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VEDIGUN 
Bugiin ~1kan saya_smda 
sizi her zamankmden 
ziyade alikadar eden 
zen gin mevzular hula
caksmaz. Gezintileriniz
de, istirahat anlaramzda 

• Diinyamn en 
mefhur 
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Giizel Antakyadan bir manzara 

Tiirk- Franszz anla§maszna 
ail liigiha 1neClise verildi 
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Medeni bir eserimiz: 
Yalova kaphcalan 

Ankara, 26 (Telefonla) 
(6 u esere 1imdiden . ger~eklenmi1 
(g nazarile bakabilinz. Btlhassa 

devlet~e hakkmda ahnan karar
lar onun pek yakm bir gelecekte herhan
gi bir Avrupa ~ehrinden kat'iyyen farkm 
bir tekemmiil derecesine varacagmt bize 
a~tk ve kat'i olamk giistermektedir, Bu 
kararlann ba1mda Y alova kapltcalanntn 
Sthhat ve l~ timai Muavenet Yekaletine 
ba,iilanm~st ve hakikaten Avrupadaki em
sali su tehirlennin en iyilerinden biri ol-

Niifusa g~re Hataydan 
sekiz meb'us se~ilecek 

( Tayfur Sokmenin muhim beyanat•) 
Hatayhlar, 

co~kun 

mes'ud 
bir 

iltihak giiniiniin heyeca~ile 

sevinc i~inde bulunuyorlar 
Ankara 26 (Telefonla) - Hatayt Hariciye Yekili ~iikrii Saracog!unun tek

anavatana kavujluran Turk - Fransti an- lifile anla1manm Milli Miidafaa, Biitc;e, 
la1mas;ntn tasdiktna clair kanun layihast Hariciye ve Dahiliye enciimenlerinden 
bugiin Buyiik Millet Meclisine veri!di. [Arl<'!s' Sa. 9 siltun 5 tr.l 

ma!lnJ temin edecek esaslann bir plan ha- ....................................................................... ., ......................... ,., .................... . 

!:nde toplan~:• i ~ard~r. Mesele~i~he:~~~ a ka memurlarJ baremi 
encWr1enlerinde incelenerek tespit olun-
mu!, yalntz layihasmm Meclis umumi 
heyetince miizakere ve tasdikt kalmt;ttr. 
Temenni olunur ki itin bu ciheti Bii
yiik Medisc;e ancak on, on be, giinii 
kalan bu i~tima devresinde ikmal 
edilmi§ olsun. Boyle olunca plam 
tatbik ettirecek tahsisat da verilmi1 olaca
gmdan Y alova kapltcalannm Cumhuriyet 
Tiirktyesine cidden 1eref verecek bir mii
kemmeliyet derecesine yiikselmesi arttk 
pek saytlt birka~ ytl meselesi haline inmi1 

Mecliste · layihamn miizakeresine ba,IandJ, 

baz1 meb'uslar tenkidlerde bulundular 

bulunacakttr. 
Tabiat giizelligi Y alovaya ziimriid un

Vantnt verdirmi§tir, orast o kadar feyizli 
ve giimrah bir ye§illik ic;inde yiizmektedir. 
Ziimriid n1il renk derecelerinin en guzeli 
midir? Y alovayt gordiikten ve onun ic;in
de be§, on gunler oturduktan sonra insan 
bu suale kat'iyetle miispet cevab veremez. 
Ziimriid yesil ~ok giizeldir ve dile kolay 
geldigi i~in bu 1ekil Yalovaya da izafe 
olunuvermi§tir. Fa kat hakikatte Yalova
nm yesili ziimriidden de giizeldir. ~u.~.h~r 
Reisimiz Milli $ef Yalova ye§tlltgmtn 
ziimriidden de parlak olan hususi giizelli
¥ini tarif edebilmek ic;in bun a giik ye.1il di
vorlardt. Orada ft§kmo yiikselen btr ha-

M ecliste diin soz 
ltefik ince 

soyliyen meb'uslardan: 

YUNUS NADI 
[ Arkasl Sa. 3 siltun 6 dal 

Ankara 26 (T elefonla) - Banka • 
lar ve devlet miiesseseleri memurlan ay-

... Hiti~;i~-.... y;~i-... bi; .... -;~tk~-.. 
« Hayat, icab ettigi zaman mevcudiyetleri 
ve istikballeri i~in son fedakarhga katlanmaga 

haz1r olan milletlerindir » 

• 

Hitler, son nutuklarmdan birini siiylerken 
(Ya:z:111 5 inci 1ahil~mi:z:dedir l 

Nazmi Top~uoglu 
ltklanmn tevhid ve teadiiliine clair kanun 
layihasmtn miizakeresine Meclisin bu • 
giinkii toplanttsmda ba§landt. Biitc;e en
ciimeninin verdigi son 1ekli evvelce mu -
fassalan bildirdigtm layihanm heyeti 
umumiyesi hakkmda uzun uzadtya mii -
zakereler cereyan ve bu miizakereler sa-
at 20 bu~uga kadar devam etti. 

N azmi T op<;uoglu (Aydm), devlet 
te~kilatmda ~ah,an mernurlarla konujul
makta olan kanun mevzuuna dahil me -
murlar arasmda bir~ok baktmlardan mu
kayeseler yaph ve siizleri arasmda me -
sela bir banka veya miiessese memuru -
nun elinde bulunan giinliik i1lerden iki 
tanesini dahi ayni gunde tamamlama -
m11 olmast, kendisinin laztm gelen ran
dtmam vermedigi suretinde telakki edil -
digini, tekerriiriinde kapt dJjan edilmesi 
ijten olmadtgmt, bu gibi aktbetler karlt
smda ne haklanm koruyacak, ne istikbal
lerini temin edecek kaytdlar olmadtgmt 
zikretti. Miitalealanna devamla: 

«- Halbuki mesela bir niifus, bir tapu 
memurunun veya bir claire miimeyyizinin 
vazifesini ~iinii giiniine yapJp yapmam:1 
oldugunu iilc;meye tmkan var mtdtr? (Va
zifesini yapmast esashr, sesleri). Hie; 
1iiphesiz ki, vazifesini p;ormesi esa5hr. 
F akat bir memurun liyakatsizliginden 
dolayt dahi olsa, attlmast uzun bir for
maliteye baghdtr. Halbuki bir banka me-

• {Arkast ~a. ~ siitun 1 ael 

BiR iNCiliZ MEB'USUNA COR 
M oskova miizakerelerinin uzamasz 

miitecavizlere cesaret • verzgor 
ingiltere yeni talimat gonderdi, bugiin 

Molotofla Strang aras1nda son ve 
• • • • kat'i goru~me yapdacak 

............................................................ 
Erkanrharbiye reisimiz 
Mare~ I F evzi <;akmak 
T ekirdagmda askeri spor 

,enliklerinde bulundu 
Tekirdag 26 (a.a.} - lki giindenbe

ri T ekirdagmda bulunan iinlii konugu -
muz Mara sal F evzi Cakmak §erefine 
diin alaylanmtz tarafmdan spor ~fnlikbi 
tertib edilmi tir. Bu senliklerde, Ma•a -
1al ve refakatlenndeki Orgeneral F ah -
reddin Altay, Orgeneral 1zzeddin Ca -
It,lar, Korgeneral Salih Omurtak, T rak
ya Miifetti1i Kaztm Dirik, Tiimgeneral 
Zeki, Tiimp;eneral Kemal Bahkesir ve 
vali haztr bulunmu1lar. Alh bin seyirci -
nin i~tirak ettiiii bu ~enliklere lstiklal 
mar1ile ba,lanmtj, alaylanmtz spor ktya
fetlerile bir resmigec;idi miiteaktb jimnas
tik hareketleri yapmJ&lardtr. Bundan son
ra milli oyunlar oynanmt§ ve 1stanbuldln 
gelen Be ikta1 kuliibii B taktmile Ytl -
maz kuliibii arumda bir rna~ yaptlmtiltr. 
Ma~ 6 - I Be•iktajtn galibiyetile neti -
celenmi•tir. Ma~ bittikten sonra subay -
lar tarafmdan muharebe attj(an yaptlmti 
ve ~nliklere nihayet verilmi,tir. Marl<al 
bugiin refakatlerindeki zevatla birlikte 
Geliboluya hareket etrni•ler ve p;eli,lerin
de olduiiu gibi hararetli bir surette ugur
lanmtllardtr. 
00000 0 000010 0 0001000000 001 I II 01000000000000100000 001 I 1001001 

Uzak~arkta yeni 

degi~iklik yok ! 
Hastanelerde 

mak kabil 
siit bul
degil 

Londra 26 (a.a.} - Avam Kama
rastnda beyanatta bulunan Bajvekil C::em
berlayn demi§tir ki: 

«- Tientsin'de vaziyet degijmemi§
tir. C::abuk bozulan maddeler muvarida
h fastlah olarak devam etmektedir. Bu 
maddelerin ithal nispetleri normala na-

[Arkas• Sa. 9 silturt 4 tel 

Londra 26 (Hususi) - BajVekil 
Cemberlayn Avam kamarasmm bugiinkil 
celsesinde Moskova miizakereleri hak -
kmda beyanatta bulunarak demi1tir k.i: 

«- lngiliz - F ranm tekliflenne dair 
Sovyetlerin noktai nazanm tetkik etmek
teyiz. Hariciye Naztn Lord Halifaks 
pek yakmda Moskova biiyiik el~imize 
yeni talimat ~iinderecektir.» 

Liberal meb'uslardan Dalton miiza -
kerelerin uzamastndan 1ikayet ederek :un
lart soylemistir: 

«- Miizakerelerin uzamaSI Berlinde 
sevinc uyandtrmtsttr. Anla1manm te3h -
hur etmesi Avrupada yeni istila tehlike -
leri ihdas etmekte ve miitecavizlere cesa
re! vermektedir. Sa§vekil bu hususta ne 
diisii,;iiyor ?» ingiltere fevka!iide murahhaSI 

[Arkaso Sa. 8 siltun 4 tel Strang 
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· <;etinkayanin tetkikleri 
~uhabere ve 

Denizyollari 

• yem kurulan Miinakale Vekili, 
ve Devlet Limanlari isletme 

' 
idarelerin~n ' vazife ve te,kilatmi izah ediyor 

Ali (:etinkaya diin Dcnizbanktaki tetkikleri esnasmda 

Denizbanktn lagvile yerine te§ekkiil e- de tetkikat yapmak iizere 1ehrimize ge
den Devlet Denizyollan ve Limanlan len Miinakalat Yekili Ali C::etinkaya, diin 
Umum miidiirliiklerinin vaziyeti ii~erin- [Arkas• Sa. 6 siltun ·l del 
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Satie binas1 i$i 
Diin sorguya .;ekilen Hamdi 
Emin <;ap da tevkif edildi 

• • servzsz Denizbankzn binalar ve muhaberat 
memurlarznzn maliimatlarzna muracaat olunugor 

Sagda: Hamdi Emin <;ap (X i§aretli) diin Adliyeden ~tkarken, solda: ifadesinc 
miiracaat olunan Satie ~irketi miidiirii Adliye koridorlarmda 

(Ya:z:mm ~ !!~Cu •ahilemi:z:ae okuyunu:z:) 

' 
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M C ~ehlr va Memleket Haberleri ) 
Ekmek imaliye Ucreti Meydan okuyunca ... Universite imtihanlan 

Tarihi roman: 66 

Dervi• Pa~a ~?imdi kendisini 
Y azan: Kadircan Kafh Belediye ikbsad isti~are Bir yaralamamn muha

daha iri ve heybetli heyeti, diin fmnc1 mu- kemesine diin ak~am 
Kimya Enstitiisiiniin 

biitiin levaz1m ihtiyac1, 
bu sene tamamlanacak buluyordu. Biiyiik bir zafer kaza '1MI~? kadar rahhaslartm dinledi ba~landt 

bobiirleniyordu, ~iinkii Sadr1azam olmu~tu 

<<Padi!ahm emn uzere obiirgiin Os
kiidara ge~erim. Ancak ol giine omrii
miiz vefa eder mi bilmem. Y a bunda 
olem ya anda olem. 01 zamanda iii
mad buyurulur.» 

Bununla beraber Padi1aha hakikati 
herhalde anlatmak ihtiyacm1 da bir tiir
lii yenemiyordu. Oyle bir adam vasiiasi
le vaz'~eti bildirmeliydi ki Padi~ah ina
nabilsin! Sarayda niifuzlu olanlan dii~iin
dii. 

Paditahm yak1nlanndan «uzun katib»i 
~agnmaya karar verdi. Ke:tdisine hiir
meti olan saray kap1 agasma haber yol
hyarak istetti. Fa kat uzun katib kendili
ginden Sadnazam1 ziyaret edemedi: Pa
di,ahtan izin ald1. Hasta}'l goriir gor
mez gozya,lanm tutamad1. Mehmed 
Pata yalvard~: 

- Aga, bizim halimize itimad olun
madi ve bu devlete ettigimiz hizmetler 
bilinmedi. Hi~ olmazsa Allah yanmda 
kaybolmaya. Rica ederim, benden yana 
saadetlii Paditahm miibarek etegin opesin 
ve vaoiyetim ol kadarcad1l diyesin: Alti 
sa~1 bitmedik anas1 siitiine muhtac yeti
mim var. Bunlan il kapusuna muhtac 
etmesiin. Her ne ihsan ederse Hak ol 
kadar miikafahn eylesun I 

Uzun efendi saraya dondiigli zaman 
aglaya aglaya Padi1ahm yanma ~1kt1. 
Birinci Ahmed sordu: 

- Ne aglarsm} 

- Padi1ah1m 1oyle bir kara dag gi-
bi vezirin gidiyor. Ne haline kimse inan
di ve ne kadri bilindi. 

- 01 giderse yerine biri dahi geliir. 

- Padi,ahim, amn yerin tutar vezir 
buluncaya kadar ~ok vezir degi1tirirsin. 

Uzun katib Sadnazam konagmda gor
diiklerini, Mehmed Pa,anm dediklerini 
hep soyledi. Padi,ah hi~ iiziilmedi: 

- Hele paras1 sefer rnasraf1 i~in a
lmsm, sair mallanna ili,ilmesiin 1 

Otede Mehmed Pa1a 1stlrabdan kiV-
ramp duruyordu: -

- Beni kab1z gayet incitmekte•lir. 
Portakal hekim hamladtg• huinayt ge
tiirsiin 1 

Zehir meselesinden haberi olmr.ran'ar 
hemen kaptcilar boliikba§lSlnl ko,turdu
lar. Hekim geldi ve i1ini yaparak gitti. 
Ertesi giin bunu haber alan Sun'ullah 
Efendi, Defterdar Baki Pa,ayi ~ag1llh: 

- Hey zalim. Ni~in goz kulak ol
madm} 01 ki.fir i1in i1lemi! 1 

Mehmed Pata once rahatlarni§Il. Fa
kat sabaha kar11 1st1rab ba,ladl, yatakta 
inliyordu: 

- Y and1m, helak oldum I 
Etraftan hekimin iistiine yiiriidiiler. 

Fa kat onun da kendisini mazur gaster en 
sozleri vard1: 

- Nice edeyin, aoziim bo1a gitti. 
Biraz iyi olunca hareme girmi§, cariye
lere dola!ml§ I F enala,masi bundand1r. 

Diyordu. Yeniden baz1 ilaclar yapll. 
Diinya uyanuken Sadnazam Lala 

Mehmed Pa1a sonsuz uykusuna daldL 
Sair Kishi ~elebi bu oliime bir tarih 

dii1iirdii: 
Aceme gitmeye memur ldi dldl tarthin 
Ademe gittt meded dehayt Mehmed P(lfa ..• 

-32-
Bir siyaset ••• 

<;am yarmast Dervi1 Pa1a 1imdi ken
disini daha iri ve heybetli buluyordu. 
Biiyiik bir zafer kazanm11 kadar bobiir
leniyordu, ~iinkii sadnazam olmii§til. 

Zuliimde ve kabahkta hndisinden a
l•ii• kalm1yan, kaplclba!IIardan Kor Ali 
Agay1 ~agnd1: 

- Tiz at! an; Mehmed Pa1anm ev 

halki Bel grad' dan geliirler; anlan kar§u· 
Ia ve dogruca konaklanna gotiir. Mal ve 
akGalann iyi muhafaza edesin! 

Kor Ali knk kadar kap1cmm ba1mda 
fstanbuldan ~tkll. 

Dervi1 Pa,a, Frenkten donme Cafer 
Pai&Yl kendi yerine kaplan pa1a yaph. 
Sonra ilk D ivanda ~avu1h•1•Ya •mretti: 

- Divan halk1 beni sair sadnazam
lara k1yas etmesinler; bir i1i ertesi giine 
buakan, eski kanundan ~ok ak~e alan 
bulunursa billah ba1m keserim 1.. 

Mehmed Pa,anm oliisii kii~iik bir ka
file tarafmdan Eyiibsultand~ Sokollu 
Mehmed Pa1a tiirbesine gomiiliirken 
Dervi1 Pa1anm sarayma sessiz bir akm 
baslamtlh: Bu deiii•me ma<tnda kiilah 
kapmak istiyenler yahud yeni sadna
nmdan korkanlar tebrike ko§uyorlardt 
O~ii ~1karken besi giriyordu Dervi1 Pa
•• bunlara tepe7en bak1yor, yaln1z pek 
sevdiklerine ya biraz giiliim•tr gibi olu
yor, yahud: 

- Sago]!.. 
Diye mmldamyordu. 
Osmanh devletinde ovle isler g:orecelc

ti ki <;andarh Kara Halillerin, Damad 

lbrahimlerin, Sokollu Mehmedlerin •
simleri arllk amlmasm. Bunun icin de 
her§eyden evvel ortahga deh,et salmak 
laz1m olduguna inan1yordu. Giiniin bes 
alb saati ge~tigi ve oniinde yiizlerce ki1i 
hal igdigi halde heniiz bir ornek vereme
mi§ti. Ebiilmeyamin Mustafa Efendiyi 
1imdiden yamba,mda oturtmujtu; etegi
ni openler arasmda tammad1g1 ki::meler 
goriirse kendi adamlanna soruyor, kim 
oldugunu ogreniyordu. 

Ogleden sonra tebrikler devam edi
yordu. YIIIarca evvel azledilerek Oskii
dann bir kenannda oturmakta olan bir 
beylerbeyi de !stanbula ge~ti, Dervi~ Pa
sa konagma gitti. Aydmhk yiiziinde bir 
:o,;nid oldugu halde, beyaz sakahn1 "vaz
hyarak Divana girdi; etek optii. Dervi1 
Pa1a onu tamm1yordu; kethiidasma sor
du: 

- Kimdir} 
Kethiida sadnazamin kulagma dogru 

igildi, bir1eyler flSI!dadi. Bu mada ihti
yar beylerbeyi kendisine bak•lmad•gml ve 
birjey soylenmedigini gorerek iiziilmiil
tii. Gene talihine kiiserek sessizce sofa
dan ~1kll. Bu mada Dervi1 Pa1a onun ar
kasmdan bak1yordu. Gozlerindc fnsat ya
kalami§ bir canavarm ynbcl ruhu panl
diyordu. Birden hire kapiciya seslendi: 

- ~u ihtiyan c;agmn I 
Adamca~z yiizii yeniden aydmlana

rak dondii; sadnazamm oniinde bir defa 
daha elini gogsiine gotiirerek igildi. Der
vi§ P a~ a sert bir sesle: 

- Sen in oglundan 1ikayet var 1 
Dedi. 
Eski beylerbeyinin oglu Anadolunun 

bir tarafmda sancak beyi bulunuyordu. 
fhtiyar afallad1. 
Sadnazam, sancak beyinin yaphgl 

soy~en fenaJ.kJan hirer hirer saylYor; 
ihtiyara, oglunu ni~in hak yoluna getir
medigini soruyordu. 

Adamcag•z ja!Irmi~ll; kestirme bir 
cevab verdi: 

- Sultanim, onun hakkmdan gel
mek benim elimde degildir. 

Dervi1 Pa1amn gozleri biiyiidii. Elle
rini dizlerine vurarak kalktl ve hayk1rd1: 
' - ~imdilik ben seni~ hakkmdan ge

liiriim. 
Kapicibal•Ya emretti : 
- Bre ne durursuz, kald~rin 1 
o~ dort tanesi birden, neye ugradiginl 

bilemiyen ihtiyann iistiine saldndiiar; he
men balllll kestiler. Lala Mehmed ?a
sanm kethiidaSI Abdi ile tarih~i Pe~evi 
Ibrahim Efendi o mada konaga gel mi!
lerdi. D ivandaki ba§SlZ govdeyi ve gov
desiz ba11 kanlar i~inde goriince irkildi
ler. Lakin D ervil P a,a biiyiik bir i1 yap
mil gibi daha ~ok kurum lan1yor; adam
Jan da oliiyii tabuta koyarak hamallara 
yiikletiyorlardi. 
Dervi~ Pa,a bir defa oliiniin a;l:asin

dan goz ath; sonra <;ahk ka•lanmn altm
da hirer k1l.c agz1 gibi parhyan baki§Ian
nl orada ham bulunanlar iizerinde gez-
dirdi: - · 

- Her kim ki hakSIZhk eder, i1te 
boyle adalet kiiicma ugrarl 

Demek istiyordu. F akat bu cesid ada
let belki hi~ goriilmem i1ti: h~z;r bulu
nanlar iizerinde buzlu bir du1 tesiri yap
mi~Il. 

Bu snada on yedi va1mda giirbiiz ve 
levend bir delikanh Oskiidard•n by1ga 
binmij, 1stanbula ge~iyordu. Kalbinde 
korku ve iimidlerin birbirine kanjhg• ga
rib bir heyecan vard1. Kele, Hamzanm 
ardmda Halebden gelirken buralara ka
dar uzanma}'l hi~ tasarlamam•lh. <;un
kii tamnrnaktan korkuyordu. Bunun i
~indir ki Bilecikte sipahi reisine: 

- Agam bana izin ver de kiiyiime 
ugray•m. Kimesm yok ama gene gore
sim gelmi1tir. 

Demi~ti. Kele1 Hamza ona izin ver
milti : 

- Giile giile git, birka~ gii n kahr, 
ard•m•zdan gelirsin. Bizi 1stanbulda Na
suh P al a katmda ararsm I 

Gene sipahi: 
- lstanbula gelemem ; ~ekinirim I 
D iyememi,ti. G itmek istemeyisinin 

sebebi onun i~in hem bir md1, hem de 
o takdirde Kele! Hamzanm izin vermi
yecegini biliyordu. C:iinkii bu eski o(urd 
gene sioahiyi cok sevmi1ti. 

Delikanh koyiin meyd•mna giwken 
Deli Durmulla karsiialh. Her halinde 
oksiizliik okunan ihtiyar adam kollanm 
a~arak koliU: 

f Arka!! varl 

Suhotluk bali! 
Fatihte Dragon caddesinde 10 numa

rah evde oturan Tayfur. fazla sa.rho~ blr 
halde evine gelmi~, pencereyi • a~mak !s
terken kmlan cam ile yaralanm1~1lr. 

Belediye ikttsad istiwe komi;yonu, 
dun Belediyede fktaad miidiirii Saffe
tin ba~kanhgmda toplanmq, fmndann 
murahhaslarm1 dinlemi1tir. 

Malum oldugu iizere, fmndar, isti
!are heyeti tarafmdan tespit edilmi§ olan 
156 kuru1 imaliye iicretini lZ bulmakta, 
bunun eskisi gibi, 193 kuru1a rikanlma
Slm istemektedirler. Bu suretle bittabi ek
mek fiatlan da yiibelecektir. 

Diinkii toplanhda ekmek~ilerin itiraz
lan dinlenmi1, devam eden miizakere ve 
konu~malardan sonra per1embe giinii u
mumi bir toplanh yap1larak diger mese
lelerill miizakeresine devam cdilmesi ka
rargir olmu1tur. 

Pi1iriciler de fkhsad miidiirliigiine bir 
mektub gondererek fmnc1lann baz1 iti
razlanna kar~1 cevablarm1 bildirmi~lerdir. 

SEHIR ISLER/ 

Odun piyasasl 
Odun piyasas1 a~IIm1~br. Odunun ~e

kisi, 300 kuru~a verilmektedir. Ge~en 
sene bu mevsimde odun piyasas1 320 idi. 
Mevcud stok, bu seneki ihtiyac1 ka~•la
ma~a katidir. Bu itiba.rla, Belediye kl~m 
fiatlann yiikseltilmesine miisaade etmi
yecektir. 

Kazanc vergisi tahsilab 
1939 mali yllma aid kazanc vergisi, 

haziran sonuna kadar vermiyenlerden 

Bostanc•da bir kahvede olan oldiirmek 
kasdile yaralamak hadisesinin muhake -
mesine Istanbul Aiitrceza mahkemesinde 
diin ak1amiistii ba§larum§ttr. 

Mevkuf olarak muhakemesine ba,la -
nan Ali Bozkurd adh delikanh, kavgada 
Mustafaya ii~ el kur1un s1karak, onu bu 
kur§unlardan bir tanesinin isabetile yara
lamaktan su~ludur. Davanm mahkemeye 
sevk 1ekline gore, Mustafa, Bostanc1da 
kahvede oturan Aliye sarho§lukla sov • 
mii1tiir. Ertesi giin ayni kahvede Ali 
Mustafaya «D iin ak1am sovdiin, ses ~·
karmad~~n, ama sarho1tun da on dan; 
haydi, 1irndi tekrar sov de goreyim senil 
Erkeksen sov !» demi1tir. Bu meydan 
okumaya hiddetlenen Mustafa da tekrar 
soviip saymt§llr. Bunun iizerine Ali ta
bancasm• <;Ikarrn11, ii~ el ate§lemi§, kur
lunlardan biri bo1a gitmi,, ii<;iinciisiiniin 
isabetile Mustafa yaralanm•l· sendeliye 
sendeliye di§arlya fulamJ§ ve yere dii1 -
mii1tiir. 

Diin Ali Bozkurdun sorgusu yap1la -
rak, bu hadiseyi tahkik eden polislerden 
ve kahvede ham bulunanlardan birka<;l 
§ahid olarak dinlenilmi,tir. Muhakeme • 
nin devamt, 1ahid ~agmlmasma kalm11 -
hr. 

Bozuk unlar geliyor 

Oniversitenin biitiin fakiiltelerinde bir 
miiddettenberi devam etmekte olan imti
hanlar bitmi1tir. Yalmz baz1 fakiiltelerin 

son Siniflanndaki imtihanlar aym sonunda 
ikmal edilecektir. Muvaffak olanlann 
miktan, heniiz belli degildir. Neticeler 
ancak ay sonunda anla§IIabilecektir. Oni
versite idaresi tatil sonuna kadar fakiilte
lerin gerek profesor ve doc;ent ve gerekse 
levaz1m ihtiyacm1 tamamlamak iizere Iter 
lakiiltenin noksanlanm tespit ettirmekte • 
dir. 

En fazla ihtiyac, Fen fakiiltesinde go
riiliiyor. Bilhassa kimya enstitiisiinde ha
len mevcud talebeyi normal bir §ekilde 
yeti,tirrnekte Sikmll ~ekilmektedir. Bu 
enstitiiniin laboratuar ve saire gibi eksik -
lerinin behemehal tamamlanmaSina ~ah
§IIacakhr. 

Diger taraftan yaz tatilini ge~irrnek ve 
ayni zamanda tetkikatta bulunmak iizere 
Tiirk ve ecnebi profesor, d~ent ve a~is
tanlann ekserisi, Avrupanm muhtelif mem 
leketlerine gideceklerdir. Gidecek olanlar 
izin muamelelerini ikmal etmi~lerdir. ]e -
oloji enstitiisiinden 62 ki1ilik bir talebe 
grupu profesor Hamid Nafiz ve profesor 
Parajasm ba,kanhgmda Alplarda jeo!o
jik tetkikatta bulunmak iizere hareket et
mi~lerdir. 

cezalarile birlikte tahsil edilecektir. Qf b ~ d halitasinl 
Hamal boliiklerinin vaziyeti IS, ug ay 

M OTEFERRIK 

Sis bombalar t 
Belediye ikh.sad Miidiirliigii, hamal degi~tirmege karar verdi 

boliiklerinin vaziyetlerini tetkik etmi~, 
tarifelerle me~gul olmu~tur. Baz1 iskele
lerde hamal tarifelerinin mevcud olma
d•g•, talimatnamelere riayet edilmedi~i 
goriilmii~tiir. Alakadar memurlara i~ten 

Ycrli baz1 miiesseselcr tarafmdan i
mal edilcn sun'l sis bombalarmm tcrrii
beleri diin Beylerbeyinde yapiimi~Ilr. 

el ~ektirilmi~tir. 

Hayat pahahhgmin oniine 
ge~mek i~in ... 

Hayat pahahllgmm oniine ge~ilmesi 
i~in Belediye baz1 tetkiklerde bulun
maktad~r. Pahahhga bilhassa seyyar seb
ze sahciiannm sebebiyet verdikleri, u
cuza ald1klan bir mall pahahya .sattlk
lan anla~•lmaktad1r. Hal Miidiirliigii 
baz1 tedbirlerin ittihazm1 dii~iinmekte
dir. Bu arada halden satmak iizere mal 
alan seyyar esnafa bu mah ka<;a ald•~•
na dair he11 giin .birer liste verilecektir. 
Seyyar esnaf bu listeye ilave edecegl 
miktan tayin edece'< ve bundan fazlaya 
sab~ yapam•yacaktlr. 

Bir miiteahhid hakkmdaki 
karar 

Miiteahhid Danyel Oztemelin devlet ta 
ahhiidlerine be~ sene miiddetle kabul e
dilmemesi hakkmdaki karar Devlet ~il
rasmca bir seneye tenzil edilmi~ ve bu
nun da miinkazi olmu~ bulundugu Da
hiliye Vekaletinden Vilayete bildirilmi~
tir. 

VI LAYETTE 

Men'i iarafat kanunu tatbikab 
Men'i israfat kanununun tatbikma da

ir talimatnamenin degi~tirilmesi hak
kmda baz1 esnaf cemiyetleri, ve bu ara
da otelciler miiracaat etmekte idiler. 
Dahiliye Vekaleti bu karar.n tatbiklna 
devam edilmesi lehinde bulunmu~tur. 

Y eni Jandarma kumandam 
istanbul Viliyeti Jandarma kuman

danhg•na Diyarbaklr Jandarma kuman
dan muavini Yarbay R1za, istanbul Jan
darma kumandan1 Binba~1 l:?ahab da <;:a
talca kumandanhgma tayin edilmi~tir. 

MALIYEDE 

Kad1koy tahsil tubesi 
Yeni in~a edilen Kad1koy Maliye Tah

sil ~ubesi, 15 temmuzda merasimle a~•
lacaktlr. Mercanda da bir Maliye Tahsil 
$ubesi in~as• takarriir etmi~, palnlar Na
f•a Vekaletine gonderilmi~tir. 

ONIVERSITEDE 

Lisan yaz kurlar1 
tl"niversite Lisan mektebinde yaz kur

larma ba~land1~m yazm1~hk. $imdiye 
kadar yaz kurlarma ders senesi i~inde 
devam miiddetini dolduram1yarak fakiil
te birinci devre imtihanlan hakkm1 kay
bedenler devam etmege mecburdu. tl"ni
versite idaresi bu hususta yeni bir karar 
vermi~tir. Bu karara gore, kurlanm ge
~en talebeler, yazm ge~tikleri kurlara 
devam ederek eylulde yap1lacak imti
hanlan kazand1klan takdirde ders se
nesi i~inde devamdan muaf tutulacak
lardlr. -···-Tramvaya athyordu ... 

Galatada Liileci Hendek soka~nd1 ~ 
luran 15 ya~lannda Yasef !skinazi, Ar
navudkoy Tiirk Koleji oniinde, Bebe~e 
gitmekte olan vatman Necatinin idare
sindeki tramvaym romorkuna atlamak 
isterken miivazenesini kaybederek dil~
mii~. ba~mdan yaralanm1~hr. Yasef Es
kinazi, vak'ay1 miiteak•b $i~li <;:ocuk 
hastanesine kaldmlarak tedavi altma a
lmml~hr. 

T oprak Mahsulleri Ofisi diin istan -
bul ek.megi ~in Istanbul degirmenci ve 
Klrmacllanna verilen bugday halitasm1 
yeniden degi§tirmi§tir. Son zamanlarda 
yaptlan itirazlar ve verilen bugdaym kii
fi rand1man vermediginin tahakkuk et -
mesi iizerine tertib edilen yeni halita ye
dide ii~ beyaz, yedide iki KlZllca ve iki 
sert bugdaydan miirekkebdir. Bu halita 
ile beyaz bugday miktan biraz ~oiialhl
mi§hr. F akat bu halitamn da gene kafi 
randunam temin etmiyecegi anla§IImi§I!r. 
Ciinkii bugiinlerde verilen beyaz bug • 
daylann hektolitresi ~ok dii1iiktiir. 

Her beyaz bugdaym· cins ve nev'ine 
gore verecegi rand11nan tabiatile tehaliif 
etmelctedir. Cavdatm miktan ~ mliayyen 
bir had dahilinde • bir mana ifade etme
mektedir. Piyasaya ekmekte kullamlan 
tiiccar malt bugday gelmemektedir. An
cak gelenler yiiksek evsafh binae11aleyh 
k1ymetli Polath malland1r. 

Ofisin sathgl kirrnlZl buii;daylann hek
tolitresi kllllca cinsinden olduiiu i~in A
nadolu beyaz bugdaylanmn randnnan vc 
nefasetini verememektcdir. 

Bu arada ekmek fiattnm bir kilo bu~
daym fiah na miisavi olmas1 laz11n geldi
iii 1eklinde baz1 formiill er de ileri siiriil· 
mii1tiir. O fis bir kilo bugday1 S kurul 32 
paraya vermektedir. Bunun vergileri 90 
paradn. Bu miktar ~tkanhrsa bir kilo ek
megin ii~ kuru1 29 paraya sahlmas1 icab 
etmektedir. Bu hesab gerek alakadarlar 
gerek Belediye mehafilinde hayretle kar
l•lanm•lhr. 

Son giinlerde fstanbulun baz1 sem•le
rinde yaptlan ekmeklerde ta1 ve toprak 
~Ikhgmdan 1ikayet edilmi1tir. B unun de
girmenleri eleksiz ve lavaiSiz olan baz1 
A nadolu degirmenlerinden gelen unlar • 
dan yap1lan ekmeklerde oldugu anla,,J -
mi~tn. Bu nevi unlara da dikkat edile • 
cektir. 

( Dunku SICak 

Tiitiin rnahsulii 
Bu sene 59 milyon kilo clan tiitiin re

koltesinden ~imdiye kadar yap1lan sail§· 
lardan sonra 15 - 16 milyon kilo kadar 
bir mahsul daha kalm1~hr. Bunun 6 - 7 
milyon kilosu Ege mmtakasmda, 2,5 mil
yon kilosu Marmara mmtakasmda ve 
miitebakisi de Ka.radeniz ve Cenub mm
takasmdadtr. 

Malullerin i~tima1 
Ordu malillleri birligi !stanbul ~ube

si umumi heyeti diin, dernek binasmda 
toplaniloo¥•P~la•JJ;.r. Evvcl~ jdarc he
ye i e hesab raporlan okunara kabul 
edilmi§ ve a~1k r e¥1e _yaptlan idare he
yeti se~iminde, ba~kanhga Sadi Feke, 
katiblige Tahsin Altay, muhasiblige Bc
sim Demirer intihab edilmi~tir. Bun
dan sor~ra 30 haziranda Ankara Orduevin 
de yap1lacak ordu malullerinin biiyiik 
kongresinde tstanbulu tem.sil etmek ii
zere Sadi Feke ve Beslm Dcmirer mu
rahhas olarak se~ilmi~lerdir. Kongre so
nunda, dileklcr hususunda konu~malar 
yapiimi~, ve Ankaraya gidecck murah
has!ara baz1 noktalar iizerinde direktif
ler verilmi§tir. 

ADLIYEDE 

Adliye binas1 plamnda 
degit iklikler 

Sultanahmedde yap1lacak Adliye binast 
planmda icras•liizumlu goriilcn baz1 degi 
§iklikler etrafmda temas etmek iizere 
Ankaraya giden mimar As1m, istanbula 
donmii~tiir. Plamn baz• k•s•mlanm yeni 
arsaya gore degi§tirme!le ba~lami~llr. 

T evkif edilen bah~1van 
Marko adh bir bah~1van, bir miiddct 

~:?efika adh bir kadmla ayni yerde be
raber oturmu~ vc kadma hediye olarak 
bir fistanla ufak tt-fck baz1 ~cy lcr 
vermi~tir. Sonradan kadmm odas•
na g!rmi~. vcrdii;li ~eylcri ondan ha
bersizce almi~Ilr. Bah~1van, kadmm 
~ikayeti iiezirine de htrs•zhktan Adli
yeye gonderilmi§, Sultanahmcd Bi
rinci Sulh Ceza Mahkemesinde diin sor
guya cekilerek tcvkif olunmu~tur. 

Vali Muavini Adliyede 
istanbul Vali Muavini Hiidai Karata

ban, diin ak~am istanbul Miiddeiumu
' misi Hikmet Onab ziya.rct etmi~tir. 

KOLTOR ISLER/ 

Diin ~ehrimizde hava gayet s1cak ge~
mi~. suhunet 33,5 santigrada kadar yiik
selmi~tir. 

Ye~ilkoy Meteoroloji istasyonundan 
ald•f!•m•z malilmata gore, hava Dogu A
nadolu ile Karadenizin ~ark klyllarmda 
bulutlu ve mevzii yag•§h, diger yerlerde 
umumiyetel a~1k gegmi~, riizgarlar §i
malden hafif kuvvette esm!~tir. 

llkmekteblerde son s1mf 
imtihanlar1 bitti 

tlkmekttblerin son smtflarmda mezu
niyet imtihanlan diin sona ererek tale
belere karneleri daj!Illlm•§llr. Bu devr~
de muvaffak olan !arm nispeti, diller se
nelerdekine nazaran fazladtr. tkmale ;.:a. 
lanlann imtihanlan 3 temmuzda ba§la
yacakllr. Maarif idaresi temmuzun onu
na kadar kat'i neticeyi tespit cdecektir. 

