesir yapar; bu 
tesirden stynlmak imkanstzdu, faniler 
i~m bu manevi niifuza tabi olmak mukad
derdir. Oneeden ve sonradan, yakmdan 
del\il de uzaktan, bu tesir bir vehim su
retinde tefsir olunsa bile! 

«Khmer devresi» nin san' at eserleri 
esatiri tajtan figiirlerin tajtdtklan tajtan 
mukaddes yt!an, hiikiimdarlar mabedine 
uzamr ve oraya baeaklan korkudan tit
riyerek yalmayak basan Giya Long ~o-

sonra ne hale geldigini- hem de bu mi:thi1 
illetin biitiin safhalarile beraber - yakm
dan gormii§tii. A man Allahtm ne fark I 
N e korkune fark! Kendisine •11 yapiidJgt 
halde, Tiirkan, o zaman bu hastahgm si
rayetinden o kadar iirkmii§tii ki evde eli
ni hi~bir seye siiremez olmujlu. l§te o kor
ku, bu korku! Hatta sonralan bu kurun· 
tusu arlmJ!ll da: Gene ktz yalmz ~i~ek 
hastahgmdan degil, ihtilatlartm dii§iine
rek alelade gripten bile korkuyordu. 

Be1ikta§ta, Tiirkamn sokagma geldiler. 
Gene k1z evinin kaptstna bir goz atmea, 
birdenbire durdu. l~eriden ~uval!arla bir 
jeyler ~1k1yordu. Tiirkan anladJ. Annesi 
nihayet evdeki fazla iki !i!tenin pamukla
nm da satmi! olaeaktJ. Afifin bu manza
rayt gormemesi ve felaketi anlamamast 
i~in, evin kaptsma kadar gelmf'ini isle· 
miyordu. 0 kojede aynlmak i~:n bile bir 
az dursalar Afifin gozleri kaptya gidebi
lirdi, geriye donmeleri lazJmdJ. 

- Haydi, Afif donelim! dedi. 
Bunu soylerken klzarmtj!I. Afif sebe

bini sormadan itaat etti. Dondiiler ve so
kaktan uzaklajtJiar.. Tiirkan :lcdikodu
dan korktugunu soyledi. Biraz dola,tt!ar 
ve aynldtlar. 

Gene ktz eve geldigi zaman pamukla
n alan adam gitmi~ti. Kap1y1 kederli bir 

Bugiinkii ma~lar 

Ate,spor istanbulda, Fe
ner Ankarada oymyor 

!zmirin Ate~spor takamt, milli klime
deki son ma~lanm oynamak iizere §eh
rimize gelmi~tir. 

Mill! kiime ma~lan fikstiiriinde en 
son vaztyette kalan Ate§spor, bundan 
evvel lstanbulda yap!tgt oyunlarda gos
terdigi siirat ve tahammiil baktmmdan 
nazar1 dikkati eelbetmi§ bir talamd1r. 

lki hafta evvel,!zmirde, Galatasaravb 
yaphgt ma~t biiyiik sayt farkile kaybe
den Ate§sporun, yabane1 bir sahad~ da
ha mii§kiil vaziyette kalmamak i~in cid
dl bir gayret sarfetmesi lftztm gelecek
tir. Miidafaadan ziyade, a~tk bir oyun 
tarZ1 i~inde hayli bocahyan Doganspo
run dii§tiigii mii§kiil vaziyet, ayni sis -
tern oyunla Ate§Spor i~in de ciddi bir 
tehlike olmak igin kafi sebebdir. 

Galatasaraym, gegen hafta Do~an
sporla yaph~t oyun, fazla sayt elde et
mi§ <>lmalarma ragmen muhitte iyi kar
§llanm~ degi!dir. Belki de, mevsimin 
gok ilerilemi§ olmast, bu tutuk ve dola
ytsile bozuk oyunda amil olmakla hera
her, milli kiime §ampiyonlugunun en 
yakm namzedi i~in bu oyun, i§in a§ina
lannca ho§ kar§tlanmadt. 

Milli kiime §ampiyonlugunun, bugiin
kii gidi§le biraz da go! adedile tayin 
edilecegi ihtimali, zihinleri ziyadesile 
me§gul ettigi igin bunun manasmt h~r 
kesten fazla Galatasaraym anlamas1 Ia
ztmdtr. 

Taksim stadmda yaptlaeak bugiinkii 
maga saat 17,30 da ba§lanaeakhr. 

Ankaradaki ma!; 
Milli kiime maglartmn nihayeti yak

la§hgt halde, §ampiyon ~tkacak taktmm 
kat'i ve keskin bir avantaj olarak heniiz 
belli olmamast, bugiin biitiin nazaclan 
Ankarada yaptlaeak Fenerbahge - De
mirspor taktmt ma~ma ~evirmi§tir. 

Fenerin galibiyeti, ingiliz amatorle -
rini yenen bir taktma kar§I ahnmt! bir 
galibiyet olaeak ve milli kiime ma~lan 
dolaytsi!e de Galatasa.raya yarayaeakttr. 

Ayni ihtimal dahilinde, Fenerin mag
JUbiyeti, Galatasarayt yeni bir stkmhya 
sokacakhr. Mill! kiime fikstiiriinde bii
yiik degi§ikliklere sebeb olaeak bu mag, 
muhtelif eepheden tetkik edilmeg~ de
ger <>ldugu i~in senenin en miihim bir 
kar§Jla§mast olarak takib edileeektir. 

tuk, lrl!i ufaklr Budda heykellerinin bir 
arada bulundugu mabed kiiltsinde, arhk 
kendisinde ayakta durmak cesaretini bu

lamaz, dizlerinin bagr ~iiziiliir, ~omelir. 
Bu irili ufakh Buddalar, burada harabc 
1ehrin ayn ayn yerlerinden getirilmi1tir 
ve 1imdi mabedin kii~sinde, mabudlar, 

iGtima halindedir; belki de kendilerine 
inanan insanlann mukadderatJm goriisii
yor, kararlaslmyorlardu I Hiikiimdarlar 
mabedi, Angkor F ath, ig orman agacla
nnm tepelerinden bakan girintili Gtkmtdt 
dokuz kubbesile, Karnboca'hlann odiinii 
koparan mabudlann topland,klan muaz
zam binadu ve mabudlara makar olmaga 
laytk bir yer, bir baktma mabed, bir ba
kuna saraydtr .. 

Giya Long goeuk, daha o yajta bu 
ideal ziyareti yaprnt! olamkla akram GO· 
euklara kar$1 ogiinebilir; bakat, yabnct 

bir seyyahm o mukaddes yerlere girip Gik· 
masma delalet ettiginden, iistelik hatta 

kendisinin de goriindiigii resimler Gektir
diginden dolayt, biiyiiklerin de htsmtna 
ugnyabilir. Lakin, kiiGiiciik aklile fena 

m1 yapmtjhr sanki ~ Kendilerinden ba!· 
kalannea unutulmu! olan eski payitahh, 

biitiin diinyaya tamtmakta Giya Long 
GOeuk rol oynamtshr. 

yiizle a~an annesi oniine bak1yordu. Y er
de pamuk par.;alan vardt. Tiirkan anne
sini izahat vermek i~keneesinden kurtar· 
mak igin: 

- Biliyorum, dedi, adamt gordiim. 
guvalla ... Yammda Afif vardt ... Anla
yaeak diye odiim koptu, onu kaptya ka
dar getirmedim. 

Kadm sesli sesli igini gekti: 
- Haydi, dedi, bu da bir giin, iki 

giin, iiG giin daha siirsiin? Sonra? Os
tiinden silteyi almea kupkuru bir kerevel 
ka!dt. Ostiine iki minder koyabildim. 0-
rada oturaeagtz. 

Tiirkan karanhk ve uzun tajhktan ar
ka odaya dogru yiiriirken, anoesine cesa
re! vermek i~in sesini yiikseltmek ve tok
lajt!rmak gayreti i~inde: 

- Ne yapahm, anneeigim? dedi, 
hasta olmtyahm da, elbet bir garesi bulu· 
nur. Afifle benim bazt tasavvurlanmtz 
var. Gel de anlataytm. 

- Ben ~ar§tya kadar gideyim de ge
leyim. Htnm herif bu saate kadar beni 
bekletti. Verdigi para da para degil, sa
daka. 

Fa kat ktzile beraber arka odaya girdi. 
Tiirkan, ayak iistii, annesine kahve fa

lim, lc!alin miinasebetsizligini, /\fifle be· 
raber i1 aramaga karar verdiklerini an-

24 Haziran 1939 

Hasan gazoz ozii 
$ekerli, limonlu ve meyval! olup HASAN meyva oziiniio evsaftna maliktir. 
$ampaoya gibi lezzetli olup mid~ rahatstzltklanoa §ifahdtr 

iSTiHASIZLffi • HAZIMSIZLIK- SiSKiNLiK- BULANTI- GAZ. SANCI• 
1.\liDE BOZUKLUGU. OiL- BARSAK ATALETi- iNKWAZ- SIKINTI. s!Ntn 

ve biitiin mide ve barsak rahats1zhklarma kar~1 

HASAN MEYVA ozu 
KULLANINIZ. 

Mide i~in ber yemekten sonra 1 - 2 tath ka$tlb yanm bardak su i~inde ve 
miisbil i~in her sabab veya gece yatarken a~ karruna 1 • 2 ~orba ka~Jit 
yanm bardak su i~inde kopiirterek i~melidir. HASAN MEYV A ()ztl' 
Avrupa ve bilbassa lngiliz meyva tuzlarmdan dabs yiiksek oldugu kat'i· 
.vctle sabiltir. Buna ragmen Avrupa meyva ozlerinden be$ misli daba ucuzdur• 
HASAN MEYV A 6zti yalmz bir ttlrlll olup ~ckersizdir ve ~ok koplitiir 

30 iki 
misli 50 Dort 

misli 80 kr. 
Bavburd Belediye Riyasetinden: 

•2500· lira bedeli ke~ifli su projesi pazarltk suretile eksiltmeye 9tka
rtlmt~!tr. Taliblerin eksiltme kanunu ahkammt tamamen ifa ve ;krnale 
mecbur olduklart gibi su miihendis ve miitehasstst olmalan ~arthr. 

Belcdiycler imar birligi fen !=;Ubesinde Ou 11usuSa aid tanzim edilen 
evrakr tetkik etmek yahud ba~ka tafsil:H almak istiyenlerin Ankarada 
Beled!) eler !mar Biiligine, yahud Bayburd Belediye riyasetine miiraeaat
leri ilan olunur. {4300) 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmaslt ve prrlantalt S t N G E R saatlerlnin 

yeni modelleri gelmi~tir. Fiatlart 75 lira ila 500 liradrr. 
- EMSALLERi GiBt ON BES SENE GARANTiL1DtR -

Tajradan taleb vukuunda yeni katalog gonderilir. 
SiNGER SAAT MAC.AZALARI - istanbul Eminonii. Tel: 21964. 

Bayi olm1yan yerlerde SiNGER saatlCTini satmak i~in bayi aranlyot. 

Tiirkkusu istanbul ispekterliginden: 
1- Ge~en sene ve bu sene Tiirkku~una yaz!lan iiyelere kamp i~in ve

sika verileceginden 26 haziran ak&amma kadar (ta~radakilerin mek· 
tubla) miiraeaatleri. 
!mtihanlarmt bitirenler derhal sevkec.ilecektir. (4506) 2-

ZUrra, eklnlerlnl temlzlemek, mahsuiD" 
nU k1ymetlendlrmek mevsiml geldl 

Diinyamn en maruf iki par~ah 10 yere 
aytran 

Tahta Katbur 
Makinalanmtzla ekinlerini teroizle 

Merkez mUmesslllljil: 

B. N. KAZANCiYAN 
Tar1m maklnelerl evl 74 TUnal cad. Oalata ·Istanbul 

lattJ ve terzi kadmdan bazt eli,leri alma· 
yt iimid ettigini de soyledi. 

Annesinin bugday renkli ~ekik yiiziin
de ak§am golgelerini i.;en mahzun ela goz
leri, riizgarda bir an parlay1p sonen kib
rit alevi gibi eanlanmtj, fakat, belki de 
fazla iimid etmenin eesaretsizligile tek
rar kapaklan dii1iik ve yorgun halini al
ml~tJ. Ak1am karanhgmda rengi belli ol
mtyan dagtmk sa~lan, mahzun yiiziiniin 
kararS!z ve kari§tk ~izgilerile garib bir a
henk viieude getiriyordu. Sanki bu sag
ian, bu .;izgileri ve bu ruhu dagttan ayni 
talih riizganydt. Tiirkanm goziine, annesi
nin son giinlerde ineelen boynu ve gozleri
nin altmda o giin gene ~ok a~ladJgtm belli 
eden halkalar da ~arptt. Birdenbire an
nesine kar§J derin bir merhamet duymu!
tu. Onun boynuna sanlmak i<;in ktmJ!
dadt, fakat bu hareketi gormiyen kadm, 
sendeliyen adJmlarla sokak kaptsma dog
ru yiiriimiijlii. Tiirkan, arka odada ke
revetin iistiindeki mindere oturdu. Bir· 
denbire biitiin viieudiinde baygtnhga ben
zer bir yorgunluk duymu~tu. Bogazmt 
si1kin hava tabakalanna benzer bir garib 
tazyik stkJshrryor ve nefes alabilmesi i<;in 
onu stk stk yutkunmaya meebur ediyor
du; gene ktz biliyordu ki, bu, beyne bir 
yengee, boga~a bir akreb, kalbe bir suliik 

gibi yaptjan, iradeyi felce ugratan. viicu• 
dii yiiksek bir yerden dii1mii1 gibi k~r~~ 
ve lapala§tJTan biiyiik kederlerden btr;r 
di. Aglamak istedi, fakat muvaffak 0 a' 
mad1. Bir an, zihni bombo! kalrnll"1• ·u. 
Kulaklannda sehrin uzaktan gelen ug 

tulan vardt: Vapur diidiikleri, tramv•k'l 
u -

<;anlan, arka mahallede oymyan ~oc d 
!ann haykm,lan ve ak1amm hav•"~· ~ 
birer ses kubbesi gibi kabaran, sonra .'r 

denbi~e. ~tkthp dagtlan sa~et se;!erd;: 
Kendmt biT anda biitiin bu dunyantnkk•l 
§tnda sanan Tiirkan, ruhunun rnuva k• 
boslugunda biraz dinlendikten sonra te i• 
rar endi,eler alemine donmii1tii. Annes 

nin soziinii hatuladt: y a birka~ siin !~=~ 
ra ne olaeak? Birka<; giin sonra ... BJrdat 
giin ... Birkar... Bu «birkac» nek• ' . I a• 
azdJ. Her mesele onun i<;inde hallo ~P a· 
caktt. Afif i1 bulacak, kendisi de ~· 1 ~1, 
rak para kazanacakt1. $imdi o kadar '/·;! 

gundu ki bu inktlabm birka~ giinde de~r: 
birkaG ayda bile olabilecegine inanrrt~Yirli 
du. Bir omzunu kaldmp indiren ~10 .di 

t . k d .. .. .. .. Jd' "dt n<Y. 
erzt a m go~u onu~e ge. t. :" Ni\'n 

onun? Kalyopt demt!lerdt gahb•· degil• 
Tiirkam gagtrmt1ti? Maksadt a~'k 
di. varl 

(Jlf~as• 
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Hatay art1k 
(B~taraja 1 lncl sah.lfede! I ~------...... ...,...,..,...,.,...!len anla1ma, hi~bir memleket aleyhine 

Numan MenemencJOglu ile Hatay mli- ino'' nu" hu" kuA met•" miiteveccih degildir. Ancak ltizumu ta-
messilimiz Cevad Ac;1kahnm, Sancak de- hakkuk ettigi takdirde Tiirkiyeye ve 

Y edinci madde, bir gaye etrafmda hir
le§en memleketlerimizin sulh mmtakaSint 
tevsi etmekte serbest olacaklanm goster
mektedir ki, bu da akdetmi1 oldugumuz 

M1s1r Hariciye Naz1r1 
bu ak§am gidiyor 

Abdiilfettah Y ahya diin Bursaya gitt' 
Yalovada 

bulundu 

legesi albay Collet'nin, FranSIZ sefareti tebrik etti Fransaya kar§lhkh bir yardim ve muza-
ba,katibi Roux'nun, Hariciye Yekaleti ____ heret teminine matuftur. asistansm hangi yiiksek ideale miistenid 

oldugunu bir kere daha ispat eder. 

~ehri gezdikten sonra gece 
~erefine verilen ziyafette erkanmm ve yerli ve yabanc1 matbuat Ankara 23 (a.a.) _ Hataym ana 5. Nihai anla,manm ikm~linden evvel 

miimessillerinin ham bulunduklan bu yurda ilhakt miinasebetile Reisl- kar§Jhkh taahhiidlerin mevkii file ge~-
merasimde, vesikalann imzas1n1 miitea - cumhur ismet inoniine Bai\"ekil mesini icab ettirecek 1artlann daha sarih 
klb, Hariciye Vekili Siikrli Saracoglu, doktor Reftk Saydam tarafmdan bir surette tayini de dahil omak iilere, 
ik1 taraf miinasebetlerini sarsm11 olan bu ~ekilen telgrafa Reisicumhur •!•ill- baz1 meselelerin daha denn bir tetkike 
mtselenin arhk tamamile halledilmi1 ol - daki cevabla mukabele etmi§lerdir: ihtiyac gosterdigi her iki hiikumet<;e ka-

dugunu bildirmi1 ve bu neticeye varmak Ba§vekil Dr. Refik Saydam bul edilmektedir. Bu tetkik, halen devam 
ic;in sarfedilmi1 olan mesaiyi sitayi1le ha- ANKARA etmektedir. 
tJrlatarak bu mesaiye i1tirak etmi1 olanla- Hataym ana vatana iltihakm1 ah- 6. 1ki hiikumet Balkanlarda emniyetin 
ra te1ekki.ir etmi~tir. den ifade eden mukaveleyi imzo teesslislinli temin dmek llizumunu dahi 

Siikrli Saracoglu, Masigli'nin daima etmege muvaffak oldugu i~in Cum- tasdik ederler ve bu gayeyi en seri bir 
tekrar etmi1 oldugu bir climleyi, «Hatay huriyet hiiktlmetini hararetle teb- surette istihsal ic;in mli1avere halindedir-

b rik ederim. Milletler aras1 sulh ve 
meselesi, hali ve istikbali zehirliyen If ler. emniyet teminallm, milli §eref ve 
mazi meselesidir.» ciimlesini kaydey!emi§ menfaatle birle§tirmek gibi saglam 7. ;;urasJ mukarrerdir ki, yukanda zik-
ve i1te bu mesele, buglin kat'i surette hal- bir siyaset sayesinde reislik etti()i- redilmi1 alan hlikiimler iki hlikumetin 
ledilmi1 bulunuyor, demi1tir. niz degerli hiikumet, biiyiik mille- herhangi birinin, sulhun takviyesindeki u· 

Hariciye Vekilimiz, nihayet, 1ampanya timizin halis takdirine hak kazan - mumi menfaat ikbzasmdan olarak diger 
kadehini Tiirk • Frans1z dostlui!u §Oreh- ml§hr. hlikumetlerle anla,malar akdetmesine 
ne kaldnm11 ve sozlerini 1oyle bitirmi1tir: !SMET !NON!} mani degildir.» 

