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yarm en nefls say1larmdan blrlnl 
daha ne~red~yor. Mutlaka 

okuyunuz. 

I I I Barem l8yihas1n1n ilk 
miizakeresi diin bitti . In liZ - apon i ti a 1 

I Mecliste hararetli miinaka~alar ll~tiyazh 
nthayet 

• 

tnintaka tneselesi 
sulhan hallediliyor 

lki devlet murahhaslarz Tokgoda 
bugiin miizakerelere ba§lzgacaklar 

Refik Saydam Receb Peker General Kaz•m Seviiktekin 1\luhiddin Birgen 
............................................................ 
Bir gzldoniimii 
~ i.myay1 alevler i~inde b1rakan 
l.b::&f bvJlcun tam yirf!~i be§ .ene ev· 

vel parlamJjtl. Uzerindon ~cy
rek asnn ~ilindiri gec;en o mej'um hadise
YI hatirlamak maksadile geriye dogru 
bakt.gnmz zaman, hayret ve iiziintiiye 
di.ijmemek elden gelmiyor: Kendirn!ze 
<<medeniyet yolcusu» diye manas1 c;apra
§lk fakat soylemesi §Btafath bir ad takan 
biz gafiller alay1 meger az gitmi§iz, uz 
git:ni iz, dere tepe diiz gitmijiZ, bir de ne 
gordim, bir arpa boyu yo! gitmi§iz. 

.)u ~eyrek am ic;inde cemiyetlerin kar
!ll,kh miinasebetleri bahmmdan ne gibi 
terakkiler yapiidigtnl di.i§iinecek olursak, 
mii•pet ve iimid vuici eserler kejfetmemi
ze unkan yoktur. Baki~IanmJz bilakis, bi
Z< aksi kanoatler telkin eden c;irkin ve ge
n rnlnzaralarla kar~1la maya mahku:n. 

E et, yirmi beJ ~tne evvel bej yiil ki
lometre s an bo.mbard1man tayyareleri 

u. 1 unsur an rour< keb ha-
va filolan te1ekkiil etmemi§ti. Zehirli 
gaz heniiz kullamlmiyordu ve asker, sivil 
h"<kese en feci hastahklan a§Jlayacak 
olan bakteri harbi bilinmiyordu. F akat 
t1pk1 limdiki gibi o zaman da Avrupa bir
b;rine di$ bileyen iki dii~man tarafa aynl
mJjiJ. Harb korkusu ortahga dehjet sah
yordu. Ve dunyanm biitiin diplomatlan 
aynen simdi oldugu gibi harb hakkmda 
tahminltr ileri siiriiyorlard1. Bu tahmin
lerde hakim olan, man!Jktan ziyade yara
diii•tJ. Bedbinler: 

- Uc;uruma siiriikleniyoruz, roahvo
lacag!Z! 

Derken, hilkaten nikbin diplomatlar ve 
rouharrirler: 

- Bu c;tlgmhga kimse cesare! edemez, 
korkm1yahm ,raha!Jm1za bakahm! 

Gibi sinir yal!§ti!ICI fikirler ileri siirii
yorlardi. 

Ankara 28 (Telefonla) - Bankalar seseleri saymaktad!!. tlk soz alan Refik 
ve devlet rouesseseleri memurlan aybk - lnce dedi ki: 
lannm tevhid ve teadiiliine clair olan ka - «- Kanunun heyeti umumiyesi mii
nun layihasmm birinci miizakeresi Mec- zakere edilirken hususi surette te§ekkiil e· 
lisin bugiinkii ic;timamda ikmal edildi ve den milli bankalann bu hiikiimlere tabi 
askeri baremin konujulmasma ge~ildi. tutulmasmt te,kilah esaS1ye kanununa 

Banka ve devlet miiesseseleri memur· miinafi bulmujlum. Nizamnamemizin 
ian kanun layihasmm birinci maddes1 bu 37 nci madesi enciimenleri, kendilerine 
kanun hiikiimlerine tabi tutulacak mii.s - [Arkas< Sa. 9 siitun 1 del .......................................................................................................................... 

Miinakale Vekilinin fefkikleri 

Ali <;etinkaya, T ersane 
ve havuzlar1 gezdi 

Vekil, Halic 
hakkmda 

I' 

tersanesinin 
haZirlanan 

ve kurulmasi 
tetkik etti 

Miinakale Vekilimiz Ali (:etinkaya, diinkii tetkikleri esnasmda 

.Sehrimizde bulunan Munakale Yekili beraberinde istanbul T elefon miidiirii 
Ali Cetinkaya dun de tetkiklerine devam Niyazi oldugu halde .Si!liyc giderck .Si1· 
etmi1tir. !ide yeni yap1lan telefon santrab binaSl· 

Ali <;etinkaya diin sabah saat 8 de [Arkas• sa. 7 sutun 2 del 
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Moskovada yap1lan miizakereler 
• 
lngiltere, son ve kat'i 

diin bildirdi cevahini 

Fakat Avrupanm son derece nazik da
kikalar ya§adJgl muhakkak!J. Bir k1Vll
c1m diinyay1 aleje vermege kafi gelebile
cekti. Nihayet, s1cak bir yaz giinii o klvtl
cJrn parlad1. Koskoca Avusturya - Ma
cari>tan lmparatorlugunun magrur Yeli
ahdi Franz Ferdinand'la ka!JSI So;>hie, 
on sekiz yajlannda bir S~rb delikanhsmm 
at!Jgt kurjunlarla harabe halinde yere 
•erilirken, bugiin de hala devam eden 
mevzusuz, jiiniz fakat biiyiik bir facianm 
sanki ilk perdesi a~t!Iyordu. 

1918 in ~·lib diplomatlan bir flfsat c;emberlayn, bu miizakerelerin yakmda kat'i bir 
ka~IrdJlar. lnsanlarda hayat a§km1 bal-
tal.yan, y•~•m• zevki bJrakm1y•n bu anla~ma ile bitecegini Avam Kamarasma bildirdi 

J apo:atyantn Londra el~isi 
Ill. Sigimetsu ............................................................ 

Cumhur Reisimiz 

Milli ~ef diin imrah a
dasmda tetkikat yapb 

Cumhur Rcisimiz ismc>t tnonii 
dun saat u~ bu~ukta Ya!ovade.n Sa
varona Yatile ayriimJ~ ve !mrnh 1-

dasmi t~rif etmi~tir. Cumhur Rei
sim.z, adaya ~tkarak tetkika,ta bu
lunmustur, 

tnoni.inun Mudanyay1 te,rif'ni ii
mJd eden halk, Milli ~efi goc:"lek 
i.izere Mudanya iskelesinde top~an
mi•hr Fakat bilahare Bun.a \'a!J
smden ahnan bir telgrafta, bf.nti
niin vakti miisaid olmadJgi i~in Mu
danyaya gelemiyecegini bildtrmi§ 
ve Milli ~efin Mudanya ve Bu,sah
lara selam ve muhabbetleri t~clig 
olunmu~tur. 

Cumhur Reisimiz, tmralda'l ay
nldJktan son·a Marmarada oir ~e
zinti yapmi>hr. 

Londra 28 (Hususi) - Bajvekill 
<;emberlayn Avam Kamarasmda, Hari
ciye Nazm Lord Halifaks da Lordlar 
Kamaras1nda <;in hadiseleri hakkmda 
beyanatta bulunmu§lardn. 

Ba§vekil ile Hariciye Nazm junlan 
soylemijlerdir: 

«- ] aponlarla aram1zda ~1kan ihtila
fm halli i~in T okyoda miizakerelere ba~
lanacakhr. Bu suretle, ihtilaf mahallin -

j de halledilecek, ve bu gibi hadiselerin le
kerriiriine roeydan verilmiyecegi gibi ln
giliz. menafii de muhafaza edilmi1 ola
cakhr. ] aponlar, esas itibarile Cindeki 
beynelmilel mmtakalann bitarafiigina ri
ayeli kabul etmi§lerdir. Tientsin'deki ln
giliz konsolosu, miizakerelere ijtirak et -
mek iizere bugiin tayyare ile T okyoya 
hareket etmi11ir. 

J aponlartn farflart 
Tientsin 28 (a.a.) - Domei Aiansl 

[Arkas~ Sa. 7 sutun 3 tel 
ingilterenin Tokyo el~isi 

Sir Robert Graigie ......................................................................................................................... , 
Rus · Japon hava harbi 

~aponla~ 110 tayyare ile 
diin de hiicuma ge~tiler 

Sovyetler 7 Japon 
filosu firar 

tayyaresini dii~iirdii, Japon 
mecburiyetinde kald1 

Harekete ge~mek iizere son haznhklan yapan bir k1srm Japan tayyarecileri 

Moskova 28 (a.a.) - Tas ajans1 bildt- vetleri, hududa 120 kilometre mesafe -
riyor: Mogol - Sovyet erkamharbiye de kain Tamtsak - BuJak mmtakasmda 
heyetinden verilen maltlmata g5re 27 Mogel halk cumhuriyeti arazisine yeni-
haziranda Japon - Man~uko hava kuv- [Arkas• sa. 3 sutun 6 daJ 
UlllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIUIIIIIIllllllllllllllltnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

Bir ka~ak~I §ebekesi 
hakk1ndaki tahkikat tad11z ve manllks1z emniyete bir sed ~ek- Londra 28 (Hu

roek belki kabil olacak!t. Giindelik adi susi ) - Ba§vekil 
ihhraslardan kurtulmak, Avrupay1 devrin <;emberlayn, Mos
iistiinden gormek ve on a gore tedavi etmek kova miizakereleri 
]az,mdi. Bunu yapamadJlar. Ne Clemen- hakkmda Avam ka
ceau'su, ne Orlando'su, ne de Lloyd marasmda beyanat
George'u basil gorii1lii adamm he§eri ta bulunarak demi§
duygularmdan bir an olsun aynlamadiiar. tir ki: 

Hatay . Suriye Y eni otomobil malzemesini hurda diye giimriikten 

h d d d I 
ge~irenler i~in Vekalete yeni ihbarlar yapilm•• 

Milletleri birbirlerile banjhracaklan y~r- «-Moskova Bii
de onlann arB'mda yeni zehir tohumlan yiik El~imize yeni 
d:•iler. talimat gonderilmij· 

Ve seneden seneye bahar geldik~e tar- tir. Miizakerelerin 
ladaki ekinlerle beraber, yiireklerdeki kin yakmda kat'i bir an· 
tohumlan da filizlendi, inkisaf etti. $imdi, la§ma ile neticele
on ~Hill zehir sa~an karan!Ik golgeleri al- · necegini iimid ede
!Jnria yaSJyoruz. rim. Bu hususta 

Jdeolojilerden. reJ'imlerden bah;edi- F rans1z hiikumetile 

u u un a yap1 an 

tashihat • yen I 

Bay1r, Bucak nahiyesi 
Tiirklerine ekalliyet 

hukuku veriliyor 
Ankara 28 (Telefonla) - Tilrk,ye ile 

yorlar: de aynca temasta Fransa arasmda Pariste ve An><arada 
- Devrimizin kavgaS1 fikir kavga;~- bulunmaktaytz, fa- yap1lan miizakereler neticesinde imzala-

d~r. Bugiinii yirmi be1 sene evvelisile mu- kat Bal!Jk devletle- nan son anla~malar Meclise tasdlh. i~in 
h··••e edemeyiz! ri nezdinde taraft- verilmi~ ve muvakkat bir enciimen tara-

o· lar m1zdan herhangi bir fmdan tetkikine ba§lanml~I. Muvakkat 
,yor · I in:rilterenin llloskova sefiri Seeds, refikasile bir arada 

!nanmJyalun. Kiitleler arasmda fikir miiracaat yap1 rna- eociimen, bugiin de muzakerelere devam 
hi~bir zaman ba1hba<ma bir miicadele mJ§ltr.» zm Lord Halifaks bu sabah Litvanya etmi~ ve layihalan ittifakla kabul ede-

NADIR fll ,.t I' I Litvanya el<;isinin miiliikatt elc;isini kabul ederek uzun bir miililkatta rek malbatasmJ hazJr!ami~IJ. Mazbata, 
Londra 28 _(Hususi) - Hariciye Na- bulunmu§tur. 1Arkas• Sa- 7 sutun 2 del 1 (firkas• Sa. 7 siitun 1 del [Arkas1 Sa, 7 siitun 1 del 

l 

Ford aeentasmm Tophanedeki depolar1 
(Y a.zut 3 iincii •ahilemi:z:de). 



2 CUMHURiYET 29 Ifaziran 1939 -
iRtiZ ( ~ehlr ve Memleket Haberleri ) Siyasi icmal 

Kizilay haftas1 Kabotaj bayram1 Ekmek hikayesi Man~urya-Ot§ Mogolistan 

Tar ihi roman: 68 

Renk renk altm ve 
eteklerini 
habe, 

Yazan: Kadircan K afb Bu hafta zarfmda biitiin Milli ~efin de ~ere£ vere- Bugiin bir i~tima daha 
miicevher i~lemeli vitrinler KJzJlaya tahsis cegi bayram biiyiik teza yap1lacak ve ekmek i~i 

n n zakjark denizlerinde lngiltere i
~ le ] aponyanm araSI son derece-

de a~IId1g1 bir zamanda kara
smda dahi ] a pony a ve Sovyet kuvvetleri 
arasmda Asyada otedenberi adet oldu
gu ve~hile ilam harbstz biiyiik muhare-

elbiselerin 
birer 

on ii~er ya~mda edilecek hiiratla tes'id edilecek kat'i surette halledilecek 
cariye tutuyordu 

Aga, bunu elbet bir kolaym1 hulup Pa§a yiiziinden lstanbulda rahat yaja· 
Padi~aha bildiresin I mak miimkiin olm1yacagma inanmi§Iar-

- Peki, sultamm... d1. Fa kat avunmak i~in bir s~beb vard1: 
Mustafa Aga biraz •onra Padi1ahm Mademki ~adlflar ve tuglar Oskiidarda 

yanma ~1kh; duyduklanm anlath. Birin- bulunuyordu; eokisinin gidemedigi yere 
ci Ahmed yats1 namaZini lulmak Uzere yeni sadnazam:n gitmesi kadar tahii bir
seccadeye dogru yiiriirken ba§tan savma jey olamazd1. Kaymakam olacak adam 
bir cevab verdi: herhalde bu gulyabani k1hkh cellad he-

- Etrafa korku salmak ho§tur; su- rife benzemezdi. 
(U olmasa Dervi1 lalam idam eylemez- - 33 
di. saz ve siiz ••• 

- Bir tahkik edilse 1.. 
_ Lalam geldiginde soramn !.. <;:ku Ali o giin bo§yere Ekmek~iza
K1zlaragaSI, Dervi§ Pa§ayo kim bilir denio kapiSmda bekledigi halde Basdef-

d h. terdar konag"ma diinmedi; ak1amdan son-ne zaman gorecekti; o zaman a 1~ 
bu meseleden bahsetmek miimkiin olur ra ise delikanhy1 kabul etme5i §iipheliy

di. lster istemez ertesi giin gelmek iizere muydu? 
Padi1ahm hocaSI Mustafa Efendi de gene Mahmudpa§a hamna dondii. 