Ecnebi ve ekalliyet 
mektebleri muallimlerinin 

k1dem zammt 
Ecnebi ve ekalliyet mekteblerindeki 

muallimlerin k1dem zamlan meselesi et 
rafmda tetkikata devam edilmcktedir. 
Diin bu hususta Maarif Miidiirliigiinde 
bi.r toplanll yapliml§llr. Toplanllya bu 
mekteblerin yardirektorleri de davct e
dilerek fikirle!i almml§tlr, . 
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Siyasi icmal 
ingiliz imparatorlugu 

fi5.) iiyiik ba§m derdi de biiyiik 
(g) olur. Biiyiik ln~iliz imparator-

lugu da bir<;ok gailelerle miite
madiyen ugrapnak mecburiyetinde bulu
nuyor. lmparatorlugun miistakil idarosi 
bulunan dominyonlanndan biri olup Av
rupadaki fngiliz topraklanm te,kil eden 
adalar kiimesinin Biiyiik Britanyadan 
sonra en miihim parc;as1m ve adasm1 te§kil 
eden serbest lrlanda hiikumeti lngiltere 
ile hukuki ve siyasi rab1talanm hirer hi
rer ~ozmii1tii. Biitiin dominyonlar kendi
lerinin devlet reisi olarak lngiltere Kra
hm tamd1klan halde 1rlanda cumhuriyet 
taraftan olarak bu alakay1 da kesmi1tir. 

Bir harb vukuunda frlanda serbest 
hiikumetinin lngilterenin arkasmdan ~it
meyip lskandinavya ve Balhk hiikumet
leri gibi bitaraf kalacag1m ahiren hiiku -
met 1efi beyan etmi§ti. Su kadar var ki 
frlanda kendisine en yakm memleket Bii
yiik Britanya olup kendisinin ba,hca is -
tihsalah olan hayvanatla patatesi bur>ya 
ihrac etmekte olduiiundan bu muvasa1a
nm kesilmesini harb sebebi sayacagmt da 
ilave etmi§tir. 

Yani giiniin birinde Almanya lngilte
reye ilam harb edecek olsa serbest Ir!an
da hiikumeti Holanda gibi bitaraf kala
caktn. F akat Alman tahtelbahirleri !: -
landadan Biiyiik Britanyaya yiyecek 
gonderilmesme mani olmak isterlerse 0 

Zaman irlanda kendi hayati menfaatieri
ni korumak i<;in harbe i1tirak edecekt;r. 

fngiltere hiikumeti mecburi askerlik 
~suliinii kabul ettii:(i zaman bunu simali 
lrlandaya da te~il etmek istem1sti. Bii
tiin lrlanda hiikumeti ve halk1 ayaklan
mi§ oldugundan §U nazik umanda haw 
na biiyiik gaile a~mak istemiyen C:em -
berlayn hiikumeti bu mecburiyeti 1imali 
frlandaya tepnil etrnekten feragat etmis· 
ti. Bu suretle 1imali lrlandanm miistakil 
clan orta ve cenubi ltlanda ile bir vazi
yette oldugunu lngiltere dolayiSi]e tam • 
mt§h. 

Fa kat miifrit !rlandahlar ve bah usus 
(Cumhuriyet idaresi) denilen gizli mii • 
cadele te,kilah bir an evvel biitiin lrlan· 
da adasmm birle§erek lngiltereden ayrtl· 
maSI i~in sava§ yapmaktan gene vazge~· 
m=i1lerdir. 

Bu ihtilal komitesinin adamlan yaln•Z 
1imali lrlandada degil biitiin lngilterede 
ve hatta Londra gibi biiyiik b~ldelerillde 
miihim fabrikalan )'tl.kmak ve m alar· 
Ia tahribat yapmak gibi faaliyete <levaro 
edip durmaktadnlar. 

Eskiden fngiliz idaresine dayanama· 
YIP Amerikaya hicret eden milyonlarc• 
frlandah burada bo1 durmay1p Ameri· 
kadaki efkanumumiyeyi lngiltere aley • 
hine tahrik ebnekten de geri durmamak· 
tad1rlar. Amerikadaki irlandal.lar siyasi. 
i~timai ve ikt.sadi miihim i1lerin ba~md• 
bulunduklarmdan biiyiik niifuz sahibi · 
dirler. lngilterede elkanumumiyenin mti· 
him bir hsm1 ve matbuatm niifuzlu bit 
ziimresi fngilte~enin biitiin kuvvet ve gay· 
retini lngiliz lmparatorlugunun vahdrl 
ve kuvvetini muhafaza ve temine hasreY· 
lemesini ba~hca siyasi vazife telakki et· 
mektedir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

ECNEBI MEHAFILD£ 

Miiteveffa Amerika Ticaret 
ata§esi i~in rneraairn 

Birka~ giin evvcl vefat ettigini yazd•
~lmiz Amerikan Ticaret ata~esi Pill~pie
in cenazesi, Amerikaya naklcdileccktir. 
Bu miinasebetle per~embc giinii Fcrik5· 
yiindeki Amerikan mezarhgmda bir me
rasim yap1lacak, k1ymetli Tiirk dostu 0' 

!an miiteveffanm hizmet ve hat1ralar• 
amlacakttr. 

Ba, vekilimizin taziyeti 
Ba~vckil Refik Saydam, miitcveffamn 

ailcsine taziyetlerinin iblagma istanbul 
Valisini mcmur ctmijtir. Bu vazifeyi 
yapmak iizerc giden Vali Muavini Mu
zaffere miiteveffanm c~i §U bcyanatta 
bulunmu~tur: 

•- <;:ok mustarib zamammiZda bizi te· 
selli eden ~ey zevcimin son nefesini ,ok 
scvdigi bir mcmlckctte Vt>rmi§ olmas•d•r 
Biitiin ,ocuklanm1z burada dogdu. Bu· 
radan aynhrken son arzumuz her za· 
man gordii~iimiiz alaka ve muhabbcttcn 
dolay1 Reisicumhurunuza kar§l §iikran 
hislerimizin arzma tavassut cdi!Mesi· 
dir .• 

DENIZ ISLER/ 

Haaara ugrayan yelkenli 
Amerikan bandtrah !'!io gemisi, Kar~

denize ~1kmak iizcre Umuryeri oniindetl 
g~erkcn $ileden gelmekte clan Ali kap
tanm idaresindeki bir yelkenli ile ~ar
pl~ml~llr. Yelkenli hasara u~ram1~llr. 
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::.: Hadlseler arasmda M d "' b" • · . D 0 ~ 0 N c E L E R e en1 1r eserimiz 

Mogol-Man~u hadiseleri 
Bir bu~uk aydanberi vukua gelen muhtelif 
hadiseler hakkmda Tas ajans1 bin tavzih ne~retti 

Moskova 26 (a.a.) - Tass 
bildiriyor: 

ajanSII rakmljhr. Mogo] ordusu bu muharebe -
lerde 40 alii ve iO yarah vermi1tir. 

15 mayJStanberi bir~ok yabanc1 gaze
teler Kuantung ordusu kurmaymm yan-
11! tebliglerine dayanarak Mogol Halk 
Cumhuriyeti kltaatile ] apon - Manc;u kl
taatl arasmda vuku bulan musademe1er 
hakkmda malum at ne1retmektedirler. J a
pon gazeteleri bu musademelerin Moi\ol 
k1taatmm Manc;uri hududunu ge9f!ele -
rinden il.ri geldigini hakikate mugayir 
bir 10kilde iddia ediyorlar. Ayni zaman
da J apon gazeteleri Mogol k1taatmm ve 
tayyarelerinin aibr zayiat verdiklerini de 
ogiinerek bildiriyorlar. 

Mo&ol - Sovyet k1taah kurmaymdan 
alman malumata istinaden Tass ajans!, 
bu hadiseler hakkmda a1ag1daki dogru 
rnalumah oejre mezun bulunmaktadn: 

Hakikatte Man~uri hududunda Buir
nor golii mmtakasmda a1ag1daki hadise
ler vuku bulmu1tur: 

Olen iic; kurmay subaymm iizerinde 
bulunan vesikalar arasmda Hailar'daki 
23 iineii 1 apon fukas1 kumondanmm ha
kiki bir emri bulunmujtur. Bu subaylar
dan biri Yarbay Adzama kolunun kur
may subay1d1r. Fuka kumandam Gene
ral Kamatsubara zikredilen emrinde 
«flfkamn bizzat kendi kit' alarile Kalkm 
golii bolgesindeki d11 Mogolistan k1taatm1 
imha etmesi» liizumunu bildirmektedir. 

Bir taraftan kara kuvvetleri miisade
me ederken havada da muharebeler ce
reyan etmi1tir. 

28 may!Sta avc1 ve bombard1man tay
yarebinden miirekkeb bir hava filosu 
ansiZin Mogol tayyare meydanlarma ta
arru~ etmijtir, Mogol tayyarel"i haZlf
lanmakta gee; kald1klanndan dii1man 
bundan istifade etmij, Mogol - Sovyetler 
9 ve Japonlar 2 tayyare kaybetmi§lerdir. 
Nihayet Japon tayyareleri siir'atle iisleri-

11 may!Sta Buirnor goliiniin dogu ee- ne donmege mecbur kalml§lardu. 
nubunda ve Kalkm gol nehrinin 16 ila 22 haziranda 120 J apon tayyare.i tek-
20 kilometre dogusunda bulunan No - rar hiicum •tmi1 ve 95 Mogol - Sovyet 
rnonkan bolgesindeki Mogol hudud ka- tayya .. si bu hiieuma mukabde eylemi! -
rakollan 1 apon - Manc;uri k1taatmm ani tir. Bu muharebede 34 J apon ve 12 Mo
baskmma ugnyarak nehrin bahsma dog- gol _ Sovyet tayyaresi dii,miijtiir. 
ru c;ekilmege meebur kalm11lard1r. 24 haziranda, 60 Japon _ Manc;uri 

12 mayiStan sonra 10 giin zarfmda tayyaresi 60 Mogol tayyaresile tekrar 
hem en hergiin bu bolged• musademeler muharebeye giri,mi! ve 25 J apon • Man
vuku bulmu1 ve iki taraf alii ve yarah b1- c;u~i tayyaresi dii!iiriilmiijtiir. Buna mu
rakml~lardu. kabil yalmz iki Mogol - Sovyet tayyaresi 

22 rnay1sta, Moiiol topraklanna daha diismii1tiir. 
derin bir surette girmege te~Cbbiis eden 25 haziranda hic;bir h.idise olmamljtlr. 
takviyeli ] apon Man, uri k1taat1 hudud Sovyet - Mogol k1taah ha1en Kalkm go
harieine piiskiirtiilmii!lerdir. Iii nehrinin dogu bolgesinde biitiin hudud 

28 ve 29 ma}'lsta, ] apon - Mane; uri noktalanm isgal etm•ktediri'T. 
btaah tankh, toplu ve tayyareli taze 1 a- Biitiin bu musademe devrelerinde. 
pon kuvv•tlerile takviye edilerek yeniden Sovyet btaat1, tayyarelerin dii1man tay -
Moiiol topraklanna ginni,lerdir. Ayni yarelerini takib ic;in zaruri olarak Manc;u
zamanda hududa yeti~en Mogol k1taat1 ri topraklan iizerinde u~malan miistesna 
bun ian dag1tm1~tn. ] apon - Manc;uri kt- olmak iizere. muayyen alan hududu kat
taah 400 oJii, bir~ok yarah Ve siJah b1- ivven ~teememi$Jerdir. 
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ingilterenin hava 

kuvvetleri arbyor 

Hava Nazm, modern 
ta yyarelerden sitayi~le 

bahsetti 
Londra 26 (a.a.) - fmparatorluk 

matbuahmn senelik konferansmd~ bir nu
tuk soyliyen Hava Nazm Kingsley 
Wood, imparatorlugun hava miidafaaSI 
programmda oniimiizdeki iki sene ir;inde 
daiml deniza1m hava filolan rniktarmm 
artmlacagmt b•yan etmi§tir. 

Modern tayyarelerin faaliyet sahalari
le siir' atlerinin seri inki1ah, imparatorlu -
gun rniidafaas1 mesde$inde bir ink1lab vii
eude getirebilir. 

Hava taarruzlarile 10hirleri tahrib d -
mek imkam hakkmda, fikirler arasmda 
ihtilaf bulunabilir, fakat biitiin imparator
lugu tahrib etmek imkam bahsinde bu ka
bil ihtilaflar meveud olamaz. Modern 
tayyareeiligin inki1af1 sayesinde impara -
torluk miidafa.,mm t•vhidi, istikbal i;in 
biiviik iimidler bah1etmektedir. 

!ngilterede tayyare in1aah mesel•sinden 
bahseden hatib, tayyare imalatmm hafta
dan haftaya artmakta oldugunu beyan •t
mi~tir. 

Royal Air Force ile muavm hizmet 
ir;in efrad tedarik ve celbi i1i parlak bir 
muvaffakiyetle devam etmekt•dir. fm -
paratorlugun her tarafmdan birc;ok genc
ler kaydolmu,lardn. Dominyonlarla ya -
p1lan itilaflar sayesinde bir~ok pilotlar da 
antrenman gormektedirler. 

T ayyare imali ic;in laz1m olan miihim 
miktardaki iptidai maddel.r, imparatorluk 
dahilinde tedarik olunm,ktad" 

A merikanm tayyar e ihracab 
Va~ington 26 (a.a.) - Ticaret N• -

zareti 1939 senesinin ilk be, ay1 zarfm
da ihrae •dilen Amerikan tayyarelerile 
hava malzemesi hakkmda bir istatistik 
ne§retmi§tir. Gost'Til•n rakamlara naza -
Jan ihraeat miktan 38 milyon 23 7,0j2 
dolan bulmaktadu. Bu miktar, 1938 ••
ne•inin aym devresine nazaran yiizde 31 
fa1ladn. 

Bu miktann bir milyondan fazla<Im 
}anonyaya yap1lan ihraeat te1kil etmek -
tedir. 

Slovakyada kanh 

niimayi~ler oldu 

Alman ve Slovak 
ktt'alari ~arpt~tilar, 
bir~ok yarab var 

Var§OVa 26 (a.a.) - Bratislavadan 
Pat Ajansma bildiriliyor : 

S!ovakyada Zilinada Slovak ashrle -
rile bu 1ehirde bulunmakta olan Alman 
kit' alan arasmda bir arbed• vukubulmus
tur. 

Express Poranny gazet•sine gore her iki 
taraftan da I 0 ki1i olmii~ ve bir~ok ki1iler 
yaralanm1~hr. Sivil halk, Slovaklardan 
yana ~1karak Alman askerlerinden birka
~mm silahm, alm1~tn. 

Soylendigine gore Hlinka'mn dogdu
gu Ruzemberg 10hrinde de buna benzer 
bm hadiseler eereyan etmi,tir. Sehir :,a]
kl, sokaklardan g•~.rek: « Y a1asm ser -
best Slovakya, A lmanlar dl§an» diye ba
glfml§lardn. 

Y aptian tevkifat 
Bratislava 26 (a.a. ) - Slovak rna -

kamlan Zips mmtakasmda ikisi Alman 
papaz1 olmak iizere 7 ki,i tevkif etmijtir. 
Bunlar, halk1 Macar milli mar11 siiyle:ne
ge mecbur ediyorlard1. Mmtakada mii -
temadiyen hiikum•t aleyhinde beyanna -
meier dag1t1lmakta ve Slovak makamlan 
buna nihayet vermek ic;in s1k1 tahkikat ve 
tevkifat yapmaktarhrlar. 

Y alova kaphcalar1 

i~Ietme ida-resi, S1hbat 
Vekaletine raptedildi 
Ankara 26 (Telefonla) - Yalova kap

llcalanmn ijletmesi ve kaphcalarm in -
kijaf1 i~lerinin S1hhat ve l~timai Muave
net Vekaletine devri hakkmdaki kanun 
!ayihas1 bugiinkii mecliste miistaceli -
yetle giirii~iildii ve kabul cdildi. Layhia
nm heyeti umumiyesi iizerinde bir Slh
hat kadar miizakereler yap1ld1. Osman 
$evki Uludag, idarenin Bursa kapllcala
rile tevhidini istedi. General Besim O
rner, Berq Tiirker. Rcfik ince, miitalea
lanm siiylediler. Ahmed lhsan Tokgiiz 
de fiatlan 90k pahah bularak Karlsbad, 

Alman milli taklml Vi!i vc Visbaden fiatlarile mukayese 
yaptJ. Durak Sakarya, rnemleketin her 

Fikir adamt ve politika 
(E)} irkao; senedir, Avrupa kafa
l,g} sma miithi§ bir politika me-

rakl yapl§b. Ostiinde bir san
atkir, bir estet, ihtrsas1 politikaya en 
uzak bir ilim adam1 imzas1 ta§Iyan 
kitablarm o;ogu bile, insamn siyasi 
kaderine aid meraklarla, fikirlerle ve 
endi§elerle yiiklii. Baz1lanmn ucunda 
ferdi degil, hatta milli bir menfaat 
iimidi bile sallanm1yan bu kitablarm 
objektif yap1h, tarafs1z ve be§eri go
riinmege .. ah§an bir tek mevzulan 
var: Politika. 

Biitiin omiirlerinde, siyasi dii§iin
ceyi, zekamn en haysiyetsiz ve a§a
ii'•hk faaliyeti saym•, garbc1 fikir 
adamlan bile, 'imdi, zihinlerine yap•
§&n bu politika yengecinin hiikmii al
tmda, insamn kaderine aid her mese
leyi rejimlere ve milletler arasmdaki 
miinasebetlere baghyorlar. Avrupa
da, zamammizln miinevver denilen 
adam1, sabahlar1 bir elinde siidlii kah
ve fincam, obiir elinde gazete, gur
betteki oglundan veya babasmdan 
aldJgl mektuba liy1k bir merakm pen
c;esinde, Uzak,ark vaziyetini, Krem
lin miizakerelerini, konferanslar1 ve 
nutuklarJ harfi harfine okuyor. Hat
ta bu miinevver, gazetesinin makale 
siitununda politika yerine kendi ihb
sasma dair bir makale gormekten bi· 
le hotlanmaz olmu§!Ur ve okumasm1 
bitirince, daha taze haber aramak io;in 
radyosuna ko§acaktJr. 

Hio; §iiphesiz bir fikir adamma bu 
meraln veren §ey, yalmz diinya sul
hunun ak1betine, yahud da memleke
tinin menfaatlerine aid ameli endi§e
lerj degildir. Oyle bir tarih devresinde 
ya§Jyoruz ki, bu zamanda, milli kuv
vetlerle bir arada ve bir tempoda bii
tiin fikirler, biitiin felsefe, ruh, cemi
yet ve iktJSad nazariyeleri toptan im
tihan geo;iriyorlar. Siyasi vak1alarda 
inand•g• akidenin k1ymetini ve kuv
vetini deneyen her fikir adam1 io;in, 
diinyamn saga, sola dogru her vurdu
gu yalpa, ihtilif halindeki nazariye
lerin kontroluna yarayan mii§ahhas 
ve diri bir tecriibe mihaki hizmetini 
goriiyor. 

Fakat, kendisine en objektif mii§a
hede zaviyesini se .. en fikir adam1 bi· 
le, evvelce sahib oldugu kanaatleri 
hupahyan hidiseler kar§ISmda inci
nen gururunun ho,nudsuzlugu i .. inde 
ofke nobetleri gec;irmekten kendini 
alam•yor. Bu yiizden, sogukkanh ve 
bitaraf hiikiimler ta§Iyan bir kitaba 
raslamak zor. Her fikrin altmda, 
kokleri menfaate degilse bile gurura 
ve eskidenberi yerletmi§ bir akide 
inadma bagh tahsi temayiiller sakh. 
Biitiin fikir miinakatalarmi kiZJ§bran 
ve harblere, ihtilallere kadar gotiiren 
be,eri temayiiller. 

Dogruyu gormege niyetli olanlar 
io;in her kitab1 §iiphe gozliigile oku
mamn ve her hadiseye kendi gozile 
bakmanm en fazla gerektigi bir de
virdeyiz. Propa~anda degil, namuslu 
fikir yaz1s1 bile taraftar yakalamak 
io;in gerilmis tahlil ve muhakeme tu
zaklarile dolu. Ezeli tehlike. Fa kat en 
o;ok bu miithit rekabet ve miisabaka 
o;a!imda beliren kap1lma ve yutulma 
tehlikesi. 

PEYAMI SAFA 

Donanmamtzm 
manevrast 

DonanmamiZin da ijtirakile dtnizalh 
filomuz, Marmarada, bilhassa Adalar 
arkasile Pendik, Kartal ve Maltepe a~lk
larmda tatil giinlerind~n maada p;iinlerd~ 
manevralar yapacaktn. Oradan gec;en 
merakibin miitcyakk1z bulunmaSI Lim.m 
riya•etine bildirilmi<tir. 

Hamidiye Zonguldakta 
Zonguldak 26 (a .a.) - Diin limam

mJZa gclen mekteb gemi>i kumandam 
Valiyi ziyaret etmi§ ve Vali iadei ziyaret 
edc;ek topla selamlanmt~t , r. Sabahtan 
saat 6 ya kada'r biitiin halk gemiyi gez -
mi1ler ve gemideki gene subaylann neza
ketli ve i1ahath refakatlerile kar~llanmi~
Ur. Saat I 7 de r;ok kalabahk bir halk hu
zurile Zonguldak spor kuliibile Hamidi
ye spor kuliibii ara,nda yap1lan futbol 
ma<;l 3-3 e beraberlikle bitmi<tir. Bu ma
~a kar11 halkm gosterdigi alaka ve h•ye -
can ~ok ii<tiindiir. Saat 20 de Sehir par
kmda Belediye tarafmdan Hamidiye 
subovlan serefine bir ziyafet tertib edil
mi~. bu ziyafette Yali ve Parti ba§kam 
Halid Ak<ay, Belediye reisi, Halkevi re
i~i ve bi.itUn ri.iesa hazu bulunmu~ ve ziya
fet r;ok samimi bn hava i~inde geqmistir. 
Hamidiyenin limamm1za geliji, gencleri
mizin ve halbmmn denizcilige alaka•m1 
bir kat daha yUbeltmistir. 

___. .•. .--... Danimarkayt yendi tarafmdaki kaphca ve iqme sularmm 
Kopenhag 26 (a.a.) - Almanya mi!li plimh bir tetkike tabi tutulmasm1 bu Alfabede degisiklik yok 

tak1mi!e Danimarka milli tak1m1 arasm- miinascbetle S1hhat Vekaletinden is - Ankara 26 (o .a.) - Maarif Vekilligin-
d.Jki ka·~lla§ma 2 _ 0 Almanalnn galibi- tedi. den: Tiirk alfabcs1n in tadili hususunun 

Barem kanunu ve Yalova !~~~~~!.~~: 
yatiydle ortahg1 gok Y•§il• hogan agac 

d I t f h lara bakarak insamn galiba bunlar hep a a e m e u m u y alova sularmdaki harikulade hassalar 

Devlet memurlan maa~lannm tevhid ve 
teadiiliine dair olan 1452 say1h kanun 
hiikumetc;e ball maddeleri tadil ve baz1 
maddeler ilave olunduktan sonra, Biiyiik 
Millet Meclisine sevkedilmi1 ve ge(en -
Jerde heyeti umum1yeye gelmi1hr. Her 
biri kuk bin vatanda11 temsil eden viik
sek meclis azas1, kuk bini ge~en memur
lanm!Zln ve iki yiiz bine varan aileleri -
nin mukadderatmda ami! olmak mes'uli
yetini hakkile miidrik bulundugu i~in a
dalete nekadar miimkiin olursa o kadar 
yakla1may1 bir gaye bilmi1 ve miizakere
lerinde ona gore hassasiyet gostermiltir. 

«Adalete yakla1mak» diyorum. Nic;in 

11akla§mak da vas1l olmak degil? Ciinkii 
adaleti mutlaka denilen ve uluhiyetin 
§anmdan say1lan tam bir adalet yap:st, 
adaletsizliklerle dolu olan bu fani diin -
yada hi~bir kula nasib olmam11hr. islam 
tarihinde adaletin sembolii telakki edilen 
Halife Hazreti Orner bile seksen sopa 
dayak cezasma mahkum ettigi kendi og
lunun haddi 1er'i tamam olmadan iildii
giinii gormii1 ve dayak cezasma mah -
kum olan bir kimsemn oliim eezasma ~ar
pllmasmdaki adaletsizligi takdirden uzak, 
miitebaki eezay1 delikanlmm iiliisiine tat
bik ederek sonra da basma gec;ip, bu ~o
cuk gibi, hiingiir hiingiir aglaml~tlr. 

Adaleti bir terazi ile temsil etm•k add 
olmu~tur. Bu terazinin eezanderde ehem
miyetli dozlan tespite yarayan bir kim
ya terazisi gibi hassas olaeag1 hatua g•
lir. Fa kat nerede? 0 terazi kim in elinde? 
Ben raz1y1m; o, adi bir terazi, bir kan
tar, hatta odun tartan bir baskiil olsun. 
fakat elimize gec;sin! Bir baskiiliin ha -
~1nda bulunan iki ki1i arasmda ihtilaf ol
maz. Olsa da yiizde biri gec;mez. Adal.t 
terazisinin ba1mda bulunanlar arasmdaki 
ihtilaf ise bazan yiizde yiizii buluyor. 

Her zaman her yerde oldugu gi!,i, 
harem kanunu miizahresind• de boyle 
oldu: Hatiblerin her biri mesd•yi kendi 
zaviyesinden gii,.rek v• adalet terazisinin 
kendi elinde oldugunu sanarak biiylik bir 
samimiyet ve hiisniiniyetle fikrini miida
faa ediyor. Haricde bu kanunla alaka -
dar olan ylizbinleree vatanda1m da her 
biri kendi zaviyesinden i1i muhak•m• et
tiii;in• 1iiphe yoktur. 

lkhsad ilmi servdin istibsalinden, mii
baddesinden, inklsam ve istihlakindco 
bahseder. Barem: Vergi vas1tasile dev
l•tin eline gec;en servdten bir k1Smm1n 
memurlara tevzii 10klini gostuen bir lis
tedir. Devlet, v•rgi tarhed.rken adalete 
yakla~mak ic;in baz1 kaidelere baglandl
gl gibi ne 1ekilde olursa olsun bunu tevzi 
ederken de baz1 esaslara k1ymet vermek 
od•vindedir. Servetin tabiminde nazari 
olarak ileri siiriilen esaslar 1unlard;r: 
I. - Serveti h.rke"' mii<avi olarak tak -
sim •tmek. 2. - lhtiyae1 nispetinde ver -
mek. 3. - Liyakati nisp•tinde pay etm•k. 
4. - Cah&ma rand1manm1 •sas tutmak. 

Bunlardan iki evvelkilerin tatbikatta 
yeri olmad1g1 nekadar a1ikarsa iki sonra
kilerin ihmal olunm1yaeak birer k1ymet 
olduklan da o kadar meydandad~r. Li -
yakatin derec .. i tahSil d.rec.sil• okiiliir. 
Tahsil d.recesinin sembolii diplomad1r. 
Fa kat bu sembol ~ok k.r• yalane;d;r. 
Ben, aneak bir ilkmektebd, hoeahk •de
bilen Dariilflinun m•zunu bilirim. Da -
riilfiinunda profesorliik edeeek liyakatte 

Yazan: ALl KA.MI AKYtJZ 

diplomaS!Zlar c;ok oldugunu da hepimiz 
biliriz. Nerdesin, ey l;yakat ve adalet te
razisi nerdesin? Hasrdm gonliimde ama, 
kimbilir sen nerdesin?.. 

Mademki elimizde bOyle bir terazi 
yoktur, ~ekle baglanmaya mecburuz. Fa
kat ileri siiriilen iddialann hepsi boyle 
mi? Yurdun bir ko§esinden bir inilti du
yuluyor: Ben, diyor, on bir senelik og
retmenim. Maa;;m hala yirmi lira. Y eni 
harem kanunu mueibinee ilk defa dersa
ney• gireeek bir ogretmenin de maajl 
yirmi lira olacakllr. Benim on bir senelik 
hizmetimin kar11hg1 nerede? 

Hatta diploma mtselesinde de, son 
tah<il ~agm1 eephelerde gec;irip kam ve 
cam pahasma yurdu. yurdumuzu miida
faa eden ihtiyat subaylann feryadma ku
lak asmamak miimkiin miidiir? Ziya 
Gevherin ate~in eerbezesi eo1an duygu
lanmlza terciiman oldu. Biraz evvd 
«10kle baglanmaya meeburuz» d•mi1 -
tim. Hayn! istisnai hailer istisnai karar
lar ister. Sekle baglanmak lh1m. Fa kat 
burada baglanmamak elzem. 

Herkes gibi ben de adalet terazisinin 
elimde oldugunu tevehhiim etmekten 
kendimi alam1yorum. 0 teraZlye vurarak 
bir tezi miidafaa •deeegim: Memuriye -
tin• miiteallik hususattan dolayJ i1ten el 
~ektirilerek muhakeme altma ahnan m•
murlara beraet ettikleri takdird• kesilen 
maaslanmn yans1 verileeektir. Nic;in ya
rlSl da hepsi degil? Goziimiin oniinde bir 
misal var: Namus ve istikametine itima
dlm olan bir mut•med biliyorum ki 16 
senelik memuriyet hayatmda k1l kadar 
hatas1 goriilmemi1tir. Bu mutemed, AI -
man Y ahudilerinden bir profesiirlin yo! 
iieretini her zaman oldugu gibi kendisine 
gotiiriir ve imzah makbuzunu ahr. Ara
dan yedi ay gec;er. Prof-.or her ne se -
beble ise k•ndi canma l"ymak ve hayah
na hatime ~ekmek niyetindedir. Bu huh
ran ic;inde yedi ay evvd paray1 ald1g1DI 
besbelli unutarak rektorliige bir mektub
la bu paray1 bilmem kimlere t•berru et
tigini bildirdikten sonra fsvic;reye gider ve 
ertesi gi.in orada niyetini yerine getirir, 
yani intihar eder. Beri tarafta mutemed 

Vekalet emriM ahmr ve idari tahkikat 
snasmda tayin olunan •hli hibre s•neddeki 
imzay1 profesoriin imzasma benzetemedi
ginden memur tahh muhakemeye ahnn. 
Dava ve miidafaa uzun siirer. Memur iki 
c;oeuklu bir aile babaSidlf. Ald1g1 yan 
maa~la 1Shrab c;eker. Kocasmm masumi -
yetine kail olan kanSI sinir buhranlonna 
ugrar. Aynea onu tedavi masraflan a<;!
ln. Doktorlarm tebdilhava tavsiyeleri 
hiikiimsiiz kahr ve bu hal ii~ sene d•vam 
eder. Oc; sene sonra verilm•kt• olan ya
nm ayhk da kesilir. Bedbaht aile bir sen• 
de namusuna it1mad1 olanlann ikrazeh 
sayesinde yajar. Nihayet yeni bir chli 
hibre profesoriin bir degil birc;ok imzala
rile kar11la!hrarak sen•ddeki 1mzanm 
bunlardan birine aynen b•nzedigini vO
riir \'e mutem•d de diirt sendik maddi 

manevi bir harabiden sonra namusunu is
tirdad eder. Man•vi zararlann o-1enme
sine imkan yok. Fa kat bir m•enunun, bir 
miintehirin nanna yanan boyle bir vatan
da<m maddi zararlanm olsun iidemek bi
ze bir bore degil midir? 

Ali KCimi AKYtJZ 

Belediyeye gececek muesseseler 
Elektrik, Tramvay ve Tiinel 

heyet, diin ilk memur 
yaparak vazifeye 

idarelerini teslime 
toplanbsmt 

ba~ladt 

Elektrik, T ramvay ve Tiinel idarele
rinin istanbul Belediyesine devri hakkm
daki kanun layihas1 Resmi Gazdede in
ti1ar etmi~ ve dUn alakadarlara tebligat 
yapllmljtlr. 

!darede tel•kkiil etmi1 olan devir ve 
t•selliim komisyonu, miidtirii umumi ve
killigine tayin edilen miihendi< Mmtafa 
Hulki, idarenin .ski mnum miidlirii 
Kadri Musluoglu, hukuk mii1aviri Ta
hir, lkllsad miidiirii Saffet, muhasebeei 
ve dig'f baz1 memurlann l(tirekile diin 
ilk toplant1s1m yaparak vazifeye basla
ffillhr. 

ilk defa olarak mevcud menkul ve 
gayrimenkul ejyanm devir i~ile mesgul 
olunmu§tur. Emvali menkule esasen an
eak bir iki ay •vvel "Pti ddt'T edilerek 
eski 1irketten N af1a Vekaletine denedil
mi, oldugundan 1imdiki devir muamelesi 
kuyudat iizerinden yap1laeakt1r. f\ncak 
emvali gayrimenkulenin yalmz devir de
~il. ayni zaO"anda feral( muamelesi de 

laz1m gel•n haznhklar tamamlanmt!hr. 
Yakmda Nana Yekili, Tapuda Beledi
ye namma ferag •vrakm1 imnhyaeaktn. 

Malum oldugu iizere Naf1a Vekaleti 
bunu ;irketten on milvon kii•ur Turk li
rasma sahn alm1;ll. El•ktrik. T ramvay 
ve Tiinel Belediyeye devredil•li aneak 
bir sene olmu1tur. Bu miiddet zarhnda 
bir senelik bore taksitl.ri iidenmis. yeni 
t.sisat ic;in bir milyon lira >arfedilmi1tir. 
!darenin elinde 2.300,000 l;ra kadar bir 
para vardn ki, bu, miiesse,enin (ok iyi 
idare edildigini, varidahn artmld1g1D1 gos
t.,mektedir. Belediy•nin ayni 1ekilde bu 
mii•ssesenin idar.sine devam edeeegi 
jiiphesizdir. 

Bel•diy• meveud para ile T ramvay 
yollanm asfalta ~·virmek arzusundadn. 
Bu surd!• eaddel'f tozdan kurtulmu1 o
laeaktn. 

Resmi gazetedeki k~yda nazaran E
lektrik, Tramvay v• Tiinel miiessesderi, 
1 temmuzdan itibaren Belediye tarafm-

dan kuvvet alarak boyle oluyor diyeeeg 
gdiyor. 

Y alova sulanmn 1ifa v.riei hassalarm 
biz ke§ldm•dik. Bu cihetin p•k eski tarm 
l.rdenberi goriiliip bilinmi1 oldugu orada 
itina ile yap1lm1§ olan .ski eserl.rd•n bel 
lidir. T abiatin sinesinden ~1kan 51cak su 
farm tiirlii fayda ve 1ifa meziyetlerini is• 
y•ni devirlerin f•nni tdkikleri iyiden iyiye 
ortaya <;1karm11 bulunmaktadl!. Yalova 
bunlann hakikaten en iyilerind•n biridir. 

Cumhuriy•t Tiirkiyesinde Yalova su 
Ian ,_jimin memleket• hayat veren feyiz 
lerinden istifad• etmek nimdin• mazhar 
oldu: Atatiirk ko§esinde uyuklayan bu 
}•ri buldu ve onu kud,.tli elile kald11d1 
Simdiki Cumhur Reisimiz Millt Sef !no 
nii dahi biitiin k1ym•til• takdir ettigi Y a 
lovanm hakiki bir su ~hri halinde ink11a 
fm1 iltizam etmekt•dir. Doktor ReH: 
Saydam hiikGmeti bu inki1afm en tabii 
tahakkuk yolu olmak iize,. Y alovay 
S1hhat ve lc;timai Muavenet Vekil•tine 
baglamag1 kararla§hrd1. Meclis eneu 
menl•rinde miizakerderi bit•n layiha bu 
gorii§iin ifad•sidir, ve hiikumet Y alovan:n 
az zamanda rniistaid oldugu yiiksek te
kemmiil derecesine varmas1 i~in hic;bir fe 
dakarhktan ~·kinmemek azmindedir 
Eger bu devrede kanun c;1karak tahsisat 
v.rilebilirse c;ok degil, iki y1l sonra Fran 
sadaki me1hur Yi1i'ninkine muadil en 
modem bir Termal dablismanm Yalova 
da b.rhsin istifadesine arzolunaeagm 
kat'iyetle soyliy•biliriz. 

Kat'iyetle diyoruz, ve bunu bilerek 
soyliiyoruz. Sebebi §U ki diger bir mazha 
riyd olarak Yalova bym•tli bir vatanda 
§lffi!ZID 1absmda en yiiksek bir miitebasSI 
sa rnalik oldu: D oktor Nihad R•1ad 
Fran sa gibi bir rneml•htt• rneslekt kema 
lile t•mayiiz edebilmi1 olan k1yrnetli dok 
torumuz orada bilhassa mad•ni sularla t• 
davi m•vzuunda ihtlsas sahibi olmus ve 
y1llarea F ransamn Colombiere kaphea 
lannda en ileri bir unsur olarak c;alljnlljhr 
Kendisi Oniv•rsit•mizde madeni sularla 
tedavi kiirsiisiine tayin olundu, n biitiin 
>aSiflarma ve 1artlarma malik Y alova 
kaphealanm en modern bir miiess•se bali 
n~ g.tirmek vazifesini ii1erin• ald1. 

Makalemizin ba§mda Y alovanm 1imdi 
den medeni bir miiessese haline girdigin 
kayd.ttik. Bunu i1ini pek iyi bilen hazik 
doktorumuzun beeerikli idaresine bordu 
yuz. Marifetli bir elin yerine gore ipek 
y•nne gore ~·lik temas1 Y alova sulan 
etrafmda temini elzem ilk saglam esaslar 
~imdid•n kurmu1 bulunuyor: Sular kapte 
edilerek bunlann s1eak veya sogutulmu~ 
madeni olanlanna barieden bir damla 
ba1ka suyun kan!ffiaSl ihtimali bertaraf 
~dilmi1tir. M•veud otellerin med•ni te 
lakkilere gore tanzimi 1imdiden bir •mri 
vakidir. Cok 1ifa has,ah Y alova sularm 
dan bugiin bile medeni konfor §artlanna 
uygun olarak istifade olunuyor. 

Y alovada hangi hastahklar tedaVI 
edilir? Herhalde yaln1z bizi'Ti 1healara 
gotiiren klasik romatizma agnlan degil 
Kadm v• erkek herkesin pek ~ok ama!a 
nn1n Y alov~ sulannda 1ifa kaynaklan 
bulaeag1 miitebasSIS doktorun izahlanndan 
anla!1hyor. Ve yolu Y alovaya dii~•nler 
§imdiden bu faydalan elde ediyorlar. 