«- Bu dakikada Tlirk • F ran"z Ba1vekil Dr. Refik Saydam tara- Aziz arkada1lar, birinci maddesinde iki 
dostlui!una i~iyorum. Pek yakmda da ftndan <;ekilen telgrafm metni a§a- memleket arasmdaki giirii1 birligi ve mii-
Tlirk. Frans1z ittifakma i~ecegiz.» gJdadtr: talea edilen siyasi vaziyetin ayni 1ekilde 

Fran sa bliylik el~isi Masigli, verdigi Reisicumhurumuzun yiice katma muhakeme neticesinde, mii1terk taahhlid-
cevabda, Hatay i~inin kat'i surette halle- Y ALOVA !ere girilmek karan verilmi~ oldugunu ifa-
dilmesinden duydugu zevki tebariiz ettir- ~imdi toplanan !era Vekilleri de etmekle. Tiirkiye ve Fransa son za-
mi§, 0 da bu hal j1inde bezlolunan gay • Heyeti, Biiyiik ve Aziz ~eflerinin manlann hadisatmda sulhu tehlikeye dli-
retlere ;

1
aret ederek bu arada bilhassa giisterdigi yolda ve yiiksek dirPk • 1liren ve kendi emniyetlerine miiteveccih 

N 
tifleri dairesinde Hatay davasmm · k" fl 1 

Hariciye Katibi Umumisi uman Me - m I§a ar gosteren manzara an ayni sulh-Tiirkiye Cumhuriyeti lehine nib.a-
n•m•ncJ"og"lundan sita-"•le bahsetmi1 ve severlik mefkiiresi ve ayni korunma vazi-~ ~ J •v yet bularak, yirmi senelik bir ay-
F ran sa ile Tlirkiye arasmdaki samimi n!Jktan sonra, gene biiyiik Tiirk vl· fesile muhakeme ettiklerini gostermekte-
dostluga emin bulunan F ransJZ hiikume· tanma kavu§masJm iniac eden mii- dirler. 
tinin gosterdigi anla1ma zihniyetini de zakerelerin neticelendigini ve ha- lkinci madde, beyannamenin istihdaf et-
aynca kaydeylemi1tir. ztrlanan mukavelenin ve merbuta- tigi hususlarda ge~ici bir te§riki mesaiyi 

Massigli, nihayet, Reisicumhur lsmet bnm yiiksek tasviblerine iktiran e- degil, hakiki hedefin uzun vadeli bir bir-
fnonlinlin Parti kurultaymda soyledigi den 1ekilde Fransa biiyiik el~isi!e le1mede mlindemic aldugunu kabul ve tes-
nutukta Tiirk • F ranSJZ miinasebetlerini imzalandtgmt sevincle arza beni pit eden ve kat'i muahedeyi yakm bir ati-

memur etti. d k"d k h k alakadar eden bir climlesini, «Hatay i1i- e a I aranm gosteren bir ii lim ifa-
nin hallinden sonra F ransa ile Tlirkiye Yiiksek itimadlanna mazhar bu- de ediyor. Bu miinasebetle arzetmek iste-
arasmdaki yakmh~1 hi~ir kuvvet bozm1- lunmakla miibahi olan Ba§vekiliniz rim ki, Tlirkiye ile lngiltere arasmda ol-

~ ve !era Vekilleri Heyeti azast, teb- d 
Yacakllr." ciimlesini hahrlatml' ve ka • ugu gibi Tlirkiye ile F ransa arasmda da " ' riklerini ve tazimlerini arzederken. 
dehini iki millet arasmdaki yakm dostluk biiyiik Tiirkiyenin ve Cumhuriyet kat'i ve nihai anla1mamn hamhklan slir-
§erefine kaldirmJ§tlr, rejiminin Biiyiik $eflerinin paha atle inki1af etmekte ve bu vrsikalann tan-

1ki hlikumet mlimes.illerinin bu samimi bi~ilmez sevk ve idaresi alhnda zim ve ikmali kuvvei karibeye gelmi1 bu-
temennilerine, merasimde ham bulunan· daima ileriye ve daima iyiye gide- lunmaktadiT. 
lar da kadehlerini kaldtrarak candan i1· ceginden emin olarak bir kere da- Beyannamenin lic;lincii maddesi, feyizle 
tirak eylemi§lerdir. ha en kalbl baghhklanm sunar!ar rinden biitiin sahildarlann ayni ve~hile is· 

ve lutfen kabuliinii rica ederler. t"f d t I · · "d I b"ld"" · · Akd · Numan Menemencioglunun I a e e me enm I ea I JgimJz emz 

Verdl
·;;,· r"zahat Hayahmm en mes'ud bir hahraSI havzasmda, taarruzdan dogabilecek ihti-
• olarak yapbj!1m bu vazifeden doia- ]• · · "k" 1 k · b atat 1~10 1 1 mem e etm irbirine tam ve 

Bu kadar samimi bir hava ic;erisinde Y' duydugum 1eref ve huzura niha- ·1 b I 
· · · k b" d yet yoktur, Biiyiik "'efim. 1am1 ir 1eik de yard1m taahhlidlerini ih-

gec;en bu imza merasumnm a a m e, " tiva etmektedir. 

Hariciye Umumi Katibi Numan Mene· Dr. REFt:ii~~~M Demek oluyor ki arkada1lar, Akdeniz-
mencioglu, imza edilrni1 olan rnetinler de dogabilecek tehlikeler ve orada kop-
hakkmda Anadolu Ajansma !U izahat1 lh f den miidevver baz1 pliriizlerin halledil- mas1 me uz ntmalar Tlirkiye ile lngilte-
Vermi~tir: mi1 olmasi hem bize ve hem Fransa hii- reyi oldugu gibi, lngilterenin mlittefikleri 

«- Simdi irnza edilmit olan vesika • kumetine daha muvaf1k goriindligli i~in- alan Tlirkiye ile Fransay1 da bir cephede 
lar, bir anla§rna, bir protokol, iki lahika dir ki bu beyannameyi, esaslan ta may1s yanyana gorecektir. (Aik1!lar, bravo ses
ve bir proseverbal ile iki mektubdan iba· aymdanberi mukarrer olmasma 1agmen, leri.) 
rettir. 1imdi yliksek tasvibinize arzedebiliyorum. Hayati menfaatlerimizin ve emniyetimi-

Bunlann esaslanna gore, 1921, 1926 Menfaatlerimizin, hislerimizle mlite- zin en mlihim cenah1 olan Akdeniz hav-
ve 1930 mukavelelerile tespit edilmi1 o- radii olarak bir~ok noktalarda birle1tigi zasmda iic; milletin te1riki mesaisi, sulhu 
Ian hatti hudud tashih edilmek suretile, F ranSJzlarla, artik en kuvvetli rab1talar arayan bir idealizmin, sulhu bulmasma 
Hatay, Tlirkiye arazisine ilhak olunmak- bizi birbirimize baglam11 oluyor. (Alkl§· matuf, kuvvetli gayretlerinden ba1ka l>ir 
tad IT. Hatayla Suriye arasmdaki hudud, lar). §ey degildir. 
esasen bir Tlirk • FransiZ askeri heyeti Akdenizin iki ucunda ayni sulh gaye· Dordlincii maddede, Tiirkiye. Fransa 
tarafmdan tahdid edilmi1 bulunmak - sinin samimi hadimleri olan Tiirkiye ve O'istansmm hakiki manas1m tebarliz ettiren 
tayd1. Bu tahdid, iki li' noktanm ~ok F ransa, uzun bir kara hududunun brle bir mefhum goriiyoruz. 
ufak bir tashihile yem hududu te1kil baglad1g1 arazideki vaziyet itibarile de Evet arkada1lar, bu beyanname ile gi
edecektir. birbirine yakm, birbirinin kuvvetinden ri1llgimiz taahhiidler, yannki muahedele-

Vesikalann diger hliklimleri, bir tak1m kuvvetlenen ki millet gibi yanyana, bii- rin istihdaf edecegi taahhlidler gibi, yalmz 
emval, hukuk ve menan meselelerinin ylik davada yer almaktad~rlar. (Alkl!- bizim emniyetimizi korumaga matuftur ve 

h II . ·· d · d" lar}. Tu""rk mJ"IletJ"nin idealist vas1flan, h" b" d I t" I h" ·· "h b a me mute an If. '~ 1r ev e m a ey me mutevecc1 ir rna· 
Mukavele, tesdiknamelerin teatisile Tlirk ordusunun kahramanhk destanlan, na bunlarda mlindemic degildir. 

rner'iyete girecektir. F akat, bu tasdikJJa- (alk,,Iar, bravo sesleri) ayni idealimizin Be,inci maddenin mevzuu bahsettigi te
rneler, en gee 23 temmuzda teati edilmi1 biiylik kuvvetle ve biiyiik kahramanhk- maslar, biraz evvel arzetmi1 oldugum gibi, 

H !aria hadimi alan FranSJz milletinin va- f 1· 1 d bulunacakhr. F rans1z askerinin atay1 a a I yet e evam etmekte ve bunlar Tur-
d · Siflan yanmda, muhtemel taarruzlan de- k" t ·1 1 tahliyesi ve F ransJZ makamatmm ev1r ve Iye • ng1 !ere an a1masmm mesnedlerini 

I fetmek gayesile, birbirini ikmal eden iki h 1 d - "b" T leslimi de en gee 22 temmuzda ikma am a 1g1 g1 I, lirkiye • Fran sa nihai 
azmi metanet siitunu halinde dikilmi§ h d · · d edilmi1 olacaktu.» mua e es1nm e ayni ruh ve mana dahi-
bulunmaktadJr. (Aiki•Iar). 1· d 11 · Millet Mecliainde Ba,vekilin ' m e teme erim atmaktadu. 

Tlirkiyenin Fran sa ile birle§mesi, diin-
beyanat1 Beyannamenin altmc1 maddesi, Tiirki-

ya sulhunun nef'inedir ve her tlirlli hasis 
Ankara 23 (a.a.) - Bliylik Millet menfaatten ari olarak bu sulhun muha- ye emniyetinin yalmz Akdenizden gelebi-

rneclisinin bugiinkli toplanhsmda ikinci fazasma yardJm edecektir. (Aikl!lar, bra- lecek tehlikelere kar11 degil, bu emniyeti 
celse a~11dJgl zaman reis Semseddin vo sesleri). alakadar edecek rnmtakalann kaffesinde 
Glinaltay, soz Ba,vekilindir, demi$ ve Aziz arkada,lar, belirmesi muhtemel tehdidlere ve tehlike-
siirekli alkl§lar arasmda kiirsliye gel en Size, ,imdi Tiirkiye _ Fran sa mii,terek I ere kar§l siyaneti istilzam etmektdir. 
Ba,vekil doktor Refik Saydam a§agJda- beyannamesini aynen okuyacak ve bu Muhterem arkada lar, 
ki beyanatta bulunmu,tur: fmattan istifade ederek beyannamenin Malumunuzdur ki, Tiirkiye emniyetinin 

«- Muhterem arkada,lanm, ihtiva ettigi maddeleri ha~iki mana ve bir cephesini kuvvetle tutan ve senelerden 
Ge~en may1s a}'lnm 12 sinde, Tlirki- mefhumlarmda hulasatan tejrih edece- beri feyizli semerelerile sulh davasma bii-

Ye ile 1ngiltere arasmda muhtemel taar - -· ylik hizmetler etmi§ olan Balkan misak1, g1m. 
tuzlara kar11 te1riki mesaiyi istihdaf eden Buglin Pariste Fransa Hariciye Naz1• son goriismelerimizden bir kat daha iti
tnlisterek beyannameyi bu klirsliden oku- rile Bliylik Ekimiz tarafmdan imza edi- mad ve kuvvet bularak <;Jkmis ve bugiine 
Y~rak yiiksek tasvibinize arzetmi! oldu- lecek olan beyanname sudur: kadar oldugu gibi, yann i<;in de esash bir 
~urn zaman, Tiirkiye ile Fran sa arasmda « 1. Tlirkiye ve Fran sa hiikiimetleri, sulh unsuru olarak vazifesine devam et· 
da ayni esasta anlasmalann derdesti mli- birbirlerile s1k1 bir isti1arede bulunmus- mek azmi kat'isini gostermekte bulunmu§-
lakere oldugunu soylemi1tim. lardlf. Aralannda cereyan eden ve halen tu •. (AlkJ§Iar). 

Bugiin huzurunuza, Tiirkiye ile Fran- devam etmekte bulunan mlizakereler, Tiirkiye- Fransa mlijlerek beyanname-
la arasmda mlizakeresi itmam edilen be- goriislerindeki mutad birligi tebariiz et- sinin altmc1 maddesindeki hliklim, bittabi 
Yanname metnini getiriyor ve sulh dava- tirmi1tir. Balkan misakmm akidlerine verdigi hu
Sina yeni ve kuvvetli bir diigiim ilave 2. 1ki devletin, kendi milli emniyetle- kuk ve vezaifi hi<;bir ve<;hile ihlal edecek 
tden bu tesriki mesal senedini millet ve- ri nef'ine alarak karsihkh taahhiidleri ta- mahiyette degildir. 
killerinin yliksek tasvibine arzediyo - zammun edecek uzun miiddetli nihai bir Balkan misaki, Tlirkiye- fngiltere, Tlir 
tum. (AikJslar) anla,ma akdetmeleri takarriir etmistir. kiye- Fransa anlasmalan ile tedahiil gos-

Tiirkiye • F ransa beyanname•i, l,,gil- 3. Bu nihai anlasma akdine intizaren, termeksizin biitlin istiklalini muhafaza et· 
lere hlikumetile kararlastJrmll ve tatbik Tiirkiye hlikumeti ve F ran•a hlikumeti, mekte ve ayn bir sulh amili halinde mev
rnevkiine koymu1 oldugumuz beyanna- vuku bulacak bir terwiiz hareketinin Ak- kiini tutmaktad~r. 
rne metninin harfi harfine aynidir. (Bra- deniz mmtakasmda bir harbe saik olmas1 Beyannamedeki bu madde, herke,in an 
Vo sesleri) halinde yekdigerile bilfiil isbirligi yapma- lamJ§ olacaih ve~hile, Tiirkiye ile Fran-

Biiyiik bir dava ugrunda giri1ilen 1.1li- ya ve yeddi iktidarlannda bulunan biitiin <amn. Tlirkive ile lngiltere arasmda oldu
lekabil taahhlidlerin, iki devlet ve millet yard1m ve muzahereti birbirlerine gaster· <iu p;ibi bu akid ile gozetilen emnivet en
ita.mda tam bir itimad havas1 i<;inde ak- meye ham bulunduklanm beyan ederler. di .. lerini ve hususi vaziyetlerini alakadar 
dedilmesi ve bunun i<;in de arada mazi- 4. Gerek beyanat ve gerek derpi§ edi- ediyor. 

Muhterem arkada,lanm, 
Siyasetinin blitlin inki1aflan, mille6n 

hakiki menfaatlerini dikkatle aramakta, 
memleketin emniyetini teyakkuzla koru
makta mlindemic alan Tlirkiye Cumhuri
yeti hiikumeti, millet vekillerinin yiiksek 
direktifleri ve te1vikkar tasviblerile kendi
ne vermi1 oldugunuz vazifeyi ifaya <;ahs
maktadJr. (AikJ§lar} 

Bu vazifenin bir eserini daha yiiksek 
huzurunza getirdim. Tlirkiye - F ransa 
mli§terek beyannamesi hakkmda a<;Jk rey
lerinizi kullanmamzi rica ederim.» 

Ba§Vekilin bravo sesleri ve slirekli al
klslar arasmda karsilanan bu beyanahm 
mliteak1b birc;ok hatibler soz alm111ar ve 
bu miizakere sonunda a<;1k reye miiracaat 
edilerek beyanat 343 reyle ve mevcudun 
ittifakile tasvib olunmustur. 

Hariciye V ekilimizin nutku 
Ankara, 23 (a.a.} - B. M. Meclisi 

buglin Semseddin Glinaltaym ba,kanlJgin· 
da birbirini mliteak1b iki celse akdeylemi§· 
tir. 1Ik celsenin a<;Jh§lnl mliteak1b reis, 
soziin Hariciye Yekiline aid oldugunu bil
dirmi§ ve Hariciye Vekili kiirsiiye gelerek 
§U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Arkadaslar, 
Gelecek haftamn celselerinden birinde, 

Bliyiik Meclis kendi tasdik ve tetkikine 
arzedilecek bir kanun layihasml bulacakhr. 
Bu kanun layihas1, bir anla1ma, bir proto· 
kol, bir zab1tname, iki lahika ve lie; mek
tubdan ibaret olacakhr. Buglin imza edil
mi§ alan blitlin bu vesikalar Hatay top
raklanmn Tlirk topraklanna kavu§lugunu 
gosteren senedlerdir.» 

Hariciye Yekilimizin bravo sesleri ve 
1iddetli ve slirekli alkl!larla kar§Jianan bu 
beyanahndan sonra ikinci celse a~JidJgJ ~a
man Ba1vekil Dr. Refik Saydam kiirsiiye 
gelerek F ransa ile vaki anla§maya dair 
beyanatta bulunmus ve bunu takiben bir
<;ok hatibler soz alml§lardu. 

M ustakil grupun mutalealart 
Mlistakil Parti Grupu Reisi Ali Rana 

Tarhan da §Unlan soylemi,tir: 
«- Muhterem arkadaslar, 
<;;ok k1ymetli Ba,vekilimiz beyanlarile 

bize Cumhuriyet Halk Partisi hlikumetin!n 
sulhperver, fa kat miiteyakk1z ve miideQbir 
siyasetinin yeni bir eserini bildiriyorlar. 

F ransamn da iltihakile sulh cephcsini 
takviye eden bu eseri grupumuz tamamile 
tasvib eder ve hiikumeti bu isabetli hare
ketinden dolayJ tebrik etmeyi <;ok wefli 
bir vazife bilir. (Bravo sesleri, siirekli al
kl§lar) 

Cevdet Kerimin sozleri 
Cevdet Kerim tncedayJ da §Unlan soy

lemi,tir: 
«- Aziz arkadajlar, biraz sonra kul

lanacagimiZ reyle be1eriyetin halas ve sa
adeti adma tarihe mal edecegimiz bu vesi
kamn siimui ve delaleti hakkmda uzun bir 
izah yapacak degilim. C::iinki bu karara 
varmak i~in aylardanberi milletimiz adma 
ve insanhk adma gerek Parti Grup ic;ti
malannda ve gerekse Meclis mlizakerele· 
rinde her§eyi tasrih, tahlil ve mlizakere 
ed.rek vukuf ile buraya vatmJ§ bulunuyo-
ruz. 

Bundan ba1ka biri fngilizlerle yap!la~ 
antant olmak iizere buglin ikincisile saym 
Ba1vekil Refik Saydamm gayer veciz. sa
rih yalmz bu antantla alakah milletlcre 
degil, biitlin beseriyete vaziyeti izah eden 
miihim bir beyanat yapm11 bulunuyorlar. 
Arhk bunun k1ymetini, slimuliinli ve icab
lanm tahlile hacet yoktur. 

Biliyoruz ki dlinya 1914 tenberi bu
glinlere kadar miitemadiyen ale§, 1st:rab, 
rahats1zhk i~inde idi. Bunu iki safhaya 
aymrsak Bliyiik Harbin ate, kiSmJ oldli
rlicii, zehirleyici, yak edici safahah insan
hgl huzursuzluk i.;inde aciz ve M~ar bi
rakan bir kars1hk mevcud idi. isle bu 
son zamanlarda had vaziyete gelen 
be,eriyeti hakikaten mlihim kat'i i,ir teh
likenin online getiren bu hadise, ilk tehlike 
yolundan sulh ve slikun, insanhk yoluna 
<;eviren Tlirk milleti, Tlirkiye Cumhuri
yeti ve onun hiikumeti olmu§tur. (Bravo 
sesleri). 

Arkada,lar, gec;enlerde mukaddes bir 
glin vesilesile soyledigim gibi burada bir 
noktay1 bir daha tekrar etmek isterim. 
Su. Tlirk milleti su kadar mesaha1 .at· 
hiye iizerinde, §U kadar nlifusla, §U kadar 
bilmem ne ile, cern, tarh kaidelerile iil
~liye gelen bir millet degildir. (Bravo ses
leri). Bizi tarih boyunca boyle miitalea 
etmek gafletine diisen milletler daima al
danml§lardu. (Bravo seslen, alklslar). 
Biz ,ok yliksek riyaziyat dii<turuna sJg
miyan apayn, yerylizliniin en iistlin bir 
milletiyiz. (Bravo sesleri, alkJslar). Bizi 
boyle mlitalea ettikc;e insanl1k daima isti
fade etmi1 ve fayda gormli;tlir. Ve bOyle 
mlitalea ettikee gene istifade edecek ve 
fayda gorecektir. ;;liphesiz biz bununla 
insanhg1 huzur ve slikiina kavu§turacagJz. 

Abdiilfettah Pasa diin Bursadaki gezinti esnasmda Bursa Valisi Refikle bm:ab1ej 

Bursa 23 (Telefonla) - Dost mi· YatkulUbde 
sa fir M1s1r Hariciye N azm Ebelans Ab- Misafir N aZJr dlin gece 
dlilfettah Yahya Pa§a, bu sabah sureti <;1km1j, Yatbuliibe giderek 1erefine 
mahsusada rlikiibuna tahsis edilen «Sus» len ziyafette haZJr bulunmu§tur. 
vapurile 1stanbuldan Mudanyaya hareket 
ederek, 10,30 da Mudanyaya muva;alat 
etmi1tir. 