;u'Di 1ikayeti yap II; on a daha sert cevab KizlaragaSI da: 
verildi: - Hele han iizerine serdar olarak 

_ Devlet yavashkla idare olunmaz. gitsin, elbet Padi§ahimiza hak yolunu 
Zorba tayfaSini sindirmek i~in boyle yap- gostermek miimkiin olur. 
mak gerektir. Lalam her ne ki yapm11- Diyordu. Mahfiruz da buna ehemmi
hr, haktu. Bundan boyle ben rahat~a yet veriyordu. Bir an i~in kafasmda bir 
saltanat siirerim, sen dahi rahat~a ibadet §iiphe ~engellendi: 

d · 1 - Ya gitmezse?.. 
eesm.. dk 

<;:a kiT Ali Mahmudpa§a haninda bir Kizlaragasma de i i: 
tamd1k bulamad1; bir ki:isede, ham iis- - Hem en Sun 'ullah efendiye ve Ek-
tiinde sabahlad1. Ertesi giin gene Dervi1 mek~izadeye ve kazaskerlere ve giiveni
Pa1a sarayma gilt; orada daha biiyiik len vezirlere haberler salasm; Divanda, 
bir kalabahk vard1. 0~ ki1i gidiyorsa be§ Dervi1 Pa,amn herhalde ordu ile gitme
kisi geliyordu. Bir arahk saray imam1 sinin laz1m oldugu, han seferini ancak 
Mustafa Efendinin de: boyle heybetli bir vezirin zaferle hitire-

- Dilegin olursa ban a bildir; haseki cegi siiylensin I Ve bunda 1srar olunsun I 
sultan oyle soyledi! Biraz sonar Canfeda kadm geldi: 

Dedigini h~hrlad1. Fa kat bu sa ray ka- - Her§ey hazlfdir sultan1m ... 
dmmm adm1 bir tiirlii hatuhyamiyordu. - <;:engiler, ~algicilar ve okuyanlar 

Sa ray imamm1 nerede bulmahyd1; da geldi mi? 
gizli bir kuvvet onu Dervi1 Pa1a saray1- - Eve! sultamm! 
na dogru ~ekiyordu. Fa kat or ada hi~ hir- <;:ok ge~meden k1zlar kapisimn oniin-
§ey goremiyordu. de yedi araba durdu. Bunlann herbirin-

hte ii~iincii giin oluyor ki saatlerce §U den hirer sultan ~1kt1; renk renk ve altm, 
sokagm hajmda, yahud ote tarafinda bek- miicevher i§lemeli elbiselerinin eteklerini 
hyor, etraf1 dola§Iyor, dola§Iyordu. on ii~er yasmda hirer habe§ cariye lutu-

Bir arahk beyaz atlar iizerinde beyaz yorlard1. Bunlar, Kuyucu Murad Pasa
ve ye§il ciibbeli, kocaman sank h. heyaz nm kam1 F alma Sultan, Sin an Pasa og
<akalh iki adam gi:iriindii; arkalanndan lu Mehmed Pa1adan dul kalan Mihridil 
biiyiik bir hoca kalabahgJ dalgalandi • SuhaQ. Padi~ahm y$:di halajind~n dor-

- Miifu sellyor; hiinHr hoe..n do. du -ve p.,Ji~al•m .. bla" Hadice Sultan-
yamndadtr! d1. Mahfiruz Sultan onlan harem kapi-

Dediler. Dervi, Pa~ayt begenmiyeit bu smda giilerytzle ve lath sozlerle kar~Ih: 
adamlar da ondan korkmuslar, tebrike yor, kendi dairesinin biiyiik sofasma go
ko~an kalabahga katilmi§lard•.. tiiriiyordu. Sarayda ya§Iyan, Padi1ahm 

Biraz sonra kallavi kavoklu, a! kiirk- en kii~iik ktzkarde1i olan, heniiz .. It, ya
lii, toparlak sakalh, kii~iik bir adam da smda bulunan, Mahfiruzla ~ok sevi1en 
kara bir at iistiinde ~1ka ge!di. Onun ar- Ayse Sultan da getirtildi. 
dmda lepeden t1rnaga kadar silahh ve sert 0 zamana kadar bir~ok ha.ekiler, e
bakijh hir~ok athlar vard1. (:a kiT Ali dindikleri biiyiik kudrete kapilmt§lar; 
h1zla geri ~ekilirken yamba§mdaki bir si- Osmanh soyundan olan hamm sultanlara 
pahiye sordu: ~ok zaman tepeden bakmi§lardi; pek az1 

- Kannda§, bu da kimdir? bunun zararlanndan kurtulabilmi§lerdi. 
- Edirnede bir ekmek~inin oglu ... Mahfiruz ise otedenberi hamm sultanlar-

Ba,defterdardiT. Ekmek~izade Ahmed Ia pek iyi ge~iniyor, onlara hediyeler gon
Pa§a derler. Belgrad'dan doniiyor, ko- deriyordu. Birinci A hmedin kendisine 
nagma ugramadan buraya geldigi, teb-

yiiz ~evirdigini goriince hi~bir dargmhk rik i~in ko§tugu nasi! belli,_ 
Sipahinin hakki vardi, ~iinkii atlarm ve gostermemeyi daha uygun bulmu§, ha

athlann iistlerinde kahnca bir toz taba- mm sultanlarla da daha Siki f1k1 clmay1, 
onlara kendisini miimkiin oldugu kadar 

ka5l goze ~arpiyordu. rok sevdirmeyi prensip edinmi§ti. hte 
<;:ak!T Ali sevincli. Y alniZ, Ekmek~i- • 

zade Akpinara ugradigmdanberi acaba bu ak1am da onlara parlak bir ziyafet 
onu aratan sebebler yok olmad1 m1? ~ekiyordu. 
Delikanh kendisini azarlad1 ve bu §iip- K1zlaragaSI Birinci Ahmedi Mahfi-
heyi bogmaya ~ali§b. ruz adma eglentiye ~agud1: 

Ekmek~izade biraz sonra Kor Ali - Saadetlu P adi,ahimiz, ciimle 
Aga ile birlikte konaktan ~1kh; sokagm «ay» Jar haseki sultan sofasma toplan
oteki ucundan k1vnlarak gozden kaybol- mi§hr. Lakin <.<Giine§» eksiktir, ol dahi 
du. 1eref verip gi:iniillere I§Igm saha cariyeniz 

Dosdogru Lala Mehmed Pa1amn ko- i~in misilsiz bahtiyarhk olurdu. 
nagma gittiler. Orada olen sadnazamm Padisah k1zlaragasma ba1tan savma 
hazinesinde yiiz elli bin altm ve yiiz yiik bir cevab verdi: 
kadar kurus buldular; hem en kaldtrd!lar. _ Pek yorgunum, takat bulursam 
Kor Ali Aga sand1k ve sepet!eri hirer hi- yatSidan sonra ugranm. 
rer a~tmyor; i~indekileri gozden ge~ire- Giimiis 1amdanlardaki obek obrk 
rek hamallara yiikletiyordu. Bunlarm a- mumlann aydmlathgi koca sofaya gii
rasmda kuka yakm samur kiirk de vard1. mii§ten bir tepsi konmujtu. Y emekler al
Ah Aii;anm merhameti co§tu. Adamlan- tm sahanlarla geliyordu. Korpe kuzu ve 
na emretti: ~e1idli baharat kokulan birbirine kan§I-

- Y etimlere hirer kiirk 3e~ip verin; yor, i§tihalan kam~1hyordu. 
ama kii~iiklerden olsun I 
0~ dort sandik i~inde giimii§ ligen, Kar11ki ko,eye pml pml eibiseli ~al-

ibrik. kupa, sa han ~Ikll; gen.; comerdli- p;ICI ve §arkicilar bagdas kurmullard1. 
Zil, tef, ney gibi ~alg1lann bazan tiz ve 

K1 tuttu: co•kun, bazan da pest ve ag!T sesleri ruh-
- Yetimlere 1unlann en kii~iiklerin- ' 

lara her an a•k, hasret, isyan, yalvan§ 
den birerin verin! ' 

d gibi birbirine z1d hisleri giydiriyordu. Lala M•f>med Pasanm ytkmlann an 
olan Pe~evi Ibrahim Efendi or ada ham Y emekten sonra k1vrak par~alar ~alm
bulunuyordu. Zavall1 efendisinin yetimle- maya basladi. T uncdan ve kc,kin yiizlii 
rine yaptlan bu hakarete dayanamadt: ~in gene k1zlan kulak, boyun, kol ve a-

- Zahir, biiyiiklerin sakhyacak yer vaktaki salk1m salk1m altm!an §Ik!Tdata-
bulamazlarl ;ak oynad1lar. Arab, Slav, Yiiriik ve 

Kor Ali birden ha§mi ~evirdi, korkunc hatta Firenk danslan yap1ldt. Bir arahk 
bir bak11 atll. Ekmek~izade ise Ibrahim sofan1n orlaSI hojaldi ve saz fash ha§-
Efendive donerek dudagm1 1S1rd1: lad1. 

( Arkas1 var 1 
- Meded, dilin tut! 
Demek istiyordu. 
lhede Dervi1 Pa1a hoca ile miiftiye 

ve iki kaza•kere adeta emrediyordu: 
- Y ar~~ki giin Padi,ah huzurunda 

bi;dik Divan vard!T; ciim!eni7_ gele<iz !.. 
T ebrike gelenle:in bile ~ogu, D ervi§ 

lstanbul Naf1a §irket komiseri 
Ankara N af1a §irket ve miiesseselcri 

komiseri ihsan Yunus, istanbul Naf1a 
§irket ve miiesseseleri komiserligine ta
yin edilmi§tir 

Cumartesi giiniinden itibaren bo§hya
cak K•z1lay haftaSI i~in yap1lmakta bu
lunan hamhklar tamamile hitmi§tir. Bu 
i1le me1gul komisyon diin de K1Z1lay 
merkezinde son bir toplanll yaparak ev
velce tespit edilen program! bir kere da
ha gozden ge~irmi§ ve hirer sureti biitiin 
1ubelere gonderilmi§tir. 

KIZilaya yard1m 1ekillerini gosteren 
renkli biiyiik afi1ler de 1imdiden bir~ok 
yerlere aSilmaya bajlanmtjhr. K1Z1lay 
haftaSI temmuzun sekizine kadar devam 
edecek ve bu miiddet zarfmda 1ehrin ta
nmmi§ biiyiik magazalarmda vitrinler 
K1zdaya tahsis edilecektir. 

Bu arada muhtelif amator temsil he
yetleri tarafmdan 1ehrin muhtelif semt
lerinde temsiller verilecektir. Bu temsil
lerde KIZ!lay te§kilatmm harh zamanla
nnda ve seylab, yangm, zelzele, salgm 
hastahk gibi felaket malannda ne biiyiik 
hizmetler gordiigii canlandmlacaktiT. 

Ankara radyosu da hafta zarfmda bu 
mevzu etrafmdan yap1lacak ne§riyat hu
susunda icab eden tertibah almi§hr. 

SEHIR ISLER/ 

Belediye istikraz mukavele3i 
imzaland1 

Ankarada bulunan Belediye muhase
becisi Muhtar, bugiinlerde §ehrimize 
diinecektir. Muhasebeci, Belediye Ban
kasmdan almacak be§ milyon liranm 
mukavelesini Vali namma imzalami§!Ir. 
Mukaveleyi beraberinde §ehrimize ge -
tirmektedir. 

T aksim ki§lasi Belediyeye 
devrediliyor 

Taksim ki§lasile etrafmdaki binalar 
Emlak §irketinden Maliye Vekaletine 
ge~mi§ti. Maliye Vekaleti bunlan istan
bul Belediyesine devir kararin1 istihsal 
etmek ilzere raporunu Heyeti Vekileye 
gondertni§lir. Vekiller Heyetinden karar 
istihsal edildikten sonra buras1 Bele -
diyeye devredilecektir. 

Belediye burada §ehir tiyatrosu , ~ehir 
kuliibii, §ehir kazinosu yapmak uzere 
pliinlar hazirlatacaktir. 
Atatiirk kopriisii boyanacak 

Atatiirk kiipriisiiniin yakmda boyan
masma basianacaktir. Kopriiniin gri 
renkte boyanmas1 mukarrerdir. 

Bir ltalyan firmas1 ekmek 
fabrikas1 kurmak 

te§ebbiisiinde 
Bir italy an ekmek fabrikas1 miimessili 

diin Bclediyeye miiracaatle Belediyconin 
yaptirmak istedigi ekmek fabrikalan 
§&rtnamelerinden birer niimune alm1~ -
tir. 

Be§ikta§ kuliibiiniin yiizm e 
havuzu halka acriidl 

Bc§ikta§ stadyomu i~indcki yiizme 
havuzunun a~1lmasma ve ufak bir du
huliye ile bu havuzdan halkm istifade 
etmelerine Bclcdiyecc miisaade edilmi~
tir. 
Y eniden on be§ otobiis i ~letil

mesine miisaade edildi 
Belcdiye, Enciimen kararile Yenima

halle - Biiyiikdere hattmda 5 otobiisiin 
ve Edirnekapt - Cihangir hattmda da 15 
otobiisiin yeniden i§lemesine miisaadc 
edilmi~tir. 

T amir edilecek yo liar halka 
ilin edilecek 

Baz1 kazalann iiniinc g~ilmek iizere 
badema tamir edilecek yollarm tamirdcn 
daha cvvel halka ilan cdilmesi liizumu
Belediye riyaset makammdan aliib -
darlara teblig edilmi§tir. 

V ali ve Emniyet direktorii 
~ehrimize dondiiler 

Vali ve Belediye reisi Lutfi K1rdarla 
Emniyet Dircktorii Sadreddin Aka, diin 
ak§amki vapurla Yalovadan §Chrimize 
donmii~lerdir. 

Belediye, arabalarm kontro
lunu sik la§brmak istiyor 
Belcdiye, Seyriisefer miidiirliigiinc 

gondcrdigi bir tamimde arabalann yal-
mz senclik muaycneye tabi tutulmakla 
iktifa edilmiyerek muhtelif zamanlarda 
ve s1k stk muayene edilmeleri liizumunu 
bildirmistir. 

Belediyede meslek kurslart 
Belcdiyede muhasebe memurlan ic;ir. 

ac;1lan meslek kurslannda tedrisata 1 
temmuzda ba~!Iyacak, m~murlara, be
lediye. haciz, icra muameliih, bclcdiye 
resim ve vergileri hakkmda malumat 
verilP"f"ktir. 

Binal'\r yeni renklere 
boyamyor 

Belcdiycnin lesebbiisile Eminiinii ka
zasi dahilinde 1404 bina yeni renklere 
boyanmi§tir. 

Bcyoglu kazas1 dahilindcki binalarm 
da boyanmas1na devam edilmektedir. 

Diger taraftan Karakiiydeki diikkiin 
<ahibleri de diikkanlanm ayni renge 
hoyamak i~in te§ebbiislere giri§mi§ler -
dir. 