Herhald• Y alova kaphealarile pek ya 
kmda biitiin yakm~arkm ragbetine maz 
har olaeak milli ve mod•rn bir 1ifa miies
sese~inin 1imdiden saglam temellerini kur 
mu§ bulunuyoruz. 

YUNUS NADI 

MJStr Hariciye Naz1r1 terefine 
Biikre,te verilen ziyafet 

Biikrej, 26 (a.a.) - Rador ajans1 bil 
diriyor: DUn iigleden sonra buraya ge 
len M1s1r Hariciye Nazm Abdiilfcttah 
Yahya Paja istasyonda Gafenko ile Tiir 
kiye biiylikel~isl ve Hariciye erkam ta 
rafmdan karjllanmljllr. Protokolu ziva 
retlerden sonra naz•r sarayda defteri im 
za etmij ve akjam da Gafenko tarafm 
dan jerefine verilen ziyafette haz1r bu 
lunmu~tur. 

Manc,:uri hudl1dunda hava 
muharebeleri 

Moskova 26 (a.a.) - Hariei Mogo 
listan ve Manc;uri bududunda bir aydan 
beri miihim hava ve kara muharebden 
cereyan ettigi ,_smi bir tebligde t•yid e 
diim•ktedir. 

22 ve 24 baziranda eereyan eden mu 
harebeler esoasmda 56 J apon - Man~un 
ve 14 Mogo] - Sovyet tayyaresi dii~iiriil 
mii~tiir. 

Arnavudluk, propaganda 
merkezi oluyor 

vet:le neticelenmi tir. Birinci haftaym Suhhat ve t~timai Muavenet Vekili dii§iiniilmcdigini vc bu yolda herhangi 
i- 0 Almanlann lehine idi. Macta 35,000 ;,•"e' .. - -~; 'faddelere geqildi ve layihe bir tr·.·ehhii•i;n movwuhahs olmad1gm1 
seyirci haZU' bulunmu~tur. 1 kabul olundu. I beyana Anadolu aJansl mezundur, lyap1laeakt1r. Bu muamelenm 1eraS1 i~in dan tedm edtleeekllr, 

Londra 26 (Hususi) - Ramadan 
bildirildigine gore, halyan hiikumeti Ar
navudlugu Balkanlar l(ln propa~anda 
merkezi haline getirm•ge karar vermi$ 
tir. Ilk i1 olarak Balkan dillerinde bir 
propaganda gazetesi ne~redilecektn. 



r KUryUk 
hlkiiye Me~hul kadzn ] 

Lucie Paul MargueriHe'den 1J 
Lozamn !imam U§i'nin nhhmmda yol

cular vapurun merdivenine ko~uyorlar: 
Kasketli 1ngilizler, san§m 1svi<;reliler, 
1ma eteklerile eksantrik Pa.risliler. 

Esmer bir gene kadm, mevsimi yadtr· 
gatan samur kilrkile, nazan dikkati cel
bediyor. Bakt§lar, ~pta dolu, kin dolu 
bakl~lar gene kadmm ilzerinde. Bir ka
dmm di~er bir kadmdan nefret etmesi 
i<;in <;ok §eye lilzum yoktur. 

Esmer gene kadm etrafta uyandtrdt
~ tecessilsten rahats1z olmu§ gibi ktza
nyor. 0 s1rada bir sokak <;apkm1 gene 
kadmm arkasmdan: 

- 1mamm be. Maim gozilne bak! di
ye bagmy<>r. 

Gene adam ona sualler sormak, bir~ey
ler og.renmek istiyor ... Fakat ne sorsun? 

Ya gene kadmm kocas1 veya dostu var
sa? ... 

Gene adam hayal kuruyor: Bu kadm 
<;ok bedbaht, kalbi yarah bir kadmdtr. 
A§k ihtiyaemdadtr. Ona ilam a~k edi
yor. Gene kadm kollan arasmda ... 

Birdenbire kendine geliyor Me.,hul ka 
dm yerinden ktmtldamamt§ bile ... Du
daklarmda hep ayni esraril tebessiim. 
Gene adam ona porto ve pastalar tsmar
hyor. Gene kadm eldivenlcrindm birini 
yanya kadar indiriyor. Gene adam, ha
rikulade beyaz ve kii<;iik tahmin ettigi 
bu elleri kendisine gostermesi ic;in yal
vanyor. Fakat gene kadtn biitiin rica
lanm reddediyor. 

Ellerini hi<; kimseye gostermemek ah
di mi var? Yoksa ktskanc bi.r kocay1 

Kalabahk arasmda san§m bir gene 
adam, sokak <;apkmmm bu siizlerine gii-
1Umsedi ve ~smer gene kadmt tepeden 
hrnaga kadar siizdii; ve sonra o da bi
rinci mevki bir bilet alarak vapurun ar- memnun etmek i<;in mi? 
ka tarafmda, me<;hul kadmm tam kar- Gene kadm giilerek: 
§tsmda bir kanapeye oturdu. Onu goz - 1yi tahmin ettiniz! diyor. 
ueile tetkik ediyor ve nas1l bir muhite Herhalde kendisile a lay ediyor ... Bu-
mensub oldu~nu ke§fe <;ah~tyor. Gene nunla beraber gene adam Hitifeye de
kadmm tuvaletindeki tezadlar onu §a- vam ediyor, bu kadar giizel bir kadmm 
§lrttyor. Gayet sade siyah §3pkasmda kocasma itaat degil, hiikmetmesi gerek· 
siis olarak mavi bir tiiy var. Beyaz blu- tigini soyliiyor. 

Esnafm s1hhi muayenesi 
~ehirde hi~ muayene gorme

mi§ 10 binden fa zla sahel 
varmi§ ! 

S1hhi muayeneye tabi esnafm bu rnu
ayeneleri yaptumas1 i<;in verilen miihlet 
coma giinii bitecektir. Bundan sonra 
halkla temaSi dolay1sile s1hhi muayeneye 
tabi olup muayenesini yaplirmam11 olan 
esnaf polis vasJtasile muayeneye sevke • 
dilecek ve kendilerinden ceza ahnacak-
hr. 

Diin ak1ama kadar muayenesi yapJ] -
m11 olan esnaf 17,000 i bulmu1tu. Onii· 
miizdeki giinler zarhnda bu miktarm 
20,000 i ge~ecegi tahmin edilmektedir. 
Halbuki gec;en sene haziran ay1 zarfmda 
ancak 16,000 esnafm muayenesi yap!la
bilmi~ti. 

Ticaret Odast Esnaf 1ubesile Belediye 
bu sene kat'i olarak muayeneye girmemi1 
ve vaziyeti 1iipheli esnaf bJTaktlma'mast 
ic;in terhbat almi!lardu. Y ap1lan tahmine 
gore, lstanbulda on binden fazla hie; mu
ayeneye girmemi* ve ne gibi hastahklarla 
malul olduklar• malfirn olm1yan esnaf 
vardu. hin 1aya01 dikkat tarah bunlann 
eberisi sucu. mahallebici ve g1da mad
deleri satan diger esnaf gibi halkla en 
yakmdan miinasebatta bulunanlardu. 

zu mantosundan gfuilnen klsmmda mil- _ Eger sizin taraftmzdan sevilmek 
selles §eklinde <;er<;eveleniyor. Eldiven- saadetine nail olsaydtm, en biiyiik haz- Tramvaya asdan ~ocuk 

Ha yvan merakl1s1 artist er 
Dorothy Lamour 
biri ge~en •• gun 

diyor ki : 
hokkaya 

«Maymunlarimdan 

rasgele heryere 
parmagm1 batmp 

miirekkeb siirmii' ! » 

Jeri siyah ve kibar. Me~in <;antas1 gayet zim size itaat etmek o1urdu! 
- B'" · b d l'k t Tiine1den Galatasaray istikametine git n· b k • mutevazi. utim u sa e 1 man osunun Gene kadm mest olmu• onu dinliyor. 1xic Dum ar ve ~o sevdigi i~m birliktc sofra,ma oturttugu ktymctli kopcgi 

· 1' ~·1 d h 1· d F k t · • mekte olan bir fi)i~li • Tiincl tramvaymm 
zengm 1o;1 e teza a m e. a a msamn Ve gene adam, bu m""hul kad1m niha- Holivud' dan yazd1yor: luklar .. Kmp gecirdikleri ~yler irin pa-

d b .. 1 b" k" k ld kt ·• romorkuna astian 12 ya~lannda Yorgi, • .,.. , 
strtm a 0 Y e samur tr ur 0 u an yet heyecanlandtrdtgma bayag1 mem- 1nsanlar ge<;ineceklerinden biraz fazla ra vermekten b1khm usand1m .. Sade ken-sonra ... Gene kadmda a~ikar bir zerafet- miivazenesini kaybederek dil~mii-;. baca-

nun, i<;i i<;ine stgmtyor. gmdan yaralanmt§hr. Yorgi, ~:i~li c;o- para kazanmaya ba,lad,]ar m1, muhak • di bah<;emde ve evimde olsa gene neyse .. 
1~ tabil bi.r eazibe imtizac etmi~. Aca- Fa kat vapurun diidiigii onlan realite- cuk hastanesine kaldmlmi~tlr. kak bir1eye merak sardmrlar. Y a antib Lakin ~ok defa komjunun sebzelerini de 
ba evli midir? Dul mu yoksa bo~anmt§ v E · ,. ye avdet ettiriyor. a pur vtan tmam- •' • ' • toplamaya, ya olm1yacak bir0eyin kollek- berbad ediyorlar .. Sakstlanm devirip b-
mt? Serbest mi? 1 1 1• .. k" M d' d I d na giriyor. Ayn rna an aZim; c;un u er lVen en yuvar an 1 siyonunu yapmaya, yahud da !Uks hay- nyorlar .. Ge<;ende maymunlanmdan bir 

Gene adam, kendisini adamaktlh sa- d Thonon'a gt'dt'yor Gene ka B 1 d y ed Ah gene a am · · eyog un a eni<;e§m e oturan - vanattan bir veya birka~mt beslemege tanesi ne yapmtj biliyor musunuz, par -
r an bu meehul kadmla nastl konu~aca- d d • g- 'lt'p dokunaklt bir scsle mt d k M ff k k k 

> 1na ogru e 1 • me IZl uza er, so a aptslm a<;- baj]arlar. Artistler arasmda da antika ve maklanndan birini hokkaya balirmlj, 
gmt dii~iiniiyor, oksiiriiyor, sigara yak!- nldamyor· mak ic;in slir'atle merdivenlocden iner-
yor .. 0 s>rada gene kadm kol saatine ba- · kolleksiyon merakhlan mevcud olmakla rasgeldigi yere siiriip miirekkeb lekesi 

· 1 k - Siz giizel oldugunuz kadar da iyi ken, ayag> kayarak dii§mii~, vilcudiiniln beraber bilhassa hayvan seven ve besli - yapm1•. Buna ragm· en onlardan a"rilma-
loyor ve i§leyip i§lemedigim an am a kalblisiniz ... Sizi tekrar gormeme miisa- muhtelif yerlerinden yaralanmt§ttr. Mu- • ' 
i<;in onu kulagma gotiirerek hafif sal- ade eder misiniz? zaffer, Beyoglu hastanesinde tedavi al- yenler ekseriyeti te~kil ederler. Mesela ya bir tiirlii raz1 olamtyorum. 
hyor. Gene adam attlarak: _ Haytr, haytr, buna liizum yok. Be- tina ahnmt§tlr. ge~en giin bizim 0ijman komik Oliver Gary Cooper: 

- Saat alb oluyor madam! diyor. ni takib etmemenizi, unutmantzt rica e- ( ) Hardy'ye rasgeldim: - Serbest hayat ge~iren biitiin hay-
- Mersi mosyo. derlm. . E V L E N M E - Hie; ~iiphesiz, dedim, en c;ok sev- vanlan seve rim, dedi, ku§lan ha vad~ .• 
Ne tatlt bir ses! Gene adam bu sesi Ve yava~c;a, adeta zahmetle §U itiraf- -E-m-ekl_i_A_l_b_a_y_D_r_...,..tb_r_a_h-im_R_ii_~t-ii-Er- diginiz hayvan Stan Laurel' den ayn ola. Bahklan suda .. Atlan ~ayuda .. "Aslan-

tekrar i§itmek ic;in: ta bulunuyor: bugun km Lamia Erbug ile Denizli Be- rak gec;ende yalmz ba0mtza c;evirdiginiz lan ormanda ve c;olde.. Kafes ic;inde 
- Nerdeyse geee olaeak! diyor. - Ben bir hizmet<;i par<;astytm! 1ediye Reisi !smail Cillovun evlenme filimde parloneriniz olan 1irin fil Zeno- hayvan goriince miithi, sinirlenirim .. 
Me<;hul kadm guliimseyerek cevab 0 kadar htzla uzakla§tyor ki gene a- torenleri 25/6/1939 giinii gecesi gUzide bie'dir degil mi? Dixie Dumbar'm fevkalade cins k;y-

veriyor: dam onu takib edemiyor. Hiddetli ve birdavetli klitlesi huzurunda Ordu Evin- 1ki avucunu tersine ~evirip bana dogru mettar bir kopegi, Joan Crawford'un ge-
- Evet, sonbahar geldi saytbr. cam stkllmt§ bir halde kiipe§tenin plas- de kutlulanmt§br. Gene evlilere saa1et· ilerleterek: veze bir papagam, Loretta Young'un c;ok 
Ve mantosuna daha Slkl sanmyor. trasmdan egilip baklyor: t~te! Onu si- ler dileriz. - Ha~. diye cevab verdi. benim en zarif tazJian vardu. Para bu. insana 
Gene adam, konu§may:I devam ettir- yah §apkasmdaki rna vi tiiyden .t~myorl · * * * c;ok sevdigim Cin kopekleri. Pekinois'ler- har~eyi yaptmr. Varhga darhk olur mu, 

mek l·e1·n·. A a! Mantosunu etkarmt• ve 1tma I e M h . d h H B . h,·r, , • • u sm za e mer urn as an eym d" 1 , < 
- ti'§iiyor musunuz? diye soruyor. kolunda tutuyor. Halbuki hava epey se- torunu ve Ahmed Nuri Ebussuudoglu- " • I I 
- Bt'razl. rin. Gene kadm, azametli bir hammefcn- Dev gibi adam! kucagmda uzun tiiylii B I r i IIJ sat I rIa nun klzt Bayan Ay§e ile Maarif Vekili ... 
Gene kadm c;ok klzanyor. Aeaba ne- diye yakla~tyor .. Sert bir ses: merhum Esad Sagaym oglu Hukuk dok- burnu baSJk minimini hayvancag•zla bir -t----.;..;...;..;.....::...:::...:;..;..:;_;_:::..-i-

27 Hazlran 1935 

·RADYO 
( Bu ak$amki program) 

Ttirklye Radyod!!ilzyon Postalarl 
DALGA UZUNLUC.U 

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

1639 m. 
19,H m. 
31,70 m. 

183 Kcs. 
15195 Kcs. 
9465 Kcs. 

120 Kw. 
20 Kw. 
20 Kw. 

12,30 Program, 12,35 TUrk milzl~l 1 - Mu
hayyer pe~revl. 2 - Ar!f Bey - Muhayyer 
~rkt - Dtlmas etme~e yare ve.nmz. S -
Reflk Fersan - Muhayyer ~arkt - Her gilzel 
ba~mdan. 4- Kome.n tak.slml. 5 - Muhay
yer ttirkil - Ay do~du batmadt mt. 6 - Hii· 
seynl ttirkil - Ayr1lik ytldoniimti, 7 - Hil
seyn! saz sema!.s!. 13,00 Memleket saat ayart, 
ajans ve meteorolojl haberlerl. 13,15-14 Mu
zik (Kar~tk program - Pl.) 19,00 Program, 
19,05 Milzlk (Sol!.st • Pl.) 19,15 TUrk mUzl~! 
(Kar1~1k progra.m) 19,45 TUrk milz!~l (Halk 
tiirkiiler! ve oyun havalari). 20,00 Momleket 
saat ayart, ajans ve meteoroloj! haberlerl. 
20,15 Konu~ma, 20,30 TUrk milz!RI (Kllslk 
progre.m idare eden; Mes'ud Cem!l. Ankara 
radyosu ktim.e hoyetJ. I - Suzldll pe~r•vl. 
2 - Tanburi All - suz!d!J blr!nc! beste -
Yar ytktldl. 3 - Tanburl All - Suzldll !kine! 
beste • Bllmed!k ye.rl k!, 4 - Tanbur! All 
- Suz!dll a~Jr semal - Kan! yadt leblnle. 
5 - Ney tak.slm!. 6 - Nlko~os A~a - Suz!
dll §Srkt - Blr nlgAh eyle d!lriiba. 7 - All 
Etend! - Suz!d!l §Srk.i - Yandtk~a oldu su
zan. 8 - AI! E!en<IJ - suz!dll ~ark1 - Her blr 
bak,.mda ne~·e buldum. 9 - Tanburl AI! 
E!en<IJ - Suzld!l yilrUk sema! - Ceyhun are.
yan. 10 - Suz!dll saz sema!sl. 21,10 Konu§
ma, 21.25 Ne~'ell pldklar - R. 21.30 Orkestra 
progra.mmm takdlm!. 21.45 Mtizlk (Radyo 
orkestrast - lie!: Hasan Fer!d Alnar) 22 30 
Miizlk (Opra aryalart - Pl.) 23,00 Son ajans 
haberlerl, z!raat, esham, tahvllAt, kam\>!yo -
nukud borsast mat) 23,20 Milzlk (Cazband
Pl.J 23,55 - 24 Yarmkl program. 
Biiyiik konaerler 

15,05 Londra (Regional): Saint _ Saens, 
Lalo vesalr bestekArlarm ko0.9Crlerl. 

19,05 Londra (Reg!onall : Schmidt, Mo
zart vesalr besteklirlarm eserlerl. 

20,05 Berl!n: Qaykovsk!'nin eserler!. 
22,20 MUnlh: Qaykovskl, Lalo ve salr bes

tekarlarm eserler!. 
22.20 Stuttgart: Beethoven, L!szt, R. St

rauss'un eserleri. 
22,35 Roma: BrUckner ve salr be•tekArla

rm eserlerl. 
24.05 Prag: Smetana ve Dvorak'tn eserler!. 

Oda musikileri 
18,20 
22,20 

22,55 
23,05 

Prag: Moser ve S!ak'm e.serler!. 
Beromiinst.er: Ne!esll sazlar orkes
trasi. 
Beromiinst.er: Honegger'ln eserlerl. 
Dro!tv!ch: Braluns, DebU&Sy'n!n e
serler!. 

23,20 Var~ova: Dohe.nny, Poradovskl"nin 
eserler!. 

23,35 Pe.r!.s (182 - 1646): Telernann, Haen
del ve sa!r best.ekArlartn eserlerl. 

23,40 Melnik: Reger'ln blr tr!osu. 

Solistlerin kon•erleri 

den? Gene adam dii§iiniiyor: cBir mil- - Bir giic;liik c;tkarmadtlar ya Felicie? toru Bay Re ad Saga m nikah Wren! la•avvur edin I. 
nasebetsizlik mi yapl!m?.. diyor 24 haziran eumartesi giinii saat on be§te Sirin artist Claudette Colbert'e stiidyo 

Derken soh bet ilerliyor ve beraberce - Haytr madam.·· Kiirkiiniizii alma- Suadiyedeki ko~klerinde yaptlmt~ ve bu kap1smda rasgeldim. Ayni meseleyi a~ -

16,35 Leipzig: Kernan mu.s!k!.sl 
16.35 Vtyana: M uhteUf uerler . * Berlinde oniimiizdeki temmuz, a- 19.25 Leipzig: P!yano !!e §an konser! (Aitol 

gustos ve eylul aylannda c;evrilmelerine 19,25 Viyana: Bach, Hendel'!n eserler! tp!-

d k ·· 11· ~· d b h d" 1 u ~a gel dig-imi sayler soylemez derhal ver- . I e orun guze 16 m en a se tyor ar. • " miinasebetle guzide bir aile top anbst lim. Hayvanlar hususundaki zevkini ~oy-
fukta, bulutlar gibi uc;ucu, mavi daglar, diler. tertib olunmu~tur. Yeni evlilere saadet- le izah etti: 
biiyiik ku~lann kanadlan gibi kesilmi§, Ve hiinnetkar bir jestle samur kiirkii ler dileriz. 
klZII bir semada beliriyor. Me<;hul ka- giymesi ic;in hammma yardtm ediyor. * * * - Ehli hayvanlardan, kedi, kopek, 
dm, suyun rengini ve kopiiklii dalgala- Hammefendi hiddetle mmldamyor: tav1an ve saire ile ku0lan evimde bulun· 

B . d h t k ·· t · d'k Merhum Mimar Kemaleddinin km b b d m•lanm, vaktile bir garda c;ok begen- - tr a a e errur e memesme 1 • durmaktan pek iiyiik ir zevk uyrnu • 
• k t t Giizin Sayarla defterdarhk muhakemat 

di~ bir afi~e benzettigini soyliiyor. Gene a e · miidii.r muavini avukat Muzaffer Glira- yorum .. Kaplan, asian, kurd gibi vah,i 
adam bu te§bihe hayran oluyor ve ona Gene adam o1dugu yerde dona kalml~.. hayvanlar beslemek isterim. Fa kat mii-

v k) k h b" z ge- hn evlenmeleri; dUn sabah Kad1koy ev-
gezinti yerlerinden bahsediyor, en iyi o- a pur uza ·~•r en, ammmm tra tehasSISlar bunlann ancak yavru iken ko-
t II h kk d 1• 1 · G risinde yiiriiyen gene kadmm §apkasm- lenme dairesinde yaptlmt~tlr. Yeni evli-
e er a 10 a rna uma vertyor. enc Jere kurduklar1 yuvada devamlt saadet layca bak•labileceklerini, biiyiidiikleri za-

k d E · 'd b 1 p t 1· daki mavi tiiye dalarak: a 10 vtan a u unmu§, rens o e m- . d . man muhafaza ve zaptedt'lmelert· k •bt'l 
d t t G d - Yaz1k! diyor. Hizmet<;i olacak bir temenm e enz. • 

e o urmu§ ur. enc a am: olmtyacaamJ siiyliiyorlar. Onun ic;in hi~-
- 6y!eyse .. diyor. kadm degil! n 

- Evet, iyi ve konforlu oteldir. Ceviren: Toplanhya davet bir hayvanla alakadar olmamay1 tercih 
Tuhaf ~ey! Bu kadm serapa esrar... Irian KUDRET Kadtkoy Halkevinden: ediyorum . 

.,:-.:.::;:.:...;:;:..;_.::..;:...:;::.:.:.:.:....:.::.:.!:.:.....:.::.::.;;.:.:._ ______________ ) 29 haziran 1939 per~embe giinii saat Jeannette Mac D onald: 

inebolu Halkvinde verilen temsil 19 da Umumi heyet toplanhstna iiye- - Hayvanlarla ui!r31acak pek fazla '-;==;:::=====:===================:;=;; lerimizin behemahal gelmeleri rica olu-• vaktim yok, dedi, kocam Gene Raymond 
nu_r·-------------~ bo~ zamanlanm1 i0gale kafi geliyor. Bir
( YENl ESERLER ) cok sevimli kii<;iik isimlerle onu ~ag~rmak 
----------------" ho1uma gittigine gore kopek, kedi ve sa-

Tepedelenli Ali Pa§a ire edinmek ihtiyac1m duymuyorurn. 
Kli~iik Shirley Tempi hayvan seven 

artistlerin en ba110da gelmektedir. Kedi, 
kopegi bir tarafa buakm, bah<;esinde kir
pi, kaplumbaga gibi bir~ok hayvanlar da 
vardu. 

D orothy L amour bilhassa maymunlan 
tercih ettigini soyledi ve anlatt.: 

- Maymunlar muhakkak ki hayvan· 
!ann hem en zekisidirler, hem de en ko
mikleri .. Kendilerine soz soylendigi za • 
man ihtiyar bir filozof gibi yiizlerini k•
Tl!lirarak gozlerinizin ic;ine bakarlar .. 
F akat ayni zamanda <;ok ziyankar mah· 

ba0lamlacak olan yeni filimler ic;in hara- yano !le). ) 
retle hamhklar yapJlmaktadJT. Bu yeni ( T E ~ E K K 0 R 
filimler arasmda evvelce yazd•klanm1za .._ ______________ , 

ilaveten ~unlar mevcuddur : «Matmazel 3 mart 1939 ta.rihinde Atabey hamnda 
]ule», «1nsam gosteren l<~yafettir», «U· vaki yangm dolaytsile husule gelen za
gur getiren ugursuz kuj», «Dikkat, dii!- ranmtz Anadolu Sigorta ~irketi tarafm· 
man bizi dinliyor !», «Saf a!k». dan, hakiki bir nezaket ir;inde cereyan 

eden temaslanmtz netieesinde tamamen * Avrupaya gelmil olan Sonja H~- tazmin edilmi§tir. Bu vesile ile TUrk si· 
nie birka~ giin Pariste kald1ktan sonra gortaethgma, Anadolu Sigorta ~i.rketine 
memleketi olan Norve<;e hareket etmi0tir. ve fi)irketin Umum Mlidiirii Bay Halil 
Sonja gazetecilere memleketinde ancak Mir'at Yenel'e ve husus! miidilr Abdi 
iki hafta kadar oturabilecegini, sonra Ho- Vehbi Durala ve Tiirkiye Gene! Eksper
livud'a gidecegini, orada Tyrone Power tiz Biirosu fi)efi Bay 1hsan Tavas'a bu· 
ve Richard Green ile beraber «Biitiin rada aynea ac;tk olarak te~ekkii.rierimizi 
miihim vak' alar gece olur I» isminde bir bildirmeyi bir vazife telakki ederiz. 
filim ~evirecegini soylemi1tir. Ata Atabek ve * Lilian Harvey'in Parisi~ <;evirece- Vefik !nsel ve orta~l 
gi «Serenade» ne bir opere!, ne de mu
sikili bir komedi olm•yacaklir. Eser Schu
bert'in hayatmt anlatan bir ciddi dram 
oeklini almaktadu. Bestekarm ~ahsiyetin i 
Roger Bourdin temsil edecektir. * Sesli filmi n icadmm onuncu y•ldo
niimii dolay1sile Pariste bir sinema haf
tasJ lertib edildigini yazmlilik. Bu miina
sebetle sesli filmin ilk kahramam Aliol
son'un Tyrone P ower ve Alice Faye ile 
birlikte c;evirdigi yeni filmi «Broadway 
giilii» ii de gosterilmektedir. * F ranSIZlar, Nevyork sergisinde 
gosterilmek iizere birkac; filim yapmakta
dular. Bunlardan sonuncusuna aid faali
yet de bugiinlerde ba0hyacaktu. Korde
lanm ad1 «Biiyiik cadde» olacakhr. 

Satd1k Ardiye 
Ballkpazar ya§ lskelesl es

kl Sarraf sokak yenl TUibend 
a§as1 sokajjl 8 No, lu ardl
yenln yar1s1 h lssedarlar ta• 
rafmdan sat1llkt1r. 

Gilrmek h;:ln h;: lndekllere 
pazarhk l~ln Cumhurlyet ga
zeteslnde Sadlye mUracaat. 

HALK OPERET1 
Her giin Bebek Beledi· 
ye bah<;esinde operet, 
revii, ske<;, varyete, ko· 
medi. Her ak§am be§tcn 
itibarcn miizik, varyete. 

Ktymetli tarih<;imiz Ali Kemali Aksot 
tarafmdan §arkm biiyiik simalan iinva
m altmda (Tepedelenli Ali Pa§a) adile 
bu kere mevkii inti§ara <;tkan bu eseri 
~imdiye kadar bizce laytkile tetkik usu
liinde tasnif ve telif edlimemi§ olan dag
dagal! bir dcvrinin ve pek miihim bir 
safhasm1 te~rih ve tenvir eylemektedir. 
Tereiimede sadakat misali oldugu gibi 
miinderccatmm tevsii iqin tiirk<;ede mev 
cud kitablar tetebbii edildigi gibi diger 
f.ranstzea ve ingilizce ne§fiyattan da is
tifade edilerek ha~iyeler, f•kralar, re
simli veya bah usus hazinei evraklmtzdan 
almm•§ vesikalar iHi.ve edilerek miistes· 
na bir mahiyet almt§br. 

Tepedelenli Ali Pa§ayt biitiin tarihsc· 
verlere ve miitetebbilere ve aslen Turk 
olan bu yiiksek sahsiyeti tavsiye ederiz. 

Holivudda • yem haz1rlanan filmier den sahneler Nefis me~rubat. Giindiiz 12 den 1 e ka
dar miizik. 1nebolu (Hususi) - !nebolu Halkevi temsil kolu tarafmdan bu hafta 

temsil edilmis olan c Tohum • piyesi bliyiik bir alaka ile takib edilmi~tir. 
9ii_nd_e_r_digim resim bu piyesten bir sahneyi gostermekteCJr. ______ _ 

1 Temmuz Cumarlesi ak~ammdan itibaren: Marykada 
<;am kokulan altmda nefis havas1 ve giizel manzarasile maruf 

KUCu '\ ~iFTLiK PARKI 
A<;ILIYOR 

~alis Clgan erkestras1 ve muhtelif cazib varyete numaralar• 
Nefis me~rubat • Fiatlar ehvendir. 

Bu ak~am 
Cagaloglu CiFTE SARAYLAR ~:h;:i:Je 

Bayan M U A L L A ...---:: 

Kemani S A D l ve arkada~lan 
Bu hafta sinema p rogram• [Tiirk~e sozlii, §ark•l• Silz blr 
Allah blr, Sullstlmal davas1, Kara sevda Tiirk~e 
sozlii ve ~ark1h lslanbul sokaklar1 ve ye ni Mlkl ve 
.Jurnal] CaA-aloA-lu eski Diiyun u Umumiye binas1 yeni Er· 

kek Lisesi yamnda bol bava ve giizel m~nzarah. <;: ilte Saraylar bah~esi. 
KapiSI Cumhuriyet matbaas1 kar ~ISi ndad~r. Smema f1atlan: 10-15-20 kuru~tur. 

Bah~e Miman 
Mevlud Baysal 

Dordilncll Vakll Han di:lrdiincll 
kat, 18 numara. Tele!on: 23426 

Telgra! adrest: Mtm Baysal l.stanbul 
······················· ································· 6 Uyiik ~eh i r ve kasaba parklaro; 

An1t, meydan, ~oeuk parklan ve 
villa bah~eleri i~in 'Uodem prole 
ve plAntar baztrlar; ke§l[nome!er 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikahn1 de ruhde ve taahbUd 
eder. 

Biiket. ni~an sepet l ve ~elenkler 
i~in vap1lan s,iparisler sUr'atle ba· 
zulamr. 

<;i,ek, sebze tohumlan; !ide ve 
fi danlar ; sUs, meyva aga~ ve agac· 
ctklan; bah~e a!At ve edevatl ve 

ehl!vetll Bahclvan!ar ~tllndertr. 

EGE T!YATROSU TEMSlLLER! 

Piyes 3 perde. 

Nureddin Gencdur ve 
arkada§lan. 27 hazi· 
ran sah ak~amt ti'skii· 

dar :Beyleroglu 
bah<;esinde 
<;:OKti'~ 

Murad fi)amil varyetesi 

NA~ID OZCAN 
ERTUGJl.UL SADi TEl{ 
birlikte. :;iehremini !n
§irah bJh~csinde bu r,e· 
ee (HAYRET EFENDi) 

Voavil 3 perdc. Okuyueu Aysel. 

FOTO MAGAZIN 
Ayhk salon mecmuas1 

Tanmm1~ imzalar, bol resim 
"-;:iiiiiiiii:iiil.-.:=-..::=::oli:;;:iiiiO...:iiiiiiil l Robert .Montgomery \ 'C Rosalind Russell •Kocam anket yap1yor !, Lordeli\smda •'---------------• 
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Hitlerin yeni '' /~i LiM KOSESi 

nutku _il $ 8 h r i n i ~ i n d e n ~~~IHTiRALAR. KESiflER 

Riizgarm ve suhunetin 
bir MEKTUP 

-15- sese tesiri 

Mfistemlekeden devlet olus 
Munih 26 (a.a.} - ftalyan eski mu

hariblerinin §efi Carlo Deleroix'nm riya
setinde gelen 500 italyan eski muharibi
ni kabul eden Hitler, !talya ile Almanya 
arasmdaki hedef birligini tebaruz <!ttire
rek demi§tir ki: 

«- Aram1zdaki ittifak sayesinde mil§· 
terek du§mana kar11 rnil§terek bir cephe 
te§kil edildigi §U mada bizi ziyaretiniz -
den dolay1 bahtiyanm. Demokratik ve 
kapitalist pliikrasi tarafmdan mukaddera
hmiZI tayin etmek hususunda sarfedilen 
gayretlerin iki milletimizin mu§terek kuv -
veti i:iniinde muvaffakiyetsizlige ugnya -
cagmdan tamamile eminim. Hayat, icab 
ettigi zaman mevcudiyetleri ve istikballe
ri i~in son fedakarhga katlanmaga haw 

Hava sakin ve siihunet de &abit ise bir 
noktadan ~1kan ses dalgalarmm cepheleri 
kiire §eklinde olur. Bu halde yeryiiziin
dd<i bir noktadan <;tkan blr ses miisavi 
mesafedeki her noktada ayni zamancia 
duyulur. Hava isotropik bir vasatur; yani 
enerii her cihette ayni siir'atle intJ§ar 
eder. Boyle bir vasatta enerji dalga cep
hesine nazun istikametlerde gider Dalga 
cephesi ki.irevi ise ses enerjisi bu kiirenin 
nlSlf kuturlan istikametinde inli§ar eder. 

Bazan ufak sebebler biiyiik hadiseler 
bir • doguruyor : Amerikanm isyanma 

verginin ihdast sebeb 
yem 

oldu 

va,ington, ha:z:iran 
KISa ~,r zamanda katettigi yoJ gozonu

ne getirilecek olursa, Birle1ik devletin ta
rihi misilsiz bir i:irnektir. Avrupanm tor
tusile meydana gelen bu di.inku ~1rak, us
tasma dilini <;Ikaran bir politika hegcmon
yaSI oldu. Onun i~ ve d11 siyasetini tahlil 
edebilmek i~in, rnutlak mazisini; hamle
lerini ,ve durak!anm kiSaca gozden ge<;ir
mek liizundlf. 

Birle1ik devletin tarihi tetebbiie muh -
tac, gi.i~ bir i1 degildir. Hadiseler ve 1a • 
h1slar yeni olduklari i~in, el yazmalarimn 
miiphem ve karanltk malCunatma mi.iraca
at edecek degiliz. Fa kat sarih ve rniispet 
bir tarih ilminin sahifelerini ~evirecegiz. 
Zamamm1zm en bi.iyiik demokrasi reiimi
nin tarih kitab1, Osmanh imparatorlugu
nun bir faslmdan daha kiSadu. 

*** 
Onsekizinci asnn ortalanna kadar sima

li Amerika on ii<; eyaletten miite§ekkil bir 
lngiliz mustemlekesiydi. Aralannda ge -
~imsizlik ve karde§ kavgaSI eksik olmu -
yordu. KumiZI derililerin taarruzunu def 
i~in beyinlerinde muvakkat bir birlik vii· 
cude geliyor; fa kat tehlike zail olduktan 
sonra miinazaa gene ba§hyoidu. lngiltere 
lam bir miistemleke siyaseti takib etmiye
rek, eyaletlere bir nevi otonomi bah§et
mi§ti. Her birinin vergi kanunlanDI vaze • 
den millet meclisleri vardt. Par<;a par~a 
mozaiklar gibi dagm1k bir tablo resmeden 
bu miistemlekeleri bir elde tevhid etmek 
Biiyiik Britanyanm tasavvuru idi. Bu vah 
det 1776 da viicud buldu; fa kat ingilte
renin aleyhine ... 

Bazan en ufak sebeblerin en biiyiik 
hadiseleri dogurduklari gibi, miistemleke
lerin isyamna da yeni bir verginin ihdaSI 
sebeb oldu. « Y edi sene>> rnuharebesi Kral 
O~uncii Core' liD hazinesini sarsmi§b. But
~· a<;Igini miistemlekelere yiikliyecegi ver-
6ilerle kapamay1 dii1iindii. Amerikan eya
lttlerinin hissesine pul resmi isabet etti. 
Ehemmiyetsiz bir verginin buyiik bir is
yana sebeb olacag1 kimsenin aklma ge
lemezdi. Fa kat Virjinia eyaleti meclisinin 
gene ve ate§in hatibi avukat Henry Pat
rick'in nutku diger eyaletlerde de akisler 
uyandlfan bir isyan ba~lang•c• oldu. Sim
diye kadar aralannda anlajamiyan sesler, 
bu tek sesin heyecanmda birle§tiler. fngil
terenin dahill vergilerine kan§mak hakk1 
olmad•gmi iddia ettiler. Bliyiik Britanya 
bu itirazt annesine kar§Ihk veren bir arSiz 
~ocuk §Imankh!h sand1. Cezasml tejdid 
etti. <;ay resmi namile ikinci bir vergi ih • 
das etti. Ayni zamanda u~ bi:iliik a.skeri 
Boston iizerine sevketti. Fa kat i1 i1ten ge~
rnisti. Yaramaz <;ocuk yaygaraSI sand1g1 
milli hareket hakiki bir ihtilalin ba§lang•ct 
olmu§tU. 

lngiltere imparatorlugu, tarihinin ilk 
maglubiyet aciSmi tiiysiiz bir avukatm hi
tabesine borcludur. 

General Washington 

damd1. Arnerikanm istiklal harbinden 
muzafferen ~1kmasmda biiyuk dahli ol
du. Milli vahdetin tesisine manen ve mad
deten tesiri dokundu. Fa kat butiin bu hiz
metler, ender insanlar sulbi.inden clan A
tatiirkle k1yas edilmesine kiifi sebebler 
te§kil etmez. 

Va§ington'un 1799 a kadar, son sene
!erini ge<;irdigi Mount Vernon'daki evini 
ziyaret ettim. Havasmda alelade bir insan 
kokusu vard1. T abiatin fevkine ~·kamami§ 
bir burjuva hayatmm yeknasakl1g1 sezili
yordu. Vernon kasrmm bulutsuz semasm
da <;:ankayanm §irn§egi gozlerimi kama§· 
hrmad1. Kendimi bir kartaJ yuvasmda de
gil, fakat bir sakaku§u kafesinde sand•m .. 
lnk.lab devrelerini ge<;irmi§ milletler i<;in 
§iiphesiz normal adamlar gerektir. Fa kat 
ink1lab yapiciSmtn enerjisi volkanik zirve
den fi§kmr. Onun i~in Atatiirkii11. dina
mizmasJ ile Va,ington'un burjuva yara
dJh§mi k1yas etmek yanh§ bir i:il~iidiir, 
sanmm. F1traten ba§ka olan bu iki insan, 
asker ve po)itikaci olarak da ayridular. 