Yali ve Belediye Reisi evvela vapura 
<;1karak, Hariciye Nazmna «ho§geldiniz» 
demi,Ier, mliteabben iskele meydamm 
dolduran kalabahk bir halk kiitlesi tara· 
fmdan hararetle alk1!lanarak otomobille
re binmi§lerdir. Dogruca <;elikpalasa incn 
misafirler, bir miiddet istirahatten sonra 
evvela Ye1il tlirbeyi gezmijler, sonra Mu
radiye tlirbesini, Ulucamiyi. Kapah~arjl· 
y1, Merinos ve lpeki§ fabrikalanm ziya
ret etmi1lerdir. 

lpekis fabrikasmda, misafirlere Bursa
om ha1Iras1 olarak ipekli kumajlar tak
dim edilmi~tir. Aynca Belediyemiz tara
fmdan, 1ehir namma iki glizel albiim he
diye edilmijtir. 

Misafirler, <;elikpalasta yemek yedik
ten sonra, Uludaga ~Jkml§iardJr. Ak
!•m 17,30 da ayni merasimle ugurlan
mljlardiT. 

Bizi, yeryiiziinlin biitlin milletleri ~ok iyi 
tamrlar, harb hayatimlzdan tamrlar, sulh 
hayallmJzdan tamrlar, ~ bizirn blitiin 
maddi manevi vaSiflanmlz oldugunu ~ok 
iyi bilirler. Onun i~in dost olanlar bu iis
tiinliikte bulunan bir millete dostluklanm 
insaniyet yolunda ~ok iyi kullamrlarsa, 
keza has1mlar da bizi bu vasJflanmJzla 
daima mlitalea ve daima gozoniinde tu
tarlarsa, gaflete dli1mekten kend.lerini 
korumu1 ve onlar da faydalanmi~ :>lurlar. 
(Alkl!lar) .» 

Misafir Na:r.rrrn beyanatz 
Misafir Nam, Mudanyadan 

ken kendisine ihtisaslann1 sordum. 
dedi ki: 

«- Bugiin oyle bir ~ehir gordiim 
bu, benim iein y1llardanberi bir ideal 
Burada eski Tlirkiyenin canh ,,.;h;," ;a 
derlitoplu bir eser halinde ylizlinden 
dum. F akat bu tarihin yamba~mda 
selen bugiinkii Tlirkiyenin canh imar e
serlerini, aynca TUrk milletinin derin mu· 
habbetine burada da sevincle 1ahid ol• 
dum. Terakki ve umran hareketlenne 

sahne olan Bursay1 pek begendim. Bil
hassa Uludag bana lsvi~rey1 hahrlath. 

Bursa, zengin bir tabiat;n sahibi ol· 
mujtur. 

Tlirkiye ile M1s1r arasmdaki dostane 
miina!lebetlere her giin biraz daha hiz ve· 
rilecegine emin olunur.» 

Dost MISIT Hariciye Nazm, bu ak· 
~am Biikre~' e gidecektir. 

tim izhar etmi§tir. 
Suad Davaz da, Tlirkiye ile F ransa a· 

rasmdakl dostlugun bu suretle bugiin tem
hir edilmesini gormekten duydugu mem
nuniyetini bildirmij ve sozlerini §oylc bi
tirmi,tir: 

Bu anlasmalar hi~ kimsenin aleyhine 
miiteveccih degildir. Bunlar, en sulhperver 
gayeler i<;in imzalanmljhr. 1dealirniz sulh
tur ve bu suretle sulhun idamesinde i§hir
ligi yapm11 oluyoruz. 

Media mu:r.akerelerini takib eden 
A nla,ma hi!; kimaeye muteveccih aefirler 

degildir Ankara 23 (a.a.) - B. M. Mecli • 
Ali Mazhar Coker de bu anla,manm sinin buglin akdettii!i ikmci celse esna • 

bliyiik degerini tebariiz ettirmi1 ve bu an- smda, Ba,vekil Dr. Refik Saydamm 
la,manm yapllmasma saik olan huzursuz- F ransa ile vaki anlasmaya dair beyana
lugu anlatarak demi,tir ki: tile diger hatiblerin sozlermi dinliyenler 

«-Bu anla§ma hi<; kimsenin aleyhi- arasmda, diplomatlar locasmda, ezclimle, 
ne miiteveccih degil, yalmz kendi men- yamnda albay Collet ve bliyiik el<;ilik er· 
sub oldugu zlimrenin menfaatine ve •ul- kam oldugu hal de F ransiZ bliylik el~i!i 
hu miidafaaya miiteveccih bir kombine- Massigli, lngiliz bliyiik el~isi Sir Hughes 
zondur. Bunu hamlay1p buraya getirmis Montgooery, Knatchbull - Hughessen, 
oldugundan dolay1 hlikume~i tebrik ede- Sovyet biiyiik el~isi T rentiev ve Baltan 
rim. Bu anla,ma iki memleketin mi;~a- Antant1 devletlen d1plomatik miimessil • 
sebetleri ic;in, Tlirk milleti i~in haynh ul- leri bulunmaktayd1. 

sun.» B. M. Meclisimn bu celsesi miizake • 
Yerilen bir takrirle miizakerenin kila-

1 

releri, ayni zamanda Tlirkiye ve Anka· 
yeti kabul ve Ba,vekil Saydam1n beya : ra radyo postalarile de ne1redilmistir. 
nah tasv1b olunmu1 ve ruznameye gcc1- A nla,ma munasebetile Bone'nin 
lerek devlet memurlan maa1atmm tevhid beyanat1 
ve teadiilii hakkmdaki kanunun mlizake- Paris 23 (a.a.) - Tlirk • Franm; 
resine devam edJimistir. anla,malannm imzaSI miinasebetile, Ha-

Meclis bu kanunu"n blitlin madJeleri riciye Nazm Bonnet, intransigeant gaze• 
lizerinde birinc1 mti-zakereyi tamamhya- tesine a§agJdak1 beyanatta bulunmu,tur: 
rak pazartesi gi.imi toplanmak iizere i~ti- «- Buglin imzalanan F ranSiz • Tiirk 
maa nihayet vermi11Ir. anla*malan, Tlirbye, F ransa, Suriye ve 

Paristeki imza merasimi Llibnan arasmdaki bai!lan mes'ud bir su· 
Paris 23 (a.a.) - Bugiin iii!leden rette tespit evlemekte ve dostane kom1u • 

sonra saat 18.30 da Hanciye Nezare • luk miina1ebetlerini tanzim etmekted1r, 
tinde hususi merasimle, Tiirk - F ranSIZ Bu anla,malar, bu suretle, Akdenizin 
kar1Ihkh yard1m deklarasyonu Hariciye §ark havzasmm Siyasi istikranna k1ymetli 
N azm Bonnet ve Tiirkiye biiyiik e!cisi bir yard1m getirmektedir. 
Suad Davaz tarafmdan imzalanmi~hr. Tlirk - F raos1z anla,malan, son Ti.irk-

imzayl miiteak1b, F ransa Hariciye 1ngiliz deklarasyonuna muvazi olarak, 
Nazm ve Tiirk1ye bliyiik el~isi radyo ile Yakmsarkta ve Avrupada nizamm ve 
nesredilen k1sa hitabelerde bulunmu,lar- sulhun idamesmde ayni surette alakadar 
d1r. iki devlet arasmda semereli bir i1birligi • 

Bonnet, Tlirk • F ransJZ kar$1bkh yar- ' nin temehni te&kil edecektir.» 
dim deklarasyonunun 12 mayJs tarihli ltalyan mutalealarr 
Tiirk - lngiliz deklarasyonunun tamamile Roma 23 (a.a.) - Hataym Tiirki• 
ayni oldui!unu tebarliz ettirdikten •onra yeye lerkine dan F ranm gazeteleri ta • 
bu Tiirk • Franm kar11hkh yard1m dek- rafindan yap1lan nesnyat hakbnda tef • 
larasyonu, Fransa ile 1ngiltereyi ve di~er siratta bulunan Stefani ajanSI diyor ki: 
taraftan lngiltere ile Tlirkiyeyi birbirine « Y anresmi F rans1z gazeteleri dahi 
baghyan taahhiidle muvazi bir hate Jle- Hataym terkedilmesinin Fransa i~in mu
tinmeyi de istihdaf eylemektedir. demi&- azzam bir kay1b te1kil ettigini bildiriyor
tir. lar. Simdi, halyaya kar;1 olan borcunu 

M. Bonet anlasmamn iki esas noktasma Odemek i~in topraklarmdan bir metre 
i1aret etmi1 ve bu anla1manm hi~ kimsenin murabba1 yerin terkini umumi bir harb 
aleyhine mliteveccih bulunmadigmi bilhas- pahasma dahi reddeden F ransa, halyan 
sa kaydeylemi§tir. F rans1z Hariciye N a- isteklerine daha iyi mukavemet i~in ol • 
zm nihayet, bu suretle sulha yap1lmJs o- duk~a mlihim araZJ fedakarhgma taham· 
Ian yardundan dolay1 bliyiik memnuniye· mlil eylemektedir.» 
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Soldan saga: 
1 - Blr kabm iirtiisii (!kl kellmel. 2 -

Merml, bilytik manall kLSa saz. 3 - Ana
doluda gtizel manasma. kullantllr, duva.r
dakl tertlbattan. 4 - Blr muslkl aleti, ta
~una. 5 - Sa~llll dtlzelten. 6 - Blx ~e§!d 
hastahk, eskl blx ol~ii . 7 - Hatulama, ~ok 
za}'l! viicud. 8 - Sebeh, ters gevlrlrsenlz 
bir yazmm gerlsl olur. 9 - Kalin kafah
llk, ~aymn kurumU4u. 10 - B!r s1tat eda
tmm tersl, blr cln3 derl. 11 - Uzak, yay
rna. 

Yukar>dan WIR!tlya: 
1 - Blr hayvanm bacagt Ukl kellmel. 

2 - Ters ~evlxlr.senlz baz1 memleketlerde 
mukaddes manasma gellr, kareU. 3 - ince 
b!r kuma,, terblyeslnl verme. 4 - Btkan, 
Tlbetl! rahlb. 5 - Meydanda, ordeg!n fer
yadi. 6 - Dava vekili, viicudden c;lkanJar~ 
dan. 7 - Clnin me~hur ~hlrlerinden, eskl 
Romanm me§hur ~hs!yetlerlnden. 8 - ik! 
lu!.r! yanyana, bJr Insane. sonradan taktlan 
lslm: par~an1n tersl. 9 - Bir emir, seslen
me, arkada.§. 10 - Ters cevlr1rsen1z bir cins 
kopek olur, ek.jlm.sl. 11 - Blr har!ln oku
nU4unun ters!, yiiksek yer. 
Evvelld bulmacanm balledilmle ,ekll 

2 ~ 4 l'J ft 7 R !It 1B 11 

JJfarelli 
Vantilarorlerinin 

Meziyeti: Az ceryan sar
federler, bozulmazlar 

Diierlerinden 
daha ucuzdur. 

Toptan ve perakende sabf yeri: 
Galata Voyvoda caddesi 84 Karakiiy Palll.'l k&J11Stnda 

OSMAN TA CIOGLU 

Dahiliye Vekaletinden: 
Amasya kasabasmm 190 hektarhk meskun ve gayrimeskiln sahasmm 

halihazrr hartalarile bunu ,evreliyen 100 hektarhk arazile 290 hektara varan 
sahanm l/4000 mikyash munhanili takeometrelik hartasmm ahm1 i§i ek
siltmiye ~1kanlm1~hr. 

l~in maktu bed.eli 7000 liradtr. 
Eksiltme 30 haziran 939 cuma gunii saat 15 te Amasya Belediye daire

sinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafmdan yap!.lacakhr. 
Muvakkat teminat 525 lirad~r. Eksiltmiye i~tirak edeceklerin vaktinde 

Belediyeler Jmar Heyetinden i~tlrak vesika;, almalan ve bunu teklif mek
tublarma koymalari lbundtr. 

Sartnameler • Amasya • Belediyesinden ve Ankarada Belediyeler lmar 
Heyetinden paraslZ olarak almabilir. 

Tekliflerin tayin edilen giincl.e saat 14 e kadar Amasya Belediye Riya
setine verihnesi veyahud posta ile bu saate kadar giinder!hnesi laztmd1r. 

• 2263 • ( 4195 ) 

Uskiidar asliye hukuk Mkimliginden: 
Kartalda Harman!tk sokagmd!l 41 

No. da oturan Aziz ta.rafmdan Yakaclk
ta Muhacir mahallesinde Miihliben;n e
vinde oturan kans1 Sabahat aleyhine 
a9hjp bo~anma davasmdan dolayt miid
deaaleyhaya gi:inderilen dava istidast su
reti miiddeaaleyhamn ikametgah1 ma -
lum ohnadtgmdan bilil.tebli~ iade edil -
mir; ve mahkemece ilanen tebligat icra
sma karar verilerek bu babdaki dava 
arzuhali suretine 27/9/939 saat 14 te 
mahkemeye daveti mutazammm daveti
ye varakas1 mahkeme divanhanesine ta
lik edilmi§ oldugundan 20 giin zarfmda 
dava istidasma cevab vermek ve y~vmi 
mezk11rda mahkemeye gelmek uzere 
keyfiyet ilan olunur. 

A~tk arttrma He tevkalade salt§ 
1939 haziranm 25 inci pazar giinii saat 

10 da $i~li Samanyolu soka~1 Refikbey 
aparbmanmm 11 No. 11 dairesinde mev
cud muteber bir aileye aid gayet nef;s 
e~yalann a~1k arttlrma ile satllacag,. ilan 
olunur. 

Dokuz par9adan miirekkeb yani vit -
rinli asri yemek oda tak1m1, yiizleri He
reke kum&§l kaph 11 par9a lake salon ta
ktm,, defa yuzleri kadife kaph 3 par9a 
asri salon taktmt, 2 aded muhtelif istil -
Jerde salon tak:tmlan, kadife ve kama~ 
kaph, mahan kaph gayet gilzel asri ya
tak oda taklm1, defa lilke yatak oda ta-

24 Haziran 193~ 

OLiMPOS 
G A Z 0 Z UN U tercih ediniz. 

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

~I~ELERE EL DEYMEDEN 
Asri ve s1hhi ,akllde doldurulur. 

Ba,vekalet istatistik 
Eksiltme ve 

Genel 
ihale 

Direktorliigii 
Komisyonundan : 

1 - AGlk pazarhkla eksiltme ve ihalesi yapllacak olan ve 35 forma tab
min olunan 10 uncn cild istatistik y!lhgmdan 2000 niisha, 25 forma tahmin 
olunan ku<;uk istatistik Yllllj!mdan 40QO - 5000 nusha ve aynca rakamlan 
tiirkGesinin ayni, ba~ltk ve yaztlan Franstzca olan eeb ylllt/lmdan 750 - 1000 
niisha bastmlacakhr. 

2 - Y1lhk IG\n tahmin olunan 1925 lira bedel uzerinden % 7,5 hesabile 
145 lira ceb yllh,ii't i~in tahmin olunan 1125 lira bedel uzerinden % 7,5 ne
sabile 85 lirahk muvakkat teminat vesikas1 vermek laztmdlf. 

Eksiltme 1939 temmuz aymm 10 uncu pazartesi g\inu saat 14,30 da 
Umum Miidiirliik binasmda toplanacak olan Komisyonda ar;llacakhr. Nii
muneler ve ~artname Komisyon Katibliginden istenilebilir. • 2493 • ( 4530 ) 

Buldan Belediyesinden : 
1 - Satm almacak olan 1200 lira bedeli muhammenli 15 beygir kuv

Yetinde bir aded motopomp 28 haziran 1939 r;ar~amba giinu saat 15 te a<;1k 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme Buldan Belediye Encumeni huzurunda yap1lacakhr. Ek
siltmiye i~tirak iGin bedeli muhammenin % 7,5 u alan 90 liranm teminat 
gosterilmesi lb1mdu. 

3 - Fazla bilgi edinmek ve ~artnameyi gormek istiyenlerin hergiln 
mesai saatlerinde Belediyeye milracaatle ~artnameyi bilabedel alabilecekleri 
ilm olunur. ( 4322 ) 

Taksim PANORAMA bahcesinde 
Her ak,am 

Bamiyet Yiiceses 

~c;.~~=~~r Salahaddin Pmar 
Kemant No bar T ekyay 

llaveten: 

ve arka
da,lar• 

SEMiRA MUHAMMED 
izmirde Bunyan Belediyesinden : klmi, glizel bir vitrin, haz1hane, maTo ... l••••••••-••••••••••••••••••••••1 

• 

Esad - ihsan 
Kil9iik Sahleb9io~lu Han 

Cumhuriyet gazetesinin ve biitiin 
ner; riyattmn !zmir bar;bayili~idir. 

Ehven fiatla 
Acele sat1hk ah~ap hane 
lki biiliik ve sekiz odayt muhtevi 

deruou mu~amba dii~eli, mutbah 
iki tulumba bir sarm~ ve m1ktar1 

kiifi bah~esi vanltr. l~indekilere 

I m:~:::;· Harbor hamam sokak 27 
No. bane. 

Goztepede 
Acele sabhk arsa 

Asfalta 50 metre, 1 diiniimden fazla 
denize naztr arsa satJhktlr. Ahc!larm 
Bah~ekap1da Y1ld1z hamammda Kemale 
miiracaatleri. 

Band=a sulh hukuk Mkimliginden: 
Band1rma tiiccarlarmdan olup 19/2/ 

933 tarihinde vefat eden Ahmed oglu 
komisyoncu Osman Nurinin terekesi -
nin tasfiyesine devam olundu~ cihetle 
hak iddia edenlerin tarihi ilil.ndan ihba
ren u~ ay zarfmda e!lerindeki kat'iler; -
mi§ ilamlan ve vesikalarile birlikte 
Band1rma sulh hukuk hakimligine mii
racaatleri liizumu ilan olunur. (18758) 

ken kanape ve koltuklar, orta ve poker 
Bunyan kasabasmm ( 90) hektarhk meskun ve gayrimeskun sahanm masalan, kolonlar, etajerler, resimler 

halihaztr har\asile bunu Gevreliyen ( 60 ) hektarhk arazile ( 150 ) hektara ve yagh boya tablolar, tabak taktmt, ha
varan sahamn 1/2000 mikyash miinhanili takeometrik ha_rtasmm ahm i'i kiki kristal surahiler ve vazolar, asri e-
eksiltm\ye Glkafl'mt~hr. lektrik bronz avizeler, defa Louis XV 

!sin maktu bedeli ( 2500) liradrr. elektrik avizeler, bronz !ngiliz karyola-
Eksiltme 6 temmuz 939 cuma giinu saat 15 te Bunyan Belediye daire- Jar, perdeler, storlar ve tuller, Sahibinin 

sinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapilacaktu. Sesi salon gramofonu , kruvazone biblo-
Muvakkat teminat 187,5 liradtr. Jar, 2 aded buyiik Japan vazolan, Goden 
Eksiltmiye i$tirak edeceklerin vaktinde Belediyeler fmar Heyetind.en demir $oba, duvar saatleri, fotograf ma-

i~tirak vesikas1 almalan ve bunu teklif mektubuna koymalan lilZlmdtr. kinesi, portmanto, mutfak taktmt, ka§-
$artnameler ( Bunyan) Belediyesinden ve Ankarada Belediyeler 1mar polar, havagazi ocag1, yeni halde :nu -

Heyetinden parasiZ olarak altnacal:tll'. §ambalar ve sair bir~ok liizumlu eualar. 
Tekliflerin Iavin edilen gunde saat 14 e kadar Bunyan Belediye Riya- Giizel bir Alman piyanosu 3 pedalli ar

setine verilmesi veyahud pasta ile bu saate kadar giinderilmesi lil.zmul~r. kas1 demir 9aprast telli, Anadolu ve !ran 
( 4575 ) haitian ve seccadeleri (apartJman r1ahi 

I ' · I kirahkttr), pey siire~>lerden 100 de 25 

Istanbul Beledivesi llanlar1 .4111te_.m•in• a•t •al•m••r •. • sa. t••§•p•e§
1
i
1
n•d•ir •. __ , 

T aksitle alman ve res imler in • verg• 

Bina ver!(lSl 
(di:irt taksittir) 

Tanzifat vergisi ve 
tenviriye resmi 
(ik! taks!ttir) 

Arazi vergisi 

taksit zamanlar1 : 
Birinci !kinci 
taksit taksit 

Temmuz Eylul 

Eylui Kanunusani 

UGiincii Dorduncii 
taksit taksit 

TeFinisani Kanunusani aylan 
sonu 

• • 

(iki taksittir) Temmuz Kiinunuevvel • • 
Yo! parast 

(iki taksittir) Haziran Te~rinievvel 

oldugu ve bu taksit zamanlan zarfmda mensub bulundugu Belediye tahsil 
~ubesine muracaatle borcunu odemiyenler hakktnda tahsili emval kanu
nu ahkammm tatbikma zaruret has1l olacaj!t. 