Cumhur Reisimiz 1smet inoniiniin Bugiin Belediyede ekmek i!ini gorii§- beler cereyan ediyor. Filvaki bu muha-
huzurlarile I temmuzda yap1lacak olan mek i~in esash bir toplant1 yapilacakhr. rebeler Man~urya ile Sibirya •ra,ndaki 
biiyiik deniz yan1lanna aid program kat- Bu toplant1ya Belediye lkhsad miidiirii, iki bin kilometre uzunlug1;ndaki hudud 
iyet kesbetmi§itr. Bu yan§larda Miinaka- Belediye isti1are heyetinden Galib Ke- iizerinde degil miinhaman ]aponyanm 
le Yekili Ali <;:etinkaya ile Dahiliye Ve- mali, Operator Emin, eski umumi mii- miittefiki Man~urya imparatorlugu ile 
kili F aik Oztrakm Cumhur Reisimize re- fetti1 Mehmed Ali, ekmek~iler ve pijiri- Sovyet Rusyasmm miittefiki D11 Mogo
fakat edecekleri anla§Ilmaktadn. I ciler cemi~etinden ii~er murahhas i§tirak listan hiikumeti araSindaki hudud iizerm-

Miinakale Vekili Ali <;:etinkaya diin edeceklerd1r. de cereyan ediyor. 
1 temmuz denizcilik bayramile Ortakoy Evvelce de soyledigimiz gibi hu top- Binaenaleyh muhareheler zahirde ,es-
iiniinde yap1lacak deniz yan§lan program lantmm birinci maddesini ekmek~ilerin i- men Japonlarla Ruslar arasmda degil, 
ve hamhklan iizerinde me§gul olmujlur. maliye iicreti olan !56 kuru§un artml- Man~urya ve Dis Mogolistan kuvvetleri 
Bu suretle denizciler bayranu §imdiye maSI hakkmdaki talebler tejkil etmekte- arasmdad1r. Fa kat hakikatte gcrek ] a
kadar goriilmemi1 hir fevkaladelikte ha- dir. lsti§are beyeti bu talebin yersiz oldu- ponyamn gerek Sovyet RusyaSinm teb
mlanmaktadn. gu miitaleasmdad1r. Pi§iriciler de imali- liglerinde muharebelerin Japon ve Sov-

1 temmuzda yaptlacak deniz b•yra- ye ~~in !~yin edilen paramn kafi 0.ldugu yet tayyareleri, tanklan ve askeri kuv· 
m1 o giin sa at 10,40 ta Galatasaraydan f1knnded1Tle~. Bunl.a~dan. ha§ka kimy~- vetleri arasmda cereyan eyledigi kayd ve 
ba§hyacak ve o geceyansma kadar mii- ~~r. Nureddm Mun§IDin h~: rapor verdi- tasrih edilmektedir. 
temadi bir programla kutlulanacaktiT. gm~ ve "~" ra~?rda ekmegm ucuza "sail- MeseHi Sovyet telgraf ajam1 Tass'm; 
Galatasaraydan itibaren tertib edilecek labilecegi mutaleasmda bulundugunu Moskovadan bildirdigi son bir telgrafta 
I b' b"l"k d · ·1·h d b"t" yazmi§llk. Bundan ba1ka Beyo~lu ve «Buir>> golii civarmda altmiS. Japon ta-

ad a~a 'diT 0 u . ketn!IZ. 
5~ a enb'tazi, ut un Kad1koy K1z enstitiileri pastac1hk mual-

emz 1 are ve §IT e ennm za 1 an ve ay- . . d B I d' kib tayyaresinin bir akm yapllg1 ve bun-
falanndan miirekkeb k1t'alar i§tirak ede- hmi E~ad da ekmek. ~akkm a \e ~- lara kar§I elli Sovyet ve Mogol tayyare-

kt. yeye biT rapor vermi~liT. Bu zat ug- sinin de muharebe yapllg"1 ve yirmi he• 
ce "· d'ld'" · k ' 

Merasime sa at 11 de abide iiniinde d~y fiatma "~ir ~u~d~ zaf':"m~ 1 ~.1 1~ - J apon tayyaresinin dii§iiriildiigii kayde-
bayrak ~ekme ve lstiklal mar1ile ba!la- diTdef ek

1 
megm ulgb.aly ~~ 11•0dd~n ~ d u- delmi~tir. Diger taraftan T okyodan bil

nacak ve biitiin vapurlar ii~ defa diidiik ru1 a~ a:ma sail a 1 ecegi .1 13510 a ~~ · dirilen son telgrafta ise Buir golii civa-
1 k L d M '[[• c:: f' b' k zan Ye§Ilkoy Tohum lslah ISiasyonu mu- nnda ]apon ve Sovyet tayyareleri arasm-

~a ara ozan a 1 1 ,.,e m 1ze a - .. .. . .. .. . b " 
d d " k b · h kk T'' k b " duru MITza Gokgolden bu seneki ug- da bir hava muharebesi yapildigt vo dok-" 1g1 a ota) a mm ur ayragma . I A · 
intikalini kutlulayacaklardiT, Bunadn daym gliiten ~aziye~I soru mustur. .ym san sekiz Sovyet tayyaresinin diijiir'.ildii-
sonra abideye ~elenkler konulacak ve zamanSdaffYe,dilkob·y ':.taks~onun1da mudte- gii kaydedilmi1tir. Gerek Mo!kovadan, 

d · ·1 D · T' hasSIS a et e ugun u top anllya a- gerek Tokyodan verilen bu telgraflarda 
gene emzc1 er namma emz !caret o- d'l . . Ek k .1 b "d 1·· 
kulundan bir talebe, deniz ticaret filosu ve~ke ' mijtir.k meld~'-" 'dudg ayd~ ubteun Man~u - Mogol hududund> 1 S mayiS-

. . . . m1 tannm no san o ugu 1 1asm a - tanberi cereyan eden diger muharebelere 
ndamt~a kap~a~. ve .'?akmikstller ~~m1.'yetmk- lunuyorlardi. Bu cihet de ara§hnlmak- aid tebliglerde, bunlann menjei, Sovyet-

en hiT gemt suvanSI nutu ar soy 1yece - d k 
1 d' ;.:ta::..:.;'::.;r·--- ----o-----,.:----,.--- Mogol ve }apon - Man~u as erl karar-
er IT. K OLTOR r~LERI gah! umumileri olarak gosterilmi,tir. 

Ortaki:iyde Yiiksek Deniz Ticaret ':1 
Gerek Man~urya imparatorlugu, ge-

mektebi oniindeki deniz yan1lan saat K M 'f 1 aza aar1 m emur arl rek D11 Mogoliston cumhuriyeti ycni hii-15 te ba1hyacakhr. Bu yan~lann en bii-
1 k · · d 'lk Kaza Maarif memurlan yarm Maarif kumetler olup herbirinin modern askeri yiik hususiyetleri mem e ehm1z e 1 

k k miidiirliihiinde bir toplant1 yaparak te§kilati heniiz iptidai safhada bulundu-defa olarak denizde aya yari§tnin ya- " 
I mekteblere aid muhtelif meseleler hak- gundan bunlara mensub ku,·vetler ciiz'i 

pilmasl ve gene memleketimizde i k de-
fa olarak bir kadmm hakem heyeti ara- kmda konu§acaklardir. bir§eydir. Muharebeleri yapan astl kuv-

Maarif memurlan diin saat 5 te E- vetler, K1Z1lordu ile }apon imparatorlu-
smda yer almaSI olacakhr. · ·· ·· H lk · d · b' t · t mmonu a evm e umum1 1r op,an 1 gu ordusu hava kuvvetleri ve motorlii 

Gece merasimi Ankara radyosunda yaparak, yardtm sandtgmm faaliyetini kit' alandiT. 
denizciler mar!mi miiteakib Munakale geni§letmek iizere tanzim edilen yeni B k d d b . 1 I b" 
Vekaleti miistejaTI N aki Oymen tarafm- nizamnameyi kabul etmi§lerdir. u a ar za'?an an en ~an 1 ve u-• 1 . yiik muharebelenn cereyan eylcmeSI, ]a-
dan verilecek konferansla a~tlacaktiT. Bu Mualhmler , .zm1r, ~~nya ve I ponya ile Sovyetle:in aras•nd~ki s.iyasi 
konferansta kabotaj hakkmm Lozanda ne Ankaraya g1tmek Ishyor la r , miinaseball miitee>SIT etmemes1 bm;ok 
eetin bir miica.de1e ile kazanildigini te- b bd 1 1· H d 1 • Muallimler yard1m cemiyetinin vaz se e en i eri ge 1yor. er1ey en· evve 
barUz. ettirecek.tir. D M I M faaliyeti i9in bir program hazirlad1gmi 1~ ogoliston i e an~urya af3 md ,_ 

Beyo,8lu, EminOnii ve K.ad1koy Hal- yazm1§hk. Bu programa gore, bir de Ka- ki hudud belli degildir. <;:in hakanhg1 za
kevlerinde konferanslar verilirken deniz- radeniz seyahati tertib edilmi§li. mamnda Man~urya ile Mogolistan hirer 
de goriilmemi§ tenvirat yapilacak, do- Muallimler, bu scyahat i9in 37 lir• eyalet olup aralanndaki hudud degijmez 
nanm11 seyyar renkli fiskiyeli su dubala- masraf almmakla beraber hi~ de istifa- bir §ekilde tespit edilmrmi§li. 
n, halo verilecek olan Ege vapuru ve di- deli olmiyacagml, ~iinkii on giin gibi ldari ihtiyaclara gore bu eyaletlerin SI-

ger merakib Ortakoy i:iniinde toplana- k1sa bir miiddet iGin limanlarda ancak 
birka~ saat kalabileceklerini ileri siir _ nm ileri geri degi§tirildiginden ortada sa-

caklardiT. "'irketi Hayriye ve Denizyol· b' b' b I B' 1 h h "' mii§ler, buna mukabil tzmir, Konya, It Ir§ey u unmuyor_ maena ey e.r 
Ian vapurlan da halk! hamilen O rtako- Ankara gibi her cihettcn ehemmiyeti o- iki larafm elinde ihticaca S>lih vesikalar 
ye geleceklerdir. Ian §ehirlerimizdc seyahat yapmay1 ve yoklur. Miinazaah arazi iizerinde yapi

Gece eglenceleri tam geceyansma ka- her §ehirde birka9 giin kalarak tctkikat- Ian musademelerin resmi harb saytlma-
dar devam edecektir. ta bulunmay1 istemi§lerdir. masmm bir sebebi de budur. Eger mu

MOTEFERRIK Talebelerin miizeleri gezme- harebeler kat'i surette laayyiin eden Si-
leri mecburi tutula cak birya - Man~urya hududlan iizerinde ce

T erbiyevi filimler crekmek ii
zere bir Amerikan §irketi 

Tiirkiyeye geliyor 
Amerikan Thav filim firmaSI tarafm

dan Amerikada tcdrisi mahiyette filin•
ler 9evrilmek iizere Amerika Birle§ik 
Devletler Maarif Nezareti hesabma bir 
seyahat tertib edilmi§tir. Parisien ba§ -
laYJp Hindistana kadar devam etmek il
zere tertib edilen bu seyahatte her mem
lekctin biitiin hususiyctlerini gosteren 
filimler 9evrilecektir. Bu filimler ara
smda bilhassa modern Tiirkiyeye biiyiik 
bir ycr verilmi§tir. 

Heyct, bugi.inlerde §ehrimizc gelecek 
ve cvveHi §ehrimizdc filim ~evirdikten 
sonra Yalova, Bursa, Kemalpaja, Bah
kesir, Edremid , Bilecik, Eski§chir, Sivri
hisar, Mihah9~1k, Beypazan, Ankara, 
Kir§ehir, Kayseri, Nigde, lliuki§la ve A
danaya gidccekler ve oradan Hataya ge-
9eceklerdir. 

Maarif Vekaleti, mckteb talebclerinin 
miizelerden daha esasll bir §ekilde isti
fade etmcleri i9in yeni bir karar ver -
mi~tir. Bu karara gore, her mekteb, 
haftanm muayyen giinlerindc bir mii -
zeyi ziyaret cdccek ve orada muallim
lcr tarafmdan ders mahiyctinde izahut 
verilccektir. Bunun i~in miizeler idaresi 
dcrs senesi ba~mdan itibaren tatbik e
dilmck iizere bir program hazir!Iyacak, 
her miizcde talebe ziyaret giinlermi 10s
pit edccektir. 

-·-·~ 
Bir otomobil bir I<Ocugu 

ba§mdan yaralad1 
Dikran ad1nda birinin idaresindcki hu

susi otomobil, bu sabah Taksimdc kar
§Idan kar~tya ge9mek istiycn Zaven a
dmda bir ~ocuga 9arparak bajmdan agtr 
surette yaralam1~hr. 
Su~lu Dikran yakalanmt~, yaras1 tch

likeli olan Zaven hastancde tedavi alh-
na ahnm1~hr. 

reyan eyleseydi tabiatile derhal ~ok va
him avakih dogururdu. 

] apon ve Rus kuvvetleri araSindaki 
muharebelere sahne olan Bun golii hava
lisi sevkulcen noktasmdan 1arki Asyamn 
en miihim noktaSidir. (:iinkii buradan 
J aponlar Orhun nehri boyunca Ba} kal 
goliiniin cenubuna kolayca taarruz ed1p 
buradaki Siherya demiryolunun tiinelleri
ni tahrib ederek Uzak~arktaki hiitiin Sov· 
yet memleketlerini tecrid edebilirler. 0 
zaman bu yerler kendiliginden sukul ede· 
bilir. 

$imdi Sovyetler Japonlann bu miihim 
noktada neler yapllklarim ogrenmege hii· 
yiik ehemmiyet veriyorlar. J aponlar dnh' 
Sovyetlerin buradaki miidafaa hamhkla· 
TID! yakmdan ogrenmek istiyorlar. B. 
mt ksadla iki laraf da biiyiik kuvvetb J, 
cebri istik~af yaptyorlar. Ortada h~kiki 
harb yoktur. Fakat kat'i harekel ve har~ 
i~in nihai hnmhk vardir. 

) 
Muharrem Feyzi TOGA Y ---( ~i~Ii santrahnm kablosu 

~___:. _____ _ 
denize indirildi 

~i51i santraltn1n kablosu denize indirilirkcn 

Yeni kurulan $isli santrah icin istanbul tarafile bu yeni santral arasmda 
muvasal 'Vi temir. i~in Telefon idaresi 700 metrelik yeni bir kabloyu diin 
denize indirmi& ve kablo aksama kadar tamamen ahlmi~tlf. Yeni kablo 
Unkapam ile AZ>hkap1 arasmda konulmakla beraber yeni Atatilrk kopriisii 
dubalanna ac;1ktan dola&tmlmi&hr. 

Oskiidar tramvaylar1 yeni 
m iidiir ii 

Dcvlct Denizyollan umum miidiirlii -
giine tayin edilen ibrahim Kemal eski 
vazifesi alan tl'skiidar tramvaylan i~let· 
me umum miidiirlii~iinden 1 temmuzda 
aynlacak ve mezkur vazifcyi ayni ta 
rihten itibarcn de Feridun :Manyas idare 
edecektir. 

Oskiidar Beled iye muhasc· 
becisi oldii 

tl'skiidar Belediye muhascbrcisi Rd1k 
cvindc iilii olarak bulunmu~tur, Tahki -
kat yapiimaktadir. 