Lafayette ve Steuben gibi idealist Fran 
SJZ ve Alman generalleri ihtilal ordusuna 
iltihak etmezden evvel, Va§ington'un 
Brandurine Greek muharebesindeki ace
mice maglubiyeti erkamharb dehasmm 
ornegi olan bir Ataturkiin kafasma Slga -
m1yacak hadiselerdendir. Ondokuzuncu 
fuka kumandamnm Anafartalar zaferi, 
dii§manm taarruz noktaSIDI evvelden ke1· 
feden biiyiik serdar dehasmm mahsuliydi. 
Po!itikac, Va§ington Atatiirkiin istikbali 
sezen kiihin gi:irii§iini.in yanmda <;elimsiz 
bir insan gibi kahr. Ataturkiin ihatah ka
inat gi:irii§i.inden uzak kalmi§; tek cepheli 
adamdlf. Universalite Atatiirke vergi idi. 
Sezar'a, Biiyiik Frederik'e, Naooleon'a 
oldu~u gibi ... Hele Brutus vak'asmdan 
evvelki Sezar nekadar Atatiirk i:il<;iisiinde 
bir hilkattir! 

Gene Vasingtonl' a Atatiirkii k1yas e
denler; her ikisinin de i<;timal ve siyasi 
tahavviillerin hareket noktalan olduklan-

'lo~>~o m i§aret ederler. Birisini FranSiz ihtilali-
ihtilalciler ilk kongrelerini Filadelfiya nin, digerini Nazizma ve F a§izma hare

§ehrinde akdettiler. Fa kat daha bidayette ketlerinin. 
anla§amamazhk ba§gosterdi. Radikaller Va§igton'un Wallstreet'teki hitabesi, 
tamamile lngiliz istilasmdan kurtulmak zamanmda, demokrasi prensiplerinin ilk 
isterken. muhafazakarlar gene lngiliz ve- program• olarak telakki olunmu1tu. Hatta 
sayeti altmda, fakat bir dominion ~eklin- Lafayette, Bastille hapisanesinin anahta
de idare fikrini ileri siiriiyorlard1. Hatta nm bir sembol olarak kendisine hediye et· 
bu mealde krala ve ln<(iliz milletine hirer mi§ti. Lafayette'in eski ba1kumandanma 
beyanname de gi:inderdiler. Fakat teklif- kar§I zaf ve muhabbeti olmu1 olabilir. Fa
lerinin reddedilmesi Filade!fiya kongresi- kat ihtilali kebirin Amerikan istiklal ha
nin miittehid ve radikal bir cephe almaSI- reketinden mi.ilhem oldugunu iddia etmek 
na sebeb oldu. Simdi i1 muntazam bir or- mubalagah bir gorii§tiir. Biri yeni bir re· 
du te§kiline ve harekete ge~mege kalml§· jimin eskisini istihlaf1, digeri bir devlet 
h. Bu vazife General Core Va§ington'a kurulu§u idi. 1~ hurriyet hareketile d1§ 

!evdi olundu. hiirriyet hareketini kan•!lrmak Contra! 
'lo~'lo ' 

Social'in Va§ington'un nutkundan ~ok ev-
Bizi yakmdan alakadar ettigi i~in bu vel ne1rolundugunu inkiir etrnek olur. 

bah<in ii<tiinde biraz durmak dogrudur Halbuki Turk inkdab1, on be1 seneden
s.nmm. Zira Amerikanm istiklal miica- beri bi.itiin diger ink•lablann hakikaten ha· 
drle<ini bizimkile byas edenler ve hatta reket noktaSJ oldu. Ilham ve fiil bakimla-
etiidler yazanlar oldu. Velev burada, ve· d rm an rejim tahavviillerinin ilk ornegidir. 
lev Avrunoda bir~ok ki~iden ~u ciimleyi 
i§itt'r<l: «Washington ve Atatiirkl>> Biitiin bu ba,kahklara ragmen dostlan-

miZ Amerikal1lann te§bihini miisamaha ve 
Bu benzeyi§ler nekadara kadar dogru· §i.ikranla kar§Ilamahyiz. <;:iinkii onlarm en 

dw? k d mu a des bir viicud olarak sayd1klan Va-
D:§I•n hadiseler hakikaten Va~ington- ~in!'lon'u Atatiirkle k1yas edisleri, bizim 

Ia A tal iir~ arasmda yak In bir mukarenet en biiyi.i~iimiize brsi ~:~osterdikleri hay
gi:isterii: lkisi de tnilli bir mucadelenin ba- ranhk ve sevgi alametidir. 
11 olaral\ temeyyuz ettiler, memleketlerinin 

CeUileddin EZ1NE ilk devl.-t rei•i oldular, i:ince asker, sonra 

F akat yeryi.izune yakm hava tabaka
lan yukandaki hava tabakalanna naza • 
ran daha stcaksa yeryi.izune yakm taba -

olan milletlerindir. 
fstikbalde halya ve Almanya i~in 

mii§tereken bu fedakarhg1 yapacag1z. 
Mil!etlerimizin bu yikllmaz mu§areketi 
kar§ISIDda diger aJemin biitiin taarruzlan• 
mn akamete ugnyacagma ve istikbalin her 
§eye ragmen fa§ist !talya ile nasyonal -
sosyalist Almanyamn olduguna inamyo -
rum.» 

1 kalardaki ses si.ir'ati yukandaki tabaka
lardaki ses si.ir'atinden fazla olur. Hava· 
da sesin si.ir'ati s1f1r derecede saniyede 
33 I metre oldugu halde siihunetin bir 

Perisan ve unutulmus 
' ' 

" derece artmasile ses sur' ati 60 santimet
~ar,Ida diiniin i, yapan re kadar artar. Bu takdirde yeryiizunde 

dalga cepheltri ~akule meyilli olur. inti· 
esnaft, ~imdi par~a par~a dokiilen kubbeler ~·r istikameti dalga cephesine amud ol-

Almanya ne iatiyor? 
---------------------------- dugundan dolay1 yere yakm hava taba· 

Essen 26 (a.a.) - Mmtaka nasyonal 
sosyalist kongresi munasebetile propagan• 
da nazm Gobbels bir nutuk soylemi~ ve 
d,~ siyaset sahasmdaki Alman mutaleba
hm tebariiz ettirerek demi§tir ki: 

It d " • b kl• kalan Sicak oldugu takdirde inti1ar hat• a m a mus, tert e tyor Jan yere rneyilli ve yukarwa dogru olur. 
Yazan: SALA.HADDIN GVNGiJR Bu takdirde ses enerjisi yerde pek uzak· 

lara gidemeyip yukan ~1.kar. 
Biiyi.ik~ar§I i~i~de, ondan bir perde / sahibi, saati elimden ald.ktan sonra, i:itesi

daha karanhk, buka~ numara daha dar, ni berisini kurcalamaga ba,ladi. 
ve amlarca daha eski bir mahzenin oniin- Derken, bir de ne goreyim: Kapagm1 
de durduk. Yiizlerce elektrik ampuliiniin ikiye bi.ikiip par~alam1yor mu?.. Birka<; 
dahi, zifiri karanbg1 ~lacakaranbga tahvil dakika sonra Talat Pa§antn saati, hatm 
edebilecek derecede aydmlatabildigi bu sayilll Siklette bir altm kiil~esinden ibaret 
koridorun ii~ ad1 var: Eski Bedesten, k kalmi§h. 

«- Biz tabii hayat ~artlarm1 istiyoruz. 
Biz Versailles haks•zltklannm tamirini is
tiyoruz. Avrupada ebedi olarak fakir bir 
haSim kalmamak azmindeyiz. hte takib 
ettigimiz hedef. » 

Soz krlrcm mrdrr? Bed est en, Cevahir Bedesteni!. - Onu ni<;in par~aladm1z?.. diye sor-
Milano 26 (a.a.} _ «Relazioni fn • Bo§luga dogru kayar gibi, sag1m1zda 

ve solurnuzdaki diikkanlara surtune siir -ternalionali», ne§rettigi yanresmi bir kom-
manterde enternasyonal vaziyeti tetkik e- tiine ilerlemege ~ab§Iyoniz. Fa kat, her 
derek diyor ki: gi:iz ah§ta, kar§Jmiza cevahir yerine bir ta-

« Y a bugiinkii meselelere son bir gay- k•m kalaysiZ baklr kaplar ~1byor. 
f KazanCI!ar i<;inde miyiz, ret sar edilerek ve umumi bir iyi niyet 

. sa Cevahir Bedesteninde mi}. 
yok
Fa-gi:isterilerek bir tesviye tam bulunacak, 

yahud da i1i k1hc halledecektir. Demok • kat, bu kar§IIa,ma benim i~;in hi~ de 
ratik devletler mi.inhaman Almanyanm siirpriz te§kil etmedi. Cevahir Bedesteni
ve !talyamn inki1afma mani olmak ic,in nin, ne zamandanberi, Bitpazarinm bir §U· 
~ember siyasetine devam ettikleri ve bu besi haline geldigini bilmiyor degildim. 
iki memleketin rnubtac bulundugu hay at Ancak, ne de olsa; gene i<;im SIZ!adt. 

Kendi ken dime: sahaSim onlardan esirgedikleri muddet~e · 
normal mi.inasebetlerin teessiisiine imkan - l§te, dedim, dejenere olmu1 bir <;ar-
yoktur. Bugi.inkii gerginligi yalan propa- §II .. 
gandasma devam eden fngiltereye biiyiik Bu i.istuste ylgilmi! kulpu kopuk man
bir nisbet dahilinde atfetmek laz1md1r. gallari, bu miitekaid legen ibrikleri, bu i!-

Sovyetler Birligi dahili mu1kiilah do- lemeleri yer yer kararmii tepsileri, bu alb 
yejilli <;anak ~omlegi, haSih biiti.in bu en

layiSile enternasyonal bir sergiize§te ah • t' "ft b h' . . .•. · 1 1pu en e1yay1 aca a, ceva mn 1phgm1 
amaz. k k · · · k k k .• t . . . pazara <;I arma 1~m m1 arma an11 , bu 

D1ger taraftan talya 1le Fransay1 hiT- tozlu r fl .. · f 1 t 1 d , 1 
b. · d · . 'd . a arm uzerme 1r a m11 ar 1 ,, ~-
mn en aynan u~urum g1tg1 e gem§le • lerinde belk' d k 1• "k k d' • 

k d · 1 k d' 1 1 b kl ' e 1yme 1 yu se ya 1gar-me te ve enn e§me te 1r. ta ya e e - Jar da v d F k 1 k' • 
· · b·1· F k b" .. I l . b ar 1. a a neye yarar 1; san at 

mesm1 1 If. a at utun mese e erm a1- 'eserler•'n1· h d 1 f ·r·t k b'l 
k I I .

1 
n en ur a a " a 1m o uya 1 en 

a annm tavassutu o maksmn tamam1 e gi:izler b'l b k 1 b 1 • b · 
h ll d'] · · · · F d k• I kl ' e, u a a a 1g10 ve u pen§an-a e 1 meSim 1shyor. e a ar 1 ar ve h"gm .... d · · · k"t"d k' · · . I onun e; lYIYI o u en, es IYI yen1 -
mutavasSit tesv1ye tarz an zamam arhk den. h 1 d d 

1 
k .. 

kat'i olarak ge<;mistir ve Almanya ile lu"" 'dp'~ a]IY!d~lcuz an ayu e me te gu<;-
. · ge U§er er 1 
Italyanm haklari ve hayat sahalan tamn- Mesel· d f k km 1 hi b lk' 

I d a §U se e a a 1 ra e, e 1 
rna 1 If.» b b h k'k• b' l d ' , • • er a mea a 1 1 1r piT anta egennde 
«Taymrs» rn f'ayant d.khat cevabr idi. Ancak, mezbeleye kan1an pirlanta!ar 

Londra 26 (a.a.) - Times gazetesi gibi, hi<; 1iiphe yok bir bymet bilmezin 
ba§makalesinde yaz•yor: eline dii1ecekti. ,Su cam1 kmk tabloya bel-

«Alman efkan umumiyesini idare e- ki de yiiksek bir ressamm f1r~as1 dokun • 
denlerin lngi]iz devlet adamlarinm be- mu§tu. Fa kat, burada, kald•kca on a, kim 
yanatlarmm hakiki k•ymetlerini takdir et- ehemmiyet verecek, aralarma kan§bg1 bin 
mek ve o suretle hukum vermek husu· bir tefarik y1gmlanm eleyerek, altmda u
sundaki zahirl acizleri -veya suiniyetleri- yukladJgi tozlan silkeliyerek, salonuna as
beynemlilel vaziyetin en tehlikeli tezahi.ir- mag1, kim iizerine alacakh).. 1htiyar bir 

dum. 
Muhatab1m giildii: 
- f1e yaramazd1 ki ... 
Bize boyle ne k1ymetli saatler gelir. 

Fa kat sa at olarak kullamlamiyacaklan 
i~in, onlan hurda altm halinde satmagt 
tercih ederiz I 

Cevahir Bedesteninin bir hususiyeti de, 
burada hi<;bir yeni e1yamn bulunm.amast· 
d1r. lgneden siirmeye, boncuktan pnlanta
ya kadar, ne varsa, hepsi eski ... 

Mesela, §U kelebekli elm as... Kimbilir 
kc~ seneliktir?.. 

Camekanda, gozume ili1en muhte§em 
bir yuziigiin fiat1m sordum; mal sahibi: 

- Siz onun fiattn1 degil, adm1 soru
nuz! dedi. 

- Nedir ad1?.. 
- Efendim, buna Divanhane ~IVISI 

derler! Giimiis iizerine birka<; yiiz elm as 
ve F elemenk ta§lanm boyle mtsnta ~aka
rak ... 

Divanhaneler, ortadan kalkhktan son -
ra; parmagma bu Divanhane ~ivisini ta -
kacak bayan kald1 m1, bilmem .. 

Kafamdan ge<;irdigim §eyi, ke,fetmek
te gii<;li.ik ~ekmiyen rnuhatab1m: 

- Eski elmaslar, deh§etli ragbet go -
riiyor! dedi, ke§ki elimizde boyle birka~ 
yiiz Divanhane ~ivisi olsayd1 ... 

Ciildiim: 
- Derhal, <;akar m1ydm•zL 
- Ona ne §iiphe ! .. Mesela, bu yi.i -

ziigii, bugiin bir yeni gelin i~in gelip ala
caklar ... Fiah da pek pahah degil: Sek -
sen liraya bnakt1k I 

- Ne? .. dedim, 1imdi bu hantal yii -
zi.igii bir yeni gelin mi takacak? .. 

- Hayret etmekte hakkm1z var, de
di, bu iri yiizi.ik, belki bugiinkii «gusta» ya 

S1cak bir gi.iniin aktami 1smm1§ olan 
yerJer hararetJerini si.ir'atle kaybederler. 
yere yakm hava tabakalan daha iistteki 
hava tabakaJanndan soguk oJur, rakid 
havada bu §art tahakkuk ederse ses dal· 
galan yere yakm hava tabakalarmda da· 
ha az si.ir'atle seyrederler. Bu takdirde 
yerin iisti.indeki noktalardan ~1kan ses 
dalgalan a§agi dogru inhiraf ederler. 

S1cak bir gi.in ak1arru bir gi:il i.izerinde 
veya di.iz ovada sesin daha uzaklardan 
ititilmesi sebebi bundan ileri gelir. Y az 
aylarmm ak§amlan Bi.iyi.ikadadaki sesler 
Heybeliadadan, ve bilakis, kolay duyu· 
lur. Halbuki la1 giinleri sesler bu kadar 
vazih duyulmaz. 

Mutecanis havada ufki istikamette ri.iz
gar eserse ri.izgara kar11 ses siir' ati aza• 
hr, riizgar istikametinde artar. Yi.iksek
lerde riizgar siir'ati al~aklara nazaran 
bi.iyi.iktiir. Binaenaleyh ufki riizgarm es• 
mesile ses dalga cepheleri bozulur. 

Ses membamm riizgar iistii tarafmdaki 
ses stir' ati yeryiizi.inde yukanya nazaran 
daha fazla oldugllndan yeryi.iziinde dal· 
ga cepheleri §akule meyillidir. inti1ar is· 
tikameti dalga cephesine amud oldugun• 
dan dolay1 ses dalgaSI yukan kalkar ve 
yeryiiziinde si.ikunet mmtakas1 peyda o
lur. Kar~tla§ffill olan iki ordudan birinin 
osilograf bazmdan dii§man bataryasma 
dogru riizgiir esiyorsa dii1man topunun 
ses dalgalan yukan ~1kar ve osilograf ci
hazt bu sesi kaydedemez. ~s membamm 
riizgar aJh tarahnda yerdeki ses siir'ati 
yukandaki si.ir' atten azdlf. Binaenaleyh 
bu tarafta sesin dalga cephesi yere do;<ru 
egilir, ve ses de daha uzaklara gider. Bu 
halde diiiffian bataryasmdan osiloi!raf 
bazma dogru esen mutedil ri.izgar top se• 
sini kaydetmek i~in pek musaiddir. 

Riizgar bir tepeye veya pek yuksek bir 
binaya dogru esiyorsa bu manianm ard 
tarah siikunet mmtakas1 olur. 

Bir tlinelde riizgiira kar11 giden ses 
riizl':ar istikametinde giden sesten dana 
,iddetli i1itilir. 

Prof. Salih MURAD 
lerinden biridir. adama: uygun duiffiez. Fa kat dikkat ederseniz, ,.,.,,.,.....,,.,,.,.,,.,,..,_~,.._,.,.,.,.,.,_,_,.. 

Bethmann Hollweg'in 1914 senesinde - Bunlara ragbet edenler bulunuyor 
«kiig1d par~aSI» diye tavsif etmekten ho§· mu? diye sordurn. 
land•i!• bir muahede i<;in lngilterenin har- Tespihini 1akndatarak cevab verdi; 
be girdigini mii1ahede etmekten miitevel- - Eh .. Tektiik bulunuyor. Fa kat; pa-
lid hayreti, Biiyiik Britanyanm veya miit- ra eder antika e§Ya, bizim buralara diij· 
tefiklerinin menfaatlerine meydan okun- miiyor art•k ... YabanCI!ar, !stanbulda; 
maSI takdirinde bu m~mleketin tekrar si- antika m• bnakhlar ki).. 
!aha sariJmaSI iizerine Alman milletinin hte size bir orta masaSI! On iki liraya 
dw;ar olacag1 hayret yanmda hi~ mesabe, verdigimiz hal de kimse yiiziine bakm1yor. 
sinde kalacakhr. Halbuki, bu masa}'l. vaktile on altma eli-

Almanlarla !talyanlara mi.itemadiyen mizi opene verirdik !» 
fngiliz lmparato.rlugunun inhitat halinde Diikkan sahibi yaln1z bir§eyi unutuyor
oldugu soylenmektedir. Fa kat boyle si:iy- du: Devirlerin ve o devirlerle hera her 
liyenler, son derece tahrik edildigi zaman zevklerin de degi1mi§ oldugunu 1 .. Bu rna
bile buldogun ISlrmadan evvel havlama· sa, bir hurdac1 diikkanmda yerini yadlf • 
d1gmi hesaba katm1yorlar. Fakat bir ke- gayacak olur•a, ancak eski eserlere me -
re de ISifdl m1 bir daha avm1 blfakmaz. rakl. bir antika koleksiyoncusunun salo • 

Alman ve ltalyan gazetelerinde pek nunda ambk uykusuna devam edebilir! 
~ok giiriiltulii meydan okumalar vardu Diikkan sahibi dedim ama Cevahir 
ve bu hal 1ngiliz devlet adamlannm si:iy- Bedesteninde, diikkan diye biqey yok. 
lemi1 olduklan nutuklardaki saki lane iti- Burada biitiin satiCI!ar; «dolap» Ia rda o
dalini yanh1 tefsir etmelerine sebebiyet turuyorlar. Her dolabm i.izerinde bir nu-
vermektedir. mara ... 

<;emberlayn'le Halifaks'm «kuvvete - hler nasii gidiyor? dive sorma~a 
kuvvetle mukabele edilecegi>> suretmdeki 1Uzum bile gi:irmedim. Belli ki, dolablar 
miikerrer ihtarlan filiyatla teeyyiid edin- art'k eskisi gibi donmiiyordu. 
ciye kadar mesmu olm1yacak olursa, bu fki su kadar dolabl. koca bedestende 
hal, biitiin dunya i~in bir felaket olacak- «cevahin> sat1lan topu topu ii~ di:irt dolab 
tiT. 0 zaman lngilterenin teklif etmekten kalm•sh. Bu dolab sahiblerinden birinin 
hi~bir zaman farig olmaml§ oldugu bir yamna sokuldum. Muhatab1m, kapak!. bir 
ihtimal olan muzakereler devri ge~mi1 altm saatin tiktaklarinl dinlemekle mesgul
bulunacahr. dii. Gazeteci oldugumu anlaymca, tece•-

<;emberlayn'in dedigi gibi Almanya siisiimii tatmin etmek arzusuna kap1larak: 
hakstz siiphelerinden vaz ge-;inciye ve - Bu sa at kimindir, bilir misiniz? de • 

iizerindeki ta§lar, en iyilerindendir. Bu 
ta1lan, 1imdi piyasadan tedarik etmege de 
imkan yoktur. Ragbetin sebebini, isle bun
da aramah!.. 

Camekan -hepsi de eski bi~imde ve mo· 
daSI ge~mi§ 1eyler olmak iizere- turlii ziy
net e§yasile doluydu: El bi~imi kupeler, 
boro§lar, giil ve menek§e dallan, salk•m
lar, rozalar, gelin taclan ... Dolabm i~i. 
em! em! kaynal•yordu. 

Sordum: 
- En falza sab1, hangi mallar iizerine 

oluyor?.. 
- Altm bilezik iizerine.. Eline yirmi 

lira para ge<;iren, hemen gelip bir altm 
bilezik ahyor. Bu sade, siislenmek ihtiya
cmdan degil, biraz da, ihtiyath' hareket 
elmek arzusundan doguyor olmah .. Ma
lum ya .. Altm her zaman, her yerde para 
eder. 

Bilezikler de, gitgide i:iyle kalmla~h 
ki .. Ge~ende, ben burada altmij gram ge
len bir bilezik sathm. Yiiz gram, hatta 
'(!iz yirmi gram agnhgmda bilezikler var. 
Ustiiste i.i~ bilezik, tabnca, kollar, dirse
ge kadar doluyor. 

<;arpi§an otobiisler 
Di.in saat 12 de Fatih • !;li§li hattmda 

i~leyen §Ofor Hasamn idaresindeki 3111 
numarah otobiis ile Ma9ka- Beyaztd hat 
tmda i~leyen §Offu Hayrinin idaresinde
ki 3310 numarah otobiis Gi.ilhane parln 
iiniinde <;arpt§mt§lardir. <;arpt~ma neti
eesinde Fatih - ~i§li otobiisii hasara uli· 
ramt§br. !nsanca zayiat yoktur. -··-Y angin batlangici 

Evvelki gece Yenikoyde t;:e§me soka
gmda, Osmanh Bankas1 memurlanndan 
Jojefin'e aid ah§ab evde yangm c;tkmt~· 
sa da vaktinde yeti§en itfaiye tarafm
dan siindiiriilmii§tiir. --

Otelde oldu 
Hastahgm• tedavi ettirmek iizere t;:a

nakkaleden !stanbula gelen ve Sirked
deki Bah.ri Sefid otelinde misafir bulu
nan Ali oglu Abdiilkadir, evvellti gete 
otelde iilmii!tiir. 

Defnine ruhsat verilmi!lir. --
Heybeli '<amlarmda yangm 
Heybeliadada Tarikidiinya deni!en de

niz kt}'lsmda 30 metre murabbat yal>m 
kayahk!ar arasmda biriken c;oplerin ii· 
zerine dalgmhkla atllan bir sigaraclan 
yangm 91krnt§, ~am agaclan tutu§mU!· 
tur. Vaktinde goriilen ateJ; iki c;am agac1 
yandtktan sonra sondiiriilmii§tiir. 

sesleniyorlardt: 
siyasi id1ler. Fakat hiiti.in bu harici vak'a
lann milsabehetlerine ragmen 1ah1Slar ve 
icraatlan birbirine benzemekten ~ok uzak
llr. 

makul bir milletle makulat dairesinde di: 
Polonya Miihendisler Birligi- gi:iriismeyi samimi surette arzu etmekte Ve cevabm1, ~ene kendisi verdi: 

- Merhum Talat Pa§anm! .. 

Eski F elemenk la§lanni da arayanlar 
cogald1. Pulanta, bu ara epeyce kiymet
li ... Birka~ gun evvel Sandal Bedestenin; 
de be§ bin be1 yiiz liraya bir c;ift tek Ia§ 
kiipe satildlf .. Dii1iinun bir kere. Bu nara 
ile kii~iik bir aoarhman ahnabilirdi. Kol
lannda altm bilezikler, kulaibnda kiipe, 
oarmaklannda ~e~id c;e~id yiiziiklerle a~1k 
bir mi.icevher kutusuna benziyen gene bir 
bayan, muhatab•mla hararetli bir pazarh
ga girismislerdi. Pi1mi1 a§a so~uk su kat
mamak ic;in, aralanndan Siynhp uzakla§ -

- Cazeteye bir§eY yazacaksamz, I' 
tavanlarm halinden de bahsedin ... SIVa 
lar, par~a par~a dokiili.iyor! Bir giin, 51 

kubbelerin anSIZm iizerimize c;i:ikmesinde1 
korkuyoruz ... $iiphesiz Va1ington cesur bir muharib, 

of""" bir oolitikac, ve va~•P.nerver bir a-

nin bir karar1 oldugunu ispat edmciye kadar gayei ha-
Var~ova, 26 (a.a.) - Polonya Mi.ihen- yalimiz, milletler arasmda mes'ud bir 

disler Birligi, staliisiine cArl. ftkrasm1 anla1ma ve daha biiyiik bir refah giinii· 
koyrnu§tur. I ne kavu§m•k oJmahdlf.>) 

Saati, ben de kulag1ma gi:iti.irdiim. Kal
',:. virmi sene evvel duran adamm saati. 
r,ela canh idi. T1k1T t1k1T i~liyordu. Dolab 

lim. 
Cevahir Bedesteni esnaf1, arkamdan Salahaddin GVNGiJR 
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<;etinkayanin tetkikleri 
Muhabere ve 

Denizyollar1 
Miinakale Vekili, yeni kurulan 
ve Devlet Limanlart isletme 

' 
idarelerinin vazife ve te~kilabm izah ediyor 

(Ba~tarats 1 lncl •ahitede) 
kendisile gorlijen bir muharrinmize §U 
beyanatta bulunmujlur: 

«- Denizbankm yerine, biri Devlet 
Denizyollan i1letme Umum miidiirliigii. 
digeri Devlet Limanlan i,letme Umum 
miidiirliigii adile ve miilhak biit~e ile i
dare edilmek iizere iki umum mii-liirli.ik 
te kil olundu. Kanuni merasimi ikmal 
edi1en bu iki umum miidi.irli.ik, bir tem
muzdan itabaren resmen faaliyete gec;e-
ceklerdir. · 

Devlet Denizyollan i1letme Umum 
miidiirliigiiniin vazilelerine dahil hizmet
ler !unlardtr: 

1. Uzak selerler, 2. Yaktn seferler 
(Akay ve lzmir korfez vapurlan), 3. 
Gemi kurtarma, 4. Ktlavuz1uk ve ro
mork§rciiliik, 5. $ilep<;ilik, 6. Halic fab
rika ve havuzlan, 7. lstinye doklan, 8. 
Van golii i1letmesi ... 

Devlet Limanlan i11erme Umum mii
diirliiiii.iniin vazifelerine dahil hizmetler 
de §unlardtr: 

1. lstanbul !imam (Palamar ve ja· 
mandtralar, 2. Haydarpaja !imam, 3. 
lzmir limant, 4. Trabzon !imam, 5. 
Mersin lim ant, 6. F enerler, 7. Radyo
karlar (T elsizle gemilere i1aret verme 
i,i), 8. Deniz i1aretleri, 9. T ahlisiye, 10. 
l1aret1er ... 

Bu iki umum miidiirliigiin esas htin
yelerini te1kil eden bu hizmetlerden ba1· 
ka Devlet Denizyollartntn; tarife, hastlat, 
tefti1, muhasebe, malzeme, hukuk, zat 
i1leri, sthhat i1leri, i1letme yani hareket, 
yiik, yolcu ve kamara hizmetleri ve fen 
heyeti yani teknik biiro, fabrika, havuz 
ve doklann idaresini tedvir edecek yar
dtmc hel',etleri vardtr. 

Keza Devlet Limanlan i,letme U
mum miidiirliigiiniin de muhasebe, le
vaztm, hukuk, zat i1leri, s1hhat i1leri, fen 
dairesi, liman hizmetleri, iske1eler, ktyt 
emniyeti ve tefti1 i1lerini gorecek te§ek
kiilleri vardtr. 

Denizbank memurlanndan sureti u· 
mumiyede a<;tkta kalan yoktur. Bunlar 
yeni te,ekkiil eden umum miidiirliikle
rin kadrolanna almmt§hr. Y almz pera
kende suretile yerle,tirilmeleri teahhur 
etmi1 o1an bazt memurlar bulunabi1ir. 

Bizim takib ettigimiz te,kilat usulile 
Denizbankm te,kilatt arastnda esas itiba· 
rile farklar vardtr. Denizbanktn tasavvur 
ve tatbik etmek istedigi bankactltk i1leri 
tamamen bu iki miidiriyetin sahai i§ti
gal haricinde kalmt!hr. Dolay!'ile ban
kacthk hizmeti i<;in altnmt§ olan birtaktm 
memurlar, daha evvelce ve bilahare oa1· 
ka hizmetlere <;ekilmijlerdir. 

Kanunun maddei mahsusastna gore, 
Denizbanktn bankacthga aid olan mua
melati, te,ki( edilecek bir heyet taraltn· 
dan tasfiye olunacakttr. 

Y eni te,kil edilen iki umum miidiirlii
glin biit<;eleri yekiinu, Denizbanktn son 
defa haztrhyarak gonderdigi biit<;e yekii
nundan iki viiz bin lira nok<andtr. 

T ek bilet u•ulii 
Devlet Demiryollart ve kara servisle

rile Denizyollarmtn servislerinde tarile ci
hetinden birbirine nispeti olanlan tek bi· 
let veyahud mmtaka biletleri ihdas et
mek suretile birle,tinnek ve amme niz
metinde kolayhklar tesis etmek Miina
kalat Vekaletinin esas vazifelerj_nden bi
rini te,ki1 eder. 

Mesela ilk i~ olmak iizere lzmir ,;. 
mendifer nakliyatile deniz nakliyaltnt bir
le§lirerek tek bilet usuliinii tecriibe ede
cegiz. $iiphesiz bunda gaye, halktn 
menfaatini temin etmek olacakttr. Bun
dan sonra miinakalatm her 1ubesinde bir 

Roman: 11 

Gene yukan kattan bir ba§ uzan
mt;lt. F akat bu. o ktz degildi. 

Kaptyt a~hgt zaman fazla boyah, Tiir
kam tepeden ttrnaga kadar siizen ve sac;

lan iistiinde duran miitecessis, biraz da 
mii•tehzi bakt§larile §Uphe veriyordu. 

- Madam Kalyopi'yi mi anyorsun? 
diye sordu. 

- Evet. 
Fa kat bu sa<;lart boyah, yiizii boyah, 

gozlerinde ve agzmda giilmek ihtiyactna 
da, olkeye de, tecessiise de benzer km
ltklar u<;u;an ktz, bundan evvelki gibi. 
geri <;e kilerek yo( vermiyordu. Ad eta 
Tiirkamn i~eri girmesini istemiyormul 
gibi bir hali vardt. Gene ktz sormaya 
mecbur oldu: 

Evde yok mu madam? 

- E vde. N e istiyorsun? 

inttbak ve kiil halinde bir ordinasyon 
esast arajltrtlacakttr. 

Memlekette feyizli ve fi.imullii bir ti
careti bahriye kurabilmek ic;in onun esas 
anasmnt te1kil eden mekteb, labrika ve 
havuzlan nazandikkate alrnak ve bunla
ra yeni bir hayat ve faaliyet verebilmek 
Miinakalat Vekaletinin e;~s vazifesini 
te,kil eder. 

Istanbul limam 
lstanbul limant i<; denizlerin ugrak bir 

saha<tdtr. Burada kurabilecegimiz kuv -
vetli havuz ve fabrikalar bizim ihtiyacla
nmm temin ve tamir zaruretlerini halle
debilece~i gibi ecnebi vapurlartntn geli1; 
ge<;ijinde tamir i1lerini yapabilmek layda 
ve menfaati dahi temin edecegi mutlakttr. 
Bu suretle bahri ticaret gayemizin hedefi 
Cumhuriyet devrine daha elverisli bir su -
rette istih•a1 edilmi1 o1acakttr. 

Miinakalat Vekaleti i1te boyle bir ar
zu ve emelle bu i1lerin husuliine dogru 
ehemmiyetli bir vazileyi iizerine aldtgt 
kanaatindedir. 

F eribot i1i hakktndaki kanun layihast 
aid oldugu enciimenlerde miizakere edi
lerek biit~e enciimenine gonderilmi!lir. 
Biih;e enci.imeninde de bugiinlerde mii -
zakeresi yaptlarak Meclise '"vki miimkiin 
diir. Bu i1 bu sene ba,lanmast ve gelecek 
sene nihayetine kadar bitirilmesi mukar
rerdir. 

Havayollan 
Mevcud lzmir, Adana ve Ankara ha

va yollanndan ba,ka yakmda Samsun 
hava yolu da a~tlacakttr. Kuvvetli maki
nelerle miicehhez altt tayyare daha almak 
lizereyiz. Bunlar da geldikten sonra Di
yarbaktr, Erzurum; T ahran ve Bagdada 
kadar uzun .. ferler yaptlacakhr. 

$ehirlerara11 telefonu 
!stanbulla Ankara arasmdaki telelon 

muhaberalmt daha kolaylajhrmak maba
dile mevcud sekiz devreye dort devre 
daha ilave edilmi1 ve bunlann da tec
riibeleri yaptlmtjltr. Y akmda on iki dev
re birden i1lemege ba,hyacakttr. 

Beynelmile1 te1efon hath da Suriyeye 
ve dolaytsile Mtma bai>;lanmtshr.» 

Vekilin tetkikleri 
Miinakale Vekili, diin sabah istanbul 

mtntakast Miinakale Liman riyasetine 
gelerek burada baz1 tetkikler yapmtjttr. 
Ali ~etinkaya liman reisi Relikten bit· 
~ok hususlar hakkmda malumat almtj, 
bazt 1efleri kabul etmi1 ve daireyi gor· 
mii,tiir. 

Vekil, Denizyollan ve Devlet Liman· 
Ian Umum miidiirliiklerinin bulundugu 
Merkez Rthttm hamnt da ziyaret edetek 
burada Devlet Deniyollan Umum mii
diirii lbrahim Kemal Baybora, Devlet 
Limanlan Umum miidiirii Raufi Man
yas ve umum miidiir muavinlerinin de 
bulundugu bir toplanltda bulunujlur. 

Miinakale Vekili ogleden sonra gene 
Merkez Rthttm hamna .gelmi1 ve toplan
ttya ak,am ge~ vakte kadar devam edil
mi§tir. 

Ali <;etinkaya, diinkii ziY.aretlerinde, 
denizciligimizin I temmuzdan itibaren 
faaliyete ge<;ecek olan yeni ~tkline aid 
biitiin hamhklan, en hurda telerruatma 
kadar p;ozden ge<;irmi1tir. 

Kongreye davet 
Do~u Spor kuliibiinden: 9/7/939 pazar 

gfutil saat 10 da fevkalacte kongremlz top
lanacakttr. 

Kuliib azalarmm mezkilr giin ve saaite 
Yenljehlr Mtrmlran sokak 35 numaradaltl 
kuliibiin merkezlne tejrltler! r!ca olunur. 

Yazan : Server B edi 

Ni<;in hep senli benli soyliiyordu? 
Tiirkan ktzardt, online baktt, sonra goz
lerini gene ona zahmetle kaldnarak: 

- Bir i! i<;in. .. dedi, gormek istiyo
rum kendisini. 

- Biraz dur. 
Ktz uzakla,tt. $ivesi ~ok di!zglindii. 

Tiirke henziyordu. 

Tiirkan birdenbire artan garib endiw 
ler i<;inde bekledi. Ktz giderken kaptyt 

onun iistiine tekrar kapamt;h. Tiirkan ge
ri ~ekildi ve tekrar yukan kat pencereleri
ne baktt. Biraz sonra Kalyopi'nin ba11 
uzandt, derhal geri ~ekildi. 

Tiirkan bekliyordu. Kapt a<;tlmadt. 
G;ri <;ekiliyor, yukart kat pencerelerine 

baktyor, tekrar kapmm ejigine gelerek, 
her an artan bir sabtrstzhk i<;inde salla
myordu. Ko,ede duran otomobil uzak-

CUMHURIYET 

Beden Terbiyesi Umumi Miidiirliigii, 
rnemleketin muhtelif ko$0lerinde sporur;, 
miirnkiin oldugu kadar bir intizam ve esas 
dahilinde yaptlabilmesi maksadile yerli 
antrenor yeti ti;mek i<;in bir leurs a~maga 
karar vermi1tir. 

Hayat miicadelesi i~inde daha ziyade 
tabii ve mecburi btr harekete istin•d 
eden atletik faaliyetlerin, esas tejktl ettt
gi gozoniinde tutularak a<;tlacak bu kurs 
bir nevi atletizm hocalan haztrhyacak bir 
mekteb olacakltr. Muayyen bir rnesafeyi 
ko1up athyamtyan herhangi bir sporcu • 
nun, atletizm mevzuu haricinde se<;eceii;i 
sporda fazla bir muvaffakiyet gostere -
rniyeceii;i a1ikardtr. 