Miikellef olduklan vergilerin tahakkuk ve tahsil miktarlart kayde
dilmek i~in miikellefler yedine verilmek iizere Maliyece haz1rlanm1~ alan 
ciizdanlan Belediye ''er!(i ve resimleri i~!n de kullanmak istivenl~rin 
Malmudiirliiklerinden bu ciizd.anlardan tedarik ederek imla ettirmek iize 
re gene mensub bulunduklan Belediye tahsil ~ubesine miiracaat evle
meleri ilan olunur. (4539) 

- Y ani her giin. 
Sonra, adeta samimi bir lakaydhkla 

sordu: 

- Mi~el'i naSI! buluyorsun i 
- <;:ok enteresan bir adam. 
lzabel, ellerini, miirebbiyenin omuz· 

Ianna koydu. Miistehzi ve miyop gozle
rinde, doot 1efkatine benzer bir mana 
vard1: 

SALACAK- KIZKULE 
Otel - Plaj ve kazinosu 

Salacagm bUyUk piAj1 

Bugun ac1hyor 
Yenl ln'l'a edllen 

600 kabine 
Duhuliye ve kabine 

15 kuru' 
Ehven fiatlarla otel ve 

kazinoda hergiin 
Muzik ve Dans 

vard1r. 

Yenl mUdlrlyet 

goziine belli oluyorl 

lvon'un yiiziinii korku kapladJ: 

- 0 halde, Mi§el size hi<; bir§ey an
latmadJ m1? 

- Elbette anlatmadt cicim. Mi1el 
bi:iyle §ey yapm1yacak kadar kibar a
damdtr. 

ivon'un giizel gi:izleri nemlenmi§ti. 
<;enesi, belli belirsiz titredi: 

-32-
- Dogru soyle. dedi, sev1yor mu

sun? 
ivan irkilerek bu sozii reddetti: 

- Bu yapbgmtz iyi bir§ey degil, de
di. 

- Hay1r, idareye liizum yak. Biter
se gene gonderirim. Hatta, kuvafore da
ha s1k s1k gitmelisin. Y ~'sa gonde:digim 
para yeti}medi mi i 

ivon tela,la cevab verdi: 
- Bilakisl Yeti1mez olur mui Bu

rada masraftm yak. pek aznu harcadtm. 
Madam Blanjars, Slk s1k Bordo'ya git
m eme taraftar degil. 

Sabin'in rakibi, Mad,...,ze! lvon'un yii
ziine, ate~ sa~ar gozlerle bakt,ktan sonra: 

- Ha 1unu bileydin, dedi 0 kaltdk
tan, zaten ba,ka bir.ey beklenmez. Dog
rusunu soy le 1 von, bu kad!ndan hoeylam
yor musun? 

Gene miirebbiye, b.,Jm egdi. bir suG 
itiraf eder gibi kt7ararak cevab verdi: 

- Ne yalan soyliyeyim ... !~endimi 

0 kadar zorJad1g1m haJde Oir turJu lStna• 
mad1m, 1smamiyorum. 

- Memnun oldum. Eger sana bir 
hizmetim dokunduguna kanaatin varsa 
ve bana te~ekkiir etmek istiyorsan, sor" 
dugum suallere dogru cevab ver, yeter. 
Ben ba1ka te~ekkiir istemivorum. 

Gonderdigim sabahhgt hk giydin 
mii 

<;:ocuklarla beraber kahvalh eder
ken giydim. 

izabel. lakayd bir tavnla sordu: 
- Mi1el sabah kahvalttsmda bulunu

yor mui 
- Bazan... Hatta ekseriya diyebili

nm. 
lzabel, bu ciimlenin astl manasmi, gu

liimsiyerek 1oyle izah etti: 

- Ne miinasebetl Saka ediyorsu
nuz. 

Mi~el'in sabtk ni§anhst hafif~e omuz
lanm silkti. 

- Tela, etme, dedi. Mi~el biraz ev-
vel bana her~eyi itiraf elti. 

- lmkam yokl 

- Nir;ini 

Gene ktz, pembele§erek, masum bir 
taV1rla cevab verdi: 

- Bana, miitemadiyen ihtiyath dav
ranmaml tenbih ediyor ... Bakt§lanmt, ta
V1rlanmt idare etmemi her zaman ihtar 
ediyor. 

- Bu tenbihleri stkl tutmuyorsun. 1-
kiniz beraber bulund··gunuz zaman, se
nin Mi1el'i sevdigin, kor kor parmagtm 

lzabel, bu soze mukabele etmek iize
re idi ki, bir ayak sesi i§iterek birdenbire 
irkildi. 

Y apraklann arasmdan bakmak i~;in i
gildi. Mosyii Blanjars'la kanst ge]iyorlar
dt. Miirebbiyeye donerek, tela,la: 

- Kendine gel, dedi, Mi§el'le kans1 
geliyor. Cantmtn iGi Sabin ... Alimallah 
§i§manlamt§. Eskisinden bin kere beter 
olmu§l 

Sonra, kollan ileri dogru uzanmJ§, ba
§1 hayranltgtnl ifade eder bir§ekilde yana 
igik, sevgili dostunu kar§tlamak i,in se
girtti. Sabin'in bayag1 yiiziinde ayni hay
ran ifade canlan1yordu. 

Hararetli ve keskin bir sesle: 

- Sizi gordiigiime oyle memnun ol-

Ankarada Harita Genel Direktorliigiine ~eh.ri 

Ocretle Kartograf Memuru Ahnacakbr 
Aranan evsaf ve ~erait ~unlardrr : 

1 - Turk tabaas1 olmak 
2 - Askerligini vapmak 
3 - Otuz ya~m1 ge~memek 
4 - Orta tahsilini bitirmek 
5 - Yapllacak muayened~ s1hhati tam olmak 
6 - Devlet hizmetinde istihdama mani bir g11na bali bulunmamak 
7 - Harta tersim imtihanmda muvaffak olmak 
8 - imtihan Ankarada Harta Gene! Direktiirlugunde yap1lacakhr. 
9 - Miiracaat 31 temmuz 939 tarihine kadar kabul olunur. 
10- lmtihan ve hususatl saire iGin Harta Genel Direktiirlu/lii Kartograf 

$ubesi Miidiriyetine miiracaat edilmelidir. • 2448 • ( 44.90 )" 

Dahiliye Vekaletinden: 
Bar kasabasmm 180 hektarhk meskiln ve gayrimeskun sahasmm hali

haz~r hartalarile bunu Gevreliyen 60 hektarhk arazi ile 240 hektara varan 
sahanm 1/4000 mikyash munhanili takeometrelik hartasmm alun1 l~i ek
siltmiye ~1kanlm1stlr. 

!~in maktu bedeli 4800 lirad1r. 
Eksiltme 10 temmuz 939 pazartesi !(iinii saat 15 te Bor Belediye d.aire

sinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafmdan yaptalcaktrr. 
Muvakkat teminat 360 lirad1r. 
Eksiltmiye i~tirak edeceklerin vaktinde Belediyeler !mar Heyetinden 

i~tirak vesikas1 almalan ve bunu teklif mektubuna koymalan laz1md1r. 
$artnameler • Bor , Belediyesinden ve Ankarada Belediyeler !mar 

Hcyetinden paras1z olarak almabilir. Tekliflerin tayin edilen J<iinde saat 
14 e kaC.ar Bor Belediye Riyasetine verilmesl yahud costa ile bu saate 
kadar giinderilmesi laz1mdrr. • 2264 • ( 4193 ) 

Yiiksek Miihendis, Y. Mimar, Ressam Aramyor 

T oprak Mahsuller i Ofisinden: 
Merkezde tEknik buroda Ga!t~mak iizere betonarme hesabatmda ve her 

tiirlil proje i&lerinde tecriibeli 2 in~aat miihendisile bir mimar, bir ressam, 
kadrosundaki iicretlerle ahnacakt1r. 

!steklilerin bilfimum vesikalarile Toprak Mahsulleri Ofisine ya &ahsen 
veyahud yazile 25/6/939 tarihine kad.ar miiracaatleri ilan olunur. ( 4393 ) 

dum kil dedi. 
habel, ne§' e ve memnu.niyet sa~an bir 

eda ile mukabele etti: 
- Y a ben! Sizin ~ok yiiksek bir ka

dm oldugunuzu biliyordum. F akat, bu 
kadar samimi bir hiisniikabul gorece!i:ime 
hi~ ihtimal v.ermiyordum Sabin ... Dog
rusu, beni ~ok dost~a kar§tladmtz! 

lki kadmm elleri, hararetli ve dost~a 
bir musafaha ile birle0ti. Elini ilk defa 
~eken lzabel oldu. Sonra, bir adtm geri

leyerek, senelerdenberi ilk defa olarak 
yiiziinii gordiigii arkada01m, i~inde ibli

sane bir memnuniyet sezilen bak:§larile 
yukandan a~ag1 siizdii. 

- Biliyor musun Sabin, dedi, eski

sine nazaran ~ok daha giizelsin! Enda

mmm muntazam ~izgilerini nastl muha

faza edebildin boyle? 

Madam Blanjars'm yusyuvarlak, yagh 

bir viicudii vardt. lzabel' den yedi sekiz 

ya§ daha kii~iik oldugu halde, kendini 

yava1 yava§ senelerin tesirine buakmt§, 

miicadeleye liizum gormemi§, rahavet i

~inde §i§manlamt§, kahnla§ml§ll. Yirmi 

ya§mda iken hakikaten giizel bir lnzd1. 

Mi§el'i elde etmek i~in duydugu 1iddetli 

arzu, ana, lzabel'i maglub edecek kadar 
biiyiik bir gayret vermijti. Simdi, o Ia• 
rihteki giizelliginin kaybmt, iradt ve ce• 
miyet i~indeki vaziyetile teselli ediyor· 
du. 

habel'in §ijmanltgile alay etmek i~in 
soyledigi bu sozlerin hakiki manasm1 an· 
lamam1~ degildi. 

- Bir gene ktz gibi lakndt soy!iiyor
sunuz lzabel. dedi. Eger sizin de Mi1el• 
den, boyle iiG tane ha§an ~ocugunuz ol· 
sayd1, bir kadmm ince viicudlii kalmast
na imkan olmadtgmt anlardtmz. 

- Halbuki siz buna muvaffak ol
mu~sunuz, az1zem. 

lki kadm arasmda cereyan eden bu W 

vimli sozler, Mi§el'in hi~ ha§UOa gitmi· 
yor, onu ir;in ir;in endi,elendiriyordu. 

- Bu iltifatlara salonda devam et· 
seniz daha iyi olmaz mt dersinizi 

Teklifinde bulundu ve iki rakibenin 

kollarma girip yuriittii. Boyiece, o orW 

da, iki kad1n onun kollannda, §atoY' 

dogru ilerlediler. 

!von Mestye, onlann uzakla§mastD1 

memnuniyetle seyrettikten S()nra, tekr•1 

talebesine donerek derse devam etti: 
lArkaSI varl 
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Sa tie bin as I meselesi Otobiis yolsuzluQu, Siirpagob 
ve asri mezarhk i$1eri Yusuf 

isa, 
Ziya 
Sa dun 
Meteos 

Oni,, Tahir 
Galib, Ne,et 
diin tevkif 

Kevkeb, 
Kas1m 

edildiler 

ismail 
ve 

T emyiz dordiincii ceza dairesi, diin muhakemeleri 
bitirdi, iddia ve miidafaalari dinledi 

Denizbankm Fmdtkhdaki Satie binast 
hakkmda bir miiddet evvel Maliye ve 
lkttsad miifetti§liklerince yaptlmasma 
ba~lanan tahkikat lstanbul Adliyesine in
tikal etmi1 ve diin ogleden evve! sorgulan 
miiteaktb tevkifler yaptlrntjltr. lstanbul 
Miiddeiumumisi Hikmet Onat; bu me
sele hakkmda diin ak1am §U izahat1 ver
mi,tir: 

Kararlar 8 Temmuzda tefhim edilecek 
Ankara 23 (T elefonla) T emyiz 

Dordiincii Ceza dairesi bu sabah saat 
1 0 dan ak1am 19 a kadar 9 saat zarfm· 
da akdettigi celselerle otobiis yolsuzlugu, 
Siirpagob mezarhgt ve Asri mezarhk da
valannm muhakemesini ikmal etti. !ddia 
ve miidafaalan dinledt. Ve yalmz karar· 
lanmn tefhimi i~in muhakemeyi ba1ka 
giine buaktJ. Mahkeme heyeti, Mecdi 
Beyde1in riyasetinde te,ekkiil elmtjh. 
!ddia makammda Ba1miiddeiumumi mu· 
avinlerinden Arif Cankaya bulunmaktay
dt. llk olarak otobiis yolsuzlugu davast· 
na balaldt. Su~lu mevkiinde Muhiddin 
Ostiindag ve muavini" Ekrem Sevencan 
bulunuyordu. Ostiindagm avukah Ke • 
nan Orner, Sevencanm avukatt Ismail 
Haklu yerlerindeydt. Kenan Omer soz 
alarak miivekkilini rniidafaaya ba1ladt. 
Sozleri masmda: 

«- Diinyanm en ulu bir Tiirkiiniin 
15 senedenberi iizerirnizde besledigi em· 
niyet ve itirnada her suretle liyakatle miif
tehiriz.» 

Diyerek rniidafaalanna devam etti. 
lddia makammm 2000 sahifelik tahkikat 
evrakile 700 sahifelik fezlekeye istinad 
eden iddianamesini «garib bir usulii mu
hakeme ihdas etmek» le tavsif etti. Miivek 
kiline izafe edilen rneseleleri hirer hirer 
sayarak cevab verdi ve otobiis meselesi· 
nin Istanbul i~in ne demek oldugunu izah 
ederek Belediyenin talimatname yap • 
rnakla serbestii ticareb ihlal ettiginin ileri 
siiriilemiyecegini, zira bu hakkt miinha • 
man Belediyeye verenin kanun oldugu· 
nu, ancak Belediye bu imtiyazt almakla 
beraber te1kilah derhal viicude getirecek 
parast olmadtgt cihetle gene kanunun bir 
hiikmii dairesinde bu i1i ba1kalarma mu· 
ayyen 1artlar dahilinde gordiirdiigiinii 
kaydetti, devamla: 

«- HerJeyden evve1 bir10yi hem mes
ru hem gayrirnejru, hem var, hem yok 
farzetmek manhkla kabili telif degildir. 
T alimatnamenin kanuni olmadtgmt ileri 
siiren makamt iddia, bir miiddet sonra 
neden bu talimatname hiikmii, !U ise tat
bik edilmedi? diye soruyor. Bundan bai· 
ka bu talimatnamenin 52 nci maddesine 
istinaden ruhsatnamelerin istirdadma mu
vafakat eden taahhiidnamelerin almmast 
da su~ olarak goriiliiyor. Talimatname, 
bir mazbata mahiyetinde ne§rolunmu1 
degildir; tatbik icindir. Su~ gosterilen 
fiil, bu talimatnamenin bir maddesine tev
fikan yaptlrntlhT .» 

Muhiddin Ostiindag kendini miidafaa 
etti. Otobiisiin vaktile serbest bir hak ve 
kazanc mevzuu oldugunu, kanunun bunu 
menle inhisar ve imtiyaz 1eklinde beledi
yelere terk ve tahsi~ ettigini, biitiin mu· 
amelatta bu kanuni nokta}'l gozoniinde 
bulundurmak mevkiinde ve mecburiye • 
tinde oldugunu, bu i1in hakiki mahiyetile 
tetkik. edilmedigini ve indi dii1iinceler ve 
kanunun ruhuna aykm bir taktm fikir o
yunlarile ba1ka istikametlere sevk ve ba1· 
ka hii viyetlere irca edilerek deiii>riril
mege cah1tldtgmt soyledi. Ve meselenin 
rnugalita, tenai<uz ve tezvirden tecrid 
edilerek miitaleasile hakikatin meydana 
~tkacagtnt ilave etti. Sozlerine devamla: 
«- hletme 1artlanm imkanm miisaid 

oldugu en iyi derecede emniyet ve nizam 
altma almak kaygusundan ba1ka bir1ey 
dii,iinmemi1imdir. Hila devletce bun a 
mahsus ve biitiin memlekete 1amil bir 
usul ve nizam konulmamtl, bu i1 mahalli 
belediyeler tarafmdan da mevzii olarak 
bir nizama baglamnamt!br. Bir yandan 
bu i1leri zapt ve rapta ahrken biinyesin • 
deki sakathklan bertaraf etmek, bir ta· 
raftan da umumi selamet ve cmniyeti 
~ozoniinde bulundurmak, Vali ve Beledi
ye Reisi stfatile vazifemdi. Bu husustaki 
uzun ve sabtrh gayretlerirn bir takdir ve· 
silesi olabilecek mahtyette iken iddiana· 
mede benim aleyhime hirer ciirii:u ola • 
rak gosterilmi1tir .» 

Muhiddin Ostiindag, meselenin biitiin 
safahahm, yaptlan muameleleri anlatu. 
lstanbulda kendi te~Cbhiisile yaptlan, ha
la tatbik edilen bu talimatnameden baska 
hi~bir yerde hi~ir merci tarafmdan hala 
bir talimatname yaptlmamtl oldugunu 
kavdederken: 

«- Ortada keyfi tabirile tavsif edile
cek hi~bir muamele yoktur. Bilakis hak
ktmda reva ~oriilmii1 karar keyfi kelime
•ile tavsife daha miisteiddir.» dedi ve id
dia makammm hi~bir siibut deliline isti· 
nad etmeden sadece fezlekeye dayandt~t
m ileri siirerek fezlekenin bir memaru 

mahkemeye degt!, hatta Surayt Devlet 
kaptstna kadar gotiiriip btrakabilecegini 
anlattt. Arab Mes'uda kendinden ktdem· 
li miiracaatciler varken tercihan ruhsat 
verdigi iddiasma kar11 da Arab Mes'uda 
yalmz bir i1letme ruhsatiyesi verilmi!. 
Halr.kt ve Saidden aldtgt arabalar i~in 
ruhsatiye verilmemi1 oldugunu, bunun 
lcayden ~bit bulundugunu izah etti. Sa
bur Saminin otobii,..iiliige ba,lamastnt 
1iipheli goren bazt miitalealar dolaytsile 
de: 

«- Otobiis denilen nesne, elden ele 
tedaviil eden bir maddei ticariyedtr. 
Buna herhangi bir vatanda11 sahib ktl • 
maktan menedecek bir maddei kanuniye 
yoktur. Diger otobiislerin i~inde bu i~e 
son senelerde giri10nler ~oktur. Hatta o· 
tobiis sahibleri arasmda i1 hayatma hi~ 
girmemi1, kadmlar da vardtr.» dedi. 
Hangi vazifeyi suiistirnal etmi1 oldugunu 
hila anhyamadtgiDI soyliyen Muhiddin 
Ostiindag, sozlerinin sonunda beraetine 
hiikmedilmesini istedi. 

Vakit ogleyi ge~tiginden muhakeme 
14,5 a btraktldt. Ogleden sonraki celsede 
Ekrem Sevencanm miidafaast dinlendi. 
Ekrem Sevencan da biitiin muameleleri 
ayn ayn anlatttktan ve 1ahidlerin hiivi
yetlerile ifadelerini miitalea ettikten son· 
ra 20 kiisur ytlhk memuriyet hayatmda 
hi~bir 1aibe ile lekelenmemi1 oldugundan 
bahisle mahkemenin adil karanm bekle
mekte oldugunu siiyledi. 