Nlishas1 5 kurustur 

Abone c:eraiti I T~r~ivo 
'f r ICin 

Senclik 
Altl av hk 
tlc avhk 
Bir aybk 

14UU Kr. 
75U • 
400 • 
150 • 

llarie 
icin 

271JU Kr. 
t 4aO • 
8110 • 
~okhu 
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Bitaraflzk kanunu 
Am erika Meb'usan meclisi, kanunun 

miizakeresine diin baslad1 
' 

Hadlseler aras~nda 

Hayat sahas1 

N edir bu hayat sahas1? Goren, 
bilen, ~akan varsa liitfen ba
na da anlatsm. Mihverin ga· 

zetelerindeki tariflerden, hele bunla
rm terciimelerinin terciimesinden bir 
mana ~1karrnak miimkiin degil. Ha.
yat sahas1, i~ine sahibinden ba~kas•· 
nm eli girmiyen bir pantalon cebi mi
dir? Biitiin emniyet ve is tis mar §Brt-

Vajington 28 (a.a.) - Meb'usan 4 - E&yalar Arnerikadan ihrac edil- larma gore hududlan ~izilmi§ bi1· nevi 
meclisi, Hariciye encumeni tarafmdan meden evvel tasarruf .enedleri ecnebiler maliki.ne mi, <;iftlilc mi? l~inde mih
tevdi edilen bitarafhk kanunu projesmiil nam1na devrediiecektir. vere yan bakan gozlerin kur§unla de-
muzakeresine ba&lanmi&hr. 5 _ Reisicumhur muhariblerin ihti • linecegi bir dehtet sahas1 m1, nedir? 

Proiede derpi1 edilen noktalar junlar- yaclan i(in toplanacak iane miktarlanni lki §Iktan biri: Bu, ya bir miidafaa, 
d!T: ne1redecektir. yahud da istismar ve istili. sahas1d1r. 

1 - Harb zuhurunda «A - ·er1'kanm Birincisinin manas1 yok; ikincisi i3e, """" 6 - Bitarafhk kanunu, Cenubi Arne· Af 'k 
emniyetin1' veya sulhu muhafaza etmek, k h b I bal gibi, miistemleke tipinin, rt a-ri a cumhuriyetleri akkmda tat ik edi • h 1 
Yahud da Amerika vatanda•larmm ha • hlardan ve Asyahlardan da a ~uur u 

' miyecektir. 'II I · 
Yatmi korumak» ic;in liizum goruldugu ve uyamk baz• Avrupa m1 et erme 

Kanun, silah ihracah musaadenamele· · od I' takdirde Reisicumhur, muharib devletle- yutturulmak istenen yem m e '· 
rinin istihsali ic;in mer'i olan nizamname-

rin kimler oldugunu tayin edecektir. Miidafaa sahas1 §Unun i<;in mana-
Jeri teyid edecektir. 2 - 0 andan itibaren Arnerika va· 51z ki, i~ine giren milletleri mihver 

tandaslanmn o devletlere aid vapurlarda "( eni metinde kanun, muhariblere. her cenablarmtn bek<;isi vaziyetine soku-
seyahat etmeleri menedilecektir. nevi esya, cepane ve harb malzemeSI sa- Biyolo ji soyler ki bir dirinin kud-

t I .. d t k d' yor. 
3 - Muharib devletlerin kimler ol • 1 masma mu.aa e e me te IT. re ti, verebilecegi ziyan n ispetin dedir. 

dui!u ilan edilmesini miiteak1b bu dev • Bitarallzk kanununun miizakereleri , Milletler i~in de oyle. Zarar verme 
letlerin hukumetl'fine kredi a~Ilma<I ve· Va§ington 28 (a.a.) - Bitarafbk kabiliyetinden t ecrid ed ilmit bir 
ya bunlarla esham ve tahvilat ahm sal!m kanununun tadili hakkmda yapdan ilk memleket, olii degilse esir, esir de
muameleleri yapilmaSI menedilecektir. gun muzakereleri az hararetli olmu§, yal- gilse bir yar1 bu~uk miistemlekedir. 
Y almz bu hiikfunetlere kisa vadeli tiearet mz projeyi viicude getiren Bloom ile ii~ Kendisini genit bir hayat sahas• i<;in· 
kredileri a(Iiabilecektir ki bunlar da her cumhuriyetc;i siiz almi&IIr. Corbett Fish de miidafaa et mek istiyen memleket, 
uc; ayda bir Reisicumhur tarafmdan ilan projenin aleyhinde bulunmu&tur. hududlarm• o saba kadar genitlet· 
edilecektir. Kanuna mui(ayir hareket Meclis bugiin, tadil tekliflerile esas mek h1rsuu ili.n etmit olur : <;iinkii 
edenlere 50,000 doldr para cezaSI veya kanun hakkmda reye muracaatten once, miidafaa milli hududu &§bgt zaman 
hapis cezaSI verilebilecektir. miizakereye devam edecektir. tecaviiz batlar. 
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Rumen Basvekili 4000 Alman zabiti daki m iistemteke modellerinin bir te-
, ki.miiliinden b8§ka bir§ey degilse, 

b• t k I d• D • • • yen ilik yalmz admdad1r. A vrupada Jr nu U SOY e I anz1ge g1ttJ kendilerine terefli bir tarih yapmlf 

«Biz, her tiirlii i' birligini 
kabul edecegiz · 

Biikre~ 28 (a. a.) - BaFckil Calinesco 
bugiin meb'usan meclisinde beyanatta 
bulunarak Rumanyanm entema;yonal 
vaziyetini tasrih etmi~tir. 

Calineseo, Rumanyamn hi~ kimseden 
hic;bir ~ey istemedigini ve fakat bugiin 
elde bulundurdugunu tamam'~~ muha 
fazaya kat'iyyen azmetmi~ oldvgunu 
soylemi~ ve demi§tir ki: 
.- Her nereden gelirse gelsin, i• bir

ligi tekliflerini Rumanya memnuniyet
le kabul edecektir. Alman - Rume11 ti 
caret anla§masim i§te bu suretle tefsir 
etmek laztmd•r .• 

Calincseo, mill! miidafaadan bahsede
rek son iic; ay ic;inde ecnebi memlcketle
re 26 milyar leylik harb te~hizati sipari~i 
verildigini bildirdikten sonra ekalliyet
ler meselesinin miinhaSiran dahiii bir 
mP.scle oldugunda 1srar etmi~ VP. bu me
selenin iktlsadi, i9timai ve harsi saha -
Jarda baz• ISlahat ile halledil~ccgini bil
di.rmi~tir 

M assigli Biikref'le 
Bukre~ 28 (a.a.) - Parise gitmekte o

lan Fransamn Ankara biiyiik el~isi Mas
sigH. Biikre~e gelmi~tir. Bu ai<0nm Ha • 
ricive Naz1n Gafenko ile giirU~~cektir. 

lngiliz K rah Mllllr V eliahdini 
kabul etti 

Londra 28 (a. a.) - MISIT P rensi 
M •hmed Ali bugun Buckingham sara 
y:nda Kral tarafmdan kabul edilmi!tir. 

Munr - Rumanya ikttsadi 
miizakereleri 

Biikrej 28 (a.a.) - Rador AjanSI 
bildiriyor: MISlr Hariciye Nazm Y~hy~ 
Pa1anm Rum<. yayJ resmen ziyareh, 1k1 
memleketi birb~one baghyan samimi dost
lugun mu~ahed<si i~in yeni bir fiTSal tej· 
kil eylemi§tir. 

Bu zabitler, goniilJii 
te,kilatma girecekler 
Londra 28 (Hususi) - Val'§ovadan 

bildiri!digine gore, Danzig goniillii te§· 
ki!atma girmek iizere 4000 Alman za'>iti 
~ark! Prusyadan Danzig'e gi.rmi§hr. 

Danzig polisine gaz maskeleri dagthl
mJ~ ve Alman muallimlerine yaz tati • 
Iinde serbest §ehirden aynlmama!an 
emredilmi~tir. 

Goring, Memel'e gidiyor 
Var§ova 28 (a.a.) - Kurjer Warsavski 

gazetesine giire, Giiring'in liman tahki
kattm kontrol i~in yakmda Memel'e ge
lecegi hakkmda mezkur §ebirde §•yialar 
dola§maktadir. 

Gazete an§lustanberi Memel'de ha • 
yatm hakiki bi.r durgunluga ugrad1grm, 
koyliilerin her koyde pek a§agi seviye -
de tespit edilmi, olan fiatlar iizerind•n 
yiyecek maddeleri ahm sahmm1 kontml 
eden hususi ajanlann himayesinde lm • 
lundugunu yaz1yor. t§~i ve memurlann 
iieretleri ~ok azalblmi~ ve turizm ha • 
reketi durmu§tur. Memleketin i~ tara • 
file aHikas1 kesilmi~ olan limandan giden 
gelen vapur yok gibidir. 

Gazete ilave ediyor: 
cA!manyaya iltihakm ncreye miincer 

oldugunu giirmck Danzigliler i~in fay· 
dah olur .• 

Alman • Leh hududundaki vaziyet 
Var§OVa 28 (a.a.) - He! yar1m adas1 

yakmlarmda bir Alman tayyares:nin 
dii~ii.riildiigii hakkmdaki haber bugiin 
hi9bir Var~va gazetesinde <;Ikmam"br. 
Haber, Danzig'de yalanlanmi§ vc Leh 
kaynaklanndan da heniiz teyid edilrr.e -
mi§tir. 

!yi malumat alan mahfi!ler biiylc bir 
hadiseden haberdar olmadiklanni ve ia
kat hudud bolgesinde Alman tay_yare • 
lerinin Leh hududlarim birc;ok defalar 
gectiklP•ini bildiriyorlar. 

Rumanya ve Bulgaristan 
Tiirkleri i~in lzmirde 

evler haz1rlamyor 

Yahya Pajamn Ba1vekil Calinesco, 
Hariciye Nazm Gafenko ve diger huku· 
met azasile yap1Ig1 gorujmeler esna;mda, 
iki memleket arasmda mevcud muhnn 
ekonomik miina>ebetleri bir kat dah~ lzmir 28 (a.a. ) - Bu sene R um an· 
fazlalaji!Tatak iki memleket arasmd~k~ ya ve Bulgaristandan m em leketimize ge· 
dostlugu inki,af ettirmek hususun~a. 1k1 lecek olanlardan U rl ada i,kan edilecek 
tarafm kat'i azmi kendisini giistermt~l!r. olanlar ic;in yap1lacak olan I 00 ev eksilt-

«lngiltere, Almanyaya meye konmujtur. 
dii§man degildir» Bunlann in1aa1I bittikten osnra Alia-

ga nahiyesinde de gi:i<;m en eYieri :n1a et-
Londra 28 (Hususi) - 1935 tarihli tirilecekti r. 

ln~iliz - ~!man ~eniz anla~a51~10 feshi ln g-iliz tayyareleri 
mun85ebetile. b.ugun Londrada b1r muhll· y . d 
ra ne1redilrni!hr. Muhtua, anla,manm unan1stan a 
f~•hini icab ettiren Alman iddialanm ka·i A tina 28 (a.a. ) - D iirt Ingiliz as -
milen reddetmekte ve ~unlan bildirmekte· keri deniz tayyaresi Aargostoli limam nda 
dir: deni7e inmi,tir. 

<<- 1ngiltere, Almanyaya dii&ma n Bir ltalyan polis heyeti 
degildir. Ingiltere yalmz Almanya tara· Belgradda 
fmdan diger bir memlekete kar~I bir te-
cavuz vaki olduiiu takdirde A lmanyaya Belgrad 28 (a.a. ) - I talyan polis 
diisman olabilir. Nitekim muhtelif mem· tejkila l! 1efi ayandan Bocchini'nin riyase
leketlere verdigimiz garantiler m unhaSI· tinde bir polis heyeti, Yugoslav polis §ef· 
ran Almanya tarafmdan bir tecaviiz vu· lerinin ge<;en sene halyaya yaphklan zi
ku buldugu takdirde mevkii mer'iyete gi- yareti iade etmek uzere dun Belgrada 
rccektir.» gelmi§ti r. 

Hayfa da bir cinayet ltalyan ordusunun 
Hayfa 28 (a.a.) - Kudiis miilt;isiiniin manevralan 

rnuanzlanndan bir Arab lideri, Nas1rada R oma 28 (a. a. ) _ Buyuk ftalyan 
~ahanca ile iildiiriilmii~tii.r. Kendi;;ine re-
fakat eden bir tngiliz polisi de :i~Jr su- manevrala n P o vadisinde 3 agustosta baj
•ette yaralanm1§hr. Maamafih polis me· hyacak ve 7 agustosta bitecektir. 
muru miitecavizlerden birini iildiironii~- M anevralann sonunda h alya K rah 
~ur. kitaati telti1 edecektir. 

m illetlerden hic;biri bu tabirin kapa· 
mna d iitmiyeceklerdir. 

Bir t ek namuslu tarif kahyor: Ha
yat sahas1, miisavi §artlarla birbirle
rinin emniyetini ve menfaatini gaze
ten milletlerin tesaniid sahas•du. A · 
ralarmda kBA'§thkh yard1m ve teca
viizsiizliik anla§mast yapilrmthr. 0 
zam an da buna «dostluk sahasn>, 
«tesaniid sahasm, «antant sahasm 
gibi, ac;1k izahm a diplomasi tarihinde 
kolayca tesadiif edilebilecek isirnler 
verilebilirdi. «Hayati • vital» denince 
kartihk prensipi ortadan kalk1yor, 
yalmz mihverin h ayah murad edil
m i§ olu yor ve bu saha, ic;ine giren 
milletler ic;in bir «oliim sahasm halini 
ahyor. Hele <;eko-Siovakya ve Ar
navudluk misallerinden sonra. 

H ayat sahasmdan m aksad, bir 
dostluk, tesaniid, anla§ma, uzlll§ma, 
fil i.n, falan sahast ise, bu iyi n iyeti 
gozoniine koymak ic;in, o karanhk 
tabire k1ymakla i§e baalamak ister. 
V eli.kin, totaliter day1lann ne sozle
rinde, ne jestlerinde heniiz bOyle bir 
niyetin sam im i belirt ilerini go rmii§ 
degiliz. 

PEYAMI SAFA 

Sa tie • • 
1$1 

Gayrimevkuflar hakkm
da Miiddeiumumiligin 

itiraz1 reddedildi 
Sa tie binasma aid tahkikat sur' atle de

vam etmektedir. 
Satie 1irketinde evvelki ak1am bir ara· 

rna yapilmtj, luzumlu gorulen baz1 evrak 
muddeiumumilige getirilerek dorduncu 
sorgu hakimiligine teslim edilmiltir. 

Miiddeiumumilik, dorduncu sorgu ha
kimligi tarafmdan ~ahin Giray, Ziya 

T aner ve Sedad Odiil hakkmda tahki • 
katm gavrimevkuf olarak devam edil:nesi 
hakkm·d ~ki verdigi karara itiraz etmi~ti. 
Ag1rceza mahkemesi, muddeiumumiiigin 
bu husustaki itirazmi rrddetmi. tir. 