Beden T erbtyesi Umumi Miidiirliigii
niin pek hakh bir di.i,Unce ile atletizmt 
esas tutarak a~mak istedigi bu kurs iize
rinde ciddiyetle dunnak laztmdtr. 

Altt ay kadar devam edecek kurstan 
mezun olacaklan, muhtelif istikametlere 
snkedecek olan Umumi Mi.idi.irliik, el
bette onlardan en ktsa bir zamanda bir 
taktm teknik bilgilerle yetijtirecekleri ya
nnm jampiyonlartru istiyecek ve hi<; !liP
he yok ki eninde ve sonunda ortaya <;tka
cak eserle gogsli kabaracak ve onunla if
tihar duyacakttr. 

h bu cephden miitalea edilince, ya -
nnm genclerini, bugiiniin teknigile yeti!· 
tirecek olan hocalardan bu kadar ktsa bir 
zamanda tam ranruman almmast i<;in cid
di ve esash bait meziyetler aramak ve 
istemek lazund1r. 

Cengelkoyi.indc a~tlacak kursa kabul 
edilebilmek i<;in esas tutulan !U ,artlan 
bir defa gozden ge<;innek, i1in icab ettigi 
kadar stkJ tutulmadtgt'na en biiyiik deul
dir. 

1 00 metre - I 4 saniye. 
3000 metre - 15 dakika. 
Uzun atlama - 4,5 metre. 
Giille atma - 7 metre. 
Bu mesafeleri, bugiinkii teknikle en 

yi.iksek dereceye <;tkarmtl olan atletler ise 
100 metreyi 10,2 saniyede, 3000 metre
yi 8, 14.8 dakikada, uzun atlarnay1 8,13 
metrede, giilleyi de 17.40 metre gibi de
receler yapm>!lardtr. 

Memleket gencligine hocaltk edecek • 
leri se~erken kabul edilen haddi asKar 
dereceleri bu kadar basil bir hesabla ole· 
mek, gerek bizim rekorlara, gerekse diin
ya rekorlanna bigane olmak demektir. 

1924 tenberi antrenorle <;alt,tlan bir 
yerde muallim kursu i<;in heniiz $U de • 
receleri, azami had olarak kabul etmi1 
olmak bize biraz garib geldi. 

Kurstan muvaftk diploma almt§ bir 
antrenoriin vazileye ba,Iadtgt '"hirde bu 
ayardaki derecelerin fevkine <;tktldtgt ~a
man hast! olacak inttba ,udur: 

Adam sen de, diiniin <;ocugu, kojst.on 
ve yahud atlasm da bir gorelim ... 

Hakikaten, bizdeki kanaat budur. 
1924 te at1ettzm i<;in Amerikah To • 

bin geldi, bizden iyi hareketler yaptyor
du. 

Giire~ i<;in Peter geldi. Begenmedigi 
giire1<;imiz kalmadt. 

Futbol i<;in gelen Billy Huntery'i an
latrnaga liizum yok, bugiin bile yalntz 
ondan bahsedilmektedir. 

Ge<;en sene, lstanbul atletizm birin • 
ciliklerini 111 ki1inin seyrettiil;ini yattnt$"" 
ttk. l<;inde bulundugumuz hakikat bu -
dur.. l1in kalitesini yiibeltmek lawndtr. 

Az olsun temiz olsun. Gittigi yerde 
tesir yapamtyacak olduktan sonra bu 
zahmete yaztk olacakttr. 

Sporda gozle gormeli, sonra inanmah .. 

la1lt. Sokakta gene kimseler kalmam11· 
tt. Gene tenhahk ve karanhk arttt. Tiir
kantn ge~en defaki hisleri, miiphem bir 
hattra halinden <;1karak canlamyordu. Ye
niden korkmaya ba,ladt. Kaptntn al<tl
masmt istemiyor gibiydi. Arttk bekleme
meye karar verdi. Uzaklajacaktt. Fakat 
i<;eride bir ayak sesi duydu. 

Bu defa kaptyt bir erkek a<;h. Otuz 
ya,lannda, 11k giyinmi,, lavanta kokan, 
uzun boylu, bir baktjla ~irkin goriinen 
gene bir adam. Tiirkam goriince §altrmt! 
gibi durdu ve bir miiddet gozlerini onun 
yliziinden aytrmadt. Bir,ey soylemek is
tiyormu, gibi baktyordu. Fa kat kapmm 
arahgmda -deminki ktz gorlindii ve bu 
sefer daha resmi: 

- Buyurunuz, dedi. 
Tiirkiin i<;eri girdi. 
Ktz bu defa, arkada§~a: 
- Affede~n. dedi, bekledin degil 

mi? 
Tiirkan cevab vermedi ve km takib 

etti. Birinci ve i~inci kahn kokulan de
gi§memi§ti. Terzinin kattnda sogan yerine 
lavantaya benzer bir koku vardt. Ktz o
nu ayni odaya aldt ve «Madam ~di 
gelir» dedi, ~ekildi. 

Tiirkanm gozii ilkonce mankene git
ti. Spor caket yoktu. Halbuki gtnc ktz 

Moskova miizakereleri
nin uzamast miitecaviz· 

lere cesaret veriyor 
[Bil,ftarats 1 lncl •ahltedeJ 

M. Cemberlayn, bu suale cevaben: 

«- Dogrudur, hatta Sovyet hiiki.ime
ti de ayni fikirdedir.» demi,tir. 

Halifak•, Mai•i ile goriiftii 
Londra 26 (Hususi) - Hariciye 

N azm Lord Halifaks bug lin Sovyet bii
yiik el<;isi Maiski'yi kabul ederek Sovyet 
mukabil teklifleri hakkmda miizakereler
de bulunmu,tur. Lord Halifah bu mii
lakattan sonra Ba§vekil Cemberlayn'i zi
yaret etmi,tir. 

Y eni talimatzn mahiyeti 
Paris 26 (a.a.) - Diplomasi meha

filinde Cemberlayn'in nihayet Strang'a 
ve mumaileyhin Moskova ile yapmakta 
oldugu miizakereleri iyi bir neticeye isal 
etmesine medar olacak talimab gondcr
meile karar vermi§ oldugu beyan olun -
maktadu. 

Sol cenah mehafilinde lngiltrenin ha
lihamda BaltJk devletlerine garanti ver
mege miitemayil oldugu zannedilmekte ~ 
dir. Eger vaziyet, bu merkezde ise, 
Strang ile Molotof arastnda yann yapt
lacalr. olan gorii§me, kat'i mahiyette ola
cakhr. 

Hariciye komite•i toplandt 
Londra 26 (a.a.) - Alakadar na • 

ztrlardan miirekkeb Hariciye komitesi 
bugiin toplanarak Uzak§ark ve ]apon}•a· 
dan gelen son haberleri tetkik etmi§tir. 

Salahiyettar mahfillerde soylendigine 
gore lngilterenin Moskova sefirinin mii
zakerat hakkmda uzun bir raporu Lon -
draya gelmi,tir. Ayni mahfillere gore bu
glinlerde Mo•kova ile miizakerelere de
vam edilecektir. 

Yeni fedakarltklar yapdacak 
Londra 26 (a.a.) - Bu sabahki ln

giliz gazeteleri Moskova miizakereleri 
etrafmda <;ok muhteriz daYTamyorlar. 

Times gazetesi, Moskova hiiki.imetile 
lngiliz miimessillerinin hafta tatili giinle
rinde de devamh temas halinde kaldtkla
nnt ve lngiltere biiyiik el<;isinin bugiin • 
lerde Molotof'tan yeni bir miilakat tale
binde bulunacaiitru yazmakla iktifa edi
yor. 

Daily Telegraph, lngiltere Hariciye 
N ezaretine Moskova el<;iliginden uzun 
bir telgraf geldigini ve bu telgrafla he • 
niiz iizerlerinde anla§ma hast! olmtyan 
noktalar tasrih edilerek bundan bOyle ta
kib olunacak hath hareket etrafmda ball 
tavsiyelerde bulunulmakta oldugunu bil
diriyor. 

Bu gazeteye gore, lngiltere hiiki.imeti, 
bu telgraft tetkik ettikten sonra lngiliz 
biiyiik el<;isine miizakerelere devam i<;in 
yeni talimat gonderilecektir. Sovyet nok
tai nazanna yakla,mak iizere yeni bazt 
tavizlerde bulunulacagt soyleniyor. 

Tekliflerin mahiyeti 
Moskova 26 (a.a.) - William 

Strang'tn Moskova'ya geldig tarihten bu
giine kadar 12 giin ge<;mi,tir. Bu 12 glin 
zarftnda lngiltere, F ransa ve Sovyet 
Rusya arasmda bir itilalname akdi i<;in 
giri,ilmi§ olan miizakereler F astlastz su
rette devam ebni1tir. lngiliz ve F ranstz 
miimessilleri, Molotof' a iki muhtelif plan 
tevdi etmi,Ierdir. Bu planlarm her ikisi de 
memnuniyete $ayan addedilmemi§tir. ............................................................ 
Nazariyat yok. Tecriibe yok. Mazi yok. 
Gorgii yok ... 

Ostelik sahada muvaffakiyet yok .. 

Kurstan <;tkacak hocalann, bulunduk
lan ~thirlerde icabmda valilerin teknik 
mU,avirleri olacagmt da nazan itibara a
lacak olursak yerli antrenor kursu i<;in 
<;ok dikkatli ve icab ettigi kadar titiz da v
ranmanuz laztmd1r I 

B. K. 

bu caketi sattn almak bahanesile soze 
ba1lamak istiyordu. Zaruretini itiraf etmi
yecekti. lhtiyact yokmu1 gibi i1 istiye
cekti. F aldan bahsetmek ciddi olamudt. 
Soze nastl ba,ltyacagmt dii§iiniirken ter
zi ic;eri girdi. 

TUrkana dogru ko§arak yiiriidii, oniin
de durdu, 1<ahk ka1larmm altmda parh
yan kii~iik siyah gozlerile Tiirkam siiz
diikten sonra, bir kelime soylemeden, 
pencereye dogru gitti, tekrar geldi, dur
du. Halinde memnuniyetsizlige, te!a1a 
benzer bir§eyler vardt. Tiirkiin stktldt ve 
ktpktrmtzt oldu, ayaga kalkmak ister gi
bi dogruldu: 

- Affedersiniz ... diye soze ba,hmak 
istedi. 

Ne soyliyecegini bilmiyordu, fakat o
ziir dilem~ iJtiyordu, hemen <;tktp git
meyi dii1iiniiyordu. Kalyopi elini cnun 
omzuna koyarak, ni~in geldigini pek iyi 
biliyormu, gibi: 

- Geldin, 1<ok iyi, dedi. ben hek1e
dim seni, isterim seninle konu1mak ... Bu 
Kamile beni hasta edecek ... Yar atka-
da bir oda, gitmez oraya ... A1ag1 kat-
ta ... Ben a~acak ate!ye ... Kendim yata
cak kuzum arkada ... Romatizmam var 
diyor Kamile .. Aman kuzum ne miskin 
ktz bunlar... Biz genclikte bOyle idik? 
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Hasan gazoz ozu 
~kerli, limonlu ve meyvah olup HASAN meyva oziiniin evsafma maliktir, 
~ampanya gibi lezzetli olup midP rahats .. ltklartna ~ifaltdtr 

f!;jTiHASIZLIK • HAZTMSIZLIK • !;ji!;jKiNL:tK - BULANTI • GAZ - SANCI. 
MiDE BOZUKLU(;, U- DiL- BARSAK ATALETi. iNKffiAZ- SIKINTI. SiN.IK 

ve biitiin mide ve barsak rahatsiZhklarma kar~1 

HASAN MEYVA ozii 
KULLANINIZ. 

!\-fide itin her yemektcn sonra 1 • 2 tatb ka~I#J ranm bardak su ltlnde ve 
miishil icln her sabah veya gcce yatarken a~ karnma 1 • 2 ~orba kqtfl 
yanm bardak su l~inde kopiirterek l~elidir. HASAN 11-IEYV A ()zO 
Avrupa ve bilbassa lngiliz meyva tuzlanndan daba yilksek oldugu kat'!· 
yetle sabittir. Buna raf:men Avrupa meyva ozlcrinden be~ misli daha ucuzdur. 
HASAN MEYV A ozti yalwz bir tildll olup ~ekersizdir ve cok kopliriir 

lki Dort 30 so 80 kr. misli misli 

Kiitahya Garnizonu Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Kiitahyada Tayyare Garnizonuna ~ehir ~ebekesinden itibaren yap

tmlacak su tesisatt eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Muhammen ke$if bec'r>li 20125 yirmi bin yiiz yirmi be$ lirad1r. 
3 - Eksiltme 6 temmuz 939 per~embe giinii saat 11 de Kiitahya Mer 

kez Komutan!tgmdaki Komisyonumuzda yapt!acakttr. 
4 - Eksi!tme kapa!t zarf usulile olacakttr. 
5 - Muvakkat teminah 1510 bin be~ yiiz on liradtr. 
6 - Ke~if ve i;artnamesini giirmek istiyenler bergiin, eksiltmiye gi· 

recek olanla-:" da kanunun icab ettirdigi vesaik ve teminat mektublanm bavi 
teklif mektu bl~nm ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka. 
bilinde Komisyona vermi$ bulunmalan. ( 4402 l 

RADYOLi 
En biiyiik sergilerde 18 diplo
ma, 48 madalya kazanm1~br. 

BHyle gUzel dltjiler yalmz 

RADYOLiN 
kullananlarm dltjileridlr. 

Di~ tabibleri diyor ki : 
" Di~lerin ve agzm s1hhati sabah, ogle ve ak'~am her yemekten 

sonra giinde 3 defa di§leri temizlemekle kabildir., 

istanbul Tramvay ve 
Muvakkat 

Tiinel i~Ietmesi 
idaresi Reisliginden : 

ldaremizin bir senelik ihtiyacma tekabiil ed.en 4000 M3 Sultan~iftligi 
veya bu ayarda kum pazarhk suretile satm almacagmdan alaka!tlarm 28 
haziran 939 ~ar~amba glinii sat 15 te Metro hanmda be$inci katta toplanacak 
Komisyona gelmeleri liizumu ilan olunur. Bu husustaki ~;erait dordiincii 
kattaki Tramvay ve Tiinel Levaztm Dairesinden ogrenilebilir. ( 4644) 

Gittim dun tahsil1ubesine ... Hepsi haZtT ... 
Ama bu Kamilenin inadt. Sen ~ok iyi 
etti, geldin. 

Gozlerini Tiirkiinm sa<;larile yiin ca
keti arastnda birka<; defa gezdirdikten 
sonra: 

- Of, dedi, yakt§maz sana boyle 
caket. .. Our bakaytm bir. 

Ko1arak dt§an <;tkh ve elinde koyu ye
§il bir caketle i1<eri geldi: 

- Giy 1unu bre kuzum, dedi. 
Tiirkan tereddiid ediyordu. Kadm iki 

elinin arasmdaki caketi havada silkeliye
rek sabtrmhk hareketleri yaptt: 

- Haydi yavrum, haydi, haydi ... 
Tiirkan sail anarak ayaga ka1ktt; goz

lerini islendiren iirkek bir bakttla: 
- Fakat. .. dedi. 
Bir yandan da yiin caketini <;tkanyor, 

Kalyopi'nin tuttugu caketi giyiyordu. Ka
dm onu omuzlanndan tutarak yiiziinii 
aynaya ~evirdi: 

- Bak, dedi, nastl yakt!mt§, sana 
§imdi bu caket ... 

Kanapenin iistiindeki eski caketi gos
tererek: 

- At bunu kuzum <;op tenekesine ... 
Y akt1maz sana bu. Ben ~imdi isterniyo
rum para senden. 

Tiirkiin da borclu olmak istemedigini 

soyle'!'e~ i~<in gene soze bajladt: 
- Fakat ... 
Kadm onun soziinii kesti: 
- Sonra verecek para5tnt sen... N e 

vakit paran var, o zaman ... Bana diker
sin diki,, odersin. 

Tiirkiinm gozlerinden bir sevinc pml
ltst ge~ti. Gene ktz, yan giizlerle ayna• 
da, kendisini <;ok degi1tiren ve yenile~ti
ren cakete bakarken aynantn yerine Afi· 
li koyuyor, terzi kadtnm diki1 bahsini «<;· 
masmda da annesine gotiiriilecek bir 
miijdenin ba,langtctnt seziyordu. 

- Baktntz, dedi, madam ... Size b1r· 
,ey soy liyecegim. Ben ... 

Kadtn gene onun soziinli kesti: 
- Var sana <;ok i; kuzum, d,d;, be· 

nim ktzlar I<Ok menuP benden... !s
temez hem <;ok <;alt1mak... N e ;1 ya· 
par sen? Broderi? 

Tiirkan cevab vermek sabtrstzltlit j. 
<;in de st~rad1: 

-Ben ... 

Kadm gene onun sozlinii keserek sor· 
du: 

lsim ne sen in} 

Tiirkan. 

N as1l dedi} Ttikkan} 
(Arkast var] 



27 Hazirnn 1939 

arihten 
yapraklar 

Amiral Cengeloglu 
Poturlu, kiilahh, cebkenli Ti.irk le

vendleri kollanm s1vayarak yalmkihclan
m Akdeniz ufuklannda parlatbklan za
man her yam deh§et sarard1. Y almz kor
•anliga ~•km11 olan Avrupah gemiciler de
gil, en bi.iyiik devletlerin gemileri bile si
gmacak liman ararlard1. 

Barbaros karde1lerin kurduklan <<Azab 
ocaklan» Ondokuzuncu asnn ortalanna 
kadar Akdenizin bahsinda Turk cesaret 
ve merdliginin orneklerini veriyorlard1. Bu 
yerler ayni zamanda Osmanh donanmaSI
na tam denizci elemanlar, kaptanlar ve 
amirallar yeti§tiren bir mektebdi. Cezayir 
k1yilan, T unus bah~eleri, T rablusgarbm 
kumsallan orada yerle1mil olan Tiirkler 
kin adeta anavatan olmu~tu. Bu yerlerde 
bir ~ok a1k ve macera kahramanlan top
lamyorlardi. Sazlannda, seslerinde hep o 
iilkenin gi.izellikleri ve sevgisi haykmyor
du. 0 yerler, kendilerine engin ufuk, 
kopiiklii dalga, azgm kasirga anyanlarm, 
binbir tehlike ile gi.ire1mek istiyenlerin 
«mev'ud toprak» 1 say1hyordu. Bunun 
i<;indir ki her y1l Anadolunun Akdeniz ve 
Karadeniz k1y1lanndan bir<;ok terb1yikh 
delikaniilarm garba dogru yelken a~an 
gemilerde gogiislerini Akdenizin oynak 
ve serin riizgarlarma verdikleri goriiliiyor
du. 

Ondokuzuncu asrm ba§lannda Kara
denizin keskin baki§h, <;elik viicudlii .;e 
y1lmaz delikanhlanndan biri de Cezayire 
giden gemilerden birine binmi§ti. Ona adi
m so1duklan zaman k1sa bir cevab ver:ni§-
ti: ~ 

-Tahir ... 
Fa kat otedenberi her Turk yigitinin 

bir de lakab1 varda ve onu aSJ! bu suretle 
tamrlar. Bunun i~in de hemen sorulur: 
- Kimlerdensin? 

Karadenizli Tahir: 
- <;:engelogullarmdan ... 
Dedi. 

Yazan: KADIRCAN KAFLI 
devletlerinin tahakkiimii dolayiSile a~1k~a 
bir1ey yapiiamiyordu. Konsolos da adeta 
meydan okuyordu. ~engeloglu Tahir Pa
l• bu adama: 

- Size buraS! yaramJYor; zay•fhyorsu
nuz; hava degi1tirseniz iyi olurl 

Dedi. Bunun asii manasi: 
- Buradan yikii git! Ho1uma gitmi -

yorsun! 

Dtmekti. Konsolosun bunu anlamama
sma imkan yoktu. Anlad1 ve ters cevab 
verdi: 

- <;ok iyiyim, buranm havas1 bana 
~ok yanyor! 

(engeloglu Tahir Pa1a aldirmadi. Bir 
giin konsolosla aralannda joyle bir l:o
nu rna oldu: 

- Komolos efendi, siz beni be1 yuz 
be1 kuru, ziyana sokacakSimz I 

- Ni~in efendim? 
- Be1 yuz kuruja bir kale sahn ala-

cagim, sizi iildurecek, sonra be1 kuru1a b:r 
ip alacaiilm ve kolfyi asacag1m I 

Rivayete gore konsolos orada daha 
fazla kalmaktan korkmuj ve gitmijtir. 

<;:engcloglu Tahir Pajanm en buhranh 
zamanlarda gostcrdigi yiiksek cesare! de 
me~hurdur: 

hmirde vali bulundugu mada redif 
askerleri herhangi bir sebeble isyan etmi§: 
ler, silahlanna fi1ek siirerek hiikumet ko· 
nagma dogru saldumijlardJ. Sehirde der
hal bir dehjet havas1 esmij, herkes bir ke
nara sinmijti. F akat Tahir Pa1a buqu 
iigrenir iigrenmez en ku~iik bir tereddiid 
giistermeden apuletlerini ve kihcint takh; 
odasmdan avluya indi, alma hindi. Ardm
da birka~ kavas oldugu halde asilerin iis
tune siirdu ve haykirdi: 

- Siz Cengeloglunu iildii mii samyor
sunuz? Bre vurun 1.. 

Askerler silahlanm at~rak ka~Ijtilar ve 
isyan, yalmz onun bu cesareti sayesinde 
hi~bir zarar vermeden bastmld1. 

Rivayete gore vak' a dan sonra, yabn
lanndan biri ona demi1 ki: 

~engeloglu Tahir, giirbiiz, kuvvetli, 
tesur oldugu kadar zeki bir gencdi; biitiin 
bu yiiksek vaSif!ara belki her yerden ~ok 
I<Iymet verilen Cezayir levendleri arasmda 
parlay1vermesi uzun siirmedi; limanda 
bulunduklan mada oynak Karadeniz 
ti.irkiileri soyliiyor, k•vrak Karadeniz o
yunlan oynuyordu. Eglence zamanlann
da iin saf1 biTakmadigi gibi harb zaman
larmda da onde oluyordu. Yaz ve k•1. dc
niz durulunca, yahud lngiliz, FransiZ, 
ftalyan, lsve<;, Holanda, hatta Amerika 
devletleri kendi gemilerine ilililmemesi i<;in 
taahhiid ettikleri vergiyi vermeyince he
men gemiler yaglamr, toplar yaglamr, yel
kenler ~oziili.irdii. 

- Bu bir ihtiyatSJZhk degil miydi? Y a 
herifin biri ate, etseydi? 

- Vira demir ...... rrr!... 
Kumandalan her tarafta yi.ikselir; do

naoma. denize siiriinerek u,an beyaz h
nadh devler gibi ufuklarm fethine yolla
I'Irdi. 

~engeloglu Tahir bu hayat i,inde 
yui!ruldu, pi§ti, gorgiisiinii arhrdi, ecnebi 
diller ogrendi. ldarecilik tarafl bozulma
ga ba§hyan Azab ocaklanm kendisi i<;in 
dar goriince, lstanbula diindii, tersaneye 
girdi. 

<;:engeloglu Tahir devlet kaplSlnda da 
hemen gaze <;arpmakta gecikmedi. Onu 
1827 senesi birincite§rininde Navarin li
mamnda ( 48-80) toplu dokuz harb ge
misinden miir.kkeb bir filonun kumanda-
01 olarak gori.iyoruz. 

Mora ihti!.ilcilerine yard1m eden lngi
liz. F ranSJZ ve Rus donanmaSI Iimamn 
agzm1 tutmak iizere bulunuyordu; i~eriye 
de girerek Tiirk donanma•ma demir iis
tiinde iken saldiracagma §iiphe yoktu. 
Cengeloglu Tahir Pa1a, kara ve deniz 
kuvvetleri umum kumandam 1brahim Pa
aya, limandan <;1kmay1 ve icab ederse 
a~Ikta dogii meyi teklif etti; faka t kabul 
olunmadi. 

- <;:enge]oglunu vuracak kurjunun te
tigini ~ekmek i~in bir <liizine manda kuv
veti laz1mda. 

Kanun ve nizamm cemiyet ruhona sin· 
medigi, her s1mf halk tabakasmm kanum;n 
tatbikma yardimci olmaSI laz1m geldiginin 
an!a,Ilmadigi idarelerde <;engeloglu g:hi 
adamlarm rolleri bilhassa miihimd[r. $im
di devlet ve millet birbirini tamamhyan 
§<'ylerdir; hata bir i1 biiliimiinden ibaret
tir; ~iinku devlet halk i<;in, halk devlet 
i~indir. F akat salta nat zamanmda halk 
devlet i,indi. Bu itibarla halkla devlet bir 
arabanm on ve arkasma ko1ulan ve her bi
ri aksi tarafa ~eken iki at gibiydiler. Bu 
takdirde devlet i~in en kestirme ve ba§hca 
idare va!lta!l dehset salmakh. Cengcl
oglu Tahir Pa1a bir arahk lstanbulun 
asayi1ini de ustiine aldigi zaman ayni ,;. 
yaseti takib etti. Bir ~ok serserileri ashrd1, 
Sib tedbirler ald1 ve 1ehirde tellallar ba
girth: 

- H erkes kapiSIOJ ·~·k birakarak yat
sm! Bir tenceresi kaybolana bir kazan 
ver~ct~im! 

:··············· ·· ·· ······ ·· .. ·························· .. 
l KADIN VE MODA l . . ................................................ ......... : 

CUJI.IffiffifYET 

' 

Bel~ikadaki Albert kanall K itab tenkidi 

Kzrk Yzl Liyej ~ehrile Anversi birbirine baghyan bu 
• muazzam eserm in,aah tamamlanmi~hr Yazan: Halid Ziya U~AKLIGIL 

Baaan: Matbaacrlrk ve Ne§riyat Tiirk 
Anonim Sirketi, Istanbul. 

..) 
Tanzimattan sonraki Tiirk edebiyat:m 

tetk1ke yarayacak meseleler heniiz aydm
lahlmadigi gibi, edebi eserler de heniiz 

inceden inceye tetkik edilmemi~tir. Gerek 
Tiirkiyede, gerek Avrupada (biihassa 
Rusya ve Almanyada) bu devrin edebi 

Jne<elelerine dair nejredilmi§ eserler ve 
makaleler, yiiz senedenberi kapilanni garb 
edebiyatlan te•irlerine -tercihan F ranslZ 
edebiyall tesirlerine- a~m1~, ve Divan ede

biyallndan bamba1ka bir istikamette inki
laf etmi1 yeni devir Turk edebiyah hak· 
kmda sarih bir fikir vermekten ~ok uzak

hrlar. Eger, Tiirk cemiyetinin, i~timai, ve 
!iyasi hayatmda oldugu gibi, fikir ve san-

Bcl~ikada Albert kanab etrafmda a~dan su sergisinden bir inhba at hayatmda da maruz kald•ii• sarsmhlan 

Bel~ika, uzun zamandanberi devam I mentonun zerki i~in kullamlan borular- dii1uniirsek, edebi tarihin 1imdiye kadar 
eden Albert kanah in~aahm muvaffaki- dan her birine 15,000 kilo ~imento kul- ni~in yaZilamadigmm ciddi sebeblerini 
yetle bitirmi~. ve Liyej 1ehrile Anvers'i lamlmijllr. anlami§ oluruz. 

birbirine baghyan muazzam bir teknik Son on sene zarfmda, Almanlarm Mit- Kiymetli romanci Halid Ziya u
1
akh-

t t B I "k b k I I d k !1 · t ·· t b d tlstad Halid Zi"a U•akhg"tl eser yara m11 IT. e ~~ a, u ana a ge- an ana m1aa 1 mus esna, u erece gilin «Kirk y 1)» adh kitab1, bir amhk bu ' • 
rek ikhsadi, gerek askeri noktai nazarlar- buyiik okiide kana! in1aah yap•lm11 de- devrin ikinci ve ii,uncii rubularmm bazan etrafmda) toplamyorlar, ve «e•kilerle ye
dan muhtac bulunuyordu. gildi. Milyarlar sarfile viicude ge"tirilen hassas, bazan da hliziinlii tasvirini yapa- oiler» arasmda amanSIZ bir miicadele 

Liyej'le Anvers arasmdaki ticari mii- Albert kanab, su yollannm, bir memle- b 
rak, bu mu,kulatJ bize biitun sarahatile a1hyor. F akat, sonunda partiyi yeni ede-

nakalatm Bel~ika elinde kalmaSI ve Ro- ket ekonomisini cihazlandirmak bak1mm- b 
anlahyor: <;:iinkii, Abdiilhamid saltanah: i telakki kazamyor. Renkli bir iislubla terdam'a ge~memesi, arzusu, Albert ka- dan, nekadar hayati rol oynad·i!m• gos-
( 1868 1908) I. kucak!,yan bu be• c•"ldi"Ik yaz1lan bu sahifeler, ·a· mrii pek k1sa su""ren 

nahmn a~1lmasmdaki saiklerin en ba§In· teren azametli bir eserdir. Kana! yolu, - ' 
da gelir. diger yollara nazaran daha aheste olmak- eserde muharrir, bugun bile devrin hassa- bu edebi mektebin guriiltiilii hayallm an· 

Kanahn in1asma 1930 sene;i may151• Ia beraber. nakliyah daha ucuza mal et- siyetini abettiren, herhangi bir hatirayl latmaga ~ah1an benzerleri arasmda dai
mn 31 inci giinii ba1)anmi§II. Bizzat tigi, agiT ve bozulmaz mevadm nakli i~in yoklarken siyasi bir mn if1a etmekten ,.. rna ya§anm•s bir vesika k1ymetini ve laze· 
Kral Albert taraf1ndan a~1h1 resmi ya· en istifadeli yo! oldugu da muhakkak- kinen iirkekligine ragmen, hala karar- ligini muhafaza edecektir. 
piian bu insaat heniiz bitmil ve bu mii- hr. SIZIIgiOI muhafaza eden uslubile bizi Rus Halid Ziya u,akhgil, bu mektebin 
nasebetle, Liyej 1ehrinde, su ve suyun Liyej 1ehrinde, Meuse nehrinin iki sa- harbi. Abdiilhamid saltanahnm idari me- lisanda yapllg• israflan, bedii telakkilerin
faydalan mevzulu bir beynelmilel sergi hili iistiine ve tam kanahn mtm•abma te- seleleri, Ermeni ihtilali, Rus - Japon mu- dek1 zah tenkid ederek, onu Tiirk edebi· 
a~IImilhr. •adiif eden noktaya kurulan su sergJ51. harebesinm Tiirkiyede akisleri gibi siyasi yallna, eski devirdekinden farkh olmakla 

122 kilometre uzunlugunda olan AI- kanahn ku1ad Riiniindenberi kap1lanm zi- meselelerle, fikir miicadeleleri, ••n'at mii- beraber, yeni bir «kelime oyuncak~•hib» 
bert kanah, bir kiil halinde degil, par<;a yaret~ilere a~m11 bu!unuyor. nakajalan, edebi muhitler ve 1ahsiyetler getirmekle itham eder; fakat, bunun lii
par~a in1a edilmi1 ve her k1smm in~aah Serginin kapiSmdan girer girmez, Meu- arasmda dolashnyor. Butiin bunlar, mu- zumlu oldugunu da ilave eder. Zira. lisa
bittik~e o ktsma m verilme~< suretile ka- se nehrinin ortasmdan f11kiran ve 11 0 harririn etraf1nda, inki~af1 esnasmda. te- mn nesirde yeni bir ifade tarzma, psikolo
nalm heyeti umumiyesi haml~nmi§Iu. metre yuksege kadar <;Ikan bir fiskiye ile kiimiilune yard1m ettikleri halde, bizzat jik imkanlara kavu~abilmesi i~in bu ifrata 

Albert kanalmm umumi hatlanna ge- karjiia!IYorsunuz. Serginin her ko1esini kendi,inin mevcudiyetinden haberdar ol- dujmek mukadderdi; gene ~iinkii, eski 
Iince, Campine kanalmm alllml kapJSl dola1an nehrin her ko,esinde bir ba1ka mad1g1 merkezleri mii§terek halkalar te§- edebiyahmiz tasvire yatkm bir nesirden 
bulundugu halde, yeni kanalm kap1lan manzara yarati!mijhr. Geceleri, peri rna- kil ederler. Kaydedelim ki, eseri zengin- tamamen mahrumdu. Mesela, bir Ahmed 
alt1dan ibarettir. Geni1ligi vasati olarak sallann1 hallrlatan esrarh ljiklar altmda, lejtiren, daima satha ~1kan edebi mese!e- Ha<im, veya bir Yakub Kadri uslub in-
55 metredir. Kanalm su derinliiii 2000 yiiankavi •u yo!lannl yararak dolasan lerdir; o kadar ki, muharriri mazinin ala- celiklerini ve zenginliklerini, edebiyal!mi· 
tonluk tekneleri yuzdiirmeye miisaiddir. sandallar, iki sahili susliyen ~i~ekli bir ca karanhg·1 1"rinde e]1"nden tutup gotiiren · d" 1 

C ld k" k · ' za gehr •i!l yeni k1ymet er ara>mda, bir • Kapiiardan baz1lan. ezciimle enck ka- alem i~inden ge~iyor. Sahi e 1 azmo- bizzat edebiyathr. d · h 1 
f d d I I I h d · d « el"Ir asta Igi» m da terenniim etmi• 

piS!, devasa tabirile ancak i a e e i e- ar, su spor anmn er ~·~ im lemasa e e- !Ik u··, c•"ld h•"r gencii"g·1·0 , b,·, edeb·, kab•"- ' 
1 1 , - olan bu mektebin nesrine medyundurlar. bilecek in aat i•lerini icab ettirmi1 ve ou rek ak1am yemegini yiyen ziyar~•;i ere 

' liyetin emeklemelerini, daha dog· rusu mii- G b "k" "]d Abd""lh "d 1 seviyesini muhafaza etmek 1izere yap1lan doludur. ene u son 1 1 CI u am1 sa.ta· 
temadiyen ar1h1m1 anlahyor, o zamanm t d · I ·1 d · d k 

barai duvarlan d~t, •on derece biiyiik F akat, butiin bunlann fe.linde alan !zmirini muh:rririn karlSlk ve fazla yiiklii na 
1010 100 em en e, evnn ~ayam 1 ·• 

mikyasta in~aata yo! a<;miStlr. cihet, •erginin, a!II ogretici mahiyettrki · kat siyasi simalan hakkmda k1ymetli ••· 
Kanalm giizergahmdaki arazinin bir- su tekniili kiSmidir. Bu kJSimda. ,J,,iz in- hayah i~inde biraz _sol gun. bir ~asvirini ya- h;feleri ihtiva eder. B1lhaS<a sonuncu cild

~ok kl!Imlan gev1ek oldugundan, heye- 1aah holleri, deniz miihendiS!igi n su p~yor, b~na mukabll. son lki dd y:n• de- de, muharrir Serveti Funun edebiyat•m 
Ian tehlikesini onlemek iizere, topraga, teknigile alakadar her tiirlii i1lere aid ma· VIr. edebiyatmm. ent~resan bir ~deb I ~e~- takib eden ede!Ji nesil hakkmdaki noktai 
bor.!'lar vaSJtasile <;imento zerkedilmi.l ve lumat1 en hurda teferriiati!t teshir eden teb1 hakkmda, §Imd•ye kadar bddiklenm•- nazarlarma biiyiik bir yer vermi1tir. 
zemm. biiylece takviye olunmujlur. Ci- pavivo~lar mevcuddur. . I ze ~ok k•ymetli 1eyler ilave eden vesika Eser, Abdiilhamidin tahttan indirilme· 
:;.;;:.:.:.:;;.;_:;;;;;:.:.:;::;;...:.;:.:..:.:~...:.;.:.:;,:.:.:..;;;:;,;;;.;_....:..;.....;.:::.;;;~·;.:;~:...;.;.:.:;.:.:.::..:.:.;.:. _______ mahiyetinde sahifeleri ihtiva ed1yor. sile sona erer. 0 tarihte, muharrir kirk ya· 

K II .. k I aA I a I 0 r Halid Ziya U!akhgil XX nci asrJO jlDa varm ... ve yeni hiikiimdann saraym· 

U ~ U. • S U p J I G II y ba,larmda fstanbula geliyor, ve burada da miihim bir vazifeye tayin edilmi1ti. Bu 
yerle1iyor. lzmirdeki Hizmet gazete>inde tarih, ayni zamanda, Tiirk tarihinin dort· 

_ -lzmirin ilk gazetesini kuran odur- ilk ro-~ yo! aglllarmdan biridir, yeni bir talom •i· 

Hususi surette 

do~eli plaj 
kazino 

getirtilen 
sahasmda 
da • 

m~a 

kumlarla 

bir 
mozaik 
~ok giizel 
edilmi~tir 

Kii~illnu plajmm kazinosundan 

manlanm, eskilerden ~ok farkh bir iislubla yasi meselelerin hareket noktaSidiT. 
ara§hrma tecriibelerinin mahsulii mensur Turk tarihinin karanhk giinlerini, Tiirk 
1iirlerini ne1retmekle edebi yolunu bul- edebiyatmm ba1ka bir manada, fakat ar
mu§IU. Hatta, lbrani, Sanskrit, lskand:- takalmil bir «devir hastahgi» n1, «kelime 
nav edebiyatlan, Fin mitolojisi iizerinde oyuncak~1hg1» na avdetini, hadiseleri 

tetkikler, daha dogrusu, toplamalar da zrngin bir genclik hayatJ i~inde canlandl· 
nejrdmijti. (Muharrir, bilahare Istanbul ran bu eser edebiyahmlZln tamd•ii• ilk ve 
Oniversitesinde garb edebiyatlan kiirsii- k•ymetli otobiyografilerden biridir. Ayni 
siinii i1gal ettigi bir sene zarfmda bunlara zamanda da, yeni devir Tiirk edebiyatJ
Yunan, Latin, F ranSIZ, Alman, ilah... nm miihim bir safhasmi tetkik edecekler 
edebiyatlan hakkmdaki toplamalanm da i~in emin bir rehber, okuduklannda yal· 
ilave etmi1ti). lstanbulda, kendisi gibi, mz zevk arayan kari i~in de kirk senehk 
natiirali•t F ranstz edebiyatma hayran bir tarihin renkh bir tasviridir. T emenni ede
edebi genclik buluyor. Bu gencleri bir- lim ki, Halid Ziya U,akl•gil, okunmaSI 
birlerine baglayan yegane bag yeni b" bize zevk vtren, ve bir kiSml. da ne§redd· 
zevk arajtlrmaSidu. Ve o zaman, yeni ge- mi1 olan Kirk Y1ldan sonrak. hahralanni 

len gencin de i§tirakile, be1 1airle yedi na- tamamlasm. 
sir bir mecmua etraftnda (Serveti Fiinun 

lt~iler hakkmda lktJsad 
V ekaletinin bir tebligi 

$ERIF HULOSI 

Bulgar ordusunun 
sadakat yemini '' 

Herjey bu Karadenizli amiralin tahmin 
ttligi gibi oldu; ancak kendisi birka~ ha
fif tekne i\e, o muthi~ ate~ ve kan tufanl 
arasmdan Siyn]d,, lstanbula geldi. Gene 
Azab ocaklanndan yetismi~ olan biiyiik 
Tiirk amirah Kihcali Pajanm fnebahh 
muharthe•ind•ki parlak denizciliRini ha -
!Irlatt!. fkinci M ahmud onun bu hareket[
ni iyi kar!Ilamad,; ~ekemiyenlerin de te -
sirleri altmda kalarak cesur amira!t Edir
n•ye siirdii. Bununla beraber donanmanm 
boyle kudretli bir kumandana olan ihtiva
cml takdir etrt'rkte gecikmedi. O nu 1832 
dt «Kaptam Derya». bes sene sonra 
Tophane Miisiri ve 1841 de t•krar Kap
lan! Derya olarak giiruvoruz. Turk de-ti>:
C':Jj~i.,i viik•eh111ek ar1wmnu co~kun ve 
ate•li bir a•k ~ibi vur<~inde la<Ivor, bu u
gur.-la her feda~>rhi{I vap1yordu. 