Ekrem Sevencanm vekili Istanbul a· 
vukatlarmdan lsmail Hakkt da sOZ ala
rak memuriyetin verdigi idari icablarla 
ve hi~ir kasd ciirmii olmadan yaptlan bu 
i1lerden dolayt miivekkilinin mahkemey~ 
sevkini dahi kanunsuz gordii. Ekrem Se
vencanm kasd ciirmii tahaklcuk etmemi1 

olduiiuna nazaran beraetine hiikmolun • 
masm1 tabii addetti. Ancak bir ihtimalle 
dahi mahkeme heyeti, mahkumiyet le • 
hinde bulunursa gecmi§teki hali nazan 
dikkate ahnarak ceza kanununun 89 un
cu maddesinin tatbikmt rica etti. Otobiis 
yolsuzlugu muhakemesi bitmi1ti. Gerek 
Muhiddin Ostiindag ~rek Ekrem Se • 
vencan hakkmdaki karann tefhimi tern· 
muzun 8 inde yaptlacakbr. 
Surpagob davasr: 

T emyiz Dordiincii Ceza dairesi, saat 
16 da Siirpagob mezarhgt davasma de
vam etti. Celse ba,laymca mahkemenin 
taleb ettigi bazt mallimata cevab olarak 
gonderilen tezkereler okundu. Bu tezke
relerle Siirpagob mezarltgmtn Istanbul 
Belediyesine intikali i1inde Dahiliye Ve
kaletile Belediye arasmdaki muhabereye 
miiteallik dosya isteniyordu. Cevablar, 
dosyanm bulunamadtgtnt ve bunun Ek
rem Sevencan tarafmdan ahmp iade edil· 
medigini gosterir mahiyetteydi. Bu strada 
Ekrem Sevencan dinleyiciler arasmda 
bulunuyordu. Reis, kendisini davet ede
rek IU suali sordu: 

«- Tahrirabn ashm siz almtjStntz.>~ 
«- Haytr.» 
«- lmzamzla almtl'tntz ?» 
«- Cevabdaki ifade, Hmilen } an • 

h1br. Gerek reis gerek reis muavinine im
za i~in arzedilen kagtdlar, zimmetle tes· 
lim edilmez. Hukuk hleri miidiirii, bu • 
lumnadtgt bildirilen tahriratt bana miita· 
lea ile birlikte ve elden getirmi1tir. Ben 
derkenan yazdtm. Hukuk hleri miidii • 
rii kendisi ahp gitti. Dosyalann benim 
yammda kalmasma imkan yoktur. Hatta 
karar ctkhktan sonra Hukuk hleri mii • 
diiriine bunun Vekalet makammca tas • 
dik edilmesi laztm gelmez mi? diye sor· 
dum. T a.sdika arzedilecek mevaddan de
gildir, dedi. Ben de ihttsasma hiirmet et
tim. Vali Ostiindag da onun ihhsasma 
giivenerek muameleyi Vekalete !(onder • 
mege liizum gormemi1 olacak ... » 

Mesele, Muhiddin Ostiindagdan so • 
ruldu. Eski Vali dedi ki: 

«- Dosyanm kayboldugunu ve orta· 
da olmadtgmt 1imdi haber ahyorum. Bu, 
tamamen yeni bir meseledir. Sadece mu
avinim Ekrem, Umuru Hukukiye miidii
rile gorii1tiigiinii ve i1in tasdik i~in Ve
kalete gonderilmesi liztm olmadtgun ba
na evvelce soylemi1ti. 

Miiddeiumumi Arif Cankaya, Muhid
din Ostiindagdan ii~ noktayt sordu. Mu
hiddin Ostiindag, cevab olarak dedi ki: 

«- Mesaha keyfiyetleri, ii~ dort de
fa yaptlrntlhr. O~iincii hukuk, Birinci 
hukuk, Tapu ve Belediye fen heyetleri 
tarafmdan yaptlan muhtelif mesahalar • 

Su~lularm tecziyeleri 
istenilen maddeler 
Madde 205 - Bir kimse Tarkiye 

devleti hesabtna olarak almaga ve
ya satrMga, yahud yapmaga memur 
oldugu her nevi ewamn a!tm ve "a· 
ttmtndan ve pahastnda ve miktann
da ve yapmastnda fesad kan§ttrarak 
her ne suretle olursa olsun, irtikab 
eylerse be§ scneden w;agt olmamak ' 
azere muvakkat ag1r hapis cezasile 
cezalandtn!tr ve aq seneden on sene
ye kadar riltbe ve memuriyetten 
mahrumiyet cezas> dahi hakmolunu1·. 

Madde 240 - Kanunda yaz1!t h~l
lerden ba§ka her ne suretle olursa 
olsun vazifesini suiistimal eden me
mur, derecesine gore a, aydan a, 
seneye kadar hapsolunur. Cezayt tah
fif edecek sebeblerin vacuda halinde 
bir aydan az olmamak azere hapis 
ve otuz liradan yilz liraya kadar a
gtr cezai nakdi ile cezalandtrtltr ve 
her halde milebbeden veya muvak • 
katen memuriyetten mahrum edilir. 

Madde 339 - Bir memur memu
riyetini icrada tamamen veya kts • 
men sahte bir varaka tanzim eder 
veya hakiki bir varaka?l' tagyir ve 
tahrif eyler ve bundan "dola?l' umu
mi veya hususi bir mazarrat tevellild 
edebilirse a~ seneden on seneye ka
dar agtr hapis cezas>na mahkum o
lur. Eger i§bU varaka saltteligi ispat 
edilmedikqe muteber alan evrak ka· 
bilinden ise ag1r hapis cezaSt be§ se
neden on iki seneye kadar veri!ir. 
Evrakm musaddak sur~tleri kanu • I 
nen zayi olan astllart makamtna ka
im olmak ldztm geldigi takdirde mez- ' 
kur suretler hakktnda as1llan gibi 
muamele olunur. ' I 

dan hicbiri otekini tutmadt. Su dakikada 
mesahalara dair kat'i bir rakam siiylemek 
mes'uliyetini iizerime alacak vaziyette 
degilim. Esasen bu sebebledir ki, muka· 
veleye hususi bir madde kondu. Ermeni 
cemaatine terkolunan muayyen metre 
murabbat sahadan gayri yerlerde indel
mesaha fazla zuhur edecek ktstml arm 
dahi Belediyeye aid oldugu tesptt edildi. 
Garibdir ki, Belediye lehine koydurulan 
bu hiikiim, ~imdi benim i~in bir ciiriim 
gibi ileri siiriiliiyor .» 

Muhiddin Ostiindag, Devlet $urasmca 
muayyen ii~ noktadan liizumu muhake • 
me karan verildigine gore, iddia maka • 
rot tarafmdan sorulan bu sualleri muha • 
keme ile alakah gormedi. 

Bundan sonra Miiddeiumurni e•as 
hakkmdaki miitaleasmt uz.un uzadtya taf
sil etti. Davaya mevzu te1kil eden mad
deleri okudu. Beledtye lehine hiikiim a· 
hndtgt halde vazge~ilerek Ermeni cema· 

atile sulh akdetmek, bu sulhu Dahiliye 
Vekii.letine tasdik ettirerek icra ve tatbik 
mevkiine koymak, ve Ermeni cemaatine 
ferag edilen sahadan bir hmnmn araya 

giren Sabur Saminin eline ge~mesim te
min etmek suretile Muhiddin Ostiindagt 
vazifesini suiistirnal etmi~ telakki etti ve 
240 met madde ile cezalandmlrnasmt is· 
tedi. 

Avukat Kenan Orner, miidafaasma, 
valr.' anm cereyan 10klini tzah ederek bai'" 
ladt. Dedi ki: 

«- Mezarhklann Belediyeye devri 
iizerine Ermeni mezarltgt da Belediyeye 
devrediliyor. Haber alan Patrikhane, 
vermi1 oldugu teminat ak~esi mukabi • 
Iinde te><;ili geri brraktyor. Ayni zaman
da men'i miidahale davast a~t!tyor. Mu
hakeme celseleri akdediliyor. Ermeni 
Patriginin dava a~makta salahiyetsizlii!i 
goriilerek davast reddolunuyor. hte gerek 
$urada, gerek fezlekede Belediyece ka
zamlmtl olarak gosterilen dava ikames; 
salihiyetine miiteallik bir noktadan red· 
dolunan ~u davadtr. Ve salahiyettan ta
rafmdan dava a~tldti!t takdirde kazan:hp 
kazamlamtyacagt bilinmezdi. 0 zaman 
kazamlmt! bir dava mevcud degildtr. 
Nitekim, bunu miiteaktb ii~ Horen kilise· 
si miitevellileri Belediyeyi dava etmi,ler· 
dir. Belediye de Patrikhane aloyhinde 
bir tazminat davast a~m11 bulunuyordu. 
Fa kat tazminat kararmda isabet olma • 
dtgmdan nakzedilmesi tabiiydi. Ciinkii 
davayt a~hgt mada Belediye de bu ar· 
salara sahib olmadtgmdan ayni salahi 
yetsizlik, Belediye icin de variddi,.» 

Celseye bir miiddet fastla verildi. Cel
se acthnca Muhiddin Ostiindag, miida· 
faastna ba1lad:. Hadisenin tarih~esini 
yaplt. Miitevelli heyeti arasmda bulunan 
Ar1ak Siirenyanm Dahiliye Vekiline 
miiracaatle: «Sizi hakem yapaltm» 1ek· 
lindeki teklifi iizerine Vekilin bizzat bu 
arzuhali kendisine havale ettiii;ini, Veki

letten miiteaktben aldtgt telgrafa cevaben 
noktai nazarm1 bir "tahriratla makama 
bildirdigini, mesele iizerinde muhabereler 
yaptldtgtm, Belediye Hukuk Mii1avirinin 
An_karaya gelerek ve Dahiliye ve Ma -
liye ve Evkaf Hukuk Mii1avirlerinden 
miite~Ckkil heyete izahat verdigini kay • 
dettikten sonra miidafaasma §oyle devam 
etti: 

«- Aslmda tarih bulunmtyan, fakat 
7 te1rinisani 936 tarihinde Belediye ev • 
rakmm 934 nurnarasma kaydedilmi§ olan 
bir emir aldun. Davamn sulhan halli, 
Belde ve Belediye menfaatine uygun 
olacagt ~klindeki mctalea1ann Vekii.let
~e de tensib edildigi, sulhun icra5mtn mu· 
vaftk oldugu sarahaten yazthyordu. Bu 
karar, muavinim Ekrem Sevencan tara· 
fmdan usulen Hukulr. hleri miidiirliigiine 
havale edilmi1. davactlarla yaptlan mii· 
zakereler, bunlar tarafmdan idare edil-

«- Denizbank tarafmdn Tesisah E
lektrikiye Tiirk Anonim 1irketinden satm 
ahnan Satie binasmm ahm sattm i1inde 
bir yolsuzluk olup olmadtgt hakkmda 
lktt~d Vekaleti emrile Maliye ve lktt
sad miifetti1leri tarafmdan mii}tereken 
yaptlan tahkikat sonunda hamlanan fez.· 
lekeli tahkikat evrakt, usulen memu~iye
timize verilmi tir. Bu evraka .nazaran, 
Satie binasma !kttsad Vekiletince miite· 
hasmlardan miirekkeb olmak iizere te§· 
kil edilmi1 olan bir heyet tarafmdan 113 
bin 134 lira ktymet kondugu, istimlak 
ktymeti de 106 bin lira bulundugu ve 
bankanm in1aat servisi 1efi miihendis 
tarafmdan 223 bin lira ktymet takdir 
edildigi halde Denizbank tarafmdan bu 
ktymetler nazara ahnmadan, istimlak 
kanunu hiikmii tatbik edilmeden pazar· 
hk suretile 250,000 liraya miibayaa edi
lerek binnetice Hazine 100,000 lirad•n 
fazla bir zarara ugrablrnt§ltr. Ahm sa· 
hm i1inde muamele, Jerans §irketi mii· 
diirile Reasiirans 1irketi avukat tarafla
nndan takib ve tavassutta bulunularak 
ikmal edilmi1. bunlann yaphklan bu i1· 
ten dolaYJ da komisyon namile 12,500 
lira para alrn11 olduklan ve komisyonun 
usulen yiizde ikiyi ge~memesi ikhza e
derken ahnmt§ paraya naz.aran k<'misyo-

mi,tir.» nun yiizde be1i buldugu ve ahm sattm i1i 
Muhiddin Ostiindag, vak1alan dosya· de, Elektrik ve Tiinel 1irketlerine elek

da bulunan resmi evraka miisteniden tes· trik vesaiti temin etmek maksadile te,kil 
pit ettikten sonra mazi ve istikbali ve da· edilmi1 olan Satie §irketinin, Elektrik ve 
ha dogrusu biitiin varhgmm mevzuu bah- Tiinel ~rketlerinin hiikumet~e satm alm
soldugu bu i§te liizumu muhakeme kara· mast iizerine esasen idamei mevcudiyet 
nnm biitiin noktalanna cevab verecegini edemiyecek bir hale geldigi ve tatili fa· 
kaydetti. Sulhnamenin Belediyenin men· aliyete karar verdigi ve aynca N alta 
faa tine oldugunda tsrarla: Vekaletinin istimlake te,ebbiis ettigi bir 

«- Yaptlan fedakirhk, kanunun zamana tesadiif etmi1tir. Nafta Velr.ale
esasen vermedigini almamaktan ibaret • ti, lkhsad Vekaletine 1/ 11 ,'938 tarihin
tir.» dedi. Ve sulh akdi i~in yaptlan te- de yazdtgt tezkere ile Elektrik Umum 
ma$lar ve muhabereler masmda muha - miidiirliigil tarafmda"n istimlakine te§eb
kerneye bir taraftan devam edildigini, biis edil~n Satie binasmtn Denizbank~a 
sulh te10bbiisiiniin iptidaen Belediyenin ; ~atm almrrtak istenildigini bildirerek ban• 
kafasmdan ~tkmadtgmt, bir mes'uliyet kanm miimkiinse bu ahjtan vaz ge~me· 
tevecciih etse dahi, herhalde ~hsma aid sini istemi§, 1kttsad Vekaleti bunun iize· 
olamtyacagmt miidafaalanmn son ktSJm· rine bankaya yazm11 oldugu 8/ 11/938 
larmda tebariiz ettirerek beraetini taleb tarihli tezkere ile bu binayt ne maksadla 
etti. Bu dava da bitmi1ti. Mahkeme bu sabn almak istedigini ve miibayaastna 11e 
husustaki karannt da 8 temmuzda bildi- gibi bir liizum ve zaruret hast! oldu8ut;tu 
recektir. ve boyle bir muamele mesbuk ise ne 
Asri mezarlrk meselesi: safhada bulundugunu sormu§ ve Nafta 

Vekaletinin yaztsmm bir suretini de bag
hyarak bankaya gondermi§tir. Deniz
bank, lkttsad VeHletinin tezkcresini ahr 
almaz ferag muamelesini ~abuklajllTrnl§ 
ve 14/11 / 938 tarihinde bina}'l tefcrriig 
ederek 16/11/938 tarihinde lkttsad Ve
kaletine «Ktsa bir miiddettenberi fili ta· 
sarrufumuzda bulunan binamn bu kere 
muamelei feragiyesi de ikmal edilrni§tir» 
tarzmda cevab vermi§tir. Halbuki ban· 
kamn bina}'l filen i§gal edebilecegi tarih, 
31 / 12/938 olarak tespit edilmektedir. 
Bankanm bu tarihten evvel verdigi ce
vabla «filen tasarrufumuz.dadtr» demesi 
hakikate muhalif beyan mahiyetinde gO. 
riilmii§tiir. 

Asri rnezarhk davasmm Temyizin 
bozma karan iizerine yaptlan muhake • 
mesi de bugiin bitti. Zincirlikuyuda As
ri mezarhk ittihaz edilmi~ olan arsanm 
satm almdtgt 21 /3;934 tarihinde oldugu 
gibi bugiin de Belediye hududu dt1mda 
oldugunu bildiren tezkere okundu. Mu· 
hid din 0 stiindag: 

«- Zincirlikuyudaki mezarhk arsa • 
smm sahn almmasma dair maruzahmt 
tevsik edecek yeni bir vesika takdim ede· 
cegim. Daimi enciimenin pazarhkla a] • 
dtgt 21 mart 934 tarihinde ben Ankafl· 
da idim. lstanbuldan 16 martta aynlmtj, 

22 martta avdet etmi1irn. Su hadisenin 
seyrinde alakam olmadtgma bu da bir 
siibut delili te1kil eder.» diyerek mahke· 
meye buna dair olan resmi tezlr.ereyi l'tr· 
di. 

Bankanm bu binayt depo itti)laz et· 
mek kasdile i§tiraya talib olmasma gore 
denizle ittisalini temin i~in de on taraf
ta bulunan ~ Belediyeye aid olan deniz· 

Muhiddin Ostiindag, bundan 
IU soz]eri soy]edi: 

sonra den dolma arsa ve nhttmm da ahnma• 

«- Saym Miiddeiumurni, ge~en cel
sede: «Boyle valiliiit herkes yapar» de
miller. Kulak mazeretimden dolayt i1it· 
memi§tim. Sonradan muttali oldum. Bu • vesile ile arzedeyim ki, ben huzuru aliniz-
de biitiin hizmel y11lanmm hesabtm de
gil, 13 sene i~inde yapllglm milyonlarca 
muamele arasmda yalmz ii~iiniin cevabt
nt veriyorum. 13 senelik ~ahlffialanmt bu 
adli hadiseden bil'istifade huzurunuzda 
izaha kalkt1arak kendirne bir nevi propa
ganda yapm11 olmaktan teeddiib ederim. 
Sadece, beni 13 sene bu mevkide tutma· 
Ian bu hususta bir fikir verebilir. Istan
bul vilayeti makam sandalyast, dt1and•n 
goriindiigii gibi degildir. Vazife gordii -
giimiiz 1artlar i~inde bu sandalya, bir va· 
liyi her an ipe ~tkaracak bir hususiyet ta
!IT. Ben bajtmda o ipin tehdidile 13 y;] 
ya1adtm. hler arasmda bu kadar miihim
leri oldugu gibi, havaleden ibaret ehem· 
miyetsizleri de vardtr. Viliyetin benim 
mes'uliyetim altmda cereyan eden mu · 
amelatmdan yalmz 938 senesinde 245 
bini ldarei Hususiye ve Belediyeye, 550 
kiisur bioi de Vilayete aid muamelelerd1. 
Polis, jandarma, emniyet i1leri, mechsi 
umumi, enciimeni daimi biit~e i1lerine 
miiteallik malumat, ecnebi devlet ricali-

sma zaruret hast! · oldugu cihetle, §irket, 
bu zaruret icabt olarak nhllmt da ihtiva 
eden arsa}'l Belediyeden sattn ahp bina 
ile birlikte Denizbanka satma k im;.:an· 
lanm ararnt§Sa da, Belediye bu talebe 
yana§rnarnt§hr. Yani arsayt satmarnljhr . 
~u suretle Denizbanktn Belediyeden bi
lahare arsayt sahn alabilecegi de ihtimal 
halinde bulunsa bile pek zaytf bir vazi-

" 

nin korunmast, kar§Uanmast, agtrlanmut 
i§len, miilhakatm tefti1i, P arti ve spor 
i§leri, vilayet i§lenmn hiikumet merke • 
zinde takibi, alelumum te1rifat i1leri ve 
saire ... bu rakamlara dahil degildir.» 

Miiddeiumumi Arif Cankaya, IU ce • 
vabt verdi: 

«- Ge~en giinkii sozlerim. kendile • 
rince yanh§ telakki edilmi, ... Gerek ken· 
disini gerek makamtm kii~iik dii1iirecek 
bir10Y asia hatmmtza gelmez. Diger dos
yada da hilmiinasebe keodilerinin hukuk 
ve idare ilimlerile miicehhez olduklarmt 
tasdik etmi1tik. Kendilerini de esasen bu 
duru§ma miinasebetile tamdtm. Benim 
soyledigim otuz kiisur bin lirahk bir mu
bayaa meselesinde «himiz havaiedtn 
ibarettir» yolundaki miidafaamn dogru 
olmadtgma i~aretti. 