DorduncU sorgu hakimligi diin de 
15 e yakm ~ahidin ifadelerini dinlemijiir. 
~ahidler meyanmda Devlet Limanlan U· 

mum mudur muavini Hamid Saracoglu, 

Satie 1irketi mudiirlerinden Lazyan, Do
lakova, Denizbank materyel 1efi Ibrahim 
Burak, i stanbul Naha mudiiru Bedri, 
S ahibinin Sesi mues•.-esi memurlanndan 
Norberjur ve bali tasliyedeki E lektrik 
1irketi memurlarmdan Jan bulunmakta 
idi. 

D ordiincu sorgu hakimligi, evrak uze -
rindeki tetkikahm bitirmek iizeredir. Ev
rakin bir iki gun irinde ag!Tcezaya gon • 

derilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Bugii n de ba71 1ahidlerin ifadelerine 

muracaat edilecektir. 

Sa§ a Gitri akademi azast oldu 
Paris 28 (a.a.) - Muharri.r ve aktor 

Sacha Guitry, Goncourt akademisine in
tihab edilmi~tir. ikinci kurda intihab e· 
dilen mumaileyh IT''1nckkid Andre B<lly
nin a!mi§ oldugu bi• rcye kar§I 7 rey al 
IDI§(Ir. 

Sacha Guitry, 26 martta vefat elm'~ o
lan Pol Neveux've halcf olmaktad1r. 

················· ............................................... . 
1 Cemiyet Etudleri ................................................................ 

F ransada radikalizm 
Bu sene i~inde, F ransiZ sosyalist fiTka

smm muhtelif hiziblere aynlmaSina, ide • 
oloji ve Simf vahdetsizliginin neticesi olan 
bir buhrana diijmesine 1ahid olduk. Ayn: 
zamanda radikal - sosyalist f1rkanm kuv
vetlenmesi, hatta F ransaya has bir nevi 
muvakkat -adeta parhmanter diyecegimiz
bir diktatiirliik tesis eylemesi hadisesi kar
mmda kald1k. 1936 da «Halk cephe•i>> 
ismi altmda, komunistlerin de dahil oldu
gu geni1 bir cephe te&kil eden bu iki fir
kadan birinin buhramm, digerinin zaleri
ni naSI! izah etmeli? F1rka hareketlerini, 
istinad ettikleri Simf jeniyetlerindeki isti -
haleler ev temayiillerle, izahtan pek ho1· 
lanan realist bir sosyoloji i~in bu sua! in ce
vab, ~ok giic; degildir. Son zamanlarda, 
harici siyasetin mu!Jhanisindeki igrilme ve 
yukselmelerin de tesirile, vaziyeti kuvnt· 
lenen radikal - sosyalist fiTkasmm §efleri 
ve mutefekkirleri fmat du~tukc;e bu zafe· 
re i1aret etmektedirler. FITka 1ef ve mu· 
messillerinin bizce pek ehemmiyeti olm1 -
yan i§aretlerini bir tarafa buakarak radi
kal • sosyalist miitefekkir ve sosyologlann 
dii§iincelerinden birkac;ma temas etmegi 
faydaSiz bulmuyoruz. 

Bugiinkii F ranSiz f1rkalarmm te&ekkiil 
itibarile ilk ba,langiCim tejkil eden 18i 1 
del:i <<Cumhuriyet~i f1rka» bilahare Icgil
tereden gelen «radikah> kelimesini, daha 
sonra 1880 de de «sosyalisb> Sifahm be
nimsemi§ti. Fa kat zaman, bu «radikal» 
kelimesine sonradan ba§ka mana verdi: 
<;:iinku 1900 den sonra sol bak1mmdan a
sii radikalizm, sosyalistlere, 1919 tlan 
sonra da komunistlere gec;tigi halde, ade
ta «mutedih> manaSim alan bir «radikah> 
tabiri, arhk siyasi bir Ishlah halinde radi
kal • sosyalistlerin adm1 te1kil etmekte de
vam etti. 0 kadar ki bugiin radikal denin
ce akla gelen fiTka, hakikatte telakki iti
barile radikal degil, bilakis mutedil b;r 
fiTka tipidir. Fnkanm liderlerinden Mau· 
rice Sarraut'nun 1927 de Revue de Pa
ris' de nejretigi bir tetkikte dedigi gibi: 
«Sosyalistler, cemiyeti bir biiyucii deiine

gile degi§tirmek sevdasmda iken, radikal
ler, bilakis terakkinin daima ag1r oldugu· 
nu giiziinune ahrlar. Sosyalistler ecirligin 
ilgaSim rasgele isterken radikaller, istihsa
lin idaresine ve karma amelenin i1tirakini 
temin edecek bir seri JS!ahatla bu i1in ag!T 
agiT bajan!abilecegi k.anaatindedirler.» 

Fa kat bu itidalci seciyeyi Archimbaud
nun son ~Ikan bir eserinde oldugu kadar 
hic;bir yerde guzel ve etrafh tasvir edilmi1 
giirmiiyoruz. Bu radikal - sosyalist mut'
fekkire gore radikalizm, F ransiZ seciyesi
nin ta kendisidir. <;unkii radikal du§iinen 
bir kimse «hadisatm cereyamna z1d hi(bir 
jey diijunmez.>> Bu ise akli selimle mU
cehhez F ranSIZm ezeli manhgmi lejkil 
etmektedir. 

Bir Turk i~in fazlaca gururlu ve sub
jektif olan bu gibi hiikiimleri bir tarafa 
bnakarak FransiZ radikalizminin bugun 
gerek dahili siyasette, gerek harici siya -
sette kazand1g1 itiban ve elde ettigi meY
kii izah etmek istedigimiz takdirde kar!I
miza radikal • sosyalist fnkasmm istinad 
ettigi i~timai &~mfm vahdeti ~Il:Iyor. Bu 
Simf, «orta>> Sifah ile yadedilen i~timai 
zumre ve tabakalarm yekununu tejkil e· 
der. Bir muellife gore o, <<tasarruf, nizam, 
c;ah§ma zihniyetine malik insan!ann topu

na birden>> verilen isimdir. Bu zihniyeti 
kimlerde goruyoruz? Evvela kiic;iik za
naat erbab1, umumiyetle tuccarlar, kii~iik 
irad sahibleri, sonra fikir hurriyetlerini 
satmakslZln ~ah1an serbest meslek erbab1, 
ihtiyat ak~esi bulunan ve sendikalara bag
h olm1yan memurlar, nihayet bir dereceye 
kadar, bilhasas sosyalist ve komiinist ide
~lojileri kendi mUlkiyet ve toprak endi~e
leri i~in hayul, saymtyan koylu tabakas1 
ilah .. seciyelerini gosterdigimiz zihniyeti 

lalimaktadirlar. Bunlar, Karl Marx'm 
lisanile, ne istihsal vaSitalarma malik olan· 
Jar, ne de onlardan busbutiin mahrum bu
lunanlardn. Hakikatte «orta ""'f>>, 
marxistlerin, tahayyul ettikleri iitopya'mn 
tahakkukuna engel olan ve her pahaya 
kalkmaSI elzem bulunan zumrelerin mec· 
muudur. 

~imdi radikalizmin neden muzaffer ol
du/i:un'tl siiyliyebiliriz. 1936 da sol firka
larla elele vermek, bir kiSim Sinai mues
se•elerin millilestirilmesi, (ahsma 5aatleri
nin azalhlmaSI, bilha<Sa klerikol, fa~ist, 
ve sag zihniyetlerin ba1 kaldm§Intn onlen
mesi i~in elzemdi. Fa kat bir miiddet i~ 
beraberligi yapl!ktan ve bu gayeler kiSmen 
elde edildikten •onra «Halk cephesi» nde 
durulamazd1. Neden? Cunku ahlan sos
yalist~e adtmlar, sermayeyi iirkutmege 
ba,lami§II. Urkutulen <ermaye i<e, sosya
F•tlerin zannettijli ve komiinistlerin hav • 
kud1g1 gibi, bUyiik kapitalistlerin elinde 
degildir. Hakikatte sermaye, daha ziyade 
vukanda kimlerden tejekkiil etti~ini siiy
ledigimiz, orta s1mfm mUtevazi biriktir • 
melerinden vucude gelmistir. Demek olu
vor ki «Halk cephesi» nde a"l ,ollarla 
birle§en radibller, doktrinleri icab1 ola-

Yazan: ZIY A EDDIN FAHRI 

rak, orta Sinifi du§unmek i~in bir an te • 
vakkuf ettiler. Bu tevakkuf, Halk cephe
sinin tedrid kmlmaSI demekti. Radika
!izm, zahiren kapitalistin elinde bulunan, 
hakikatte biitiin bir orta Simfm almteri be-
deli ve tasarruf. nizam sevgisinin eseri o
lan sermayeye biisbiitun lakayd kalamaz· 
d1. Zaten sermaye, yava§ yava§ memleke
ti terketmege de bajlamijh. N ihayet ha-

rici siyasetin ibresinde giiriilen ve mi:Ii 
mudafaa sebeblerini du1undurten sarsmh 
da, muhtelif saiklerle, orta SIOifi himaye 
;§ini kendiliginden mecburi k1hyordu. htc 

gec;en senedenberi F ranSIZ radikalizminin 
kuvvetlenmege baslamaSim icab ettirrn 
Simfi vaziyet bundan ibarettir. 

Bir kiSim sol mUtefekkirler, F rans1z ra
dikallerini prensip•izlikle itham ederler. 
Ni(in? Ciinkii radikaller vakit vakit sag 

ve sol hrkalarla birle,irler, zaman zaman 
dahil olduklan fuka ve cephe anla~malan· 
ni terkederler. Bu hal, yekden bir prensip
sizlik gibi goriinur. Fakat yakmdan tetkik 
olunursa bu prensipsizligin kendisinin bir 
prensip te,kil ettigi anlasdacaktit. <;:unkii 
radikalizm, ne sag gibi tebellur etmi~. mu
ayyen hallerin muhafazaSI esaSini, ne de 
sol gibi ileride tahakkuk edecek muht,mel 
hailer pe§inde ko§ulmaSI fikrini guder. 
Radikalizmin gozonunde tuttugu §eniyet 

bir radikal sosyologun tabirile, «istihale 
halinde olan i.;timai 1eniyet» tir. Bu !<
niyet, bir gun sag unsurlarla elbirligi edil
mesini emredebilir: 0 zaman radikaller, 
bir kiSim saglarla birle,mekte mahzur 
gormezler. Ayni jeniyet bir ba§ka zaman 
sol unsurlarla i1 beraberligi yapilmasmi 
tel kin eyliyebilir: 0 vakil de radikaller, 
sollarla, hatta en uc sollarla, yani komu· 

nistlerle bile birlejirler. Gaye, istihale 
halinde olan «i~timai jeniyel>> in istihale· 
sini kolaylajl!rmakhr. Butun mesele radi
kallerin, vakit vakit saglan v~ sollan, 
kendi siyasi gayeleri ic;in adeta istismar 
etmelerinde toplanmaktadir. 

Radikallerin, sosyalistlerin, komunist
lerin viicude getirdigi, «Halk cephesi» 
nin, gec;enlerde kmldigi malumdur. Bir 
defa komiinistler cepheden tamamile ay
nlmislardu. Sosyalistlerle radikallerin 
baghhg1 ise pek ciddi ve devamh degildir. 
Zaten radikaller boyle bir bagllhg• I~ • 
z1m gelen ehemmiyeti de atfetmemekte • 
dirler: Parlamentonun talik1, fevkalade 
salahiyetlerin almmaSI, milli miidafaa sa· 
nayiile alakadar muesseseler ic;in kJTk saat 
~ah1ma prensipinin bozulmaSI... gibi icra· 
at sosyalistlere ragmen cereyan etmekte • 
dir. Buna mukabil, «Halk cephesi» siya· 
setinin neticesinde memleketi terkeden ser· 
maye, yeniden F ransaya donuyor: Radi
kal • sosyalist' kabinenin yapiigi milli mu
dafaa istikrazi, beklendiginden ~ok fazla 
ragbet gormekte, yakla§an intihab zama • 
mnm icabmda radikal • soyaslistlerce Ia· 
lik1 imkanlan bile arajl!nlmaktadJT. Bu 

gunku vaziyette denebilir ki radikal • sos· 
yalist f1rka, adeta bir memleket fiTkasi ha
lini almJ§hr. Bu muzaffer vaziyetin daha 
nekadar devam edebilecegi noktasmi, 
F ransaya aid i~tim«i realitelerin izah1m 
a&an bir cemiyet felsefesi ne b1rakahm ve 
yalmz jU noktaya i1aretle iktifa edelirn: 
F nnSiz radikal • sosyalistleri, prensipleri 
kendi doktrinlerinde tecessum eden ve ya· 
Sivan F ranSiz Ihtilalinin 1939 senesine 
is~bet eyliyen 150 nci yildiinumile, iako
benizmin devam1 addettikleri radikal fir
kanm boyle bir y1ldonumiinde iktisab et· 
tigi siyasi kudret ve faikiyeti karsiia§IIT • 
maktan ve mukayese etmekten derin ve 
tarihi bir haz duymaktad!Tiar. 

Dr. Ziyaeddin FAHRI 

Tiirk- Frans1z 

ticaret anlasmas1 
' 

Heyet yarm Ankaradan 
gelecek ve cumartesiye 
Parise hareket edecek 

F ransa ile aram1zda yap1lacak yeni 
ticaret ve klering anla§m asmm Pariste 
yaptlacak muzakerelerinde hukumetimizi 
temsil edecek heyet yarm sabah 1ehrimi· 
ze gelecektir. 

Heyetimiz Ticaret V eka1.eti muste§a· 
n Halid N azm inin riyaseti al tmda, DI! 
Ticaret Umum mudur m uavini Celal, 
mujavirlerden Zeki Z eybekoglu. Mer
kez BankaSJ miifettijlerinden Adnan, 
Hariciye jUbe mudu,Ierinden Fikret 
Gundoganc1dan murekkebdir. P aris tica
ret atajemiz M umtaz R ek de heyete il
tihak edecektir. 

Heyet yann ve cum artesi gu nu ihracat 
ve ithalat tacirlerile tem asla: yapllktan 
sonra cumartesi ak,am i P arise m utevec
cihen hare~~ edecekti r. 
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Harb tehlikesi 
(;ur~il miihim bir 

nutuk soyiedi 

«Gerginlik bu aylarda 
son haddine varacakbr» 

M. Cur~il 

Londra 28 (a.a.) -Winston Churchill, 
bir nutuk i.rad ederek ezeiimle, temmuz, 
agustos ve eyhil aylanmn Avrupa:lakl 
gerginligin son haddine varacag1 aybr o
larak telakki edilmesi laz1m gelmekt..- o1. 
dugunu beyan etmi§tir. 

Hatib, ge~en seneki vaziyetle bu se • 
neki vaziyet arasmda biiyiik bir her. -
zerlik bulundugunu, yalmz bu sene geri 
c;ekilmek yollan bulunmamak g1bi fa:k 
mevcud oldugunu siiylerni§tir. 