( ~irketi Hayriye erkanmm diinkii tetkikleri 

Ankara, 266 (a.a.) - ikhsad Vekale
tinden teblig edilmi~tir : 1~ kanununun 
3 iincii maddesi mucibince sanayiden sa
y!lan i§lerde iitedenberi geceleyin ~a
h§lmlmakta bulunan 17 - 18 ya§lannda
ki Iuz ve erkek 9ocuklarla her ya§taki 
kadm i§~ilerin eskisi gibi gece i§lerinde 
9ah~hnlmalarma, 50 nci maddenin ikin
ci bendi hiikmiine tevfikan umumi izin 
verilmi§ ve keyfiyet Anadolu ajan.st va
Sitasile 17/6/1939 ve 10/6/1938 tarhili 
gazetelerde ccesmi teblig. suretinde ne~
redilmi~ti. Bu izin ayni hiikme istinaden 
17/6/1940 tarihine kadar devam etmek 
iizere bir ytl daha uzablmi§Ilr. i§bu u
mumi izin, iktJsad Vekaleti tarafmdan 
gorillecek liizum iizerine i§ yerlerine 
- bir ay evvel teblig edilerek - geri ah
nabilir. 

Cen~rlo((lu Tahir Pa~a denizcilikte 
oldu~u kadar idare islerinde de, o dev
nn ihtivacma cevab veren bir adamd1. 
D•rva Kantam bulundui!u mada o za -
rranki te;kil••• gore Akdtniz adalanmn 
idaresine de bak1vordu. Bunlardan birin
dek' bir konsolos b"' jUpheli isler ~eviri
yordu. Fakat kapitiilasyonlar ve Avrupa 

Pariste her sene yaptlan •En &lk ka
dm miisabakasm1 yukan ki resimile ~ii · 
rtilen tuvalctilc Laure Dian~ kazan. 
nu~hr. 

Sirketi Hayriye tarafmdan Kii~iiksud~ I bala:ile baltanb~1a temizlen':"§itir .. 
tesis edilen plaj, oniimiizdeki cumarte!l S•leden husuSI surette geiirhlmi~ mo-

.. ·· d itibaren halka .,,Jacakhr. $ir- zaik kumlarla do~enen plaj sahasmda, 
gunun en .. l b" d k . . d"l • . 
keti Hayriye idare meclisi reisi Nec':"ed: guze ." e azmo mja e 1 mijhr. . 
din K ocala§, diin refakatinde Sirkeh Kazmoda bulundurulacak zengm biT 
Hayriye Umum miidiirii Sadi Ahnt ol- orkestra, umumi ne,'eyi arllracaktir. 
dugu halde, yeni plaja giderek bur_ada $irketi Hayriye idaresi, Koprii ve di-

d.• 1 t ger iskelelerle plaj iskelesi arasmda mu-viicude getirilen kazino ve Iger ema ' 
teber olmak iizere fevkalade tenzilath 

tetkik etmi,lerdir. kombine biletler ihdas etmi tir. Plaia va· 
Bogazkinm, birbirine en yakm sahil purla gidip gelme, banyo alma ve ii~ kap 

noktalanndan biri iizerinde kurulmu1 o· yemek, doksan be, kuru1a zatilacak olan 
Ian Ku~uksu plajmm, gerek kara ve ge- bu biletlerle temin edilmektedir. 
rek denizden 1eh1rle irtibatJ temin edil- Kazino i,in hususi bir orkestra temin 
mil bulunmaktad!T. Plajm hemen yamn- edilmi,tir. Aynca mehtabli geceler i~in, 
da kurulan iskeleye, her giin ihtiyac nis- baz1 eglentiler yap1lma51 dii<iinlmektedir. 
petinde Sik "k vapurlar i§letilecegi gibi, Plajm arka kummda viicude getiril
arzu edenler, araba vapurundan istifade mektr olan tenis kordunun in§aatl bitmek 
etmek suretile jo<e yolunu takiben dog- iizeredir. 
ruca plaja gelebileceklerdir. Ha51h Kii~iiksu plajmm istanbul hal-

lskele ile p]aj arasmda giizel bir kop- kmm biiyiik bir ihtiyacma cevab verece
rii kurulm uj, Ku~iiksu agz1, tarak du· gine 1imdiden hiikmetmekte hata yoktur. 

ihtar: 
16 ve daha a§agt ya§laki k1z ve erkek 

i~9ilerin her ne tarzda olursa olsun sa
nayi i§lerinde gece ~ah§tmlmalan mut
lak surette yasaktir. 

Y ahudi muhacirler 
Biik.re~, 26 (a.a.) - Panama bayrakh 

Rim vapuru bu gece 450 Alman ve <;ek 
Yahudi miiltecisini hamil olarak belki 
de Filistine dogru Kiistence limanmdan 
ayrilrni§IJr. 

Bul~raristan - Ordunun Krala sene
lik sadakat yemini merasiminde, Kral 
Boris terfi eden bir zabitin ni~anmt 

tak1yor, 

-
·~J • so 
"'•lo 
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liJCumhuriyetBl 
ll=ll el u ~ s (QJ ~ lYl liil lYl 

Kaytb aramyor 
Harputun Meydan mahalel.:;lnden amcJ.m 

o~lu Bayra!<tar•ade mtitekald Hamid mah
tumu Zlllklll takriben on ikl sene evvel 
L.t&nbulda a.skeri lisede okuyor ve ara.sua 
tat!lde memlekote sellp gldlyordu. 0 ta -
rillten ltibaren a.skerl ll.seyl bltlrlp bitir -
mcdi~l ve Harblyeye glrlp glrmedtatnl bU
miyoru;;. Merait ve hasrH l~lndeylz. SaC o
lup olma.dlamt hi~ klmse bllmlyor. Ntre -
de ise bildlrllme.slni ve bu ialb ~ocuCun bu
Iunma.st !~In muhterem ve gtizlde gazet.e
nlzle UAmm ln.sarillk na!Illna lstlrham ode
rim. 

Harputun Meydan mahalle•lnden Bay
raittar oaunarmdan olup E!Aztkta ~llr
ket ham clvarmda ~lllnglr Ibrahim 

Bayraktar .,.. 
cBundan 22 sene evvel SUrmene ve Trab

zon hava!Wnde harbin devam ettlal stra
Iarda annem Bayan A~ lie pederlm Bay 
Mehmed Allyl kaybettlm. ~lm:ll 1se .saa ol
duklannt oatendlrn. Tamyarilann ve ne -
rede olduklarml bllenlerln lnsanlyet namt
na adreslrne blldlrmelerlnl rica ederlm.> 

Ha.skoy ~ark deatrmenlerlnde marangoz 
Behmed All oslu Kerlm 

GONON BULMACASI 

1 

1 

1 2 a 4 5 a T 8 9 to u 
1 

2 I • 8 • I 
4 _11 • 6 • I ,. I • • 
:] I • I 1•1 I I 
~_j I • 
9 1•1 
0 • I 1•1•±:1 
I I I . I 1•1 111 I 
Soldan sa~a : 
1 - ~?ark dlllerlnden blrlne vlkt! obn 

(!kl kellmel. 2 - Bursada me§hur blr ma
bedlmlz <miirekkeb lslrnl, blr cotrafya ta
blrl. S - Olacatt bllmekUk, lhtiyar. 4 -
Feryad, kii~Uk tehlr. 5 - Rutubet, zorla a
lman vergl. 6 - GUne§, uzun detn. 7 -
Blr nak!iye va.stt&t. U~en. 8 - Feel, blr 
erkek Ism!. 9 - HAdlse, uzerlnden atl!ya
rak. 10 - Par~a. tut~turan. 11 - TopraRt 
dlnl•nd!rme u.5ulti, L'llk veren blr va.stta. 
Yukar~dan "41111Ya: 
1 - Yok.luzlara muhabbetl olan (!kl ke

llme). 2 - Ate§ten ~tkar, eskl mektebler
dekl bir ceza vas1tLS1. 3 - Papazllk me.sle-
1!1. 4 - Vaktlle so!talarm tehadetname al
m..,ma boyle denlrdl, eqltlcl madde. 5 -
li)iihret, donuk renkll, blr emlr. 6 - B!r 
mWar, uzuvlar1m1zdan. 7 - Halslz, Oe· 
llbolu clvartnda blr ka.sabam1z. 8 - Ce -
klngen. 9 - TcnbeUer. 10 - Yiibek mu -
tlarrlr. Yemen havallslnde hava.st gtizel bir 
yer. 11 - Sarhoo~un feryadl, ters ~evlrlr.se
n!z sanaylln ruhu olur. 
£vvelki bulmacaJllll balledilmi$ 'ekll 

2 8 • 

, 
Cumhuriyet ve d~er gazetelerin sene

Icrdenberi yapmakta oldugum Denizli 
baylli~ini bu kere askerlik vazifemi ifa 
etmekte bulundu~um muddet zarfmda 
karde§im Muzaffer Ytlolmaza devrettl
gimi beyan ederim. 

Denizli bayii: lsmail Y1ktlmaz 

Y"i7n a-"'iii ~a-r~ 
OTOl\IOBiL vc MAKtNiST OKULU 

Taksim- Stadyom. Telefon: 42508 
l;]OFORLERE: Yeni ders devresi 10 

temmuz 939 da aJ;tlacakttr. Dersler ba~
Jadtktan sonra yaz mevsimi munasebe
tile, okul, pazartesi. salt ve ~ar~amba 
giinleri saat 14 ten 20 ye kadar a~tla

cak ve muracaatler yalmz bu saatler
de kabul edilecektlr. 

Motor, otomobil ve montaj d.ersle-
ri 25. direksiyon talimlerile 50 liradtr. 

kaytd muameleslne ba~Janmt~tlr. Yer temini l~in son giinu beklememek 
laztmdtr. Anadoludan gelenlerin, tahsillerini bitirinciye kadar yapacaklan 
masraf yekilnu, mekteb iicretile beraber, 125 liray1 ge~mez. Tafsilat IQin 
pro~ifam isteyiniz. AMATOR EHLiYETNAMESt ALACAKLAR hususl ders 
ve talimlerle Belediye imtihanlarma haztrlamr. ' - ---------------------------
istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 

17/7/939 pazartesi l(unu saat 15 te istanbulda Nafta Mudurlu~ eksiltme 
odasmda ( 49641,63) lira ke~if bedelli tstanbul Valdebag Talebe ve Cljiret
men Sanatoryomu ikinci ktstm ikmali in~aatt kapalt zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~lur. 

Mukavele, eksiltme, baymc'.1rhk i~leri l(enel, hususi ve fennl ~artna
meleri, proje. kesif hullisasile buna muteferri diger evrak ( 248) kuru~ 
mukabllinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 3723) lirad1r. 
lsteklilerin teklif mektublan ve en az ( 40,000) lirahk bu i~e benzer 

i~ yapttgma dair idarelerinden almts oldujiu vesikalara istinaden lstanbul 
Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 l(iin evvel almmt~ eh!iyet ve 939 ytlma 
aid Tirarel Odast vesikalarm1 havi kapah zarflarm1 17/7/939 pazartesi 
gilnu saat 14 e kadar !stanbul Nafta Mudurllii!line vermeleri. ( 4537) 

T asfiye halinde bulunan Istanbul miilhakabndan 

Beyoglu ile Galata beyninde 
tahtelarz 

Demiryolu Turk Anonim ,Sirketi 
BiRiNCi tLAN 

istanbul mulhakatmdan BeyoJilu ile Galata beyninde Tahtelarz Demir
yolu Turk Anonim l;lirketinin 28 nisan 939 tarihinde fevkalade surette top
lanan hlssedarlar umuml heyetindc ittihaz edilip 5 mans 1939 tarihinde 
1302 numara ile ticarct sicilline kavtd ve 12 mayts 1939 tarihli ve 3729 saytlt 
Sicilli Ticaret gazetesinde ilan edilen kararlara tevfikan ve satm alma mu
kavelesinin Tiirklye Biiyuk Millet Meclisi tarafmc.1n tasdikine mut.edair 
3643 numaralt kanunun 21/6/939 tarihli ve 4238 No.h Resm! Gazetede 
ne~redilmis olmast iizerine i~bu tarlhten itibaren ~irket feshedilmi~ ve tas
fiye haline konulmu~tur. 

Bay E. DOLACROIX ve Bay A. BhJOTTi mii~tereken hareket etmek ve 
muvaftk gorecekleri sahtSlara kendilerinden birine vekiUet etmek veyahud 
muayyen bir veya birka~ hususun ifasmda tasfive halindeki ~irketi temsil 
etmek salahiyetini vermege mczun olarak tasfiye memuru nasbedilmi~
lerdir. 

Tasfiye memu!'lan bu salahivetlerini kullanarak. Bay f. PERKEV'i tas
fiye memun• vekili tavin etmi~lerdir. 

Bundan ba~ka Bay A. KOBER'e bankalardan mehuzatta bulunmak 
uzere ~ek ve makbuzlan ve ayni zamanda cari muhaberatt tasfive mcmur
lannti?n birile mU,tereken imza etmek uzere salahivet vermi~lerdir. 

Ticaret kanununun 445 inci mac'.desi mucibince. ~irkctten alacai!:t nlanlar 
alacaklannt isnat etmek uzere azami bir sene .-rfmda Bevolllunda tstik!Al 
cadesinde 475 No.h Batter hamnm 1 No.h dairesinde vaki Sirket merkezine 
miiracaat etme)ie davet olunurlar. 

hbu ilan her biri azamt birer hafta fas1la ile lie defa n~'fedilecck ve 
yukanda bahsi geGen bir senelik miiddetin mebdei ii~iincu ilan tarihinden 
ba~ltyacakhr. 

Ta•flve hallnde huluMn i•t.•nb,.l Miilhnkabndan llevolllu ilc 
Galata beyn'nde Ta"'tPl~t'Z nrmirvnlu TiiTk Anonim 

l)irkcti Tasfiye JUcmur'••t : 
E. DELACROIX A. BiLiOTTi 

V ezirkoprii Beledi ye Riyasetinden : 
80 hektar meskun, 30 hektar gayrimeskiln vus'atinde tahmin edi!en 

Vezirkopru kazasmm halihaztr haritast yaptmlacakhr. 
Muhammen ke~fi beC.Cli • 2300 • lirad1r. Muvakkat teminat akQesi 

c 172 • lira • 50 • kuru~tur. 
Eksiltme kapalt zarf usuliledir. thbsas vesikalan musaddak taliblerin 

Vezirkiiprii Beledi ve Riyasetine miiracaatleri lfiZlmdrr. 
Kat'i ihalest 11 temmuz 939 salt giinu saat 16 ca Vezirkiiprli Bclediye 

Daim! Encumeni huzurunda yaptlacakttr. 
Muracaatler ihale saatine k;odar kabul edilir. ( 4596 l 

As. T1bbiye Okulu Md.: 
Asker! Ttbbiye mi!ktebine tabib, eczact, kimyager, di~Gi, askeri ogre!. 

men ve hukuk stmflarma kaydedilmek istiyen lise mezunlan bulunduklan 
mmtakadaki Erkek Lise Mudiir!Uklerine ve Askerlik subelerine giinderilmi~ 
olan kaytd ve kabul sartnamelerini okumalan tavsiye olunur. c49. (4629) 

Ankara Vilayetind en: 
1-

2-
3-• 
4-

Vi!Ayet ~iftcilerine dal{thlmak uzere satin altnacak alan 200 aded 
iki tekerlekll ve tek demirl! ecnebi mamulatt pulluklarm 7/8/939 pa
zartesi gunu saat 15 te kapall zarf usu!lle V!Hiyet Daiml Enctime
ninde ihalesi yaptlacakttr. 
Pulluklarm muhammen bedeli 5200 liradtr. 
l;]artnamesi Ankara ve tstanbul Ziraat mudurliiklerinden meccanen 
altnabilir. 
!steklilerin pulluklarm %7,5 tutart olan mebl~lta aid banka mek
tubu veya Husust Muhasebe veznesine yatmlmts depozito akresi 
makbuzile bir!ikte !hale giinu gosterilen s•atte VI!Avet Daim! En
cumeninde haztr bulunmalan nan olunur. c2445> (4451) 

.. - -- -

elti. Duvardan bir liifek ald1; hatta ce
bine de iki kur1un indirmeyi ihmal el
medi. 

'F'f.. 

Sabin salona girdigi zaman, orada 1-
zabel' den ba,ka kimseyi bulamad1. lza
bel'in yiizii biraz sararmljh. F aka I du
daklannda ayni miiltefil lebmiim eksik 
degildi. 

-35-
Sabin, i~eri girer girmez, elrafma ba

kmdt: 

Gene luz, yav•K• ba§tnl salladt. ha
bel. lvon'un ses ~Ikarmadigtnl goriince: 

- Cevab ver luztm, dedi. 
Mi1el, gene kllln heyecanl kar!tstnda 

1a1alamt!. ayni islifhamkar baki§lanni 
lvbel'e ~evirmi11i. 

lzabel, gene kllln arzusu gibi gosler
digi kendi emelini 1iiylece hulasa etli: 

- Ricast gayel sade. lsledigi gibi ha
rekel elmesine miisaade edilmesi. Yani, 
yarmdan lezi yak Sen Jizon' dan aynl
mak ve bir daha sizinle Yiizyiize gelme
mek. Yahud ... 

- Yahud? 
- Sizinle beraber gilmek ve sizi is-

le<';~i gibi sevebilmek. Yani ev!enmek ... 
B:r kap1 gtctrh!l, habel'in ;oziinii ya

nda kesli. !von, kolunu kap1ya dogru u-

zalmlj, korkudan gozleri yuvalartndan 
fulaml! bir halde, mmldand1: 

- Birisi geliyor. Kapt a~1ldJ. Mulla
ka Madam Blanjars'ttr. A1ag1 iniyor ... 

lzabel. vaziyeli derhal kavradt ve e
mir verdi: 

- <.;:abuk, dt1an ~1k. Burada durma! 
Bu emri vermekle beraber, ayni £&· 

manda, bastk bir kapt gostermi11i. Bu 
kapt, salondan hem kiiliibhane, hem ~a
h,ma odas1 gibi kullantlan bir odaya a~I
hyordu. 

lzabel, Miirebbiyeye bu emri verdik
ten sonra, Mi1el' e dondii; duvardaki si
lah armastm gostererek: 

- ~uradan yanJmza bir tiifek altn, 
,iz de d11art Gtktn I dedi. 

Mi1el, bir olomal gibi bu emre ilaal 

- T uhaf jey, dedi, burada demin
cek bir erkek sesi ijilir gibi olmu§lum. 

- Evel, Mi1el burada idi. 
N ereye gilti? 
Bah~eye ~lktt. 

Bu saatte bah,ede ne i1i var? 
Bir bayku1 oliiyordu da, onu gor

meye gitti. 
Bu izahat Sabin'i lalmin eder gibi oi

IDU!IU. Yiiziindeki endi1e ~izgileri kay
boldu. ~imdi, bu miinasebelsiz saatte, 
yatagmdan ~1k1p salona gelmesinin, gay
rilabii giiriinecegini dii1iinerek, zihninde, 
bu harekeli mazur goslerecek bir sebeb 
aramakla mejguldii. 

F aka I 1zabel, vakil buakmadt. Bir
denbire ciddi)ejen bir ~ehre ve ayni de
recede ciddi bir sesle: 

Her §eyde tasarruf caiz olabilir, 
fa kat ~ocuklarimizin s1hhatinde asia! 

~ocnklar•n•za ber zaman en iyi 'eyi verini.z. 

U~ ayllktan itibaren FOSF A TiN vermek ba~ta gelir 
FOSFATiN 

en miikemmel ~ocuk gtdastdir 

FOSFATiN 
renksiz yanaklan pembele~tirir. 

FOSFATiN 
ile beslenen ~ocuk kanh, canh ve daima srhhatli olur 

FOSFATiN Fransadan gelir, FALYER markasile araym1z. 

FOSFATiN FALYER 
Biitiin eczane ve biitiin bakkallarda vard1r. 
Operator \1 AZLE KARAR RIZA UNVER 

Dol)um ve kad1n haatal1klar1 
mlltelle .. ,., 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap! 

T elefon: 22683 

ZAYi- 1922 senesi trskudar Selam
stzda eski tmmaculee Conception Fran
stz mektebindcn aldtgtm ~ahadelnameyi 
zayi ettigimi ilan eylerim. 

Necm~ddin Nasih 

SATILIK 
"Pieyel, marka kuyruklu 

Piyano 
MUcedded, 800 lira. Gllrmek 
l•tlyenlerln Ma.;kada Ralll 

aparttman• 4 No. ya 
mUracaatlerl 

Dil'. IRFAN KAYRA 
Rontgen m Utehass••• 
Till'be Bozlrurd luratbanesl kareum

da .. kl Klod Farer aotat No. 8 - 10 
O~leden aonra 8 ten 1 yo kadar 

Acele sahhk 
Parson - Oil markalt 4 zamanlt mo
tor ve teknesi Tel: 36 - 114 No. ya 
muracaat. 

F enni siinnetci 

CELAL TEZEL 
Yerini: Aksaray Pazan ko§esinde 
AY YILDIZ aparttman 1 inci kata 
nakletmlstir. 

"Leh ocag1, 
(Dom Polski) 

30 haziran 1939 tarihmde, saat 17 de, 
Taksim, Straserviler Cad. No. Ill ha
nede heyeti umumiye halinde ic;tima 
cyleyecek. 
Mtl"ZAKERAT RUZNAMESt: 
1-3512 numaralt kanun ahkamu1a 

gore dahill nizamnamesi madde
lerinden baztlarmm tadili; 

2- Gec;en sene hesablannm tetkiki; 
3- Reis ve !dare Burosu intihabt. 

HASTABAKICI 
ARANIYOR 

Cerraht ktsmmda ~ah§mt§ tecrlibeli 
hastabaklClya ihtiyac vardtr. tsteyen 
$i§li Sthhat Yurduna muracaatt. 

·-· 

- Sabin, dedi, size bir1ey soyliyece
iiim, fakal aram1zda kalsm. 

Sabin, hayretle onun yiizune bakarken, 
devam etti: 

- Burada birisi var ki hareketlerini 
larassud elmeniz icab ediyor. 

-Kim? 
- Miirebbiyeniz t von Mesliye. 
Madam Blanjars'm burun delikleri of

keyle ktstldt. Tenefflisli stklath. Sesinde 
asabi bir telremeyle sordu: 

- Bir fevkaladelik mi var? Bir1ey 
mi gordiinuz? 

- Haytr, ondan degil... 
- Mi~el'le t von arasmda bir miina-

scbel mi hissettiniz? 
lzabel. ellerini, iddiasmt lekzib eder 

bir hareketle iki yana a~arak: 
- Hayu, hayn... dedi, hi~ bir1ry 

gormedim. Hi~ birjey de hi55elmi1 de
gilim. F aka I, sizin yerinizde olsam, bu 
kadar giizel bir miirebbiyeyi, evimde lul
mazdtm. 

Madmazel Duvil, bu ciimleyi sarfel
liklen sonra, gozlerini oleye ~evirdi ve 
bir miiddel tiiminenin siislerine dahp kal
dt. 

iki kadm arasmda, uzunca bir siikilt 
oldu. lzabel, athgl okun, hedefe isabel 

istanbul Vak1flar 
(KISMET! ASKERtYE KATiE! MEHMED SAiD EF.) vakfmtn mii

tevellisi MEHMED El;JREF'in scnelerdenberi mutevellilik vazifesini yap
mamas! ve adresinin idarece me~hul olmast hasebile usulen lkl defa yaptlan 
mehilll tebligata rajtmen vazifesi ba~ma gelmedigi cihetle mutevcliliikten 
azledild.igi iliin olunur. ( 4635) 

Satibk Koknar Tomrugu 
Devlet Orman i,Ietmesi 

Karabiik Revir Amirliginden : 
1 -- Buyiik diiz biilgesi kat'iyatmdan Karabukte istasyonda rcvir onun

de lstifte mevcud • 652 • aded muadili c 567 > metre m!kSb c 543 • desimetre 
miki\b koknar tomrul!u a<;tk arthrma lie sattlacakhr. 

2 - Tomruklarm ayrtca ba$ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyul
mus olup hacim orta kutur iizerind.en hesablanmt~tlr. 

3-Tomruklara aid sah~ ~artnamesi Ankara Orman Umum Mudurlii~nde, 
Ankara ve tstanbul Orman <:;:evirge Mlidilrliiklerinde ve Karabukte Devlet 
Orman t~letmesl Rcvir Amirliginde gorlilebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen bedell c 13 > l!rad1r. 
5 - tsteklilerln % 7.5 muvakkat pey akGeslle 3/7/939 gilnii saat • 11 > 

de Karabukteki Revlr Merkezine muracaatleri. ( 4279 ). 

• 

Tasfiye halinde bulunan 
istanbul T ramvay ~irketi 

BiRiNCt 1LAN 
istanbul Tramvay Sirketinin 28 nisllll 1939 tarihlndg fevkalade surette 

toplanan hissedarlar umumi heyetince ittihaz edilip 5 maylS 1939 tarihinde 
1033 numara ile ticarct sicilline kaytC. ve 11 mayts1939 tarihli ve 3728 nu
maralt Sicilli Ticaret Gazetesinde ilan edilen kararlara tevfikan ve satm 
alma mukavelesinm Turkiye Buyuk Millet Meclisi tarafmdan tasdikine 
miitedair 3642 No.h kanunun 20/6/939 tarihli ve 4237 No.h Resml Gazetede 
ne~redilmi~ olmas1 uzerine i$bU tarihten itibaren $irket feshedilmi~ ve 
tasfiye haline konulmu~tur. 

Bay E. DELACROIX ve Bay A. BiLtOTTi mu~tereken hareket etmek 
ve muvaftk gorecekleri $ahtslara kendilerinden birine vekalet etmek veya
hud muayyen bir veya birkaQ hususun ifasmda tasfi.ye halindeki ~irketi tem
sil etmek sah1hlyetini vermelie mezun olarak Tasfiye Memuru nasbedilmi~
lerdir. 

Tasfiye memurlan bu sa!ahiyetlerini kullanarak, Bay t. PERKEV'i tas
fiye memuru v~kiJi tayin etmiruerdir. 

Bundan ba~ka Bay A. KOBER'e bankalard.an meh)lzatta bulunmak iizere 
Qek ve makbuzlan ve ayni zamanda cari muhaberatt tasfiye memurlarmdan 
birile mu~tereken imza etmek uzere salahiyet vermi~lerdlr. 

Ticaret kanununun 445 inci maddesi mucibince, ~irketten alacaih olanlar, 
alacak1drmt ispat etmek uzere azami bir sene zarfmda Beyoglunda istiklal 
caddesinde 475 No.il Batter hammn 1 No.lt dairesinde v~ki Sirket merkezine 
muracaat etmegc davet olunurlar. 

t~bu ilan her biri azaml birer hafta fastla ile UQ defa ne~redilecek ve 
yukandn bahsi geGen bir senelik mucl.detin mebdei liQlincu ilan tarihinden 
ba§ltyacakhr. 

Tasfiye halindc bulunan istanbul Tramvay 
Sirketi Tasfiyc ~lemurlart: 

E. DELACROIX A. BtLtOTTt 

ettigine emin, neliceyi bekliyordu. Sabi
n'in, Mi1el hakkmda soylenecek ,upheli 
en ufak sozden kutkulanarak, i,i gayet 
ciddi lulacagma emindi. Tasarladtgl in
likamm biiliin zevkini §U anda lalmaya 
batlamt§h. 

Sabin, lzabel'in ikaz1 Uzerine, derin 
bir dalgmhklan birdenbire uyanm11 gi
biydi. Kocasile miirebbiye arastnda ge
~en bazt muhavereleri, bazt bak11ma sah
nelerini, kartihkh harekellerini dii!iinii
yor, gelmi1 ge~mit bu hadiseleri lekrar 
goziiniin oniine gelirerek bunlardan hii
kiim ve mana ~tkarmaya ~ah§tyordu. 

0 zamana kadar, kocast!e miirebbiye
nin hi~bir halinden Jiiphe etm~mi1. Mi,e
lin, Madmazel Mesliye ile aliikadar ola
bilecegi ihtimalini aklmdan kat'iyyen ge
~irmemi11i. 

Hall:!uki timdi, dii§iindiik~e. bir~ok 
1eyleri manidar buluyordu. !;)iiphe, o za
mana kadar olagan i1ler gibi lelakki et
tiiii bir1ak1m' tavulann ve harekellerin 
hayali elrafmda bir ytlan @ibi ktvranarak 
dola,maya ba,lamtjh. 

Sabin' e, goziiniin oniine ~ekilmi1 si
yah bir perde yuhhyormu• gibi geldi. 
0 perdenin ole larafmdaki aydmhgm 
yardtmile, 1imdi hakikati gormeye mu-

vaffak oluyordu. 
Dudaklannt tma 1ma bir miiddet dii

§iindii. Sonra, ka1lannm ortasmda, yukan· 
dan a~ag1 dogru derin bir ~izgi peyda 
oldu. lzabel'in yiiziine balch: 

- Hakhsmtz, dedi, onu yann kova
cagtm. 

- fsabel edersiniz. 

- Evel, 1imdiye kadar nas1l olmu1 
da bunu dii!iinememi1im. Madmazel 
Mesliye'nin, tehlikeli den~cek derecede 

giizel olduguna nas!l dikkal ctmemi1im 
bilmem. 

- Dedigim gibi, Mi,el'le herhangi 
bir miinasebeti oldugunu iddia elmiyo
rum. F aka I, ihliyath davranmak lihtm. 

- Evet. Y arm bu i1in icabma baka
cagJm. Allah rahathk versi~ lzabel. Ben 
yalmaya gidiyorum. 

- Giile giile Sabin 

XIII 

lntikam almak bir 
san'attir 

lvqn, kulagmJ kap1ya dayam11, bu mu
havereyi, hayreller i~inde, sonuna kadar 
dinlemi§ti. 

[ArkaSt ~arl 
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Bank a tnemurlari baretni Uzak,arkta yeni 
degi,iklik yok ! 

[Bcqtara/1 1 jncl sahlfed.e I 

muru derhal kolundan lutulup ahhr. Ni
hayet 15 giinliik iicreti verilir.» 

Devlet memurlannm daha emniyetli 
1artlar i~inde ~ah1llgml ve lekaiidiye p;i
bi halla ailelerinin mai1e1lerini ve hatla 
temin edecek haklan oldugunu kayde • 
den N azmi T o~uoglu, miiessesal bare
minde maa1 okiileri tespil edilirken bu 
noklalann nazan itibara ahnmasl laz1m 
geldiginde ISrarla devlel memurlannm 
haiz olduklan haklan zikrederek: 

«- Miiessesatta ~ah,anlar, bu vadi
de de yayad~rlar.» dedi ve miitalealarma 
$0yle devam etti: 

«- Bir miiessese memuru devlel me
muru kadar maa1 alacak olduktan sonra 
ni~in bu kadar kiilfete kallan•m? Bir 
bankaYI misal olarak ele alahm: Ger~i 
gi1esi 16 bu~ukta kapan•r ama, o daki -
kada yapilm11 muamelelerin tamamlan • 
maSI i~in icab ederse 8 e kadar ~ah,,llr. 
De viet memuru sa at 17,30 da kalemini 
b~rak1p ~·kabilir.» 

Nazmi To~uoglu, devlet memurlan 
bareminde kabul edilen ol~iiniin miiesse
sata tatbiki takdirinde, bu sefer de mii· 
esseselerden devlet memurluklanna akm 
ba,hyacagml kaydederek bu vaziyeli ik
hsadi balumdan dogru bulmad1. Nazmi 
T o~uoglu, maa1 emsali haSillan hakkm
da ge~en celselerde yapilan hazt miiza • 
kereleri ve bunlara Biit~e enciimeni Ia • 
rafmdan verilen cevablara temas etti. 
Emsali has1h az olanlann Portesi geni1 
olan derecelere aid bulundugu hakkm • 
daki cevab1 adalet noktasmdan dogru te
lakki etmedi. Ve memurlann maa,larile 
iicretlerinin tevhid ve teadU!iinde dii1ii -
len bu hakSIZhgm bugiin de miiessesatta 
tatbik edilmek istendigine i1aret etti, mii
essesat memurlanm ~ah1ma 1artlan, is • 
tikbal emniyeti ve i1lerde istikrar bak1 • 
mmdan devlet memurlarile tekrar muka
yese elti. Ve ileride bir tabm zaruretlerin 
bu kanunu da tadil mecburiyetinde btrak
maSI ihtimalini mevzuu bahsederek bu 
kanunun da 1451 numarah harem kanu
nu haline gelmemesi i~in mevzuu bah,et
tiiii noktalarm nazan dikkate ahnmaSim 
liizumlu buldu. Ve h~ olmazsa memur
larla aralanndaki derece farkmm iki de· 
rece olmaSim istedi. 

Refik lnce soz aldi! 
«- Memlekette miitevazin ve yek -

digerine herhanp;i bir sebeble riichan ve 
imtiyaz1 olm1yan bir memur sm1fm, tesis 
babmmdan daha a~1k bir lisanla, devlet 
hazinesinden ekmek yiyenler arasmda 
fark ve tefaviid bulunmamasl zihniyeti • 
nin yerle,tirilmi! olmaSl noktasmdan bu 
]ayihanm Meclisi i1gale deger ehemmi • 
yette oldugu muhakkakhr. Eminim ki, 
maddelerin miizakeresinde !a.yiha iize • 
ride goriilen eksiklikleri tamamhyarak 
miisterih oluruz. 

Hiikumetin teklifinde hususi miiesse -
seler teklifi yoktur. Biit~e enciimeni tek
lifine sermayesi 2 milyon liraya kadar o
lan hususi miiesseseleri dahi ithal elrni!
tir. Bu Pr<nsipi bizim te,kilatl esasiye • 
mizle ve hukuku hususiyeye verdiiiimiz 
hiirmetle aykm bulurum. Sayi amel, ser
maye, miilkiyet hakkt bizce mahfuzdur.)) 

Refik lnce, tediye edilmi1 sermayesi 
iki milyona kadar olan miiesseselerin ma· 
hiyeti hakktnda tahliller yaph. Bu ticari 
miiesseselerin bir anonim, komandit, kol
lektif, kooperatif, limited ~irket olabile
ceihni ve madde ile anonim 1irketler kas
dediliyorsa bunun bir fabrika ve yahud 
bir banka olabilecegini kaydederek ora· 
lardaki memurlann da bu kanunun 1ii • 
muliine dahil olup olmadtgml sordu ve 
dahil olduklan takdirde bunu vatanda1· 
!ann cebindeki paralara miidahale mahi· 
yetinde gordii. Ye herkesin hususi lasar· 
rufuna. sermayesine, sayi ameline mii • 
dahale etmek salahiyeti olmad1gm1 kay
detti. 

Bu miitalealan masmda: 
«- Mesela, 5 - I 0 milyon lira ile te

~ekkiil etmi1 bir miiessesenin miidiri umu
misine ve memur!arma verilecek para 
mevzuu bahsoluyor da maa1lar ~1khkt~n 
sonra sermayenin geri kalan k!Srnma ne
den miidahale etmiyoruz? Bu, o demek
tir ki, bir milyon 999 bin 999 liraya k4-
dar sermayeli miiesseselerde herkes pa
rasmm sahibidir ama, 2 milyondan iti
baren vesayet altmdadn. 

lnsanlar sermayesi ve kuvveti artt1g1 
nispette mi vesayete muhtacdn, zay1f ol
dugu zaman m1? Bu noktadan da man
t•kmhk vardlf. F araza be1 karde1in pa· 
ralanm birle1tirerek kurmu1 oldugu bir 
anonim ~irketi ele alahm. !dare meclisi 
azalan ve umum miidiirleri de kendi ara
lanndan se~ilmi1 olsun. Onlara umum 
miidiir. ancak 1u paray1 alacaktn, diyo -
ruz. Kimin paraSim kimden sakm1yo -
ruz ?>> 

Refik !nee, bu vaziyetler kar~ISmda 
kanunun tatbikatta yiiriiyememesi endi -
!fsini de izhar etti. 

Bundan sonra Halil Mentej, kiirsiiye 
~eldi, bu bahiste aksiilamelin 1iddetini 
goze alarak soz almak cesaretinde bu • 
lundugunu kaydetti. Bankalann mahiye-

tini kiSaca anlalarak bu tefrikin sonunda 
$U me1hur .Ozii zikretti: «Devletin ha • 
kiki hazinesi halkm geliridn» 

Halil Mente§, hiikumetin yerinde olsa, 
bankalara gitmekte oldugu soylenen kty
metli elemanlarm aktnmt onlemek t<;m 
malt tedbir alm•yacagm1 kaydeti. Devlet 
memurunun nihayet elindeki kanun ve Ia· 
lin.-1 dairesinde ayni i1i sevk, devir ve 
tanzimle mejgul oldugunu, buna mukabil 
ikbsadi miiesseselerin dinamik mahiyetle 
bulundugunu izah etti ve bankalan bu -
g~nkii istatistik zihniyetle idareye kallCI! -
manm goriilen muvaffakiyetlerin devam 
etmesine mani olacagm1 tebariiz ettirdi ve 
memlekelin ikllsadi faaliyeti bak1mmdan 
endi1e duydugu i"in siiz ald1glm tekrarh
yarak bu !ayihanm ihhsas enciimeni ol~n 
iktlsad enciimeninde de bir defa tetkik e
dilmesini liizumlu buldu. 