Mezarhk meselesine ge]ince, bunun 

yette kalmi1 ve nhhmla itti$ali olamiyan 
bu binanm maksadt temin edemiyecegi 
meydanda iken bu cihet gozoniinde tu· 
tulmamt~br. Fa kat bank a, zaytf bir ih
timal dahi olsa arsa ve nhttm1 Beledi
yeden almak iimidinde bulunmu1 ve bu 
iimidini tecelli ettirebilmek i9in de ara
ya girmi1 olan miijkiiliin halli i~in bir 
form iii ararnt§ ve banka aleyhinde olmak 
iizere izah edecegim 1ekilde !U formiilii 
bulmu§tur. ~yle ki, Denizbank, arsa 
i~in bina bedeli olan 250,000 liradan 15 
bin lira Ienzi! edecek ve banka Beledi
yeden arsayt 15,00 liradan fazlaya sahn 
aldtgt takdirde fazlast i9in 1irkete riicu 
hakkmt muhafaza edecektir. Bulunan 
form iii budur. F akat, banka in§aat ser· 

visi 1efi miihendis tarafmdan tanz.im e· 
dilmi1 olan ke1if raporunda ise Beledi
yeden miibayaa edilmesi ikttza eden 
mezkur arsa ve nhttm 40,797 lira de
gerinde gosterilmi1tir. Ahm ve sattm 
muamelesinin ikmalinden ve ikttsad Ve
Hleti~ce bu i1in incelenmesi hakkmda 
alakadarlara tebligat yaptldtktan ve i§in 
tahkikine el konulduktan sonra hinalar 
servisinde bulunan Satie dosyast aldmla

rak evvelce bankamn bina ve yapt servisi 
1efi miihendis tarafmdan tanz.im edilmi1 
olan 4/ 8/938 tarihli 223,000 !irahk ke
§if raporu miisveddelerile beraber ytrh· 
larak yerine ayni miihendis tarafmdan 
yaztlan 269,455 liraltk bir ke,if raporu 
konmu1 ve bu rapor eski tarihle, yani 
4/ 8/938 tarihile tanzim ve ayni mii· 
hendis tarafmdan imza ve alakah me
murlar tarafmdan da kezalik imza ve 
havale muameleleri yaptlarak dosyasma 
konulmu§tur. 

~imdi elimize gelmi1 olan bu hamltk 
tahkikab miindericattna gore, memuri. 
yetimiz, Denizbank Umum miidiirii Yu
suf Ziya Oni1, Umum miidiir muavin
lerinde Tahir Kevkeb ile Hamdi Emin 
<;ap, hukuk rnii§aviri avukat lsmail !sa 
Cani1, Htibi umumi Sadun Galib Sav

ct, yapt ve binalar servisi 1efi miihendis 
Ne1'et Kastmgil, meclisi idare reisi Zi
ya Taner, aza ~ahin Giray, Sedad Odiil, 
Reasiirans avukah Attf Odiil, Jera:tS 

~irlr.eti miidiirii Meteos T emel, Reasii· 
rans ikinci miidiirii Malik Kevkeb hak· 
lannda devlet ahm sabm i1lerine fesad 
kan§tmnak suretile menfaat temini, res· 
mi o:_vrakta sahtekarhk ikat, ve vazifei 
memuriyeti suiistimal su~larmdan dava 
a,mt§hr. T ahkikat evrakt Dordiincii Sor· 
gu hakimligine verilmi1 ve bugiin sabah
leyin saat sekiz bu~ukta ba,hyan ve Sor
gu hakimi Sami taralindan yaptlan sor
gu, saat on iki bu~ukta sona ermi§, sor
gulan yaptlrnt§ olan su~lulardan Yusuf 
Ziya Oni§, Tahir Kevkeb, ismail isa 
Cani§, Sadun Galib Savct, miihendis 
Ne,'et Kastmgil, miidiir Meteos Temel, 

Sorgu hakimligi kararile tevkif edilmi1· 
lerdir. Diger sorgulan yaptlan Ziya Ta
ner, ~ahin Giray, Sedad Odiil, Malik 
Kevkeb haklanndaki tahkikattn da ha
kimlik~e gayrimevkuf olarak devamma 
lr.arar verilmi§tir. Dava a~llgtmtz. suclu
lardan mahalli aharda bulunduklan an· 
la1tlan Hamdi Emin <;apia avukat Ahf 
Odiil haklarmda da Sorgu hakimligince 
ihzar miizekkereleri kesilmi1tir. Tahkika
ta devam olunmaktadtr. Mahiyeti mese· 
le bundan ibarettir. Dava a~ttgtmtz su~
lar, Tiirk ceza kanununun 205, 240, 
339 uncu maddelerine uymaktadtr.» 

Miiddeiumuminin bu husustaki beya· 
nail burada bitiyor. Ogrendigimiz.e gore 
Hamdi Emin <;ap Ankarada, Attf 0-
diil de Liileburgazda bulunmaktadtr. Ke
silen ihzar miizekkereleri oralara gonde
rilmi,tir. T evkif edilenler, diin ogleden 
sonra tevkifhaneye gotiiriilerek ye:le§ti
rilmi§ler, diin geceyi orada ge~irmi!ler
dir. Dordiincii S#rgu hakimi Saminin is
ticvablara bu sabah da del'am etmesi 
muhtemeldir. 

. 

Belediye hududu haricinde olmastm ~os
termekle guya demek istiyorlar ki, me -
nafii umo;miye karanna liizum yoktur. 
Kanunun 19 uncu maddesinin 6 net ftk
rast, Belediyeye hiikmi 1ahts stfatile ta -
sarrufa ehliyet hak ve salihiyetini ver • 
mi1tir. F akat bunlan miicerred olarak 
vermi1 degildir. Belediye, bunu bir m • 
zamnameye uydurmakla miikelleftir.» 

Miiddeiumumi, bu noktai nazardan 
miidafaalan varid gormedi. Avukat Ke
nan Orner, Beledtyenin ancak kendi hu
dudu dahilinde istimlak muamelesini tat
bika salahivettar olduiiunu soyledi ve Is
tanbul Belediyesinin Cemi1kezekte istim
like kalkmak hakkt yoktur, dedi. 

Saat 19 u ge<;iyordu. Reis Mecdi 
Beyde1, muhakemenin hitam buldugunu, 
miizakere i~in durusmamn 8 temmuz cu
martesiye bJraktldtgtru tefhim etti . 

• 
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Bugi.in l.l __ i•n•h•isa_r.la•r~•U•m-u•m-•M•u•· d. u.·r.lu.·· g•w u.·n· d• e•n- : _..;1 5 renkli 
kapagt 
tablo 
gibi 

cercevelenecek 
ktymette 
bir san'at 

TER 
Kadm zarafetinin en 

biiyiik dii§mamdJr. 
16 net 
say1s1 

c;:ok . zengm 
mUnderecatla 

t;tktl. eseridir. 

• • 
FiLOZOF RIZA TEVFiK 

J-labrahmn heyecanh taraflanna geldi. 

Bu saytdaki imza 
mevzular 

ve 

REFiK HALID 
NiZAMEDDiN 
KARADAVUD 

NAZiF 
= Veidman affedildi 
= Sempatik olmak hiineri 
= Mehmedcik 

ESKi DOST = Saat mi? Tiiy mii? 
= Kocam1 aldatacag1m 
= Tiyatro habralan 

ESAD 1\IAHI\tUD 
1\IABI\tUD YESARi 
KANDEMiR = Filozof R1za Tevfij:(in hatualon 

= Vatanda$m zevk hiirriyeti ESKi DOST 
SAMi NAFiZ TANSU 
1\rtiNiR Stl"LEYMAN 
iBRAHi:l\I HAKKI KONYALJ 
RAGffi $EVKi 
CEMALEDDiN SERVER 

= Karrmdan nasll ayr!ld1m. ( Hikaye ) 
= $eyhe kurulan tuzak 
= tstanbulda bir Hind ElGisi 
= Paris ile Helen 
= Halkevlerinin san'atkar ~ocuklan 

Bu kadar sec;:me ve giizel mevzulardan ba~ka: 
Ti.irkku$U - Meyva Kiirii - Diyorlar ki - tstediginiz profil'e sahib 

olabilirsiniz - Biiyiimek hakk1 olm1yan kiiGiikler - $iirler - lnsan 
ogullarmm yaphklan - En son mod.a dans elbisesi - Ev kadml'lm bil
mesi laz1m olan alb marifet - Bilmeceden heC.iye hazananlar - Eglen
celi oyunlar - Bulmacalar - AhGiba~I - Sqrgulara cevablar vesaire. 

Her haHa gUzelle,mekte olan ve saym halk1m1zm 
teveccUhUnU kazanan 

<< YENiGUN >> Mecmuas1 
Kii!iibhanenizin en k•ymetli bir koleksiyonu olacakhr. 

Unutmaymu 16 net saytyt ahnu. Ve eksik numaralanntzl 

biran evvel tamamlay1n1Z. 

Arabkir Belediyes inden : 
Arabkir Belediyesi i~in emme ve basma bir aded tulumba mubayaa 

edilecei(inden satmak istiyenlerin katalogunu giindermeleri Han olunur. (4574) 

Bahkesir Orta Okullart 
Satmalma Komisyonundan : 
Tahmini Muvakkat ihale Eksiltmcnin 

Erzakm ad1 AZI <;ogu fiatt teminah tarihi ~ekli 

Ton Ton Lira K. LiraK. 
Kok komi.ir 300 400 30 bir 900 00 10/7/939 Kapah 

1-

2-

tonu pazartesi zarf 
saat 11 de 

Orta okulla~m mayts 1940 sonuna kadar ihtiyaclart bulunan yukand.1 
adt, miktart, teminatt, ihale ~ekli ve tarihini gosteren bir kalem kok 
komiirii on be§ gi.in miiddetle kapa!t zarf usulile eksiltmiye ~tka
rtlmt~tlr. 

Eksiltmive istirak etmek istiyenler §artnameleri Ogretmen okulunda 
hergi.in gorebilirler. Kanunun tarifah dahilinde haz1rlanmt§ olan zarf
larm yuknnda yaztlt ihale giiniinde belli saatten bir saat evveline 
kadar Kiil!iir Direktorli.igiinde miite$ekkil Komisyon Ba§kanhgma 
vcrilmesi ve bu saatten sonra getirilecek zarflarm kabul edilmiyecegi 
ilan olunur. ( 4552 ) 

Genel Giimriik Muhafaza 
istanbul Satmalma 

Komutanhgt 

Komisyonundan : 
1-

2-

3-

Satm almacnk 16 ton birinci benzin ve 10 ton motorinin 10/7/939 pa
zarte~i giinii saat 11 c'.e aGtk eksiltmesi yapiiacaktlr. 
Tasmlanm1~ tutan ( 4990) lira vc ilk tcminah ( 375) liradt!. Evsaf 
ve sartnamesi Komisyondadir. Gori.ilebilir. 
tsteklilcrin kanuni vesikalart ve ilk teminat makbuzlar ile birlikte 
Galata eski tthalat Gi.imriigi.indeki Komisyona gelmeleri. ( 4545 ) 

Beyoglu Tahsilat Miidiirliigiinden : 
Faikin hazincye olan vergi borcunun temini tahsili i~in hissed;m bu

lundugu 356 sicil No.!t !;lafak motoriiniin yart hissesi tahsil! emval kapunu 
hiikiimlerinc gore sahlacaktu. 

Talib olanlarm % 7,5 pey ak~elerile 14/7/939 tarihine _ras!tya1~ cuma 
gi.ini.i saat 15 ten sonra Beyoglu kazast Kaymakamltj:(mda mute~ekk1l !dare 
Heyetine mi.iracaatleri. l 4553 ) 

I Oevlct 

Devlet 

DemiryollarJ i$letme U. Miidiirliigiinden: I 
Demirvollan isletme • 

Umum Miidiirliigiinden : 
1 - Devlet Demiryollan istasyon smtfmda istihdam edilmek iizere mii-

sab•ka ile h.ueket memun namzeC.i ahnacaktlr. 
A - TUrk olmak. 
B - Miisabakaya i~tirak edebilmek i~in orta tahsili bitirmi$ olmak; 
C - Ya~t 18 den a$ai(t ve 30 dan • dahil • yukart olmamak, 
D - Ast:ari bir sene i~in askerlikten muaf olmak, • . 
E - tdaremiz hekimleri tarafmdan yaptlacak sthht muayenelennde 

faal servisde cah~maga mani bir anza ve hastahgt oln:'amak, . 
2 - Mi.i<abakada kazananlar 61 lira ile tavin edtleceklerdtr. Ecnebi li

san'anndan hirine vaktf olanlar 67 lira iicretle a!tnacaklardu. 
3 - Askerli~ini bitirmi~ lise mezunlan imtihanstz olara~ ayni §artla: 

dahilinde a lmarak llr. Bu gibtl erin C.ilek~elerini dogrudan dogruya Umumt 
Mi.idurliige gondermeleri laztmdu. . .. .. 

4 - Miisabaka imtiham 15 temmuz 939 cumartest gunu saat 14 de 
Haydarpa~a Sirkeci, Ankara. Baltkesir. Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, 
!zmir ve Erzurum l~letme Merkezlerinde yaptlacaktu. 

5 - En son miiracaat 10 temmuz 939 cuma giiniine kadard1r. . 
6 - Talibler i$letmclere ve istasyonlara istida ile mii.racaat edecekl~rd1r. 
7 - Kabul $Crait ve evsaft hakkmda daha fazla malumat almak tstlyen-

ler i§letme merkezlerine ve istasyonlara miiracaat edebilirler. •2309• (4234) 

Naklonunacak Ton ba~ma M. 
tuz miktan Sevk mmtakalart nakliye iicreti bedeli Teminah 

Lira 
4,725 
2,700 
1,125 

Ton Kuru~ Lira 
18,000 Karadeniz mmtakalan 350 63,000 
12,000 Akdeniz • 300 36.000 
10,000 Marmaradenizi 150 15,000 
40,000 114,000 
I - 939 mali senesi zarfmda <;an ·c FoGa tuzlalarmdan Karadeniz, 

Akdeniz ve Marmaradenizi limanlarma ct·m'an 40,000 ton tuzun nakli i~i 
5/VI/939 tarihinde ihale edilmediginden yeniden pazarhk suretile eksilt. 
miye konmu~tur . 

II - Her mmhkaya naklolunacak miktar ve muhammen bed.ellerile 
teminatlart yukartda yazihd1r. 

III - Pazarhk 30/VI/939 giinii saat 15 te Kabata~ta Levaz1m ve Mu
bayaat !;lubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktir. 

IV - !;lartnameler hergiin Levaz1m ~ubesi veznesinden ve tzmir. An
kara Ba~mi.idiirliiklerinden 570 kuru$ mukabilinde almabilir. 

V - TaliblE'r gerek iiG mmhka iGin birden ve gerek 1 veya 2 mmbka 
iGin teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akGesi teklif 
edecekleri mmbkava aid miktarlarda olmahd1r. Fiatlar haddi lay1k goriil
d.iigii takdirde 3 mmbka iGin birden yap1lan teklif tercih edilir. 

VI - tstekliler % 7.5 giivenme paralarilc birlikte pazarhk iGin tavin 
edilen giin ve santte % 7,5 giivenme paralarilc birlikte yukanda ad1 gecen 
Komisyona gelmeleri. ( 4182 ) -

I - Sartname ve niimunesi mucibince 20 X 25 eb'admda ( 17) milyon 
rakt mantan pazarhkla satm almacakhr. 

II - Muham'llen bedeli beher bini sif ( 358 ) kuru$ hesabile ( 60,1160 ) lira 
muvakkal teminah ( 4564.50) liradu. 

III - Pazarltk 10/VII/939 pazartesi giinii saat 15 te Kabata$ta Levaztm 
ve Muba:vaat $ubesindeki Altm Komisyonunda yaptlacaktu. 

IV - Sartnameler ve niimuneler hergiin Levaztm $ubesi veznesinden ve 
izmir, Ankara Ba$miidiirliiklerinden ( 304) kuru$ mukabilinde all
nabilir. 

V - tstekliler pazar!tk iGin tayin olunat} giin ve saatte % 7,5 giivemne 
paralaril~ birlikte mezkur Komisyona gelmeleti. ( 4325) -

Cinsi Miktarr Muhammcn % 7,5 Eksiltme 
B. teminat Sekli Saati 

Lira K. Lira K. 
Diiz kapak tahtast 30.000 kg 1200,- 180.- A~tk Ek. 14 
Trifil tahtast 30.000 • 600,- 90.- • • 15 
Kafes tahtas1 25.000 • 875.- 131,25 • • 15.30 
Parca ambalai kag. 12.000 • 726,- 108,90 • • • 16 

I - K"utu fabrikamtzda bir sene zarftnda birikecegi tahmin edilen cins 
ve miktan vukanda yazt!t tahta ve ka/!td parGalan aGtk arttuma ile satlla
cakbr. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlar1, arthrma saatleri 
hi?alarmda gosterilmi$tir. 

III - Artturna 3/VII/939 pazartesi giinii Kabata~ta Levazn;n ve Mu
J;>ayaat Sube.<indeki Ahm, Sa!!$ Komisyonunda vaptlacaktJr. 
~ IV - Niimuneler hergiin Cibalid.e Kutu Fabrikam1zda giiriilebilir. 

V - !stekliler % 15 giivenme paralarile birlikte arthrma i~in tayin 
olun1n gi.in ve saatlerde yukartda adt ge~en Komisyona gejmeleri ilan 
olunur. ( 4229 ) -Cinsi Mik. Muhammen B. %7,5 teminat Eksiltme 

Lira K. Lira K. Sekli Saati 
Kanyak imla makinesi 1 aded 500.- 3.7 50 Pazarhk 14 

• filtresi 1 • 700.- 52 50 • 15 
Mantar makinesi 1 • sif 700.- 52 50 , 15.30 
Kanyak tulumbast 2 • • 1000.- 75 00 , 16 

I - $artnameleri mucibincc yukanda cins ve miktart vazth 4 kalem mal
zeme hizalarmda yaz1h usullerle eksiltmeye knn~u$!ur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlart, eksiltme saatleri vu
kanda yazthdtr. 

III - Eksiltme 6/7/939 per§embc gtini.i K"abata~ta Levazun ve Mubayaat 
~ubesindeki Ahm komisyonunda yap!lacakhr. 

IV - $artr.ameler her giin sozi.i gecen ~beden paras1z almabilecegi gibi 
imh3. makinesi niimunesi de idaremizin likiir fabrikasmd.a goriile
bilir. 

V - Kanyak tulumbast ve mantar makinesi eksiltmesine Marmonier, 
Philipp HI, perkeo seitz Schaffler firmalarmdan maada firmalar 
i$tirak etmek isterse Miiskirat Fabrikalar ~ubesinden vesika alma
ian laztmdtr. 

VI - Miinakasaya i$tirak edecekJcrin %7.5 giivenme paralarile eksiltme 
icin tayin edilen giinde mezkUr komisyona gelmeleri. (4436) - - ---·-

' Sa~ BakJmJ --.. 
Giizelligin en birincl §al"b. 

PETROL NiZAM 
Kepeklerl ve sa~ dokiilmesinl te

davl eden testri milcerreb bir llac
dlt. 

Bebekte sat1llk arsa 
Deniz kenarmda 120 metre murabbat 

bir arsa sahhkhr. Taliblerin Ankara cad
desinde Adalet han 10 numaraya mii -
racaatleri. 

Temlnath 

NACAR Saatlerinin 
Yenl modellerl gelml,tlr. 