Hatib, §U suretle devam etm~tir: 
c- Harb olacakhr, diyemem. Ancak 

sadece Almanyanm hazirhklarma ve 
Alman hiikfunetinin kontrolu alhnda 
bulunan Aiman gazetelerinin edasu•~ ve 
nazi liderlerinin nutuklarma bak:!acak 
olursa, ancak &§aitJdaki netice istihrac 
olunabi!ir: En ki:itii §ey, vukua gclecek, 
hem de pek yakmda vukua gelecel< .. 

Hitler'e, memleketini miith~ bir me9· 
hule atmadan evvel iyice dii§iinmesini 
siiylemek isterdim. Hitleri, 1ngiliz im • 
parator!ugunun sabn tiikenmi§ o!Jugu
na ikna edebilmek isterdim.• 

Bir ka~ak~I 
hakkmdaki 

,ebekesi 
tahkikat 

Bundan bir miiddet evvel Istanbul 
Gum ruk Ba,mudurliigune c;ok muhim 
bir ka~akc;1hk ihbarmda bulunulmuj ve 
derhal i1e vaz'tyed eden gumruk idaresi 
kac;ak •tya bulunan birc;ok depolan mu· 
hiirlemi§, kac;ak mallar mu•adere edil
mij ve gumruk mufettijlerinden Zeki 
t•hkilcata ba~ami§h. T ophanedeki Ford 
fabrikasmin bulundugu serbest mmtaka· 
da Ford ambar memuru ile gumruk me· 
murunun da musamahasile hurda ejya 
m eyanmda yeni otomobil aksammm c;I· 
kanJm aSI jekJinde yap1Jan ve uc; yuz bin 
lirahk kadar tahmin olunan bu buyuk 
kac;akc;Ihga aid gumriik tahkikah ikmal 
olunmujtur. M esele yakmda Adhyeye 
intikal edecek,tir. 

Kafakftlzk naSil olmuflu ? 
E vvelce muteaddid defalar tahkikat 

safhasmdan bahsettigimiz bu kac;ak~Ihgm 
bugun butun safahah aydmlanmi§ bulun· 
m aktadn. 

Bu senenin mart sonlarma dogru piya· 
sada birdenbire her nevi otomobil levazi
mi c;.oi!;almij, Per~tmbepazan sohkhn, 
otobiis, kamyon ve taksi duraklan, Ga· 
lata Kemeralh dukkanlan iimid edilmi· 
yecek derecede ucuz otomobil levazimi 
ile dolmujlu. Bu noktadan nazan rlikkati 
celbeden bu i1 ka~ak mall an alan F ram, 
Gebzeli Ali R1za, Antranik, ile Husnu 
Halat arasmda ~1kan bir ihtilaf ile mey· 
dana vurulmujlu. Bu noktadan ba,hyan 
i1 aSII kac;akc;1hk §uphesini uzerinde top· 
hyan Arar Arajer firmasmm meydana 
<;Ikm asma kadar ilerlemi§tir. 

3 nisan 939 tarihinde yapilan ihbar u
zerine derhal §uphelenilen yerlerde araj • 
IITmalar yapilmi§ ve F ram, Gebzeli 
Al i RIZa, Husnu H alat, ve katolik Zi
yanm dukkanlannda ve Arar An~enn 
depolarmda arajl!rma yapilmij ve bulu • 
nan mallar musadere olunmujtu. Bu su • 
retle ele gec;en 80 ton malzemeden 45 to· 
nu giimriik ambarlarma geriye getiril -
mijti. Bu meyanda 27 ton ~elik yay da 
vard1. Tahkikata devam edilmekte ik•n 
Vekalete yeniden baz1 ihbarlarda bulu • 
nulmu§tur. ---··-

Rus · Japon 

hava harbi 
[B~tarat• 1 Inc! sahl/edel 

den tecaviiz etmi~lerdir. 
Japon- Man~uko hava kuvvetlen 13k

riben 80 avc1 tayyaresi ve 30 bombardi
man tayyaresinden ibaretti. 

K1sa bir 9arp1~madan sonra 1kisi bom
bardiman tayyaresi olmak iizere 7 Japon 
tayyaresi dii§iirii!mii§tiir. 

Sovyet tayyarelerinden a!hsi harekct 
iislerine donmemi§lerdir. Ara§tumalara 
devam edilmektedir. 

Yap1lan bombard1man neticcsinde 
Bainovinen'de iki kii~uk ev hasara ug
rami~ ve bu evlerde bulunan be:; ki,i ya
ralanm~<hr. 

" 
• 
l 
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[ :.~~~~ Sahtekilr mz i] 
Karanhk odada uzun uzun diiiiindiik-J - Doktor, doktor getirin, diyebildi. 

ten sonra elektrik diiii;mesini ~evirdi. Oze- Me~hul san'atkar, ani bir kararla so • 
rinde vakit vakit garib yaz1lar, i§ bulmak kaga fulad1. Dostunun hastahg1 oliime 
iimidile istidalar yazd1g1 ufak masanm kadar gidebilirdi. Karanhk sokaklardan 
bir kenarmda, ogle yemeginden artan ku- ko1arak caddeye ~1kh ve bir taksiye bine
rumu! peynir ve ekmek duruyordu. Du • rek pansiyona diindii. 
··-1rclaki ~atlak aynaya biiyiik bir iiziinlii * * * 

<Ierin derin bakti. Sakah uzam11 ve Me~hul san'atkar ve gene tibbiyeli bir 
zlerinin alti kararmi§h; karm a~tt: Ma- sa at sonra Cerrahpaja hastanesinde idi • 

S<tda duran 50n kmnhlan da yedikten ler. Hasla, ilk uyu§turucu ignelerden son· 
ra derin bir uykuya dalmi§h. Ba1mda ar· sonra ne yapacakh? Burasm1 dii1iinrne • 

den mu•luktan bir bardak su aid!. Ve giin- kada,,· bekliyordu. 0 da, pansiyon kom· 
Jerdenberi hi~bir steak yemegin girmedigi jusu gibi hasta olup, beyaz yataklar iize • 
midesine kuru ekmekle peyniri indirdi. rine yatmak ve aylardanberi hasret c;ckti
Bugiin de boyleee ge~mil bulunuyordu. gi socak yemeklerden yemek istiyordu. 
Bir arahk halka halka dumanlan •emaya Arkada§mm hastahgo ona bir liiks kadar 
yiikselen bir sigaranm saadetini diisiindu. eaz1b ve eana yakm goriiniiyordu ... 
Bir tanecik sigaras1 olsa kafasmi bir kur· 0 da hasta olmak istiyordu; fa kat boy
§t:n potas1 haline getiren korkunc dli,iin • le korkunc, Azraili ba,ucunda bekleten 
celerin hududunu bir an olsun a§abilirdi... bir hastahk degil, nihayet grip ve yahud 

s1tma nev'inden, muvakkat, fakat talh Bir tek sigaray1, uzun yagh sac;lanm 
bir illeti arzu ediyordu... Bir yan uyku parmaklarile tarayarak ve gozleri tavan • 

da, cigerlerine sindire sindire ic;ebilseydi... halinde biiti.in sinirlerinin gerildigini ve 
Harab odasmm i~inde ufak bir izmarit bi- viicudiinii emsalsiz bir rehavetin kaplad1 • 
le yoktu. Pansiyonda oda kom1usu alan g1m hisseder gibi oldu. Arkada§mtn kar· 
gene tibbiyeli bu aksam odasma erken yolasmm karjismda bo1 bir yatak vard1. 
donseydi; on dan belki bir <igara tern in e· Oraya bir an yatmak istedi. Yatsa kim ne 
debilirdi. Fa kat, «istemek» ten de usan • niyebilirdi? 0 da hastaydo. Hem be§ ay-

'· ! t k 1 t k 1 t k B' danberi tedavi edilmeden, smlarma bir mi§u. s erne ... s erne .. . s erne ... 1r 
tiirli.i bundan kurtulam1yordu. Bes aydan· merhem olsun bulmadan ~ekiyorda ... 
beri dost ve tamdoklarmm doyurdugu asi Korkunc bir mukayesenin u~urumuna 
midesi, aruk kendi almterile kazandii\1 yaklajMijh. Okudugu biiyiik romanlarda
paranm temin etligi temiz g1dalan unut- ki kahramanlan hirer hirer dii1iindi.i. 0 -
mu§tu. dada hastanm miisterih nefes almalann -

<;aii!abilmek i<;in tlfmandigi biitiln im- dan ba,ka ses yoktu. !ki karyolanm ara· 
kan duvarlan, ona aeemi bir hm1zm ilk smdaki kii~iik masamn iizerinde a<;Jlma
kalb ~arpmtilanm yasallyordu. lstemek ro1§ bir serkldoryan paketi duruyordu. Bir 
denen §eye bir tiirlil ahsamami§h. arahk yerinden dogrularak paketi biiyiik 

Fa kat kuvvetli bir iimid diinyas1 i<;inde bir sogukkanhhkla a~t1. Ve bir tane siga
yiiziiyordu. Vakit vakit, bol parah bir ra yakarak odadan d1§anya <;1kti. Keskin 
i;in temin edebilecegi geni! imkanlan dii- bir klorform kokusu eigerlerini kaplam11· 
§ilniiyor, sefaletten kurtuldugu ilk giln • tt. Carib bir i§tihastzhkla o da, sigaraya 
den sonra, be, aydanberi <;ektigi trajik doymu~ insanlar gibi iki ii~ nefes <;ektik
bayatl biiyilk bir roman halinde yazmak ten sonra kahn serkldoryam nefretle pen-

istiyordu. eereden f.rlatt. Ve tekrar odaya dondii. 
Pansiyon arkada§I gene tlbbi}'eli, saat Ertesi giin haleti ruhiyesinde biiyiik bir 

on a geldigi hal de odasma domnemi1ti; degi§iklik humle gelmi§ti. lslak bir maga
•igaraSizhktan gozleri iyiee kararmt§ ve 

rada karanhk sularm sessiz meddii eezirba~ml kesif bir bulut kaplamtjh. Ani bir 
·k 1 k • f 1 d r<. .. 'lk k lerini and1ran derin bir nefes aldrktan 

arar a so aga 1r a 1. vnune 1 ~~ an h k' 1 • k b 1 · t' U . . . . . sonra sa te ar o mag1 a u etm1~ 1. .. 
adamdan s1gara JStemek myet1ndeyd1. 1 t d • d k lk rak bo• kar .. .. .. 'k b·t· GU ca o ur ugu yer en a a , y -

Vueudunun her noktasmda gayn a l I 1 k d' · b k d' 
h 

.. b. . d . k . yo aya en mt ua 1ver 1 ... 
ta ammul IT tazy1k var 1: Bu te SJga-~ G" I . d k b' d kt oz en tavan a aT§IStna 1r o or 
ra.:;., . gelmi§ farzederek aeemi bir aktor gibi 
K vn~nden kakJ~ akir ins~nlar g~I~o~du. hastahk provalan yapiyor ve .kendi ken· 
,.ann an to ' ::nga~a. an o an me. -u n - dine sua1er sorup, cevabJar veriyordu ... 

sanlar ... Bunlann t~mde, kahn btr serkl- B' k d k'k d hT .. h 
doryam ii~ nefes ~ektiktM sonra nefretle 11 a~ . a r a sonra, . a I Iye mute as-
yere atanlar bile vardi... SlSJ gene brr doktor gelmi§ ve me~hul san· 

Kopriiden agtr ag1r yiiriiyerek Kad1 • atkara sua!ler sormaga ba§laml§h: 
koy iskelesine geldi; bir ku§ gibi hafifti. - Hastahgm1z nedir? 
Denizden gelen miisterih bir hava eigerle- - Bilmiyorum ki ... Hi~ i§tiham yok. 
rine doluyordu. Daha yiiriimek, yiiriimek Bir§ey yiyemiyorum! 
istiyordu. Cebinde birka~t kuru1 olsa Ka- - Bakay1m dilinize. 
d1koyiine gelteeek, eski sevgilisi Mualla
nm evini tavaf edeeekti. Fa kat ne miim • 
kiin .. Ayaklanna verdigi kat'i ve gayri· 
kabili tahammiil bir emirle geri geri don

dii. Biitiin hat!Talarmm ba!lay1p bittigi ve 
ona mes'ud bir yaz giiniiniln unutulmaz 
saadetini ya§atan Kad1koy iskelesinden 
aynldr. 

*** 
Pansiyona dondiigii zaman kapmm o· 

niinde iri bir izmarit gordii. Saga sola 
dikkatliee bir iki defa bakhktan sonra ya· 
vaj~a yere igilerek ald1. Art1k slZilannl 
bir miiddet iltin dindirecek eksiri bulmul 
demekti. A!\lr ag1r odasrna ~1kh. Sigaray1 

yakt1ktan sonra yatagma uzand1. Gene 
derin hulyalar alemine dalm11t1. .. Butiin 
hatualan, mes'ud sigaranrn kafasmda ya· 
ratt1g1 biiyiik bir jehrayinin aydmhk sula
nnda y1kamyordu. Yirmi bel ya§mm en 
mes'ud ve en bedbaht giinleri elele ver • 

mi§ti. Yiiksek tahsili yanda buakhgi kin 
en ufak bir iiziintii bile duymuyordu. Fa
kat biitiin ruhunu kemiren en bilyiik endi
§esi, yazdtgl 1iir ve romanlanmn begen:l -
memesi ve her miiraeaat ettigi gazete ve 
meemuadan geri ~evrilmesi idi. Y azdik\a

rlna biiyiik bir emniyet ve huzur i~inde ba
koyordu. Eline kiilliyetli bir para ge<;se, 
tekba§ma giizel bir mecmua ~1karacak ve 
yaz1lanna dudak biiken gazete ve mec • 
mua sahiblerine hiicum edecekti! Muhiti
ne biiyiik bir gayz ve kin i~inde bakiy<>r • 
du ... 

- Dilinizde birjey yok. 
- Evet!.. 
- Nobetiniz var m1? 
- Var galiba. 
- Uykunuz nas1l? 
- iki gecedir goziimi.i 

rum! 
- Def'i tabii nas1l? 

- Hi~ d1!an ~Iklli!Im yok... 
- Oyle ise size bir miishil yaz1yorum. 

Buf;iin muhakkak ahrsm1z, yann sabaha 
kadar sade bir !<orba i~ersiniz, hiGbir !eyi
niz kalmaz! .. 

Baki SOHA 

cakttr. 

Bursa Erkek lisesi direktorli.igiinden: 
3 temmuz 939 giini.inde kampa ba~la· 

nacagmdan ilgili talebenin 2 temmuz 
ak§amt mektebde bulunmalan bildirilir. 