F uad Sirmen, miistakil grup namma 
ezciimle dedi ki: 

«- Devletin asli tetekkiillerinde ~iz
met gorenlerin ayhklarile bu kanunun mev 
zuuna giren miiesseselerde <;ah,anlara ve
rilecek iicretler arasmda biiyiik farklar ol
maslmn liizumuna biz de kani del(iliz. 
Yalntz biiyiik farklar, bugiin mevcuddur. 
Bu farklan izale edici tedbirleri almak, 
ve yeniden farklar -".icude gelmemesi i<;in 
icab eden hiikiimleri tesis etmek zarureti 
vardn. Fakat bu iti yaparken her miies
sesenin giirdiigii hizmel ve mahiyetine gO
re biinyelerinn istilzam ettigi hususiyetle
rin ayn ayn nazan dikkate ahnmaSI Ia -
ztmdn. Eiier bu miiesseselerde israf!ar 
goriilmii1se bu israfm yalmz maa1 husu -
sunda oldugunu zannetmiyoruz. Kanun -
daki hiikiimlere gelince, sade maatlan is
tihdaf ettigine gore diger israflan onliye
cek vaziyette demektir. Bu miiesseseler 
kuvvetli ve Slkl teknik bir murakabeye ta· 
hi tutulmahd1r. T ensib buyurursamz biit
~e enciimeni ]ayihayt geri alsm. Bu ba • 
k1mdan da tetkike tabi tutarak bir iki 
giinde haz1rlasm, gehrsin.» 

Hikmet Bayur (Manisa): 
«- Miiesseseler, <;ok yiiksek para ve

riyorlarsa, bu suretle kiir ettiklerinden ve· 
riyorlar. Cah!tmlan adamlara az para 
vermekle kazanc temini miimkiin degildir. 
En kuvvetli devletlere, en iyi it goren 
memleketlere bak1hrsa, en yiiksek maatla 
rm da orada oldugu goriiliir. Anadoluda 
ve Rumelide yajtyan bizim an'aneleri -
miz de Tiirkiin bir lokma ve bir htrka ile 
doyan adam olmad•§!m gosterir. Tiirk, 
<;ok yiyen, bak1m1 l<;in masraf istiyen, bu
na mukabil verimi en <;oli olan bir un • 
surdur. Cok yiyen, harcayan ve masraf e· 
den adamlar vard1r ki, <;ok i1 yaparlar. 
Yiiksek maatla <;ahtanlann gayret ve fe
dakarl•k. hatta istikamet bak•mmdan iis· 
tiin olduklanm tecriibeler gostermi1ti•. 
Devlete varidat temin eden giimriik veya 
inhisarlar gibi miiesseseler memurlannm 
maa~lanm iki misline <;1karmay1 tecriibe 
etsek memleket 10raiti ikt1sadiyesi ayni 
kal•a dahi, verdigimiz fazla paramn iki 
sene i<;inde ziyadesile telafi edileceginden 
ben eminim.» 

Hikmet Bayur, memurlanmizm tabii 
surette giyinmek, bannmak ve yemek bakt
mmdan kafi maa1 alamad,klanm, verile
cek fazla paramn biit<;eye zarar de~il. 
kar temin edecegini izah etti. Gerek milli 
bankalanm1zm gerek ikhsadi miiessesele
rimizin dogrudan dogruya Cumhuriyet 
idaresinin fiituhahndan oldugunu kaydet
ti: 

«- F alan miiessesenin miidiiriine <;ok 
para veriyoruz; veriyoruz. Peki, verme -
seydik Avrupada ayni mah yapan fabri
kamn balmdakine ayni parayl odemiyor 
muyduk? A rna paray1 kendi yurddatlan
miZa vermege batlaymca, goziimiize 
bath. Sonra kart•m•zdaki ecnebi miie3Se
selerin vaziyeti ne olacak? Onlar bu ka
nuna kart•: Peki miidiiriimiize biz de 300 
lira verecegiz der, fakat 2700 liras1m dl
!•r•da verirlerse naSI! kontrol edecegiz ?» 

Emin Sazak (Eskitehir), Cumhuriyet 
idaresinin servetini batta maliyesi olmak 
iizere bankalan, naf1a ailesi, ikttsad miies
seselerinin diiriistliigii temin ettigini kay • 
detti. Maa1lardan yap1lan tenzilah zarar
h gordii. Bu memurlardan <;ahtkanlara 
ikramiye verilmesini de istiyerek: 

«- Haydi bankanm idare meclisine, 
miidiri umumisine, §Una buna inanm1ya • 
ltm. Heyeti Yekileye de mi inanm1yoruz? 
Hi~ olmazsa Heyeti Vekile kararile fay
dah olanlara ikramiye verilsin.» dedi. 

Bu i1te hissiyata kap1larak veya her • 
hangi bir miilahaza ile hareketi dogru bul
mlyan Emin Sazak layihamn ikhsad en -
ciimenince de tetkikini muvaf1k buldu. 

Berc TUrker (Afyon) - Baz1 mu -
kayeseler yaparak devlet memurlanndan 
ve banka memurlanndan bahsetti. Ye bii
tiin memurlann YB!BYI!Inl temin edecek ve 
miikteseb haklanm koruyacak bir kanu
nun tanzimini faydalt buldu. fa kat bunla
n korum1yacak hiikiimlerden zararlt neti
celer haSIJ oJacagml sovJedi. 

F eridun Fikri, kendisinden evvel soz 
alan hatiblerin miitalealanna i~tirak et • 
mekt•n aciz oldugunu siiyliyerek soze b ••• 
ladt. Ye memurlartn <;•htmalartr.dan sit~-

yi1le bahsederek misaller zikretti; bu ara· 
da meseli. bir sulh hi.kiminin giinde 80 
davaya bakhglnl kaydederek sozlerine 
§OY 1e devam etti: 

- Benim bankac1hg• kii~iik gormek 
istediiiim zannedilmesin. Acizleri J orj Ra
fail Levi'den ders gormii~ Ekol Siyans 
politikte J ermen Martenin imtihanlanndnn 
ge~mi1 bir Tiirk evlad1ytm, fakat bir mal
miidiiriiniin i1 goriirken ii~ bin kiisur ka
nunu zihninde tutarak <;ahtmasl, hesab -
lar yapmas1 basit midir? Suradan beni 
<;1karsamz, bir malmiidiirii olmaga cesa
re! edemem, fakat herhangi bir banka me· 
murlugunu yapabilirim zannmday1m. Va
tamn ulvi mefkuresi kar§"mda daima ile
riye gitmek hissimdendir ki, ben, bankacl 
karde1lerimizin bu kanun <;1khktan sonra 
da bu mefk'ure ile daha iyi ~ah,acakla • 
rtndan emin bulunuyorum. Hikmet Bayur 
arkadafiiDIZ, Tiirkler ~ok yerler, dedi, 
ben de arzu ederim, fakat hangi Tiirkle· 
rin, biitiin Tiirklerin, Anadolu Tiirkleri
nin yalmz bir S1mf1 degil, hepimizin anasl 
baba" ve hepimizin kaynagt olan Anado
lu yaylastnm biinyesini kuvvetlendirmek 
hedefimiz olma!.d~r. Ben, bankadar na· 
mma temin ederim ki onlar para i~in de
gil, Tiirkliik, vatan, millet, Cumhurivet 
ve ink,Jab it;in <;ah§llklanm bir kere d~ha 
ispat edeceklcrdir .. Tiirkiye Biiyiik Mil
let Meclisi, mukaddes tarihinin giizel bir 
anm1 ya~1yor. Teferruata aid hususatta 
noksanltklar varsa maddeler gorii§iiliirken 
tamiri kabildir, fakat sarS1lm1yahm, dog· 
ru yoldan gidiyoruz. 

Abdurrahman Naci, Nazmi To~uog
lunun ve diger hatiblerin kendi tecriibe ve 
kanaatlerine, F eridun Fikrinin de kendi 
his ve heyecamna uyan nutuklartm dinle
dikten sonra fazla soyliyecek bir soz kal
madlglnl tasrih etmekle beraber ticari i~
lerin ancak Iicari zihniyetle gonilecegi 
noktasm1 ele ald1 ve ikllsadi kalkmmala
n temin eden programlardan bahis!e bu 
layihanm bir kere de lkhsad enciimenin
de goriiliilmesine taraftar oldu. 

Hamdi Y alman dedi ki: 
«- Bu layiha, Meclis heyeti umumi

yesine geldigi §U mada miiessesattaki 
memurlarm bizim kadar aglamadiklan 
muhakkakt~r. Biz, onlar tarafmdan · td!eb 
vaki olmadan ve fuzuli olarak bir a\'U· 
kat!.k yap1yor, 1, BankaSI eski Umum 
miidiirii Muammer Eri§, bu harem ya
plhrken enciimene muntazaman dev>.m 
ediyordu. Arkada§lan 1ahid olarak go•
terebilirim. Muammer Eri§ «Siz !1 
BankaSinl ister ithal edin ister ithal et· 
meyin bizim i~imize gelir, bu kanuna in
tlbak edecegin> demi1tir. 

Hamdi Y a! man, layihanm lkllsad 
enciimenine gitmesine liizum giirmedi. 

Rasih Kaplan, «Berc Tiirkerin soziinii 
reddederim sozleri arasmda miiessesat 
ya,ahlacaksa, devam ettirilecekse ... di • 
yor, bunda bir tereddiid mii var? Bu 
miiesseseler ilelebed ya11Yacakhr. Tea -
diil ve tevhid dedigimiz bu kanun arada
ki farklan izale i~in yap1lm1! oldugu h,.J. 
de tekrar birbirlerine mi katacag1z.» 

Hastanelerde 
mak kabil 

siit bul· 
degil 

CBa#ara/1 1 lnct sahlfede> 
zaran yiizde 20 dir, nehirde romorkor· 
Jerde yap1lan ara§tirmalar, gecikmeleri 
mucib olmaktad~r. Mahalli Belediye ve 
askeri makamlan Tientsin'de ia10 mese· 
lesini dikkatle takib etmekte ve laz•m 
gelen tedbirleri almak hakkma malik bu
lunmaktad~rlar. lmtiyaz mmtakasma gir
mek veya <;1kmak i~in Japon barikadla
nndan ge~en lngilizlerin adedi pek azd1r. 
Fa kat bunlardan baztlan gene tahkire 
maruz kalml§lard~r. 

Lord Halifaks, bu hususta J aponyanm 
Londra elt;isile yaphg1 miilakatta enerjik 
bir lisan kullanmlthr. 

Craigie de Tokyo'da ayni 1ekilde Ari
ta nezdinde tetebbiiste bulunmuj ve Na
mla beraber halihaz~rdaki vaziyeti biitiin 
safahatile miizakere etmi§tir. 

Bu miizakereler neticesinde Tient,in 
itinin halledilec~gini iimid ediyorum. ln
giliz tebeas1nm maruz kald1~1 tahkirlere 
nihayet vrrilmesinde ISrar e!mekle hera· 
ber meselenin ]apon hiikumetile birlikte 
memnuniyeti mucib bir 1ekilde halline 
zarar verecek mahiyette birtey soylemek 
istemiyorum.» 

Tokyo nezdindeki proteato 
Londra 26 (a.a.) - Craigie'nin, Ti

entsin'de lngiliz vatanda1lanna kar§l ya
ptlan muameleleri J aponya hiikumeti 
nezdinde protesto ettigi iigrenilmijtir. 

Abluka fiddetlendi 
Tokyo 26 (a.a.) - Hariciye Neza

retinden bildirildigine giire, J apon aleyh -
tan <;:inlilerin girmelerine mani olm•k 
i~in Kuvangsu etrafmdaki abluka ,iddet
lendirilmiitir. Maamafih yiyecek ve Iii -
zumlu levawmn Kuvangsu'ya ithaline 
miisaade edilmektedir. 

Z ecri ted bir illeniyor 
Nevyork 26 (a.a.) - Gazeteler U -

zak§ark buhranile hararetle me§gul ol -
makta devam ediyorlar. 

Nevyork • Daily • New gazetesi, tek· 
rar J aponyaya kar§l zecri ekonomik ted -
birler tatbikm1 istiyor ve Amerika ile Bii
yiilc Britanya menfaatlerinin bugiin birbi
rinin ayni bulundugunu yaz1yor. Buna 
mukabil Nevyork Times gazetesi lngil -
terenin 1imdilik derhal 1iddetli bir hare • 
kete gececegini zannetmiyor. 

Ha1tanelerde aiit yok 
Tient<in 26 (a.a.) - Bugiin ablu

kanm 13 iincii giiniidiir. lngiliz piyasas1 
heniiz darhk i~indedir. Mcvcud iki has
lane siit ledarik edememektedir. 

Japonlarrn protesto1u 
Tientsin 26 (a.a.) - ]apon balkon

solosu, <;in topragmda cumartesi giinii 
vukuunu iddi,a ettigi bir hadiseyi lngiliz 
konsolosu ]ameison nezdinde protesto ey
lemi§tir. Hadise, Japon iddia1ma gore §U· 
dur: 

lki lngiliz, imtiyaz bolgesine yakm bir 
yerde ~ah1an <;inli kolaclyl dovmii~lerdir. 
Hiikumete mensub bir polis memum mii
dahale etmi,se de iki lngiliz polis memu
ru lngilizlere muzaheret ederek kendile
rini imtiyaz bolgesine nakleylemi~ ve mii· 
teak1ben bolil.e kap1lan da kapan:nt11Ir. 

Rasih Kaplan, fazla paranm daha ~ok 
kar temin ettigi tarzmdaki miitalealara 
temasla «hte bir misal» dedi. Nerede 
Sanayi Maadin Bankast. Y almz bol 
para ile verim almamn hi~bir yerde 
miimkiin olmad•iim• misallerile gormii -
1iizdiir. lstedikleri kadar iicret veya tah- Kaput 
sisat almak devrini tatbik ettik; i1in o saf

bezleri hakkm· 
haSI daha ac1d1r. 

Bu miie5'eseleri tahdid etrnek, mem· 
leketin aleyhine olacaktlr.» 

Koylii meb'uslardan Oguz (S1vas), 
miitemadiyen memurlarm bahsi p;e~tigini, 
fakat maa1lart temin eden, vergiyi veren 
koyliiden bahse,dilmedigini siiyliyerek 
kiirsiiye p;eldi. 

Elektrik i~inde ya§Iyan memurlardan 
bahisle 12 milyon koyliiniin i~inde gal· 
yag1 yakabilenlerin kat; ki1i oldugunurf bi
linip bilinmedigini sordu. Ye bir koylii 
hikayesi anlatt1. 

Miimtaz Llkmen (Ankara), Halil 
Mentetin miizakerenin tehiri volundaki 
takririne taraftar olmad•iim• so~ledi. Fa
ik Baysal, layiha miinasebetile ileri siirii· 
len miitalealara cevablar verdi. Kanunun 
mucib sebeblerini sozleri masmda okudu. 
Devlet Demiryollan ve ln~isarlar gibi 
miiesse..,Ierin kanunlanna nazaran bu la
yinanm daha geni1 mahiyette tanzim edil
digini anlattl. F aik Baysal da layihanm 
ikh!ad enciimenine gitmesine lii7Um gor· 
J?edi. Halil Mente,, sozlerinin Miimta1. 
Llkmence yanh1 anla~•ldlgml, zira liiyi
hanm tehirini degil, lktiSad enoiimenine 
gitmesini istedigini soyledi.M,amafih bu 
ousustaki takririni geri ald •. 

Kifayeti miizakere takriri verilmilti. 
Kabul olundu. Layihanm heyeti umumi
yesi reye konuldu. Kabul ed;!ertk mad
delere ge~ilmesi takarriir etti. Vakit ge
ciktiginden ~artamba giinii toplantlmak 
iizere ceheve nihavet verildi. 

Amerikada kanh bir arbede 
Nevyork, 26 (a.a.) - cJehovah ~ahid

leri> ismi verilen dini kongre esnasmda 
cMadison Square Garden. de bir a.rbe
de ~•km•~hr, 50 kadar yarah vard1r. Ar
bcdenin sebebi henUz malum de~ildir. 

daki yeni nizamname 
mer'iyette 

Kaput bezlerinin normunu tayin eden 
nizamname yerine 3 nisanda yeni bir ni
zamname mer'iyet mevkiine konulmu1 ve 
mevcud 10kilde esash bir tadilat yap1! -
IDI$h. Bu nizamname ile eski kaput bez
leri hakkmda yap1lacak muamele i~in ve
rilen miihlet per~embe giinii ak1am1 bit -
mektedir. 

Kaput bezleri, evvelce numara masile 
15 tipe aynhrken yeni nizamname ,Je 
harf masile 8 tipe aynlmaktad1r. Bu 
tipler piyasada ge~en tiplerdir. Evvelce 
nizamnamede yer ahp da mevcudii ol -
m1yan tipler kaldmlml§hr. F abrikalar bu 
yeni tiplerde kaput bezlerini yapmaga 
baslamtslardn. 

Y eni nizamname mucibince, eski ni • 
zamname hiikiimlerine gore imal edilmil 
ve tiplendirilmi1 kaput bezleri ancak Ti
caret OdaSI tarafmdan damp;alandtktan 
sonra sah~ ~1kanlabilecektir. Bu damga 
keyfiyeti per!fmbe aksamma kadar ik • 
mal edilecektir. Diin bir~ok firmalar el· 
lerindeki bu eski mallara aid hirer listeyi 
Ticaret Odasma vermege baslamlslardlf. 

Bu 10kilde eski nizamnameye gore 
imal edilmis 300 balya kadar stole kaput 
bezi bulundugu zannolunmaktadn. 

Frana1z Cumhur Reiai 
Bel~ikaya gidiyor 

Paris 26 (a.a.) - Jour gazetesinin 
bildirdigine gore, Reisicumhur Lebrun 
17 veya 19 temmuzda Bekikaya giderek 
Liege su oergisini ziyaret edecektir. Bel -
~ika Krah Leopold Lebrun'un bu ziyareti 
esnasmda kendisi de Liege' e giderek ora
da misafirini istikbal edecektir. 

9 

Turk C] Franstz anlasmasma -ait 
layiha Meclise verildi 

[Ba§tara/1 1 tnct sahl/ecte] 

aynlacak beter ki1iden tejkil edilecek 
muvakkat bir enciimende tetkiki Melclis 
heyeti umumiyesi tarafmdan kabul olun
du. Muvakkat enciimen, yann sabah 
toplanarak layihalan gorii1ecektir. Anla:
ma ile Suriyenin harice kar11 borclarmda 
Hataym hissesi olmasma aid iddialann 
da bertaraf edildigi ve Hataym cenLb 
hududlannm tahdidinde tamamen Tiirk 
olan baz1 k1S1mlarm nazandikkate aim· 
dtg• goriilmektedir. 

Hatayda Vilayet te,kilatona dair ka
nun layihaSI da bugiinlerde Mec!.;e ve
rilecektir. Emniyet Umum miidiirii ~iik
rii Sokmensiierin Hatay Valiliiiine tayini 
haberi teeyyiid etmektedir. 

Emniyet Umum miidiir!iigiinc tayin 
olunan Ali R1za <;evik busiin Ankaraya 
gelerek yeni vazifesine ba,hyacakttr. Ha
taym anavatana resmi olaral iltihak1 ta
rihinde biitiin Hatayda rnuanam lei8-
hiiratm yap1lacag1 ve Hatayhlann mes
ud giiniin heyecanile co1kun bir !evinc i
~inde bulunduklan goriilmektedir. Bii
yiiklerimize sayiSIZ 1iikran telgrallan gon
derilmesine devam edilmektedir. 

Niifus vaziyetine gore, Hataym iltiha
kile Biiyiik Millet Meclisimize 8 meb
usun daha ittirak edecegi tahmin edil
mektedir. Bunun i~in Hatayda intihab 
yap1lacakhr. Cumhuriyet Halk Partisi 
namzedlerinin De8i1mez Gene! 13a,kan 
fnonii tarafmdan temmuzun ikinci yan· 
smda ilan1 muhtemeldir. 

Milli ~ef lnoniiniin Hataya seyahati 
hakkmdaki haberlere gelincc, bunun ta
rihi hakkmda 1imdiden malumat istih
sali miimkiin goriilmemektedir. Sadece 
Milli ~efin cenub m1ntakalarmda icra 
edecegi seyahat masmda tskenderun ve 
Antakya havalisini tetrif edeceginden 
bahsolunmaktadn. 

T aylur Sokmenin beyanatt 
Antakya 26 (a.a.) - Hataym mes

ud kurtuJU§U doJayiSi\e ihtisasJannt ogren• 
talya meb'usu T ayfur Sokmen, b~yan~t
mek istiyen gazelecilere devlet reisi An
ta bulunarak dem§itir ki: 

«- Bugiinkii vaziyet zaten kahraman 
ordumuzun ge~en sene 5 temmuzda Ha
taya girisile filen tahakkuk etmi•ti. Ben 
24 agust~sta Hataya bir vatandaj Slfatile 
ve diger arkada,Ianm o;ibi milli davaml
zm basartlmasmda cal;,mak maksadile 
biiyiilderim tarafindan gond!rilmi!tim. 
Saym yurdda,Ianmm na~iz 1ahS1ma gos· 
terdikleri tevecciih ve itimadla Hatay 
devlet riyasetine secilmi1tim. Hakikatte 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin bir a· 
ZaSI ve Cumhuriyet hiikumetinin bir me
muru olarak vazife almt§ bulunuyordum. 

Bugiinkii kutlu netice, EbeJi $ef A
tatiirkle Milli $efimiz kahraman inonii
niin yiiksek deha ve iradeSI!e ba:anlml§· 
hr. Bu muvaffakiyetin tahakkukunda bii
yiik Tiirk milletinin sarSIImaz azmi, bii· 
yiik Millet Meclisinin isabetli kararlan, 
Cumhuriyet hiikumetinin yiikuk irade!i 
ve nihayet kahraman ordumuzun lenil
mez kudreti ve varhil;l ami! olm1~<tur. 

20 y1lhk hicran, ac1 bir riiy a gibi gee
mil ve arllk tarihe mal olmujtur. Bityiik 
Tiirk vatanmm kopmaz bir parcas1 olan 
Hataym anayurddan ayn kalmasma za
ten imkan yoktu. Bugiinkii >arltg•mmn 
ebedi koruyucusu Mustafa Kcmal, 1336 
nisanmda Hata}'ln milli misaka dahil o
lup olmad1g1 hakktnda kendi,ine t;ekilen 
tel'lrafa Gazianteb mmtaka kumandant 
Binba11 Receb (§imdi Askeri T emviz 
azasmdan) vaSitasile verdiiji cevabda 
Hataym milli misaka dahil old·,aunu bil
dirmek suretile bize bu hakikati ilk defa 
miijdelemi§ti. Ebedi $ef 923 martmda 
Adanay1 jerellendirdigi zaman bu haki
kati bir kere daha biitiin cihana ka•;• hay
kum•s ve lctrk aml1k Tiirk yurdunun esir 
kalm1yacagm• ilan etmisti. 

Biiyiik kurtanc1 936 ikincite<rininin bi
rinci giinii Biiyiik Millet Meclisinin a<;l· 

11110da .Oy!edigi tarihi nutukla Hatay 
mesele<ini Tiirk milletinin milli dava!l 
yapt1. Eb.di ,Sef milli davay1 bir an u
nutmamlj, hasta halinde Hataym yant· 
basma kadar gelerek milli miicadeleyi 
yakmdan takib eylemistir. 0, wn nefe
sinde bile Hatay1 diitiinmiil ve bu da
vay• yegane halefi lnoniiye emanet ederek 
miisterihane ebediyete kan~n,l;llr. Milli 
misak1m17m tahakkuk ettigi bu m•,'ud 
giinii. sonsuz heyecanla kutlularken F.be
di $ef Aziz Atam1zm manevi hun••un
da igilir, Milli $efimiz kahraman lno
niiye derin ve nihayetsiz saygtlanml sun
makla §eref duranm. 

Hatay, art1k anavatamn dc<!ismez !I· 

n1rlan arasma girmi~tir. Biitiin Tiirk diin
yamn bugiin heyecanla kutlulad•~b )U 
mutlu giinii, biiyiik milletim•zin bir fer
di gibi, ben de hududsuz bir <evincle kut
lulayor ve ayni derin heyecanla ya,.yo
rull\.,)) 

Hatayda aevinc tezaltiiratr 
Antakya 26 (Hu"'t muhabirimiz

den) - Bugiin lskenderun, kurtulu, se
vincinin ~ok manah bir hi.disesile bir kat 

daha heyecan duydu. Alttok kiZ ve er· 
kek izcilen, bu sabah erkenden cllerinde 
bayraklar ve onlerinde mmka oldugu 
halde 1ehirde ge~idler yapt1ktan •onra, o
tomobillerle Payasa gittiler. Orada da 
ayni tezahiiratta bulunarak Hatay1 ana
vatandan aytran eski 476 numarah hu· 
dud ta11n1 kaldmp lskenderuna getirdiler 
ve buradan Hataym diger tehir ve kasa
balanna gotiirdiiler. Tal, yarm buraya 
geri getirilecek, lskenderun Halkevi mii
zesine merasimle konulacakllr. Bu hadi
se, her tarafta biiyiik bir heyecanla kar11· 
lanm1~hr. 

Biiyiik bayram 23 temmmda yap1la
cag1 i~in halkm sevinc ve tez•hiirall, or
tan bir h1zla devam etmektedir. 

Hudud la~mm kaldmlmaSI miinasebe
tile izcilerimizin oniinde kurb.nlar kesil
mijtir. 

Taltil edilenler 
Antakya 26 (a.a.) - Dorlyoldaki 

portakal bah~elerini Hava Kurumuna te· 
berrii eden Nazif Bilgenle Hatay Lira
at BankaSI gene! miidiirii Cevdet Selcuka 
verilen giimiit madalya ve beratlan bnl· 
konsolosumuz tarafmdan merasimle ken• 
dilerine verilmi1tir. 

Le T empa gazeteainin bir 
ba,makaleai 

Pariste ~1kan Le Temps gazetesi, 23 
haziran tarihli batmakalesini, Tiirk-Fran
SIZ anlatmasma tahsis etmittir. lmzadan 
bir giin evvelki larihi ta11yan bu batmaka
lede, anla1manm miinhasnan Tiirkiye ile 
Fransa arasmda bir akidden ibaret telak
ki edilmemesi, bunun, umumi bir emniyet 
sistemi ~er~evesi dahilinde miitaleas1 Iii -
zumu ileri siiriilerek, Tiirkiyenin cografi 
vaziyeti ve Bogazlara hakim olu~u itiba
rile Balkanlarda ve 1arki Akdenizde oy. 
n1yacag1 roliin ehemmiyeti tebariiz etli
rildiktcn sonra, Hatay meselesi etrafm
daki Turk • F ranSiz temaslannm bir ta• 
riht;esi yap•lmakla ve Tiirk - Franm an• 
lavnast mevzuuna avdetle makaleye §OY· 
le devam olunmaktadlr: 

«Anlatmanm biitiin ehemmiyeti, Bal
kanlarda, §arki Akdenizde ve yakmsark· 
taki vaziyetin inki,afi iizerinde kat'i bir 
tesir icra edecegi bir anda akdedilmi~ ol
masmdad~r. Harb zuhurunda, Tiirkiye • 
nin, lngiltere ve Fransa ile hava ve deniz 
sa~asmda i1birligi yapmaSI, diinyanm bu 
k!Smmd~ sulhu korumak hususunda esash 
bir ami! olacakhr. Tiirkiyenin demokrasi 
devletlrri yanmda mevki almaSI, yalmz 
Balkanlarda emniyeti takviye, Rumanya 
ve Sovyet Rusya ile muvasala serbestisini 
temin babmmdan degil, 1arki Akdenizde 
ve Siiven kanalma civar mmtakalard .. 
muvazeneyi temin noktasmdan pek ehem• 
miyetlidir. Diinkii makalemizde de soyle· 
di~imiz gibi, M1Sir Hariciye Nazmnm, 
elyevm Ankarada Tiirk hiikumetile yap· 
rna kta oldugu miizakerelere bun dan dola
YI bu derece ehemmiyet atfedilmekte • 
dir .» 

Sa tie binas1 
Denizbankm Fmd1khdaki Satie bina

SI hakkmda Adliyece lahkikata diin sa • 
bahtan aktama kadar devam olunarak, 
diinkii safhada Denizbankm sabtk umum 
miidiir muavinlerinden olan ve Bankanm 
i1letme bsmmt idare eden Hamdi Emin 
<;:ap da tevkif edilmittir. $imdi Maliye 
Vekaleti klrtasiye umum miidiirii bulunan 
Hamdi Emin <;:ap, Ankaradan pazar gii· 
nii lstanbula gelmi,ti. Diin sabah Adli
yeye gelerek dordiincii sorgu hakimi Sa
mi tarafmdan sorguya <;ekilmit ve ogle 
iizeri hakkmda tevkif miizekkeresi kesi
lerek T evkifaneye yollanmlthr. Bu su • 
retle mevkuflann sayiSI dokuzu bulmu•tur. 

Sorgu hakimliginde diin, evvelce tevkif 
edilenlerden ] erans 1irketi miidiirii Mete
os Temelin tekrar ifadesi almml§tlr. Bun
dan ba,ka, diin dinlenilmek iizere Satie 
miidiirlerinden Valeri, F erid, Buker ve 
De~izbank yap1 ve binalar :efi miihendis 
Yeh, yap1 ve binalar servisinden yiik.ek 
mtmar F arih Kopriilii, ayni servisten Me
liha, muhaberat servisinden Leman, Ha
diye, Ziibeyde, Perihan. Murad, Deniz
bank memurlanndan Naci, Denizb1 ,1k 
eski miidiirlerinden halen Devlet Liman· 
lar umum miidiir muavini Hamid Sarac· 
oglu i~in tahid olarak celbname ~1kanlm11• 
lt. Bunlardan ~ogu dinlenilmij, arada mu
vnceheler de yap•lm•1hr. Bugiin de ~ahid 
dinlenilmesine devam olunacag1 anla11] • 
mljllr. O~ii gayrimevkuf, on iki maznun· 
dan baZllannm bu<tiin tekrar dinlenilme· 
leri d· mnh••meldir. 

Reli Bayar da dinlenildi 
Diger taraftan Milli Reassiirans U • 

mum miidiirii Slfatile Refi Bayar da d~n 
miiddeiumilige davet edilerek, o zamana 
aid baz1 hususlara dair malumatma mu • 
racaat olunmu1tur. Bu mevzuda Refi 
Bayarla goriisen, bizzat lstanbul Miid • 
deiumumisi Hikmet Onathr. Refi Sayar, 
1imdi Ankara Sigorta §irketi fen mii§avi· 
ridir. 

( 
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Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayct ~iftr;ilerine daltltJlmak iizere satm almacak clan ·50• aded 

sandtkh ve lie; demirli ecnebi mamulab pulluklarm 7/8/939 pazar
tesi giinii saat 15 te kapah zarf usulile ViHiyet Daimi Enciimeninde 
ihalesi yaptlacaktu. 

2 - Pulluklann muhammen bedeli 5500 liradtr. 
3 - ~artnamesi Ankara ve istanbul Ziraat miidiirliiklerinden meccanen 

almabilir 
4 - !steklilerin, pulluklarm % 7,5 tutan clan meblaga aid banka mek

tubu veya Hususi Muhasebe veznesine vatmlmt$ depozito akr;esi 
makbuzile birlikte ihale gi.inii ,gosterilen saatte Vilayet Daimi En
ciimeninde hazu bulunmalart ilan olunur. •2446• (4452) 

Kastamonu Vilayetinden: 
1- Kastamonu Vilayet dahilinde ve merkezi kasab~ya 12 kilometre 

mesafede bulunan Ziraat Vekaletine aid fidanhkta yeniden in$a 
edilecek meyvah agaclar binalarma aid tanzim edilen •43108· lira 
·22. kl.:ru$1Uk evraki ke$fiyesine gore in$aa!t 1<:apah zarf usulile ve 
bir ay miid.detle eksiltmeye konulmu$tur. -2- !steklilerin bu i$e aid evrak1 ke$fiyesini Kastamonu Nafia Miidiir
liig!mde J!orebilecekleri ,gibi fazla bir izahat istiyenler de mezkur 
miidiirliikten bir mektubla sorabilirler. 

3- !halesi 15 temmuz 939 cumartesi gi.inii saat 11 de Kastamonu Zi
raat miidiirli.igii odasmda toplanacak eksiltme komisyonu tarafm
dan yap:lncak!tr. 

4- Eksiltmeye gjrebilmek ir;in %7,5 tan 3233 lira 12 kuru$luk verile
cek te~r.inatm 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine gore 
eksiltme komisyonu namma herhan,gi bir Ziraat Bankas1 veznesi
ne yafmlarak makbuzunun komisyona giinderilmesi ve Naf1a Ve
kaletince evvelce kendilerine verilmi$ clan miiteahhidlik vesikalarile 
ihal.e giiniinden bir hafta evveline kadar bulunduklar1 Vilayete res
men miiracaat ederek bu in$aa!t yapabileceklerine dair alacakl.an 
ehliyet vesikasmm vP 939 y1h Ticaret Odas1nca tesr;il edilmi$ vesi
kalann ihale giini.i ve saatinden Hiakal bir saat once Kastamonu 
Ziraat miidiirliii(iinde toplanacak komisyona gelmi$ bulunmas1 §art
tu. 

5- Posta ile gonderilecek tekl.if mektublarile lstenilecek vesika ve 
makbuzlar iadeli ve taahhiidlii giinderilmesi ve ihale saatine kadar 
komisyona ,gelmi$ bulunmas1 Jaz1mdu. 

6 - Postalarm J!Pcikmesinden dolayt zamanmd.a gelmiyen teklif mek
tublar! ve evrala mlispiteler nazan itibare al.mm1yarak sahibine 
reddolunacagt ilan olunur. (4454) 

L inhisarlar Umum 

Nakl.onunacak 
tuz miktan Sevk mmtakalan 

Ton 
18,000 
12,000 
10.000 

Karadeniz mmtakalar1 
Akdeniz • 
Marmaradenizi 

Miidiir liigiinden : 

Ton ba~ma M. 
nakliye iicreti bed eli 

Kuru$ Lira 
350 63,000 
300 36.000 
150 15.000 

Temina!t 
Lira 
4,725 
2,700 
1,125 

40.000 114 000 
, I -:- 939 mali senesi zarfmda Camaltt ve For;a tuzlalarmdan Karadeniz, 
:Akden•z ve Marmaradenizi limanlarma cem'an 40,000 ton tuzun nakli i$i 
5tyl/939 tarihinde ihal.e edilmediginden yeniden pazarhk suretile eksilt
mtye konmu$tur. 

n - Her mmttkaya naklolunacak miktar ve muhammen bec!.ellerile 
tcminatlan yukanda yazJlid!r. 

lli - Pazarhk 30/VI/939 gi.inii saat 15 te Kabata$ta Levaztm ve Mu
bayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktu. 

IV - ~artnameler hergi.in Levaztm $Ubesi veznesinden ve lzmir, An
kara BB§miidiirliiklerinden 570 kurus mukabilinde ahnabilir. 

V - Talibler ,gerek iir; mmttka ir;in birden ve gerek 1 veya 2 mm!tka 
lr;in tekl.ifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akr;esi teklif 
edecekl.eri mmttkava aid miktarlarda olmahdtr. Fiatlar haddi laylk goriil
diigu takdirde 3 mmbka ir;in birden yap!lan teklif tercih edilir. 

VI - !stekliler 7o 7,5 gi.ivel\me paralarile birlikte pazarhk ir;in tayin 
edilen giin ve saatte % 7,5 gjiv~nme paralarile birlikte yukanda ad1 ger;en 
Komisyona gclmeleri. ( 4182 ) -I - 5/VI/939 tarihinde lhale edilecegi ilan edilmi$ olan 5000 Kgr. hk 
bir aded baskiillin teslim miiddeti 2,5 aydan 5 aya r;1kanlarak yeniden ek
siltmiye konmu$tur. 

II - Muhammen bedeli sif Haydarpa$3 .750 lira, muvakkat teminab 
56,25 lirad1r. 

lli - Eksiltme 10/VII/939 pazartesi giinii saat 16 da Kabata&ta Le
vazim ve Mubavaat $Ubesindeki Ahm Komisvonunda yap!lacaktlr. 

IV - ~artnamel~r hergi.in sozii ,ge~en $Ubeden paraSJZ ahnabilir. 
V - Miinakasaya i$tirak e&cckler fiatstz tekliflerini bir hafta evve. 

line kadar Tuz Fen $Ubesine vermelerl ve tekliflerinin kabuliinii mutazam
mm vesika almalar1 laztmdu. 

VI - !steklilerin eksiltme ir;in tayin olunan gi.in ve saatte % 7,5 gi.i-
venme paralarile birlikte mezk\ir Komisyona gelmeleri. ( 4333) -Cinsi Miktan Muh. Bed. %7.5 teminat Eksiltme 

Lira K. Lira K. ~ekli Saati 
Amerikan bezi 10000 met. 1995 - 149 62 Ar;tk Ek. 15,30 
Lif halat 7 Roda takriben 758 kilo 416 90 31 26 • • 16 

I - ~artname ve niimuneleri mucibince yukartda cins ve miktan ya
zth 2 kalcm malzeme a~tk eksiltme ·usulile satm almacakbr. 

II - Muhammen bedelleri. muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hi
zalarn::d.a vazthdtr. 

III - Eksiltme 7/VII/939 cuma giinii Kabatasta Levaztm ve Mubayaat 
subesindeki Ahm komisvonunda vaptlacakbr. 

IV - Sartnamclcr ve Amerikan bezi niimunesi sozii ger;en $Ubeden her 
gi.in parastz almabilir. 

V - istekliler ehiltme ir;in tavin olunan giin ve saatlerde <;;, 7,5 gii
venme paralarile birlikte yukanda ad1 e:e~en komisyona gelmelcri. 