F. 12 LiRA 
lsrarla saat~ilerdeo isteyiniz. 

Konya asliye hukuk mahkemesinden: 
Konyanm Ahmedfaki mahallesiuden 

Mustafa o~lu Ahmed Giilbahar tarafm
dan Scydi~ehir kazasmm Alaylar rna -
hallesinden Deli Hac1 Hasan ktzt Fatma 
aJeyhine kartst miiddeaaleyha evini ter
kederek ve fuh~u kendisine san'at itti
haz eylem~ oldu~undan bilmuhakeme 
bo§anmalanna karar verilmesi haklun
da ikame eyledi~i dava iizerine miiddea
aleyha mezburenin ikametgahr mechul 
bulundu~undan dava arzuhali sureti ls
tanbulda miinte§ir Cumhuriyet gazete
sinin 3 haziran 939 tarih ve 4508 numa -
rah niishasile ilanen tebli~ edildi~i hal
de esas davaya cevab vermedi~inden 
muhakeme 28/6/939 ~ar§amba gi.inii sa
at 9 a biraktldigmdan yevrni mezkur 
ve saatta Konya asliye hukuk mahkeme
sine bizzat veya musaddak bir vekil 
gondermesi, aksi takdirde g1yaben mu
hakemeye bakllaca~I davetiye vara!;asi
mn tebli~i makamma kaim olmak iizere 
ilan olunur: (18760) 

istanbul ikinci iflas memurlu~undan: 
Miiflis Bedros ~ahin Ere aid olup 

Mercanda T!~ctlarda 30/9 No. 11 maga
zada bulunan kasket ve makine ve sa ire 
a~tk arthrma suretile 27/6/939 sah gi.inii 
saat 12 de paraya ~evrilecektir. lstiyen
lerin mahallinde haztr bulunmalan iliin 
olunur. (18754) 

DANSTA, 
SPORDA, 

GEZMEDE 
Ter alzl aevdlklerlnlzln ya• 

nmdan uzakla,ttrmaya 
mecbur eder. 