.. NA~tD 6ZCAN 
ERTUGRUL SADi Tek 

bir likte bu gec.e 
Be~ikta~ Suad pari<ta 
HAYRET EFENDt 

vodvil 3 perde 
Okuyucu Aysel 

HALK OPERETt 

CU~lll' 29 Hazlran 1939 

Mudanyada yeni RADYO· 
bir plaj yapdd1 

Bursa Valisinin yapbg1 
tetkikler giizel neticeler 

« Lebonnard baLILIL » 
( Bu ak4amki program J 

Tiirklye Radyoditlizyon Postalan 
DALGA UZUNLUGU 

'l4X OZI 'SO}{ £91 'tu 6&91 

italyada filminde, sinema ~evrilen bu Frans1z • ver1yor T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

Bursa (Hususi) - Valimiz Refik 
Kuraltan Mudanyada baz1 tetkikat yap -
ml§ ve aliikadarlara muhtelif i1lerin siir· 

ablan bir gene k1z sahasma yeni 
muvaffakiyetler 

biiyiik 
12,30 Program, 12,35 Tiirk milz!gi 1 -

N!~aburek pe~revl. 2 - Zlya Pa§a - Nll;a· 
burek agJI semal - Ey gill ne aceb s!L;ilel· 
3 - Hasan Aga - Nl§aburek ~arkt - Camel 
surh11e. 4 - Azlz Efendl • N~burek §ark! -
KII!Il ge9lrdl. 5 - Nl~aburek §arkl - Gor
mek lster. 6 -All Rlfat - N~aburek 1arkl -
Meyledip b!r gilll.zare. 7 - Nl§aburek saz 
semals!. 13,00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteorolojl haberlerl. 13,15-14 M!i?.!k (Ka 
n~1k program - Pl.) lQ,OO Program, 1Q,05 
Mlizik (Senfonlk par9a - Pl.) 19.15 Tiirk 
m!izl~! (FasJl heyetl) 20,00 Memleket saat 
ayarr, ajans ve meteorolojl haberlert. 20,15 
Kon~ma CZlraat saa.tl) 20,30 Tiirk mlizl~l 
(Muhtellf §arkJ!ar ve dti~tin detlerlne aid 
tiirktiler) 1 - H!cazkar pe§revl. 2 - Lemi 
- HlcazkAr ~ark! - Son a§knnr canlandJiau. 
3 - Ar!t Bey - H!cazkAr ~arkl - Blr halet 
ile stizdii ge~. 4 - Ar!t Bey- Suzlnak gar
kl - Papusuna ermek iizere. 5 - Rahmi 
Bey - Suz!nak ~arkl - Blr slhrl tarab. 6 -
Udi E~ref- Suzlnak gark1 - Gtinden giine ef
zun oluyor. 7 - Mustafa Naf!z - Suzlnak 
§arkt . Umlds!z blr sevl~le. 8 - Dti!tin a
detl<.rlne aid tlirktiler. 21,10 Konu§ma. 21,25 
Ne~~'ell p!Aklar - R. 21,30 MUzik Cl}an rest
tall - Ruhl Su: B~ barlton). 22,00 Mlizlk 
(Kti9lik orkestra - !;let : Nec!b A§kln) 23.CO 
Son ajans haberlcrl, ziraat, esham, tahvll§.t, 
kamb!yo - nukud borsa.st Cl!at 23.20 Miizlk 
(Cazband - PI) 23.55-24 Yannkl program. 

a tie yapdmas1 hakkmda direktifleJ ver - Paristen yaz1hyor: 
mi1tir. Valimiz, Bursablarm yazm ~ok Jean Aicard'm me~hur piyesini sade 
ragbet ettikleri Y enikiiy plajmm asri bir, F ransdar degil, bir<;ok yabanc1 memle
hale ifragm1 ilk i1 olarak ele almi§ ve bu- ketlerin tiyatro merakhlan da pek iyi bi
raya si.ir'atle inee kum cliikiilmesini, sahi- lirler. Hatta bir k1$ bu par~amn bizde de 
lin derhal temizletilmesini, aynca plaj bir F ransoz trupu tarafmdan oynand1gtnl 
boyunca modern ve sa bit §emsiyeler kon· zannediyorum. F akat «Lebonnard baba» 
masmr emretmi,tir. $u bei on giin i1.inde bilhassa FranstZ sahnelerindeki muvaffa· 
belediyece bu i§lerin miistacelen :kmali kiyetini miiteveffa aktor Silvain'e med -
takarriir eltirilmi§tir. Plaidaki !Omsiyele- yundu. Bu rol iistadm en canh temsi!!e· 
rin altma ailelerin istirahatleri iltin ham rinden biri idi. 
koltuklar ve jezlonglar almaeak, soyun • Mevzuu §Oy]e hulasa edebiliriz: Dort 
rna ve giyinme barakalan yap1laeak, eski- ki1iden miirekkeb Lebonnard aile•inin 
den oldugu gibi ~ardaklarm ve salajlann efradt iki"'r iki1er aynlmi§ ve kar~rhkh 
kurulmasma miisaade edilmiyeeektir. Bu· hirer cephe te~kil etmillerdir. Lebonnard 
raSl belediyece bir miistecire verilerek, baba ile km Mariella bir tarafta dogru • 
halka c;ok ucuz bir fiatla biifesinde me§· lugu, sadeligi, ve hayale kap!lmamayl 
rubat da bulunduraeakt1r. Modern Y e· miidafaa etmektedirler. Dii!er tarafta ise 
nikoy plaj1 1imdilik miitevazt bir ba1lan· Lebonnard ile oglu Freddy asalet dii~ -
g1e olarak derhal a~1laeak, geleeek >"DC kiinliigii gostermekte, mondenlik satmak· 
bu i1 planlajhnlarak daha miikemme! ve ta ve hayal pe§inde ko§maktadorlar. Ken
biiyiik bir jekle sokulaeakhr. disine kocas1 tarafmdan anla~Ilma~. 

Plaj hayatmm Mudanyay1 ihya ~dece· gadre ugraml§ bir kadm si.isiinii veren 
gi muhakkak oldugundan Valimiz bu. ba· Madam Lebonnard oglunu bir markinin 
k1mdan Mudanyamn biiyiik kaz'lncma km olan Bianca ile, klZlm da Kant Ma· 
i1aret etmi§ ve tabiatin ~ok miistesna bir illorie isminde ziippe bir kontla evlendir· 
plaj olarak yaratt1g1 bu mmtakadan aza· mek arzusundad1r. Freddy asil bir aile 
mi 1ekilde istifade olunmasm1 tavsiye et· ile tesis edeeegi bu miinasebetten fevka
mi§tir. Y enikoy plajmda 1imdiye kadar lade bir memnuniyet hissettigi halde 
i.;ileeek bir su olmadogmdan buras! adeta Mariella boyle bir izdivaea nza goster
kerbelaya donmii§tii. Son giinlerde Bele- memektedir. <;iinkii doktor Andreoland'1 
diye buraya ic;me suyu getirmi1 ve bir c;er sevmektedir. Doktor, gayet basit bir ha
me yaphrmJ§IU. Valimiz, Mudanya sa· yat siiren ve mondenlikten kat'iyyen ho§· 
hilinde fena bir manzara te§kil eden baZI lanmiYan bir adamd1r. Bu vaziyet orta· 
harabe halindeki y1k1k duvarlann de ·hal ya birc;ok mii1kiilat lttkardtgl hal de Le
temizletilmesini ve sahildeki evlerin beya· bonnard baba i1i istedigi !Okilde netice· 
za boyah,larak Bursaya gelen turistlerin lendirmekte ve evladlanmn her ikisinin de 
bu §irin ve dilber kasabay1 uzaktan koyu saadetini temine muvaffak olmaktador. 
ye1il zeytinliklerden miite1ekkil ilahi bir Rejisiir Jean de Limur tarafmdan ida
fan ve dekor oniinde bir inci dizisi hali 'de re olunan filimdeki hadiseler 1908 de 
;JTalanan evlerile daha §irin gormeleri Ia- ge~tigi iltin kwafetler zamanma ltOk gu· 
z1m gelecegini anlatml§hr. zel uydurulmu§tur. Fakat piyesten filmi 

fskele iizerindeki acenta, gi1e ve bele
diye, polis biirolanm ihtiva eden binanm 
kirli rengini goren Valimiz, bunun hemen 
boyatolarak degi§tirilmesini emretmi§, ay
nca iskelenin tam kar§lSmdakJ belediyeye 
aid binamn da ayni renge boyanmasnu is· 
temi§tir. 
' Eskiden Mudanyaya c;1kan yolcu!.rm 

iizerine c;oluk c;ocuktan miirekkeb bilyiil. 
bir kalabahgm hamal s1fatile hiieum etti· 
gini goren Valimiz bunu da menettirmi§, 
iskelede hamallok yapacaklara bir ornek 
ve muntazam elbise verdirerek numarair 
hamallardan miirekkeb bir te1kilat viicude 
getirtmi1tir. 

Mudanyadaki fncirdibi mevkiinde mev
eud batakhgrn sivrisinek siirfeleri barmdu
digml, eivardaki ~eltik zer'iyat1 yi.iziinden 
Mudanyada s1tma goriildiigiinii, bilahare 
bu ~e!tik zer'iyatmm oniine ge~ilmi§ oldu
gunu ogrenen V alimiz fneirdibi batalcJ,i!I· 
nm kurutulmas1 i~in not ve alakadarlardan 
izahat almi§hr. Aynca pirine ekimi ic;in de 
k1r pirinci denilen ve bire kuk rnahsul ve
ren, hic;bir Slhhi tehlikesi olm1yan ziraat 
1eklinin tatbikim da alakahlara tavsiye et-
mi~tir. ------T oprak a ltmda olen amele 

Sacha Guitry 

kazandt 

Madeleine SoloJ:(ne 

iktibas edenler mi.ithi, bir hataya dii~ • 
mii&ler ve o zamanm ahlak, tabiat ve an

anelerini iyi ya~atamamo§lardJT. $ahsi • 
yetler beyaz perdede cans1z goriinmekte· 
dirler. Aktorler bu kusuru izale i~in ~ok 

gayret etmek meeburiyetinde kalmi~lar
dir. 

Jean Murat, gene doktoru iyi temsil 
etmi§, Pierre Brasseur giizel bir Freddy 

olmu§tur. !talyan aktorii Ruggero Rug· 
gieri gozleri 1efkat dolu, iyi kalbli bir 

Lebonnard babadu. Fa kat filimde en 
c;ok nazan dikkate ltarpan, beyaz perde, 

de bilyiik bir rolde ilk defa goriinmesine 
ragmen vazifesini ~ok miikemmeliyet ve 

kolaylikla ifa eden gene artist Madeleine 
Sologne' dir. Cehresinin entresanhgma ila
veten ruhundaki •an'at istidadmm hu -

dudsuz oldugu giiriilmektedir. Kendisine 
buna benzer ve bundan daha miikemme! 
fi!imlerde hayuh muvaffakiyetler dileriz. 

Operalar ve ~peretler 
14,25 Londra (Regional) Don Pasgual! (1 

Unctl perde). 
21,20 Lllle: Palya90 e.sran. 
22,05 Floransa: Blr operet temsllt. 
22,05 R<>ma: Blr maskell balo. 

Buyuk komerler 
21,20 Breslav: Smetana, R. Strauss ve salr 

bestekll.rlarm eserler!. 
21.20 Doy~landzender: Haydn'ln eserlerl. 
21,35 Floransa: sentonlk konser. 
21,20 Riga: Qaykovskl, Wagner'!n eserl•rl. 
21,35 Part.s (182 - 1648): Schmidt, Debus-
22,05 Brtiksel II: Grleg'!n eserierl. 

sy ve salr bestek!r!Arm eserlerl. 
24,05 Prag: Smetana, Dvorak, Novak'm e

serlerl. 
Oda mu&ikileri 

16,25 

21,50 

Hamburg: H!llemacher ve Brahms'm 
eserlerl. 
Monte - Cen•ri: Mozart'm blr kuva.r
tet'!. 

23,20 Oslo: Haydn ve Grleg'ln eserlerl. 
23,35 Saarbrlicken: Beethoven'ln eserlerl. 
23,45 Kolonya: Hummel'!n eserler!. 
Soliatlerin konserleri 
12,30 Londra (Regional): Plyano konserl. 
1Q,25 Doy~landzender: Mozert'm sonatlan. 
1Q,35 Kolonya: Muhtellf par~alar. 

I
IQ,45 Doy~landzender: Llszt ve DebUBSy-* Ba~rollerini Fred Mac Murray ile 2 nln eserlerl. 

Madeleine'in oymyacaklan «Kocalara · 20°·,2
05
0 Berl!n: :;!an konserl. 

Berl!n: SOnatlar. 
liizulll var m1 ?» filminde Allan Jones' e 23,25 Doy~IAndzender: Plyano konserL 
de giizel bir vazife verileeektir. 23.3,_5_ K...;ope;.;.;.n;;;h;;;a;:,g;,: .::!},;;ar~kl~l;;;ar;;,. ____ _ * «Meyerling'den Saraybosnaya!» ( 0 L 0 M ) 
filmi miiteveffa Avusturya Veliahdi '
Fran~ois Ferdinand'm hayatlm tasvir 
edecektir. Ba§rolleri John Lodge, Gab -
rielle D orziat ve Edwige F euillere oy -

Yi.iksek Ticaret mektebi ve istanbul 
Erkek lisesi muallimlerinden Nedim 
Mazhar Pozakm kaympederi, tJb alemi
mizin en eski ve ~ok k1yrnetli hO.dimle
rinden miitekaid albay doktor Fuad 0-
zer miiptela oldugu hastaltktan kurtu • 
lamtyarak giizlerini hayata yummu~tur. 
Cenazesi bugi.in Beylerbeyindeki kii§ -
kiinden kald•nlacak, namaz1 Beylerbeyi 
camiinde saat birde lolmacakhr. 

myacaklardir, 

gene evlendi 

*** Merhum miihendis Raif Siintekinin 
haremi, Tiirkiye t§ Bankast Miifetti~i 
Firuz Siintekin, Haydarpa§a Jisesi fel
sefe muallimi ~ahab Siintekin, Belkis 
Siintekin ve ismet Siintekinin anneleri 
Bayan Raife Siintekin uzun zaman -
danberi du~ar oldugu hastaltktan kur
tulamryarak diin vefat etmi~tir. Bugiin 
cenazesi saat 14 te CerTahpa~a hastane
sinden kaldmlarak 'O'skiidardaki aile 
kabristanma defnedilecektir. Merhuma 
Cenab1 Haktan rahmet diler, kederli ~o
cuklarma sab1rlar temenni ederiz. 

*** 
Robert Kolejin emektar muallimlerinden 

Prof. Harry H. Barnum 
38 senelik hizmet hayatmdan sonra 

27/6/939 tarihinde Kolejdeki evinde ve· 
fat etmi§tir. Talebesine ve dostlanna te
essiirle bildiririz. 

Ailes! 

NEV- YORK Sergisi 
Seyahatinde FevkaiAdelik 

390 LiRA 
38 gUn - 38 gece 

7 Temmuz Cuma giinii RODl 
vapuru ile lstanbuldan hare· 
ket • BRlNDlZl 3 iincii mev-

Uzun siiren hulyalardan sonra oJa 
kom;usunun bitijik duvan yumrugu iie 
vurdugunu duydu. Birdenbire yalagmdan 
f1rlayarak gene llbbiyel;nin odasma ko§· 
tu. Y ataga boyluboyunca uzanan komiU· 
su, bajma 1slak bir havlu koymu§, biiyi.ik 
bir IStrrab i~inde inliyordu. Bir anda ken

di azab ve sefaletini unutarak hastanm 
karyolasma yaklajb. Tibbiyeli, konu§a • 
bilmek i~in agzrm a~mak iktidanna malik 
cle<!:ldi. 