(1526) -
I - ~artnamesi mucibince idaremizin kutu fabrikas1 i~in bir aded oto

mabk Parfiks ztmba makinesi ar;tk eksiltme usulile satm alma
caktlr 

II - Muhammen bedeli sif 3000 lira. muvakkat teminatl 225 lirad1r. 
III - Eksiltme 12/VII/939 r;ar$amba giinii saat 14 te Kabatasta Levaz1m 

ve Mubav•at $Ubesindeki Ahm komisvonunda vapilacaktlr. 
IV - Sartnameler her gi.in siizii geGcn subeden parastz ahnabilir. 
V - Munakasaya girmek istiyenlerin. fiatstz tekliflerini bir hafta ev. 

veline kadar Tiitiin Fabrikalar subesinc vermeleri vc tekliflerinin 
kabuliinii muta7.ammm vesika almalan laztmdir. 

VI - F.ksiltmeve ~ireceklerin '1- 7.5 giivenme paralarile birlikte tayin olu-
nan giin ve saatte mezkur komisyona gelmeleri. (4478) 
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sinir, Ca~prntl, Tlkamkhk, Baygmhk, Uykusuz
luk evhai'TI gibi UzUcU halleri giderir, ·. en ern_in 
ve kat'i tesirli blr ilact1r. Sinir cUrnlesini teskin 
ve tanzirn eder. Brornoflorin hel"eczanede vard1r. 

INGILiZ KANZUK ECZANESi -- Beyoglu, Istanbul 

Bahkesir Orta Okullari 
Sabnalma Komisyonundan : 

Erzakm ad1 

Kok komiir 

Azt 
Ton 
300 

Cogu 
Ton 
400 

Tahmini 
fiat! 

Lira K. 
3Q bir 

tonu 

Muvakkat 
teminab 
Lira K. 
900 00 

!hale 
tarihi 

10/7/939 
pazartesi 
saat 11 de 

Eksiltmenin 
$ekJi 

Kapah 
zarf 

1 - Orta okullarm mayts 1940 sonuna kadar ihtiyaclan bulunan yukand.a 
ad1, miktart, teminatl, ihale $ekli ve tarihini gosteren bir kalem kok 
kiimiirii on be$ giin miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye r;tka
rtlmi$tlr. 

2 - Eksiltmiye istirak etmek istiyenler $artnameleri 6gretmen okulunda 
hergiin gorebilirler. Kanunun tarifatl dahilinde hazirlanmJ$ alan zarf
larm yukanda yaZih ihale giini.inde belli saatten bir saat evveline 
kadar Kill!lir Direktiirliigiinde miitesekkil Komisyon Baskanhgma 
verilmesi ve bu saatten sonra getirilecek zarflann kabul edilmivecegi 
m.n olunur. (4552) 

Maarif Vekilligind en: 
. 1 - Faust piyesinin birinci k1sm1 ile Jill Sez_ar piyesinin en iyi bir $e

ktlde dilimize r;evrilebilmeleri ir;in bu iki eserin terciimesi isi 15/Vl/939 
tarihindcn itibaren iki sene miiddetle mi.isabakaya konmustur. 

2 - YapJlacak terciimeler Maarif Vekilligince tetkik edildikten sonra 
Faust'u terciimc edenler arasmd.a birinciligi kazanana 1000, ve Jiil Sezar'I 
terciime edenler arasmda birinciligi kazanana 500 lira mi.ikatat verilecektir. 

3 - Bu eserler dogrudan dogruya yaz!lmt& olduklan dilden dilimize 
~evrilecektir. 

4 - Terciimelerin kolayca tetkik edilebil.melerini temin maksadile Ve
kalete gonderilecek niishanm makine ile yaz!lmast ve tiirkr;eye terciime 
metninin orijinal metnin beher sahifesile kar&Ihkh tanzim edilmesi $arthr. 

5 - Haz1rlanacak tercumeler en gee; miisabakamn hitam tarihi clan 15/ 
VI/1941 tarihine kadar Maarif Vekaleti Ar Gene! Direktiirliii(iine teslim 
edilmi$ olacnkhr. 

6 - Bu miisabakaya i$tirak etmek istiyenlerin aclarile sarih adresle
rini Maarif Vekaleti Ar Gen~l Direktorliigiine yazt ile bildirmeleri ilan 
olunur. • 2160 • ( 4014) 

S1hhat ve 
• 
l~timai 

Muavenet Vekaletinden: 
1 - Halk sagllk propagandast ir;in niimuneleri Vekalette mevcud • 10 • 

cins renkli afi$in beherinden onar bin aded olmak iizere cern' an • 100,000 • 
adedinin tastu!lmast kapah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 

2 - Bu i$ iGin tahmin edilen fiat • ?,500, liradtr. 
3 - !hale Sthhat ve !~timal Muavenet Vekaletinde tesekkUI eden 

hususl komisyon marifetile ve 28/6/939 car~amba giinii saat • 15 • te ya
pilacaktu 

4 - Teminatt muvakkate miktan • 562 • lira • 50 • kuru$1Ur. Teminatt 
muvakkatc nakden veya tahvil olarak komisyonca almmtyacagmd.an bunun 
daha evvel vezneve yatmlmt& olmast ve makbuzun zarfa konulmas1 lflZimdu. 

5 - ~artnameler bedelsiz olarak Ankarada Sthhat ve !r;tima! Mua
venet Vekaleti Saghk Propagandast ve T1bbl !statistik Umum Mi.idiirliigilnde 
ve !stanbulda Slhhat ve tr;tima! Muavenet Mi.idiirliigiinde goriilebilir. 

6 - Zarflar 28/6/939 gi.inii saat • 14 , e Komisyona verilmi& olmahdtr. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilmiyecegi gibi kanunun tarifi 
dairesinde hazirlanmamt$ ve miihiirlenmemi& clan zarflar da kabul ecilmez. 

A~1k mesameler dairna siyah nokta
lann ve sivilcelerin te§ekkiililne ze
min haztrlar. Cildinizin mesamatm1 
siia§hrmak, sivil.ce ve ~illerinizi iza-

le etmek ic;in siz de 

Krem Pertev 
Kullammz. 

r Dr. HORHORUNI 1 
Hastalarm1 aqama kadar Sir

keci Viyana Oteli yanmdaki mua-
1 yenehanesinde tedavi eder. 

Telefon: 24131 

Dr. M. Osman Saka 
Gti!IUs ve dahill hastahklar 

MUtehaSSISI 

lstanbul Belediyesi kar$tsmda Sinan 
Aga daireleri. Telefon: 23565 

f (:ocuk hekimi • 

lir. Ahmed Akkoyunillu 
ksiro - Talimhane Palas No. 4 
azardan maada her giin saat 15 

ten sonra Telefon: 40127 

• 2207 • ( 4135 ) 

Biitiin diinya 
yalmz 

REX 
marka 

Prezervatifleri 
ni tercih ediyor. 

(:iinkii : 
Saglamd1r. 
ve gayet ince 

ipekli Iastikten 
yaptlmt!ihr. 

T ekirdagmda As. Hastanesi Ba~hekimliginden : 
Hastanemizde ayhg1 ktrk lira iicret ve aynca on lira tutar taym bede

lile iki birinci sull! hem$ireye, ayhg1 otuz lira iicret, on lira taym bedelile 
bir ikinci sm1f hem&ireye, ayhg1 yirmi bes lira iicret, on lira da taym 
bedehle iki hastabakicthk yerleri miinhaldir Taliblerin mekteb $ehadetna
me veya bu i!;leri 11iirdiigiine dair vesaik, sthhat raporu, hiisniihal mazbatast 
ve iki sene £a1Jsacaklarma dair notcrlikr;e tasdikl.i taahhiid senedi ilisik 
istidalarile birlikte hastanemize miiracaatleri. • 59 , ( 4619) 

Kilis Belediye Reisliginden: 
~ehri iki yilz lira iicretle Beledi~·emiz ir;in yiiksek mimar veya diplomah 

miihendis almacakhr. Taliblerin evrak1 miisbitelerile miiracaatleri ilan olunur. 
• 2537 • ( 4601) 

--~------------------------~----~ Kad1koy Vak1flar Direktorliigii iianlari 

1 - Alemdai!mda Ta$delen mevkiinde yeniden insa olunacak ve ke
$ifleri yekunu •12704. lira •44• kuru$ clan miidiir, makinist, revir ve miis. 
tahdemin binalan insaatl maa mii$temilat toptan giitiirii olarak kapah zarf 
usulile 17/6/939 tarihinden 3/7/939 tarihine kadar eksiltmeye konmu$tur. 

2 - Bu msaata aid projeler, fenni ve hususl sartname ile eksiltme 
sartnamesi ve mukavele projesi parastz olarak !stan.bulda Valaflar ba~mi
marhgmdan almabilir. 

3 - Eksiltme 3/7/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 14 te Kadt
kiiy Vaktflar mlidiirliigii binas1 dahilinde komisyond.a yaptlacaktlr. Muvak· 
kat teminat •952• lira •83• kuru$1Ur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek clan mimar ve miihendisler Ticaret Odast 
vesikast, Nafm miidiirliigiinden almmts on bin lirahk tek bir bina insaatmt 
yapm1s ve muvaffak olmu$ oldugunu bildiren yapt miiteahhidligi vesika
lanm gostermesi laztmdtr. 

5 - Teklif mektublar1 317/939 pazartesi gi.inii saat 13 e kadar Kadt• 
kiiy Vak1flar miidiirliigii komisyon reisligine makbuz mukabilinde verilmi§ 
bulunacakhr. 

6 - Kapah zarflarm ihzannda, teklif mektubunun yaz1hsmda ve bu 
zarflarm tev<Wnde. posta ile gonderilmesinde taliblerin ·2090• say1h kanu
nun 32. 33. 34 iincii maddelerine harfiyyen riayet etmeleri liizumu Han 
olunur. (4295) -Semti Mahal).esi sokailt No. Cinsi :Ayhk kirast 

Lira K. 
Bostanc1 Yenikariye Bastbiiyiik 99 Diikkan vc oda 3 50 

• • • 98 Diikkan 100 

YukanC;:t cinsl vc mevkii gOsterilen yerl~r 31/5/940 sonuna kadar 
miiddetle ve pazarhk suretile kiraya verilecektir. isteklilerin Kadlkiiy Va
ktflar Miidiirliigune gelmeleri. ( 4611) 

Odemis , Belediyesinden : 
6demi$ su tesiatt ilavesi, ir;in 4758 lira muhammen oedelli r;elik jete 

asfalt yiiksek tazyika miitehammil boru ve aksam1 ar;1k eksiltme ile satm 
almacakttr. Muvakkat teminat 357 liradtr. !hale 7 agustos 939 pazartesi giinii 
saat 15 te Daimi Enciimende yapiiacakhr. 

Eksiltme sartnamesinin arzu e<".enlere Belediye tarafmdan gonderilecel:(i 
Hdn olunur. ( 2597) -

4 
REFAHLA OLUR 
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MAZON MEV VA TUZU 
iNKIBAZ I defeder, MiDE ve BARSAKLARI 

kolaylrkla ve mUIAyim bir ~ekilde bo~altarak rahatlrk ve ferahhk verir. Haztmstzhk, 'itkinlik, Bulantt, 
Gaz, Sane•, Mide Bozuklugu, Bal'sak Ataleti, inktbaz, Sarlltk, Safra, tiaraci
ger, Mide Ek,ilik we Yanmalarinda ve biitiin mide ve barsak bozukluklannda kullammz. 
MAZON MEYV A TUZU son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutam1yan miimasil miis-

tahzarlardan daha c;abuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasma dikkat. 
Yaln1z toptan sail• yerl : Mazon ve Botton Ecza deposu, Yen I postane arkasl No. 31 Istanbul 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
,. ___ L--·.-·A--·.-·R--·.-·E·-·.-·S----~ 1 

: u~~~~~~ye ~~~:~, ~e~~~~!~!~:~:? :e ahm ik· 

1 izmir T elefon Mil diirliigiinden : 
1 - idare ihtiyact i~in muhtelif cins telefon kablolan kapalL zarf usulile 

eksiltmiye ~tkartlm~tJr. 
Hiikftmetin istirakile i&letilen Rumen Hava Postalan 

EMNiYET - SUR'AT - iSTiRAHAT 
Diinyanm en Modern , Ticart Tayyarelerilc 

iSTANBUL • BUKRE~ Hava Postas• Seferleri 
istanbuldan : Pazartesi, C•r&amba vc Cuma gi.inleri saat 8,15 te 

hareketle : Saat 10,30 da Bilkre$e muvasalat. 
Ayni mahallere ayni giin muvasalat ec!;:Jn Budape$te, Viyana, Berlin, 
Belgrad, Zagreb. Venedik, Milano. Turin. Amisterdam. Var~ova ve Panse 
hareket eden tayyarelerle hemen aktarma yap1hr. . 
Biletler: VAGONLt, NATTA, iTTA vc Galatada Tahir hamnda SERVIS 

MARiTiM RUMEN acentahg1 biirosunda sahh r. 

Yapt ilant 
G. Anteb Belediye Fen i~leri Miidiirliigiinden : 

1 _ Eksiltmiye konulan i$ : ,Sehidler abid.esinde yaptlacak merdiven 
kulesi olup muhammen bedeli 5219 lira 54 kuru$tur. . . .. .. . .•.. 

2 _ Bu i&e aid ~artname ve eklerini Beled1ye Fen l&len Mudurlugun-
den parastz olarak alabilirler. . 

3 _ Eksiltme 17/7/939 pazartesi giinii saat 15 te Beledtye salonunda 
a~1k olarak yapJlacnktlr. . 

4 _ Eksiltmiye girebilmek i~in 391 lira 46 kurU$ muvakkat temmat 
vermes! kanunun emrettigi $eraiti haiz olmast ve Nafta vey.a Beledtye Fen 
Miidiirliigiinder- bu i$e girebileceklerine clair almrnt& vestka tie Ticaret 

I 
Odas1 vesikasmt l!ostermesi lii.ztmdtr . ( 4608 )I 

istanbul Beledivesi ilanlar1 

ilk 
teminat 

6.00 

7,20 

1,80 
1,80 

2,63 
3.60 
0.45 
2.71 

Muhammen 
bed eli 
80,00 

96,00 

24,00 
24,00 

35,00 
48.00 

6,00 
36,00 

Be~ikla$1a $ enlikd.ede mahallesinde Dere soka.i(m
da 29 numarah Hazine vekili Hac1 Osman AJ!a 
mektebi. 
Arnavudkoyii Ltttfiye mahallcsi Kii~iikayazma so
kak 25/51 No. ev. 
Ortakoy eski Tiirk sokagt 2 No.h diikkfm. 
Kapalt~ar&tda yen! P arGacilar sokagmda 16 nu
marah diikkfin. 
Cakmak~tlar Valdeham 25 No.I! oda. 
Ortakoy Serkis sokak 1 No.h Cavidaga ~ekt~bi. 
KapaliGai$tda i;ierifaga sokagmda 3 No.h dukkan. 
tl"skiidar Hakimiyetimilliye sokaj\mda 1 No.h Ah
mediye medresesi. 

2.25 30,00 Kapahc;<!r~Jd.a $erifaj1;a sokagmda 114 NNo.J
1
1 ddO.lkakb; 

0.90 12,00 ~apah~ars1da Takkeciler sokagmda 22 o. 1 .. u • an. 
6,75 90,00 tl"skiidar da Demirci.ler so~agm4a 71 No.h d':kkan. 

Scnelik k ira muhammenleri ve ilk temmat mtktarlart ye semtlen ypka
nda yazilt emlak teslim tarihinden itibaren bir sene miiddetle ayn ayn 
kiray~ vcrilmek iizere a~tk arttlrmwa ~tkanldtg~ halde :alib zuhur etme.~l
ginden 2490 numRrall kanunun 43 iincii madd.esme tevftkan artt1_rma mud
deli 11/ 7/939 salt J!iinii saat 14 e kadar uzatlln:u~tlr. ~a.rtna~elen Za~1t ve 
Muamelat Mi.idiirliigii kaleminde goriilebilir. Isteklilerm kiray~ ':'enlecek 
em lakin hizalannda gosterilen ilk teminat makbuz v._eya ~ektublanle 1hale ta
rihi olan 11/7/939 sah giinii muayyen saatte Datml Encumende bulu'(~:!~r;. 

Baytndtr Belediyesinden: 
Baymd1r Belediyesinin bir senelik takriben ihtiyaci olan_ 30 . ton mazot 

ve 4320 kilo makine yagmm satm almmas1 kapah .~arfla ekstltmtye ~tkar!l
mJ&hr. Muhammen bedeli takriben 2898 liradtr . Muddet! 20/6/939 dan ~0/ 
7/ 939 a kadar olup ihalesi 10/7/939 pazartesi giinii saat 16 da Belcd1ye 
Enciimeninde yaptiacakttr. 

Zarflar 2490 sayth kanunun hiikiimleri dairesinde ihaleden yanm saat 
evvel verilmi& ve gonderilmi& bulunmahdtr. 

~artname Baymdtr Belediyesinden aramlmahd1r. ( 2598) 

l1.~~mw~~~mm~~~~ 

~ OSM~~K~N~.,~.~K~IKASI I 
lli~ TESiS TARIHI 1863 ~ 
au Sld/11/eri Vt Turkw• Ciimhurtpt/1 ile milnakit mukauelenamtSI 1 

gx[ 2292 Numara ll !0/6/ t933 tarihli kanunla tasdik edifm , ~llr • 
~~ 124/6/ 1933 ldrihll 2435 Numarall Resml Gazere) 

M sermayesl: 10.000.000 ingiliz LLIIrra

3

s

5

t

1 !JI~ i htlyat akc;esi : 1.250.000 I ngiliz 

~!f ~ 
a;_E Tilrkiyenin- ba~hca $ehirlerinde 3in 
g [ PARIS, MARS ilYA ve NIS 'de ~ 
iii~ LONDRA ve MANc; ESTER.de dlJi 
•TJ! MISI R. KI BRIS. YU NANISTAN. IRA N, IRAK, FILI STI N ~ 

I~~[ ve MAVERAYI ERDU N"de ~ 

l
a~. f Merkez ve ~ubeleri fli.' 

m YUGOSLAVYA, RU MANYA, YUNANISTAN, SURiYE. l013NAN 3! 
Jif ve HATAY .da~ ai 
j9h Fi lya lleri ve biitiin Diinyada Acenta ve Muhabirleri vardtr ~ 
'[!t Her nevi Banka Muameleleri yapar 
I iiJ!th ; gljl Hesab1 cari ve mevciua l hesaplar1 kU$ad,, ! 
rfl Ticari luediler ve vesaii<h krediler k u ~ad1 . gl} TUrk1ye ve Ecnebt memlekeller Oze r~ne ke~1 de senedal 1sko n1 osu. 
n f, Borsa emirlen. 

' ¢ 
i 

~!( Esham ve tahvililf. all10 ve emtaa Uzerine avans. 

~~~:· [, Senedal tahsiliit1 ve sa ~r e. ~ 
En vUksek emniyel sarllanno haiz kirah k 

Kasalar Servisi vard1r. 

I 

mali in~aahdlr. Bu i~in ke~if bedeli 32653,83 liradtr. 
2 - Bu i~e aid :;;artname ve evrak ~unlard~r: 

A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Muka vele projesi 
C - Baymdtrhk i&leri l(enel ,artnamesi. 
D - Ke&if huh1sa cetveli. 
E - Husust &artname. 
F - Yapt i&leri umumt ve fennt ~artnamesi. 
G - Seri doori. 
H - istiyenler bu i"e aid evraktan yapt i'l]eri umumi ve lenni 

~artnamesile baymdtrhk i&leri gene! $artnameslnden maada
smt 1,5 lira mukabllinde Tunceli Nafta miidiirliigiinden satm 
alabilirler. Yap1 i$leri umumi ve fenni ~art:1amesini ve baym
dtrhk i~leri gene! &artnamesini gormek istiyenler Tunceli Na
fta diliresinde bedelsiz olarak I(Orebi!irler. 

3 - Eksiltme 4/7/939 sah giinii sa at 15 te Tunceli Naf1a miidiirliigii bi
nasmda kapah zarf usulile yaptlacakllr. 

4 - Eksiltmeye g;rebilmek i~in isteklinin 2449,04 lira muvakkat teminat 
vermesi ve &,agtdak! vesikalan haiz olup gostermesi lazundtr: 
A - ihaleden en az 8 giin evvel Tunceli Vilayetine miiracaat ede

rek bu i~e girebilmek i~in almmt$ ehliyet vesikas1. 
B - Ticaret ve Sanayi Oc'.ast sicil vesikast. (939 senesi). 

5 - Teklifler 3 iincii maddede yazth saatten bir saat evveline kadar Tun
eel! Nafta dairesindeki Eksiltme komisyonu reislil(ine makbuz mu
kabilinde teslim edilecektir. Posta ile gonderlecek mektublarm niha
yet 3 tincii maddede yaztlt saate kadar gelmi~ o!mas1 ve arttlrma, 
eksiltme ve ihale kanununa uyl(un olarak miihiir mumu ile iyice 
kapahlm1~ olmast lazimdtr. Postada olacak gecikmeler kabul ed'l
mez. (4449) 

Sultansuyu Haras1 Miidiirliigiinden : 
1 - Malatyanm Sultansuyu Harast merkezinde in~a edilecek tlgt ahm 

20/6/939 giinund.en itibaren 20 gun miiddetle ve kapah zarfla yenideJi 
eksiltmiye konulmu$1Ur. 

2 - Ke&if bcdeli ( 37494) lira ( 39 ) kuru~tur. 
3 - ilk temina\1 (2812) lira {12) kuru$tur. 
4 - ihalesi 10/ 7/939 pazartesi giinii sa at 14 te Hara Merkezinde yaptlacakhr. 
5 - Sartname ve projesi Hara ve Malatya Nafta Miidiirliii(iinde mevcuddur. 
6 - J;;ksiltmiye !.lireceklerin kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaz!lt ve-

sikalarla eksiltmeden 8 giin evvel Malatya Naftasmdan bu i$ i~in ala
caklan ehliyet vesikalarile birlikte ilk teminat ve teklif mektublarmt 
!hale saatindcn bir saat evveline kadar Hara merkezindeki Komisyonu 
mahsusuna vermeleri laztmdtr. ( 4609 ) 

iktJsad V ekaletind en : 

2 - Bu kablolarm cif izmir olarak muhammen bedeli c 5960 • be& 
bin dJJkuz yiiz altm~ lira, muvakkat teminatJ • 447 • dart yiiz k1rk yedi 
lira olup, eksiltmesi 14 temmuz 1939 cuma giinii saat 10 da, lzmir Telefon 
Miidiirliigii binasmda miite$ekkil Satmalma Komisyonunda yaptlacakllr. 

3 - Talibler. muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile 
kanun! vesaiki muhtevi kapalt zarflarmt o giin saat 9 a kadar mezk1lr Ko
misyona verecektir. 

4 - $artnameler hergiin izmir Telefon Miidiirlii~ 1le istanbul Te-
lefon Miidiirliigii Levazun Amirli.l(inden parastz verilecektir. ( 4053 ) 

Ankara Vilayetind en: 
1 - Vilayet ~ittcilerine c'.agiillmak iizere satm ahnacak olan ·200> aded 

iki derr:irli ecnebi mamulatl pulluklarm 7/8/939 pazartesi giinii saat 
15 te kaaph zarf usulile Vilayet Daim! Enciimeninde ihalesi yapt
lacakttr. 

2 - Pt:lluklarm muhammen bedeli 7000 liradtr. 
3 - $artnamesi Anhra ve istanbul Ziraat miidiirliiklerlnden meccanen 

almabilir 
4 - !steklilerin. pulluklarm % 7,5 tutan olan meblaga aid banka mek

tubu vey• Husust Muhasebe veznesine yatmlmi$ depozito ak~esl 

rr.akbuzil e birlikte ihale gi.inii gosterilen saatte Vilayet Dalml En· 
ciimende h o?Jr bulunmalan m.n olunur. c2447· (4453)1 

Arabkir Belediyesinden: 
Arabkir Belediyesi i~in emme ve basma bir aded tuluml:ia mubayaa 

cdileceginden satmak istiyenlerin katalogunu gondermeleri Han olunur. (4574) 

Diyarbak1r Vilayetinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Diyarbaklr Yeni$ehirde 30579,89 lira bedeli 

ke~ifli be$ dersaneli ilk ' okul ikmali in~aah kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu$tur. 

2 - Bu i$e aid evrak $Unlardlr : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele sureti 
C - Ek husus! $artname 
D - Baymd1rhk ve yap1 1$1erl l(enel ve fennt $artnameleri 
E - Bu evraklar Diyarbak~r Nafta Dalres!nde goriilebilir ve lsteneblllr. 
3 - Bu i§in ihalesi 3 temmuz giinii saat 10 da Diyarbakrr Vilayet Daimi 

Enciimeninde kapah zarfla yapilacakllr. 
4 - Eksiltm:ve gelebilmek i~!n 2293,49 lirahk muvakkat teminat ver

mek ve S$aii;JCiakl vesikalart lbraz etmek laztmd.tr. 
Dcricilik, yiinlii ve pamuklu mcnsucat tahsili i~in Avrupaya gonde. A - Naf1a Miidiirliiglinden almmt$ mtiteahhidlik vesikast 

rilecek talebevi secmck iizere 2/5/939 tarihinde Ankara, istanbul, Bursa ve II - 939 malt ythna aid Ticaret Odast vesikas1. 
izmir Bolge San'at okunarmda a~tMn miisat\, ka imtihanlarma girenlerden 5 - Taliblerin t eklif mektublarmt pazartesl giinii !hale saatinden bir 
a§agtda isimleri yaz1ll. 6 i.steltii mu-,ai.fak olmu$tur. •2580• (4604) ~aa~ evvel Komisyon Reisligine makbuz mukabili vermeler! l!ztmdJI. Posta 

l - Abdullah Arkun gecikrneleri kabul edilmez. 
2 - Nihad Ogen 6 - Dordiincii maddenin a ftkrasmdaki miiteahhidlik vesikasmdaki 
3 - ihsan Ergiin eksiltmiye ~tkanlrm& olan herhangi i~ i~in istenildij:ti a~tk~a yaztlmak $ar-
4 - Mehmed Gii~kan tile eksiltmenin yaptlacagt giind.en en az sekiz giin evvel bir istida ile Vila-
S - Kamil Yi/i;iter yet yolile Naf1a Miidiirliigiinden istenilecek ve bu milddet zarfmda vesika 
6 - Celaleddin Arkun talebinde bulunm1vanlarm eksiltmiye l!iremivecekleri. ( 4317 )" 

, ________________________________________________ ,, 
Haydar Rifatm 

eaerlerinden 
Kadm Kalbi 30 Kr. 

Kadm A~kl 60 

A~k Pe§inde 100 
Karagomlekliler lhtilall 100 
F•riisk Vazosu 20 

tlk A§k 50 

!l!~in Oliimil 50 
Efendi ile I T~ak 40 

Vikontun Olllmil 30 
!klimler 100 

Oliller Evi 125 

Felsefe 35 
Ktic;iik hika.yeler 100 
Mev'ud Toprak 125 
Stalin 150 
Lenin Mezhebi 75 
Tarih Felsefesl 12~ 

Farmasonluk 100 
Anar$izm 60 

urolog - Operator 

Pr. Behaeddin lUtfi Yarnall 
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B6brek. mesane, tdrar ve tena
siil vollan hastahklan mii tehassl· 
sL BevoiHu . !s Bankas1 kar~1s1 E. 
mirnevruz sokak 10 Pananiva 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TUrk Liras• 
!?ube ve ajans adedi : 262 

Zlral ve ticari her nevi banka muamelelerl 

ZAYi - Tekaiid maa§tmt Kadtkoy 
Malmiidiirlligiinden alacai!;'.ml gosteren 
resmi senedim zayi oldu. Yenisinin ve
rilmesi i~in lilZim gelen muamelcye te
vessiil ettin1. Esasen benden ba§ka kim
scnin i§ine yaramtyan mezktir senedin 
hiikmii kalmamt§br. PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 

. Emekli Levaztm Albay 311 -C-
147 Rtza Kurtkaya 

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

derunu mufamba dofeli, mutbah 
iki tulumba bir sarnt~ ve mddart 

kiifi bah~esi vard1r. l~indekilere 

miiracaat. I 
Aksaray Horhor hamam sokak-27 

No. bane. 

Zlraat Bankas•nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplar1nde en az 50 llraa1 bulunanlara se-
nede 4 defa ~ekllecek kur'a ile &!fa9•daki plana gore lkramiJ• daAdllacakt•r. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 II 500 " 2,0'.}() It 

4 II 250 " 1,000 1> 

40 , 100 , 4,0'JO , 
100 " 50 " 5,000 " 
120 , 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DtKKAT: Hesablarmdakl paralar h!r sene l~lnde 50 llradan .. a.l(l dii\'Qllyenlere ikram!ye ~k~ takdlrde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa, 1 eyiQJ, 1 blrlncikAnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
Jerinde <:ekiJPcektir. 
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Gripin kutular1n1n uzerine resimde 
gordugunuz $ekilde kabartma pullar 

ilave edilmi$tir. 
Her yerde asrarla pullu kutulara isteyiniz ve pulsuz 

kutulara $iddetle reddediniz. 

JJfarellb 
Vantiltitorlerinin 

Meziyeti: Az ceryan sar
federler, bozulmazlar 

Digerlerinden 
daha ucuzdur. 

Toptan ve perakende sab~ yeri: 
Ga lata Voyvoda caddesi 84 Karakoy Palas kar~u1nda 

OSMAN T IOGLU 

Orman Koruma Genel Komutanhgmdan: 
istanbulda Orman Koruma talimgah1 ihtiyac1 i~in 20,000 kilo bulgur, 

7000 kilo nohu·i, 6000 kilo kuru iiziim pazarhk suretile ahnacaktrr. Eks,lt
mesi 29 haziran 939 peroembe gunii saat lldeAnkarada .Yeni0ehirde Orman 
Koruma Gene! Kcmutanhk binasmdad1r. 

Bulgurun beher kilosunun muhammen bedcli 10, nohudun 10,5, kuru 
iiziimiin 20 kuru~tur. Muvakkat teminatlan bulgurun 150 lira, nohudun 55 
lira 13 kuru•, kuru iizumiin 90 lirad1r. !steklilerin az1h giinde M.~§):QD,a 

iiracaat etmeleri ihi.n olunur. (4456) 
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Zorlu lastikleri 
En son teknikle 

Emsalinin 
viicude getirilmi~tir. 

jevkindedir. 

TEMiZDiR - SIKTIR - GARANTiDiR. 
Aksini ispat edene 

1000 LiRA VERiLiR 
Her ok~e satan magazadan ISrarla isteyiniz. 

A.nkarada Harita Genel Direktorliigiine ~ehri 
Ucretle Kartograf Memuru Almacakbr 
Aranan evsa! ve •erait •unlard1r : 

1 - Tiirk tabaas1 olmak 
2 - Asker!igini vapmak 
3 - Otuz ya•m1 gc~meme. 
4 - Orta tahsili,-li bitirmek 
5 - Yapll•cak muayenec!.e s1hhati tam olmak 
6 - Devlet hizmetinde istihdama mani bir !(Una hali bulunmamak 
7 - Harta tersim imtihamnda muvaffak olmak 
8 - !~tihan Al'k;;rada Harta Gene! Direktorliigunde vapiiacak!!r. 
9 - Muracaat 31 temmuz 939 tarihine kadar kabul olunur 
10- fmtihan ve hususah saire i~in Harta Gene! Direktrirlu((ti Karlcgra[ 

., .... s.u~b·e~s·.· ·M·u-· d.ir·i·v-et.in·e--m·u-·r·a-ca•a•t•e•d•i•lm·e·l~id~i~r ...... ·~2~4~4~8~· ...... ~(4~4~9J~ 

Makina Miihendisi ahnacak 
Malatya Bez ve fnlik fabrikas1 santral1 i~in bir diplomah miihendis 

almacak!Jr TaJ;J:>Jerin tercumeihal suretlerile taleb edecekleri maa• mik
tarim (Ankara - Yenisehir Posta kutusu 2) adresine bildirmeleri. 

IDaima gencl 
Daima guzel 

-, 
!ngiliz Kanzuk eczanesi 

miistahzaratmdan 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 §ahescri, butun diinyamn en mii
kemmel giizellik miistahzarland1r. 6te

denberi memleketimiz kibar aleminin 
takdirine mazhar olmu§tur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadm guzelliginin s!hrini terkibinde sak 
hyan en ciddi ve §ayam itimad marka
dir. Gene ve ihtiyar biitiin kadmlar i~in 
zaruri bir !htiyacd1r. Cildin lcta!et ve 

taravetini arttmr. Yagh, yags1z ve 
ac1badem cinsleri vard1r. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumu§akhg1m tcmin eder. 
Yuzdeki ~il ve lekeleri ahr. Sivilceleri 
tamamen izale eder. Tra§tan sonra cilde 

Iatif bir serinlik verir 
ingiliz KANZUK eczanesi 

Bcyoglu !stan bul 

SAPiKSIN 
Sa~; dBkUime va kepeklen • 

meslnln BnUne ge.;:er. 

DEPOSU: 

Or. lbrahi m Ethem Kimyaev1 
<;;emberlit~ Peykhane sokak No. 4 

........................... 
Uskiida.r Asliye Hukuk Hakimligin

den: 
938/1824 
Kadri Baran tara!mdan kar!SI Kateri

na Baran aleyhine a~1lan ihtar davasmm 
neticei muhakemesinde Kanunu medeni
nin 132 nci maddesine tevfikan bir ay 
zar!mda miiddeaaleyha Katcrinamn ha
nei zevciyete avdct etmesine kara.r ve
rilm~i ve istihsal olunan ilamm bir su
reti teblig edilmck uzcre miiddeaaley-~ 
haya gonderilmi~ ise de ikametgahmm 
me~huliyeti hasebile bila teblig iade kl
hnrnl~ ve ilimen tebligat icrasma karar 
verilerek teblig makamma kaim olmak 
iizere iliin sureti mahkeme divanhane
sine talik edilmi~ oldugundan keyfiyet 
~azete ile de ilim olunur . 

ZAYi - 2739 sicil numarah a,abac!
•k ehliyEtnamemi kaybcttim. Yenisin 
karacaj!1mdan hukmu yoktur 

315 tevrlludlii hma'l oi!lu Mohmr·· 

"iahib ve Ba~muharrtrt : Yunu1 Ne~rt' 

umumt ne~rfvan !dart eden YaZ1 1$1t• 
M'' ·IIU : Hih-·- ' ~~~;;nil V Ise" 

SiNGER 
Bayanlara mahsus SiNGER 18 ayar bilezikle beraber alhn saatlerinin yeni modelleri gelmi§tir. 

Fiatlan 85 ila 150 liradLr. EMSALLERi G!Bt ON BE~ SENE GARANTiLiD!R. Ta§fa mii§terilerimize arzu 
ett;klerinde yeni katalog gonderilir. SiNGER saat MAGAZALARI - istanbul Eminonu, Tel: 21964. 

Bayi olm1yan yerlerde SiNGER saatlerini satmak i~in bayi aranty()l'. 

Deniz Gedikli Erba~ Orta Okul Miidurliigiinden : 
1 - Bu y!l Deniz Gedikli Erba~ orta okulunun her ii~ sm1f10a da is

tanbul ve diger mahallerden talebe almacakbr. lstidaya •unlar baj!lanacakbr: 
A - Fotoj!rafh niifus ciizdam veya noterlik~e musaddak sureti. • Ya~ 

diizdtenlcr veya tashih edilmi• niifus ciizdam kabul edilmez •. 
B - Be~ s1mfh ilk okul •ehadctnamcsi veya orta okul tasc.iknamesi 

• iizerlerinden bir sene gc~mcmis olmak • . 
C - Uzerinden bir sene ge~memi• ~i~ek a•ISI kag1d1. 
D - Gerek kendisinin ve gerekse ailcsinin kotii ahlak ve fena ~ohret 

sahibi olmadiklan ve mahkumiyetleri bulunmadiklan hakkmda hiisnuhal 
kag1d1. 

2 - 1 inci s1mf i~in yas 12 yi bitirmis ve 16 y1 bitirmemi• olmak. 
3 - 2 nci ve 3 iincii sm1flara yukanda gosterilen yaslardan hirer farkla 

dogrudan dogruya sm1f ge~mi• olarak tasdiknamcsi bulunmak. 
4 - Gedikli er olarak da ayr1ca orta okul mezunlan ahnaral< dogruca 

donanmaya gec.ikli erbas yeti.tirilmek uzere gonderilir. 
5 - Kay1dlara 1 haziran 939 dan 20 temmuz 939 a kadar devam oluna

cagmda.1 miiracaatlerin !stanbulda Kas1mpa•adaki Dz. Gedikli Okulu Miidiir. 
JUgune vc diger mahallerdeki miiracaatlerin mensub olduklan askerlik •u-

clor· vapllma81. ( 3.793 l 

I, Sa~ dokiilmesi mi? -, I ~una kaql yegiine ua, II 

;;;;;-~D~r~. iHSA N SAM~i-;;;;;jj 
GONOKOK A$151 

Belsoj!uklugu ve !htiliitlarma kars• 
oek tesirli ve taze a•1d1r Divanyolu 
:;ultanmahmud tiirbesf No. 113 

Satahk Kargir ev 
Cagaloglunda Arifipa§a sokagmda 10 

numarah kargir 4 oda, banyo, terkos, 

havagazi, clektrigi bulunan ev sahhk\Jr. 
~indek !ere muracaat. 

MOTOSiKLETLERi 
ikbsadi, rand1manh ve fazla kullan1~h 

bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX 
Terciben 

isteyiniz. 

MOTOSiKLETiNi 

iAGLAMLIGI, ~IKLIGI, HAFiFLlGi ve hilhassa UCUZLUGU 
ile P 1 Y ASAMIZDA biiyiik rag bet kazanan 

B A U E R 
1939 model B i 5 i K LET ve hafif 

MOTOSiKlETlERi 
En mU,kUipesend blnlclyl 

bile memnun eder. 

Hakiki 
BAUER 
Mamulll1n1 yaln1z, 

Tiirkiye Umumi 
Vekili: 

Istanbul, Beyoiilu 
lstlklll caddesl 

No. 30-34 

AR~iMiDiS MUESSESESi T. A.~· de 
bulabilirsinlz. Telefon : 44750/ 9 