SUDORONO 
PERTEV 

koltuk alb terlemesinE 
~~~~~!:!~!:!'"~• mani olur. Teri kesmez, 

sadece mecrasmt degi~· 
tirir, elbiselerinizi, i~ c;:ama§trlarmtzt c;:iirii· 
mekten, viicudiiniizii ter kokusundan korur 

Dahiliye Vekaletinden: 
Develi kasabasmm 170 hektarhk meskOn ve gayrimeskun sahasmm 

halihaztr hartalarile bunu ~evreliyen 60 hektarhk arazile 230 hektara varan 
sahanm 1/4000 mikyaslt miinhanili takeometrelik harta~mm alum i$i eksilt
miye Gtkanlmi$tlr. 

!~in maktu bedeli 4600 liradu. 
Eksiltme 3 temmuz 939 pazartesi giinii saat 15 te Develi Belediye daire· 

s.nde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafmdan yap1lacaktu. 
Mt'vakkat teminat 345 liradtr. 
Eksiltmiye i$tirak edcceklerin vaktinde Belediyeler !mar Heyetinden 

i~tirak vesikast almalan ve bunu teklif mektubuna koymalan lazimd.tr. 
$artnameJer • Develi , Belediyesinden ve Ankarada Belediyeler !mar 

Heyetinden parastz olarak ahnabilir. Tekliflerin tayin edilen giinde saat 
14 e kadar Develi Belediye Riyasetine verilmesi veyahud posta ile bu saate 
kadar gondcrilmesi laz1mdu. • 2262 • ( 4194) 

Erzurum Valiligin den: 
1 - Erznrumda yeniden yaphnlmakta olan Emrazt Ziihreviye hasta

nesinin 23414 lira 60 kuru~ ke$if bedelli elektrik, kalorifer, sthhi ve yangm 
tesisab i$1eri kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. . 

2 - ihalesi 29/6/939 per$embe gi.inii saat 15 te Hiikumet Konagmd3ki 
Daimi Enciimen Od.asmda yaptlacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 1756 liradu. 
4 - tstekliler eksiltmiye girebilmek i~in ihale giiniinden sekiz giin ev

vel Vilayete miiracaatle ehliyet vesikast almas1 mecbJridir. 
5 - Talibler bu i$e aid ~artname vesalreyi hergiin Vil-.lyet Daimi En

ci.imen !~ kaleminde ve Nafta Mi.idi.irli.igi.inde gorebilirler. 
6 - lst~kliler kanunun 2 ve 3 iincii maddesinde yazth vesikalarla bir

likte teminat ve teklif mektublarmt 32 nci madde veGhile ihale saatinden 
bir saat evvel ine kadar Vilayet Daimi Enci.imeni Reisli.itine vermelerinin ve 
postada vuku bulacak gecikmclerin muteber sayllmtyacagt i!an olunur. 

Orman 

Cinsi 

( 4250) 

Koruma Gene I Komutanhgmdan : 
Beher kilonun 

Muhammen Muvakkat 
Miktan fiatt teminatt 

KiiG Kr. Sa. Lira K. 

lhalenin 
Giinii Saati $ekli 

Sade yag 7000 100 00 526 00 4/7/939 11 Kapah zarf 
Pirin~ 20000 24 25 363 25 5/7/939 14 A~1k eksiltme 
Kuru_fas1,1lye ~000 13 25 198 75 5/7/939 11 • • 

Istanbulda Orman Koruma Talimglihl ihtiyac1 icin yukar1da cins ve 
miktarlart yazth ii<; kalem erzakm ihalesi gosterilen giin ve saatlerde An: 
karada Orman Kcruma Satmalma Komisyonunda yaptlacakhr. Sartnamest 
tstanbulda Demirknp1da Orman Koruma Satmalma Komisyonunda ve ek
siltmesi yap1lacak olan Komisyonda parastz olarak hergiin goriilebilir. I~
teklilerin a~tk ek,iltme iGin muvakkat teminat makbuzlart ve kanun! ·•est
kalarile birlikte mezkur Komisyonda bulunmalart ve kapalt zarf iGin ihale 
saatind.en bir san! evveline kadar teklif mektublarmt vermeleri. ( 4455 ) 

Nigde Vila yet Makam1ndan: 
1 - Nafta kamyonlan i~in • 1100, teneke benzin aGlk eksiltmiye 

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

liradtr. 
3 - Bu benzinler miiteahhidin deposunda kalacak ve ihtiyaca gore 

ahhacakttr. 
4 - Eksiltme 26/6/939 pazartesi giinii saat • 15 • te HiikOmet kona/!t 

i~inde Vilayet Daimi Enciimeni odasmda yaptlacakttr . . 
5 - Eksiltmiye girecekler in • 252 , lira muvakkat teminat vermelert 

laz1mdu. 
6 - ~artname bedelsiz olarak Naf1a Miidiirliij:(iind.e goriilebilir. (4395) 

Ticaret Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
30 ikincite~rin 1330 tarihli kanun hiikiimlerine tevfikan Tiirkiyede i$ 

yapmaga iz!nli bulunan ecnebi $irketlerden Nestle and Anglo-Siiis Holdin!( 
Kompani Limited !svi~re • Anonim • $irketi bu kere miiracaatle: Ti.irki
yedeki mevcud3t ve matlubatmm kaffesini merkezi lsviGrec.e Vevey ~eh
rinde kain Nestle and Anglo-Siiis Kondensed Mtlk Kompani Limited ls
viGre • Anonim , ~irketine temlik ve lstanbulda Ferikoyiinde Arpasuyu 
sokagmda kiiin 27 numaralt fabrikamn emllik ve tesisabm da zikri geGen 
sirkete icar etmi~ oldugundan, Tlirkiyedeki her tiirlii ticari ve smai faali
yetini 1 son kanun 1937 tarihinden it ibaren tamamen tatil eyledigini bil· 
dirmi$ ve lazrm g~len evrakt vermi~tir. Keyfiyet ilan olunur. 

Dr. HORHORUNi 1 Diyarbak1r iskan Miidiirliigiinden: 
Hastalanru aiqama kadar Sir

keci Viyana Oteli yanmdaki mua
yenehanesinde tedavi eder. 

Telefon: 24131 

Zayi - Baker ve Seager Ltd. §irketi 
ve Vital vapur acentalanndan 1938 yth 
Esnc 19 seferli vapurun 12 No. It poh -
~eye aid M.G.P. marka 1392/94 No. h 3 
balya ve 1939 yth Bosnia vapurun 52 
seferli 19 poli~e M.G.P. marka 1404/406 
No. It 3 balya pamuk mensucata aid ik; 
ordinoyu zayi ettim. Yenisini ~tkaraca
~1mdan eskilerin hiikmii kalmacjtgim 
iliin ederim. 

Armine M. Papazy~n 

sal!.ll> vo s=ul!.arnrt: Yunuo Nadi 
11muml nemtltm 14aro eden Yazt lflm 

Mildara, H ih mP' Miinil Ulgen 

Cinsi Mevkii Muhammen Giiveni l ihale !hale !hale !hale 
A dedi bed eli % 7,5 ~ekli tarihi giinii saati 

Tck tip goGmen evi Bismil kazasmm 100 70361 5278 kapah 7/ 7/939 Cuma 11 
Coltepe koyii zarf 

• • • • • Ozmen koyii 50 34256,5 2570 • 8/7/939 Cumartesi 11 
• • • • D. Baku merkezi 100 58082 4357 • 10/7/939 Pazartesi 11 

Matrani koyii 
• • • • • Karaba$ Ko. 50 26721 2005 • 11/7/ 939 Sal! 11 

300 Yekun ... 
1 - Diyarbaktr Vilayeti go~men evleri t~tn kesif, pi'an ve ~artnameleri mucibince mevki ve miktarlart, ke$if 

bedelleri ve ihale giin ve saatleri yukartda gosterilen tek IX koy tipi kerpi~. iskeletli 300 ad.ed go~men evini!l 
in$aalt kapalt zarf usulile eksiltmiye konulmu$tur. 

2 - thale giinleri her koy i~in yukanda gosterildigi ii zere ve suasile 7, 8, 10 ve 11 temmuz 939 gi.inleri saat on 
birdedir. 

3-Eksiltme ve ihale i$leri Diyarbak1r lskan Miidiriyeti binasmda miitesekkil Komisyon tarafmdan yaptlacakttr. 
4 - i:steklilere usulen verilmesi laztm gelen ke$if ve eksiltme, idarl ve fenni $artn~me, plan ve buna mute· 

allik evrak ve tafsilatJ hergi.in lskan Miidiirliij:(iinden alma bilir. 
5 - Eksiltmiye i$tirak edecekl.t!r in kanunda muayyen ve kabule $ayan olan % 750 giivenler ine aid evrakla ehli· 

yetnamelerini ihtiva eden tekllf mektublanm gayet aGik ve okunakh bir surette kapah zarfla miihiirlli olarak ;hale 
saatinden bir saat once Komisyon baskanbgma vererek sua numarall mak_buz almalan liizunm ilan olunur. 

?~93 • ( 4397 ) 



24 Hazlran 1939 . 

MAZON MEYVA TUZU 
iNKIBAZ :a;·~·:~~;·~a; MiDE Haz•ms1zhk, f~i!Jkinlik, bulant1, gaz, 

sane•, mide bozuklu gu, barsak ataleti 
ekf~ilik ve yanmalar1nda ve biitiin MiD E, B A R SA K bozukluklarmda kullan1 n1z. 
HOROZ markas1na dikkat. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutam1yan mUmasil mUstahzarlardan daha 
~abuk, daha kolay, daha kat'l bir tesir icra eder. Yalmz toptan sail~ yeri: Mazon ve Botoo ecza deposu. Yenipostaoe arka.sl No. 31 Istanbul 

11 

SAPiKSIN 
Sar;: diikUlme va kepeklen • 

meslnln iinUne ger;:er. 

DEPOSU. 

Or. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;emberlita~ Peykbane sokak No. 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al~c~~!.!c~k~anlar~c~d~e~~!a!?~la I 
Voyvoda caddesi 44 No, <;mar Han 4 iincii kat 

Zile Belediyesind en : 
1 - Zile kazas1 merkezinde yaptlacak elektrik tesisab ve santral 

binas1 in~aab kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Eksiltme Zile Belediye dairesinde 30 haziran 939 cuma J!iinii saat 

10 da te~ekkiil edecek !hale Komisyonu tarafmd.an vaptlacakbr. 
3 - Bu in~aatm ke~if bedeli ( 47748 ) lira ( 60 ) kuru~ olup muvakkat 

teminatl ( 3582 ) liradu. 
4 - !stekliler birinci zarfm i~erisinde Ticarct Odast vesikasma ve 

mali itibar mektubuna ve Naf1a Bakanhgmdan veya Tokad Nafta Miidiir
liigiinde• miite~ekkil Komisyondan en az sekiz giin once ahnm1~ miiteah
hidlik vesikasm1 ve in~aatm fennl mes'uliyetini kabul etmi~ bir elektrik 
miihendisinin noterlik~e tasdikli bir taahhiidnamesini ihtiva ed.ccektir. ikinci 
zarfm i~inde muvakkat teminat mektubu ile teklif mektubu bulunacakltr. 

5 - !ste!:liler fazla maliimat almak i~in ihaled.cn once hergiin Zile 
Belediyesine ve Ankarada Belediyeler !mar Heyeti Fen Sefli_ilinc ve !stan
bulda Taksim Ayytldtz Palas numara 3 te miihendis Hasan Halid I~1kpmara 
miiracaatle proje ve p!anlart ( 10) lira bedel mukabilinde alabilirlcr. (4181) 

Y apt i~leri tesisab ilam 

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

sisalld•r Kesif bedeli 141,969 lira 21 kurustur. 
2 - Eksiltme 317/1939 pazartesi giinii saat 15 te Nafta Vekaleti Yap1 

ve !mar 1sleri reislij!i Eksiltme komisyonu odasmda kapab zarf usu
lilc yaptlacaktir. 

3 - Eksiltme sartnamesi ve buna miiteferri evrak 710 kuru~ bcdel mu
kabilinde Yapt ve !mar lsleri reisliJ!inden ahnabilir. 
idarclerden ahnml$ vesika raptetmeleri laz1md1r. Bu miiddct zarfm
vakkat teminat vermeleri ve Nafta Vekfiletinden bu ise J!irebilecck
lerine d.air ahnmts ehliyet vesikast ibraz edeceklerdir. Bu vesika 
cksiltmenm yaptlacaj!t giinden en az sekiz giin evvel bir istida ile 
Naf1a Vekaletine miiracaatleri ve dilek~elerine en az bir kalemde 
viiz bin lirahk bu ise benzer bir is yaptJklarma dair i~i yaptlran 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 8348 lira 50 kuru~luk mu
da vcsika talebinde bulunmtyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - Istckliler tcklif mektublanm ihale giinii olan 3/7/1939 pazartesi 
giinii saat 14 e kadar Eksiltme komisyonu rcisligine makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 
Posta<'.a olacak gecikmeler kabul edilmez. •2270• (4190) 

T unceli Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan is: Tunceli Vil~yeti Naztmiye kt~la ve ahm ik

mali insaahd1r. Bu isin kcsif bedeli 32653,83 liradtr. 
2 - Bu ise nid ~artname ve evrak ~unlardtr: 

A - Eksiltme sartnamesi. 
B- Mukavele.~si. - . 
C - Baymdtrhk isleri gene! $artnamesi 
D - Kesif hul-asa cetveli. 
E - Hususi sartname. 
F' - Yap• tsleri umumi ve fenni ~artnames •. 
G - SeridOori. 
H - tstiycnler bu ise aid evraktan yapt i'l)eri umuml ve fenni 

sartnamesile baymdtrbk isleri gene! ~artnamesinden maada
smt 1,5 lira mukabilinde Tunceli Naf1a miidiirliigunden satm 
alabilirl<!r. Yapt isleri umumi ve fennl ~artnamesini ve baym
dtrhk isleri gene! ~artnamesini gormek istiyenler Tunceli Na
fta dairesinde bedelsiz olarak gorebilirler. 

3 - Eksiltme 4/7/939 sah giinii saat 15 te Tunceli Nafta miidiirliigu bi
nasmda kapab zarf usulile yaptlacaktlr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 2449,04 lira muvakkat teminat 
vermesi ve ~sagtdaki vesikalan haiz olup gostermesi lazrmdtr: 
A - ihaleden en az 8 giin evvel Tunceli ViHlyetine miiracaat edc

rek bu ise girebilmek i~in almmts ehliyet vesikas1o 
B - Ticaret ve Sanayi Od.ast sicil vesikas1. (939 senesi). 

5 - Teklifler 3 uncii maddede vazth saatten bir saat evveline kadar Tun
celi Nafta dairesindeki Eksiltme komisyonu reisligine makbuz mu
kabilinde teslim edilecektir. Posta ile gonderlecek mektublarm niha
vet 3 iincii maddede yaz1h saate kadar gelmi~ olmast ve artbrma, 
cksiltme ve ihale kanununa uygun olarak miihiir mumu ile iyice 
kapatilmts olmas1 laztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul ed;J_ 
rnez. (4449) 

Orman Koruma Genel Komutanbgmdan : 
!stanbulda Orman Koruma talimgah1 ihtiyac1 i~in 20,000 kilo bulJ!Ur, 

7000 kilo nohu•i, 6000 kilo kuru iiziim pazarhk suretile almacakhr. EksJ!t
mesi 29 haziran 939 persembe giinii saat lldeAnkarada .Yeni~ehirde Orman 
Koruma Gene] Kcmutanhk binasmdadtr. 

Bulgurun beher kilosunun muhammen bedeli 10, nohudun 10,5, kuru 
iiziimiin 20 kurustur. Muvakkat teminatlan bulgurun 150 lira, nohudun 55 
lira 13 kuru~. kuru iiziimiin 90 lirad1r. !steklilerin yaz1h giinde komisyona 
miiracaat etmelcri Ha.n olunur. (4456) 

Nigde Vila yet Makamindan: 
1 - Naf1a silindirlerinde kullamlmak iizere Nigde istasyonunda tes

lim •artile • 100 • ton kriple maden komiirii a~tk eksiltmiye konmustur. 
2 - Bedeli muhammen heber tonu , 20 • lira hesabile • 2000 • liradtr. 
3 - Eksiltme 26/6/939 pazartesi giinii saat c 15 • te Hiikiimet konagt 

i~inde toplanacak Komisyonca yaptlacakhr. 
4 - Eksiltmiye gelenlerin c150 • lira muvakkat teminat vermeleri la

ztmdtr. 
5 - Sartname bedelsiz olarak Naf1a Miidiirliigunde goriilebilir. ( 4394) 

MAHDUD MES'ULlYETLt 

istanbul Liman Kooperatif ~irketi 
idare Meclisi ReisHginden : 

RlJZNAI\fE: 1 - Denizbank Kooperatif ~irketine iltihak1 temin i~in sir
keth fe,hile tnsf1ycsine karar itas1. 

2 - $irket esas mukavelenamcsinin c 40 • net ,.,addcsi mueibince en 
ar iic orlaktan miirckkeb olmak iizere tasfiye heyetinjn teskil ve iicretlerinin 
tavini. 

Si rkctimizin 2 haziran 939 cuma giinii toplanan fevkalade hissedarlar 
heyt'\i umumiyesindc, ticaret kanununun ·386. net maddesinde yazth ekse
rivet nisab1 has1l olamamt~ ve bu scbeble zikri ge~en fevkalade u~umi heyet 
toplanlls1 12 temmuz 939 car~amba giinii saat on alii bu~uga talik edilm)< 
oldugundan yukandaki ruznamede yaz1h iki maddenin miizakeresile karar 
illihaz: : ~in zikri l!ccen giin ve saatte hissedarlJirtmtzm istanbulda Yolcu 
salonu binasmm ikinci kallnda ·65. numarah odada yaptlacak toplanhya 
ge!mcler1 il&n o!unur. 

Zile ~arhayhgmdan : 
Mahiye 98 lira iicretli Beledive doktorlugu miinhaldir. Taliblerin Sthhat 

ve 1~tirnai Muavenet Vekaletine miiracaat etmeleri ilan olunur, ( 4282) 

Erzurum Valiligin den: 
1 - Erzurum Vilayetinde yeniden yaptlmakta olan ilk okul binasmm 

ikmaii insaatJ kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkanlmtshr. 
2 - Vahidi ktvasl fiat iizerinden muhammen bedeli 65000 liradtr. 
3 - ihalesi 30 haziran 939 cuma giinii saat 15 te Hiikiimet Konagt 

i~inde Daimi Enciimen Odasmda yaptlacaktlr. 
4 - Muvakkat teminah c 4500 • liradtr. 
5 - istekliler eksiltmiye girebilmek i~in ihale giiniinden sekiz giin ev

vel Vilay~te miiracaatle bu isi yapabilecegine dair vesika almast mecburid.ir. 
6 - istPkliler teklif mektublarm• ihale giinii olan 30 haziran 939 cuma 

giinti saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonuna makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4249) 

Muhabere Memuru Aran1yor 
Erganimadeni civarmda Etibank Sark Kromlan isletmesinde ~ahs

tmlmak iizere bir muhabere memuru almacakbr. A~agtda yaz1h ~eraiti 
haiz olanlarm Galatada Bankalar cad<".esinde Giiven hanmm birinci ka
tmda Etibank istanbul Biirosuna miiracaatleri: 

1 - Ticaret lisesi veya lise mezunu olmak. 
2 - Yaz1 makinesile siir'atle yazabilmek. 
3 - Bekar olmak, askerligini yapmts olmak veya iki sene asker

likle alakast bulunmamak. 

~A Hi N 
Sac; 

sabunu 
Ba,lniZ 

ka,•myor 
sa~larm•z 

dokUIUyor 
ve 

kepeklenlyoraa 

$AHiN 
laboratuvar1 

nm 
uzun tecriibeler ne
ticesinde imal et

tigi 3 numarah 

Sat; 
sabunu 

ile bq ytkamantz 
menfaatiniz icabln
daodu. Her yerde 

araym1z. 
Umuml deposu: 
Tarak~1lar No. 10 

$A DiN 
Laboratuvarl 

Trabzon sulh hukuk hakimliginden: 
Miiddei Trabzonda Kundurac•lar cad

desinde manifaturact Mehmed oglu tb -
rahim Ozen tarafmdan miiddeaaleyh $i
ranm Aksipert koyiinden !smail oghl 
Mehmed Kaztm aleyhine a~hiit alacak 
davasmm yaptlmakta olan muhakeme
sinde: Miiddeaaleyhin ikametgahmm 
me~huliyeiine binaen g•yab kara:mm 
ililnen tebligine ve muhakemenin 10/7 I 
939 pazartesi saat 10 a talikma mahke
mece karar verilm~ oldugundan muma
ileyh Ahmed Kiiztmm yevmi mezkiirda 
bizzat gelmedigi ve yahut kanuni bir 
vekil gondermedigi takdirde bir daha 
mahkemeye kabul olunmtyacagt cihetle 
g1yab karannm tebligi makamma '<aim 
olmak iizere keyfiyet gazete ile de ilan 
olunur. (18759) 

,--SATILIK--.. 
Miifrez arsalar 

Kalam1~ deniz k•y•stnda, miiracaat 
K•z•ltoprak, Rii~tiye sokak 47 No. 

da Mi~o dalalelile. 

Bozcaada sulh hakimliginden: 
Esas defteri No. 1 
Dosya numaras1 No. 1 
Kanunu medeninin 550 nci maddesi 

rnucibince miras1 reddetmek hakkmdan 
mahrum olmtyan Bozcaadamn Cumhu
riyet mahallesinde mukim iken 20/JOl 
938 tarihinde vefat eden Panayot Sart 
kanst Despina Sannm miras~tlarmdan 
k1zlan Bozcaadada Alina !zvinko ve ts
tanbulda Sultana ve Melpuma Murad 
oglu ve Eleni Papadoplos taraflanndan 
defter tutma talebinde bulunmast iize
rine mezkiir kanunun 560 mc1 maddesi
ne tevfikan defter tutma muamelesine 
ba§lanml~ oldugundan kanunu medl'ni
nin 561 inci maddesi mucibince olenin 
ke!alet scbebile alacakhlan da dahil ol
n.ok iizcre alakadar olanlarm alacak -
larile borclanm ilan tarihindcn itibaren 
en g~ bir ay zarfmda varsa evrakt miis
bitelerini bamilen miiracaatle beyan ve 
kaydettirmeleri ve 569 uncu maddeye 
tevfikan alacaklarmt vakti zamanilc 
yazdtrm1yan alacaklarm miras~•lan nc 
~ahsan ve ne de terekeye izafetle takib 
cdemiyecclkeri ve rehin ve tminat hak· 
kmda da maliimat vermeleri liizumu 
ilan olunur. 

Memnun ve miisterih yiiriiyorlar ••• 

<;unkii; BALLY ayak 
lsvi~renin kaplar1m 

giyiyorlar. Beyoglunda 

PACiKAKiS 
Kundura maj)azaamda 

Istanbul Asliye ii~iincii 
Hukuk Mahkemesinden : 
Aleksandr !skembr tarafmdan, Bey

oglunda Kuloglu sokagmda 11 No. h 
Hayribey apart1manmda 5 No. h dalrc• 
de muktm Klemantin iskembr aleyhine 
mahkemenin 939/338 No. h dosyasi\~ a
~tlan ihtar davasma aid arzuhal berayi 
teblig M. aleyhe gonderilm~se de mu
maileyhin bali baz1r ikametgahmm me~ 
hul oldugu §erhile bilateblig iade edil -
mekle ittihaz olunan karar daires;nde 
mezkiir arzuhal sureti divanhaneye ta
lik edilmi§ oldugundan M. aleyh Kle -
mantinin tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfmda mahkemeye miiracaatle olhab
daki arzuhal suretini tebelliig etmesi lii
zumu ilan olunur. (18748) 

Miihendis aramyor ~ 
!st&nbula yakm bir mmtakada ~a

h§mak iizere diplomah ve Nafta ile 
ili§igi olmtyan bi.r Tiirk mimar veya 
miihendis aramyor. Biiro ve hesab i§
lerinde ~&h§ml§ olanlar tercih edt
lir. Talibler istanbul Asmaalti No. 
12 de Temel Sunar yazthanesine mii
racaatlerL 

istanbul 2 nci ifliis mcmurluj!unclan: 

A~tk arthrma ile sah~ 
1939 haziramn 25 inci pazar giinii sa-

bah saat 10 da Beyoglunda, Alleon so
kagmda (Saray sincmast kar,Ismdaki 
Kuloglu sokagmdan girilir) 11 No. h 
Perpinyani aparhmamnm zemin kahn
da bulunan ktymetli ~yalar ve biblolar 
2 nci iflas memurlugu tarafmdan a~1k 
arlhrma suretile sattlacakhr. 
E~yalnnn miifredah: 
Hahiki Paris mamulah 3 par~a 1 ay

nah dolab, bir karyola 2 ki~ilik ve 1 ~i
fonierile iizeri tekmil bul i§lenmq ve 
kusursuz hal de nadide yatak oda tak1m1, 
8 par~adan miirckkeb asri yazthane oda 

taktmt, Viena mamulah 7 par~a iizeri 
ipekli salon taktmt, tekrar hakiki ceviz 
oymah kusursuz salon taktmt, asri ve 
yepyeni salon taktmt iizeri ipek kaph, 
bir~ok salon masalan, anvelop oyun ma
salan, §lam mamuliltt arabesk multi 
hayli e§yalar, Onyx kolonlar ve §am dan
Jar, Sa~uma, Kanton mineli vazolar, 
Albatre yazthane taktmt ve biiyiik \'azo
lar, bronz §amdanlar, ampir saatleri. bir 
~ok kristal bakara §ekerlikler ve su ta
ktmlan, Lim{)j ~ay ve tabak tak1mlan, 
tekrar Japon ~ay taktmlart, civa yald!Zl 
buhurdan, tamnmt§ ressamlarm imzala
nm havi yagh boya ccsimler, Fer Forje 

avizeler, bir~ok tarihi ve fenni kitablar, 
el i§Iemesi tiiller, ye§il storlar, yataklar 

ve ipekli yorganlar, ~ok ktymetli e§yalar, 
ktymetli e§ya ve seccadeler ve kilimler, 
%2,5 tellaliye mii§teriye aiddir. (18739) 

Armudlu Kaphcalar• 
~ifa hassasJ, Radyo - Aktivitcsi en yiiksek kaphcadn. 

Otel, lokant• ve kazinosunda fiatlar her keseye elverislidir .. :r::'ludan
ya postalan haftada dort giin gidis ve doniiste ugrar. Fazl~ tafs1lat t~m. 
Sirkcci istasyonu kars1smda Ncmlizade lvm 11 numaraya muracaat edm1z. 

Zile ~arbaybgmdan: 
Mahtve 120 lira iicretli insaat i~lerinde ihtisast ola.n bir fen memuru 

aramlmaktadtr. Evsaf1 matlubeyi haiz olanlarm belgelertle be~ab<;.r Ankara
da BP\ediyeler !mar Heyeti Fen $efligine miiracaat etmelen ilan olunur. 

( 4281 ) 

Dahiliye Vekaleti nden : 
Biinyan kasabasmm 90 hektarhk meskiin ve ~ayrimeskiin sahamn 

halihaz1r hartalarile bunu ~evreliyen 60 hektarhk ar~zt tle 150 hektara v_a: 
ran sahanm 1/2000 mikyash miinhanili takeornetrehk hartasmm alrmt 1~1 
eksiltmiye ~tkanlmtsttr. 

!~in maktu bedeli 2500 liradu. .. . . 
Eksiltme 6 temmuz 939 cuma giinii saat 15 te Bunyan Beled•ye datre-

sinde toplan&cak Eksiltme Komisvonu tarafmdan yaptlacakllr. 
Muvakkat teminat 187,5 liradtr. 
Eksiltmive i~tirak cdeceklerin vaktinde Belediyeler !mar l!:eyctinden 

i~tirak vesikast almalan ve bunu teklif mektubuna koymalan .laztmdr. 
Sartnameler • Bunyan • Bel~~yiesind.cn ve Ankarada Beled•yeler mar 

heyetinden parastz olarak almab1lir. .. . , 
Tekliflerin tayin edilen giinde saat 14 e kadar B~_IDya~ Beledtye Rtya-

setine verilmesi veyahud posta ile bu saate kada~ ~~~d:nlmesi laz{~~~~) 

Kastamonu Vilayetinden: 
1-

2-

3-

4-

5-

6-

Kastamonu Vilayet dahilinde ve merkezi kasabaya 12 .kilometre 
rnesafedc bulunan Ziraat Vekaletine aid fidanhkta yemden ~~~a 
edilecek meyvah agaclar binalarma aid tanzim edilen •43108~ bra 
.22. kuru~luk evraki ke~fiyesine gore insaah )<apah zarf usulile ve 
bir ay miiddetle eksiltmeye konulmu~tur. Miic!.iir
istekiilerin bu i~e aid evrala ke~fiyesini Kastamonu Naf1a 
Jiijiimde ~orebilecekleri gibi fazl~ . bir izahat istiyenler de mezkiir 
miidiirliikten bir mektubla sorabthrler. . 
lhalcsi 15 ternmuz 939 cumartesi giinii saat 11 de Kastamonu Zt
raat rniidiirliigu odasmda toplanacak eksiltmc komisyonu tara!m-
dan yaptlacakttr. . . 

Eksiltmeye girebilmek i~in '7o7,5 tan 3233 hra 12 kuru~luk ver~le
cek teminatm 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci rnaddelerme gor~ 
eksiltme komisyonu namma herhangi bir Ziraat Bankas1 veznesl
ne yatmlarak makbuzunun ko~isy?na gond~.rilmes.i :ve Naf1a Ve
kaletince evvelce kendilerine venlmt~ olan muteahhtdhk :v:s1kalanle 
ihale giiniinden bir hafta evveline kadar. bulund~klan Ytlayete res
men miiracaat ederek bu in~aah yapabtleceklenne datr . al~caklan 
ehliyet vesikastmfl !S!}· yth Tic$:et • Oda.smca te~~tl edtlmt~ vest
kalarm ihale giinii ve saatinden laakal b•r saat once Kastamonu 
Ziraat mtidiirlugiinpe , toplanacak komisyona gelmi~ bulunmast $art
ttr. 
Posta ile giinderilecek teklif mektublarile lstenil~ek vesika ve 
makbuzlar tadeli ve taahhiidlii gonderilmesi ve ihale saatine kadar 
komisyona l!elmi$ bulunmast laztmdtr. 
Postalarm gecikmesinden dolayt zarnanmd.a gelmiyen teklif mek
tublart ve evrakt miispiteler nazan itibare ahrumyarak sahibine 
reddolunacai!t ilan olunur. (4454) 

Bir Hangar Y apbrilacak 
Tiirk Hava Kurumu 

Genel Merkez Ba~kanhgmdan : 
1 - Etimes'udda Tiirkku$U alanmda yaptmlacak Hava Miiste~arll~t 

Tec1iibe ve Muayene Komisyonuna aid bir hangara talib ~tkmadtf(mdan 
ke~finde \adilll.t yaptlarak tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye ctkartlmt~tlr. 

2 - Bu in~aatm muhammen bedcli c 91.183 • lira • 42 • kuru&tur. .. 
3 - !stekliler bu ise aid sartname, ke~if vesaireye aid evrakt Tiirk 

Hava Kurumu Genel Merkezinden c 4 • lira c 60 • kuru$ mukabilinde ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 26/6/939 pazartesi giinii saat 16 da Tiirk Hava Kurumu 
Gene] merkezmde toplanacak Komisyon tarafmd.an yaptlacaktu. 

5 - Eks:Itmive girebilmek i~in ·isteklilerin teklif mektublarile birlikte 
O$a,i!tda yazth teminat ve vesaiki ayni giin saat 15 e kadar Komisyon Reis
li~ine tcvdi etmis olmalart IAztmdu. 

6 - Muvakkat teminat miktart c 5809 • lira • 17 • kuru•tur. 
7 - Eksiltm!ye l(irmek istlyenler 2490 numarah kanundaki sartlan haiz 

olduktan ba~ko en az c 60,000 • lirahk miimasil bir i~i muvaffakiyetle basar-
dtklanna dair vesika ibraz etmeleri Jaz1mdtr ( 4162) 

[ istanbul Vak1flar Oirektorliigii ilanlar1 I 
tstanbul VakJflar Ba$miidiirliigiine liizumu olan 6500 aded ampul a~tk 

eksiltme suretile gatm almacakbr. ihalesi 3/7/939 pazartesi giinii saat on 
besle istanbul Vok1flar Ba~miidiirliiitii binasmda toplanan Komisyonda ya. 
ptlacakbr. Talib clan miiesseselerin fenni ~artnamelerini almak iizere her-
gun saat 17 e kadnr Ba~mimarh~a m.iiracaatl_eri. . 

Arnpullerin ke<if bec!.eli ( 1705) hra, temmah muvakkate ( 128) ltrad•r. 
' ( 4296) 

iktisad Vekaletinden: 
25/VI/939 tarihinden itibaren oksijenin behcr metre m1kabmm fabrika 

tcslim sail> fiah 50 kurus ve 5 metre mikabhk tiiplerin fiah • tiip depo
zitosu baric • 25C kurus olarak tesbit edilmi~tir. 

Fabrikada teslim oksiien tiipiiniin tazyiki asgarl 130 atmosfer ve ok
sijen terkibi asi:ari 7r 99 olacakhr. 

Fabrikalar asgari bir tiipe kadar sat.s vanmaga mecburdur. 

Devlet 

« 2505 • ( 4555 ) 

Sabhk Koknar Tomrugu 
Orman i~Ietmesi 

Karabiik Revir Arnh·lii!inden : 
1 - Biiviik diiz bOigesi kat'ivabndan Karabiikte istasvonda revir oniin

de lstifte mevcud • 652 • aded muadili • 567 • metre mikab • 543 • desimetre 
mik5b kiiknar tomrugu a~1k artbrma ile sablacakhr. 

2 - Tomruklarm ayrJCa ba~ kesme pavlar• mevcud ve kabuklar• soyul
mu~ olup hacim orta kutur iizerinc!en hesablanmt~ttr. 

3-Tomruklara aid sabs sartnamesi Ankara Orman Umum Miidiirliii(iinde 
Ankara ve tstanbul Orman Ccvirge Miidiirliiklcrinde ve Karabiikte Devlet 
Orman tsletmesi Revir Amirliginde goriilebilir, 

4 - Tomruklarm muhammen brdeli • 13 • lirad1r. 
5 - tsteklilerin % 7.5 muvakkat pey ak~esile 3/7/939 giinii saat •ll• 

de Karabiikteki Revir Merkezine miiracaatleri. ( 4279) 

( 
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I KKAT 

Gripin kutular1n1n iizerine resimde 
gordiigiiniiz ,ekilde kabartma pullar 

nave edilmi,tir. 
Her yerde 1srarla pullu kutular1 isteyiniz ve pulsuz 

kutular1 ~iddetle reddediniz. 

EQienceli 

tenezzOhlerlnizi 

en yOksek marka 

ve kaliteden 

Me$hUr BiANKi 

bislkletlerlle yapm1z 

Bian 
BiSiKLETLERi 

G A L A T A - H E Z A A E N C A 0 0 £. 5 t N o. 8 4 

Kavseri · Vilayetinden: 
Kayseri memleket hastanesine muktazi 160 kalem cczayi bbbiye a~1k 

eksiltmeye konulmu~ ve talibler tarafmdan verilecek bedel had.di Jay1k go
riildiigii takdird~ 12/7/939 ~ar:;amba giinii saat 16 da iha\esinin icras1 mu
karrer bulunmu~ olmakla taliblerin :;eraiti anlamak ve listoyi g6rmek iizere 
istanbul S1hhat ve 1ctimai Muavenet miidiirliigiine ve Kayseride Encii
meni Vih>.yete miiracaatleri ilan olunur. (4284) 

A. KLAVER! 
Miiessesesinden geti
rilen son moda GEN 
ve 4 telli SKANDAL
LAR ve diinyaca ta -
mnmi§ KESTOS siit
yen gorjlar Parisien 

gelmi§tir. 
.. • 
\ 

MOTOSiKLETLERi 
ikbsadi, rand1manh ve fazla kullani~h 

bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSiKLETiNi 
Tereihen 

isteyiniz. 

SAGLAMLIGI, ~IKLIGI, HAFlFLiGi ve bilhassa UCUZLUGU 
ile PlY ASAMIZDA biiyiik ragbet kazanan 

B A U E R 
1939 model B i 5 i K L E T ve hafif 

MOTOSiKLETLERi 
En mU,kUipesend blnlclyl 

bile memnun eder. 

Hakiki 
BAUER 
MamuUU1n1 yaln1z, 

Tiirkiye Umumi 
Vekili: 

Istanbul, Beyojlu 
lstlkiAI caddesl 

No. 30·34 

AR~iMiDiS MUESSESESi T I A.~. 
bulabilirsiniz. Telefon : 44750/ 9 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden : 

Sara~ el i~i ve makine kalfasile makine ile 
diker erkek ve kad1n terzi aramyor 

AMER1KADAN ge
len SATEN LAS -
TEKS korseler bii
yiik ragbet goriiyo.r. ~.,,11--. 
ismarlama korseler 

1 - Elde mevcud niimunesine ve ~artnamede yaz1h vas1flan daiersinde 
zab1ta memur!an i~in aZI 6250. ~ogu 6750 ~ift fotin kapah zarf usu
lile 26/6/939 pazartesi giinii saat 15 te miinakasaya konulmu:;tur. 

2 - Beher ciftine 465 kuru~ fiat bi~ilen fotinlere aid &artnameyi almak 
ve niimunesini gormek istiyenlerin Umum Miidiirliik Satmalma Ko
misyonuna miiracaatleri. 

Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat· 
lerin ~ok zarif yeni modelleri gelmi§tlf. 

1 - Tophanede 2 No.!J dikim evi i~in sara~ el i:;i ve makine kalfas1 
ve aynca makine ile elbise diker erkek ve kadm terzi a!Jnacakti.I'. 

2 - Ya~ ve asker!ik nazar1 dikkate ahnmiyacaktll'. 
3 - tl'cret haftahk verilmek iizere taliblerin hiisniihal ve tifo a~1 ka-

J!Ic!.larile birlikte hcmen Dikimevi Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 4009 ) 

DiKKAT: 

dikkatle yap1hr. ~J;~':li("fy.>' 
ALETUAL 
L. Hovagimyan 

437 :beyoglu 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 2351 lira 80 kuru:;luk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublanm ve 2490 say1h 
kanunun dordiincii maddesinde yaz1h belgelerle birlikte eksiltme 
giinii saat 14 e kadar Komisyona teslim etmeleri. • 2176 • ( 4036) 

Fiat!an 44 Ua 68 lirad~r. 

Ayda 3 lira Taksitle 
Sirkecide Liman ham s1rasmda Yel

kenci han No. 8, saat 9 - 14 te miiracaat. -

EN BiRiNCi KAN, KUVVET, i~TiHA ~URUBUDUR 
FOSFARSOL' u bUtUn kuvvet fjUrublarmdan ay1ran bafjhCa r 

derhal 

sa : Devamh blr surette Kan, Kuvvet ve h;tah temln etmesl ve Ilk kullananlarda bile teslrlnl 

gih.: ! .. nesidir. Her eczanede bulunur. ------------------------·' 