30 haziran cum a o k· 
~am1 Cagaloglu <;:ifte # 
saraylar bah,esir.de 

Bu ak, am 

L A L E' de 

ki yemekli kamara, 
Napollde 3 gUn Otel 

ve yemek, 
52 bin tonluk REX Transat

lantigi ile Newyorka 

Me~hul ve a~ san'atkar, ona biiyii~ bir 
ruh yakmhgile uzand1. Konujmak, derd
]ejmek istiyordu. Fa kat hasta, olduk<;a 
tehlikeli bir haldeydi. Korkune bir apan· 
disit saneiSI ~ekiyordu. Ona ne yapabilir· 
di ki? Gene tobbiyeli deh§etli bir kriz :<;in
c!e: 

(ZIRDELtLER) 
operet 3 perde 
Orkestra - bale 

FOTO MAGAZIN 
Ayhk salon mecmuas1 

-·-
Tanmmt~ imzalar, bol resim 

1-Kadmlar hapisanesi 
Vlvlane Romance 

2 • Gorunmeyen haydudlar 
Cf:ester Morris • 

Bruce Cabot 

3- En yeni Metro Jurnal 
Y az ta,ifeleTi : 20 - 25 - 30 K. 

Genevieve Guitr y Sacha Guitry 

Fransanm en biiyi.ik piyes muharrirlerinden, sahne ve sinema artistle
rinden Sacha Guitry ii~i.incii defa olarak ge~en cuma gi.inii Mad.mazel Ge
nevieve de Serreville isminde gene bir san'atkarla izdivac etmi0tir. 

I 
Genevieve Pariste ~lkan Cine-Monde ismindeki sinema mecmuasmm 

1938 de tertib ettigi miisabakada Mis Cine-Monde unvamm kazanmt0 ve 

1 Sachanm birka~ sene evvel vi.icude getirdigi c!ngiltere tacmm incileri. fil. 
mindc de ikinci derecede bir rol deruhte etmi0ti. !zd.ivacr miiteakib Guitry 
ismini alan Genevieve, i.istadm adm1 taiityan ilk kariSldJr. Ci.inki.i Sachanm 
birinci kans1 Yvonne Printemps ve ikinci karlSI J eaqueline Delubak aktrislik 
namlar1m muhafaza etmegi tercih eylemiilerdi. 

NEVYORKDA 15 gUn Otel 
CONTE Di SAVOiA ile Ce
nova'ya avdet, Brindizi tariki 

ile lstanbula avdet 
Kaylllar Cumartesl 
ak,am• kapan1yor. 

NATTA Galata-
- saray 

._ __ Telefon : 44914 --~~ 
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MUZELER 
Ne zaman bir miizeye gitsem, garib 

bir sessizlik, bir tenhallk, bir yalmzhk 
i~inde dola~mm. Lahitler, heykeller, vit
rinlerin i~indeki muhtelif e~ya, ~er~eve -
lerin i~indeki resimler, eski medemyetle
rin ruh ve can ta~1yan ~ahidleri yalmz 
kala kala abus bir <;ehre baglami~, kiis
mii! gibi goriiniiyorlar. Bu tenha!Jk i~in
de dola!IP dururken, ad1mlanm benim 
ad1mlanma uyduran mah.mur bir gardi -
yanm takibi sinirime dokunur, dikkatimi 
dag1hr. Bazan giiriiltiilii bir grup, al<;ak 
kabartmalardaki <;Iplak kadmlan birka~ 
dakika i~in uyandmr. Y abanc1 kelimeler 
duvarlann sessizligine ~arparak kubbe -
Jerde akis yapar. Miizenin ebedi siikutu
nu ihlal etmek cesaretini gosteren seyyah 
grupu ~ekilip gidince ~1plak kadmlar uy
kulanna, ben de gardiyanm yorulmak bil
mez takibine kavu1urum. 

Miize nedir? Yalmzca eski eserleri 
korumak, banndnmak ic;in kurulmu~ bir 
miiessese mi? Terbiyevi, ic;timai bir rolii 
yok mudur? Ya!Iyan bir varllk de gil de 
sadece bir mezar!Jk mJdn? Esiginin, bir
ka~ yabanc1 turist, bir iki eski eser <<ma
niyak» 1 ve arkeologdan baska hi~ kimse 
tarafmdan a~mdmlmamas1 m1 mukad -
der? 

Tabii bu garib sua!, ancak bizim mii
zelerimiz ic;in varid olabilir. Ciinkii fU -
raSI inkar edilmez bir hakikatdir ki mii • 
zelerimizi kimse gezmiyor. Mevcudiyet
lerinden tamamile bihaberiz. En kiiliis -
tiir «knaathane» nin giindelik miisterisi, 
en giizel miizemizin gezicilerinden kat 
kat iistiindiir. Miizeye gitmek ak!JmJz -
dan gec;mez, gidene de tuhaf tuhaf ba
kanz. Miize binalarmm etrafmda dola -
s•P ic;eriye girmekten korkan, oras1m ya
bancl, garib, erisilmez bir alem sanan 
binlerce ve binlerce insan oldugu muhak
kak. Boyle olmasa miizelerimiz, bugiin
kii JSSizhk ve yalmz!Jklanndan kurtularak 
ni,bi bir hayata kavusurlardJ. 

Halbuki, bilhassa lstanbul miizeleri, 
belki biiyiikliik degil, fakat muhteva iti
barile diinya miizeleri i~inde klase edil -
mis bir zenginlik tasmaktadJr. Yunan, 
Roma, Bizans, Tiirk ve Acero medeni
yetlerinin en nefis, en nadir niimuneleri 
bizdedir . .Sah lsmailin taht1, lskenderin 
lahidi, T opkapi saraymdaki emsalsiz Cin 
kolleksiyonu hergiin yiizlerce hayram 
miizelere ~ekecek harikalardn. Diger ta
rahan, c;ok zeki bir idarenin verdiii;i h,z. 
la, mevcud miizelerimiz yeniden organize 
oldugu gibi, yeni miizeler de a<;Ilmakta
dJr. Hie; !iiphe yok ki tanzim ve teshir 
bak1mmdan miizelerimiz, garb miizele • 
rile mukayese kabul edilebilecek bir sekle 
vann•~ bulunmaktadnlar. Arkeoloji il -
minin bizde son seneler i~indeki inkijaf1 
miizeciligimizdeki bu me,s'ud tekemmiil
de herhalde miihim bir rol oyn~m11 elsa 
gerektir. 

Fa kat meydan var, at yok. Miizeleri
miz, sanki kimsenin ragbet etmedigi pn -
lantalar. Kiiltiir hayahmizdaki rolleri, on
lardan bekledigimizin c;ok a1agJSmda. 
Miizelerimizi bugiinkii oliiliiklerinden 
kurtarmak, onlan ziyaret~i ile doldur -
mak lazun. Nasi!? · Gozlerirnizi biraz Av
rupaya c;evirelim. 

¥¥¥ 

Y1hm pek hahrlamJyorum, bundan bir 
miiddet evvel. F ranSJz miize idareleri te
l alta idiler. Luvr, Luksemburg, Petit
p,]ais gibi miizelerin senelik varidatmda 
h• tm say1hr bir tenezzUl 

Bursa KIZ 

Yazan: NURULLAH BERK 

du. Ecnebi seyyahlar istisna edilirse, zi· 
yaret~i adedi azalmls, halkm miizelere 
ragbeti hissolunacak derecede gev~em!§ti. 
Bu, yalmz miizelerin varidah i~in bir zi
yan olmayJp, halkm umumi kiiltiirii ic;in 
de bir tehlike idi. 

F ranSIZ miizelerinin kalkmma hareketi 
bu endisenin bir mahsuliidiir. Luvr mii • 
zesinde yap1lan esash tadilat, Luksem • 
burg ve Petit-Palais kolleksiyonlarmm 
1937 sergisi miinasebetile insa olunan 
yeni saraylara nakli ve daha bir<;ok mii
zelerin yenibastan tertibi, halkm, sonme
ye yiiztutmus alakas:m uyandlfmi!llr. 
Hamlesme bUyiik bir cesare! veren Luvr, 
birc;ok salonlanm ve bilhassa Yunan ve 
MJSir heykeltrashii:• kJSimlanm goriinmez 
111k tertibatile aydmlatarak kap1larm• ge
ce de ac;1k bulundurmustur. 

Biitiin bunlann neticesi olarak F ranSJz 
miizeleri bugUn canh, hergiin binlerce zi
yaretc;i ile dol up bosalan kiiltiir miiessese
leridir. Bu miizelerde bilhassa «confe • 
rences-promenades» lara ehemmiyet ve • 
rilmektedir. Konferans~mm pesine tak. -
Ian seyyar gruplar miizeleri gezmekte ve 
muayyen mevzular iizerine verilen lon -
feranslan bir taraftan dinliyerek, diger 
taraftan da mevzu ile alakadar eserleri 
gorerek azami istifadeler temin etmekte
dir. 

Bundan baska Avrupa miizelerinin 
SJk s1k sergiler tertib etmekte olduk1an 
goriiliiyor. Her miize, kah kendi kollek
siyonlannda mevcud eserleri yeni bir ter
tib, muayyen bir mevzua gore yeni bir 
tanzimle teshir elmekte, kah ba1ka mil -
zelere, yahud hususi kolleksiyonlara aid 
eserleri bir miiddet ic;in kendi c;allsJ a! -
linda banildlfmaktad~r. Biitiin bunla1 dan 
maksad, halk1, mazinin ~aheserlerile da
imi bir temasta bulundunnak, kiiltiirel 
hareketler yapmaktn. Bu sayede miize
ler, depo veya mezarhk olmaktan kurtu
larak, daimi bir hayat ve faaliyet mer -
kezleri ha1inde yasamaktadnlar. 

Bizde problem aksine vazolunabilir. 
Halkm, gevseyen degil, hi~bir zaman 
mevcud olmam•s clan alakas1m uyandJC
mak gerektir. Bu ise miizelerimizi bu -
giinkU miicerred hayatlarmdan kurtar • 
makla olur kanaatindeyim. Mekteblere 
ve halka mahsus gezintili konferanslar, 
mUze binalan i~inde yap1lacak umumi 
sergiler herhalde bu mUesseselerimize 
yeni bir hayat a~1larlar. Bir de duhuliye 
meselesi var. Baz1 Avrupa memleketle -
rinde mUzeler tamamile parasiZ gezilir. 
Bu kadar rasiyone1 bir sekilde hareket 
edemiyen memleketlerde ise biitiin devlet 
miizeleri haftada bir defa, pazar gUnleri, 
duhuliyesizdir. Miizelerin halk tabakalan 
arasmda en geni~ yay•mm1 temin eden bu 
tedbir de, iizerinde durulacak ehemrni -
yettedir. 

Bitirirken bilhassa §U noktay1 kavde -
deyim ki brans•m olm1yan bir saha.ia, 
yani miizecilikte, vaziyeti yap1lacak i1i 
henden iyi bilenlere ak1l hocahg1 etmek 
iddiasmda degilim. Miizeyi ve ic;indcki
leri, halkm san'at kUitiirleri bak1mmdan 
ele ald•l!•m ve eski eserleri, ancak hirer 
«san'at eseri» o1arak telakki ettigim ic;in 
bu yazJyJ, kadromuzun i~inde telakki et
tim. Resim ve heykel sergilerine gelen 
halkm mUzeleri de gezmesi temenni edi
lecek bir hadise deiiil midir? 

Hem taze, hemen hemen hie; doku -
nulmaml§ bir mevzu siitunlann kapmm 
<;almi§ken, tepmek olur muydu? 

Nurullah BERK 

davetlilerden bir grup Vali Refik Kurultanla birlilde 

Bursa (Hususi) - Bursada kad.Phk s1m mutfakt1. Bir ev kadm1 ic;in ilk hayal 
muhitinin her sene biiyiik bir alaka i1e bilgisi clan bu modern mutfakta nefis pas
h,kledigi Ye adeta giiniin bellibajh bir ha· ta ve kurabiyelerin naSJI hamlandJgl gos
<'·•esi sayd1g1 Necatibey K1z Enstitiisiiniin terilmekteydi. 
s•ne1ik sergisi merasimle a<;I!dJ. Bursa Diger kJSJmlarda; mod a, japka ve di
Valisi Refik Kuraltan serginin kap"mda ki1 derslerinde yap1lan klymetli ve zarif 
dn·etlilere birkac; soz soyliyerek: Cemi - i1ler ~ok ince bir zevkle tanzim ve te§hir 
yete ev kad1nJ hamhyan bu degerli mU- edilmi, bulunuyordu. Ayn ayn her k.,Im
.,sesenin faydah verimlerinden bahset - da mektebin miidUrii Bakiye Koray da
mi§, yeni hayatm ya§ayJ§ §art1arma ve vetlilere izahat veriyor ve bu i1lerin mu
icablarma uygun olarak yeti,tirilen gene allimlerini kendilerine tamhyordu. Bil -
k!lianmlZin eserlerini gormekle iftihar e- hassa ~ic;ekc;ilik kJSmJ, K1z EnstitiioiinUn 
decegini bildirmi§tir. Miite•k1ben kortlela biiyiik bir salonunu in.anm ic;ine bir bal,ar 
kesilerek sergi gezilmijtir. tlk goriilen k1- c;e•nisi veren zen~inlik ve tabiiliklo dol -

CUMHURlYET 

Elektrigin yaratbgt 

harikalar 

Nevyork sergisinde 
azametli eserler te~hir 

ediliyor 
Nevyork sergisi, bilhassa elektrik sa

hasmdaki harikah icadlann hep bir ara
ya topland:ih en azametli mesherdir. 

Bu elektrik harikalanmn en basmda 
«giines motorU>> denilen alet gelir. Gii -
ne1ten aldJgi ziyay1 elektrik enerjisine 
tahvil eden bu atesin yaniSlra, endiiksi -
yon tarikile biiyiiyen yiiksek tevcttiirlii 
cereyanlarla havada uc;ar gibi duran ma
deni bir tekerlek safha; insan sesile ha
reket eden minimini bir simendifer goze 
c;arpmaktadJC. 

X suama ve bu suam doktorluktaki 
tatbikatma tahsis edi!en diger bir salon
da, .Sikago Tarihi tabii miizesi tarafm • 
dan verilen 2800 senelik eski bir MJSuh 
mumyasmm radyografisi goriilmektedir. 
Bu mumyanm iskeletini, tabii olc;iilerdtn 
c;ok biiyUk bir ekran iizerinde sapsag1am 
olarak gormek miimkiindiir. Halkm le • 
cessiisiinii tahrike mahsus clan bu me • 
rakh seylerden sonra, bu salonda, rad • 
yografinin, biiyiik mikyastaki maden do
kiimlerinde mevcud gaze goriinmiyen ku
surlan meydana c•karmak hususundaki 
tatbikatJ goriiliiyor. 

Diger bir paviyonda, foto elektrik se
lUllerin, binincisi bulunrn1yan bos bir 
bisikleti muvazene halinde tutup yiiriit
mesi harikasile kars•la§Jyorsunuz. 

Nevyork sergisinde, telefon kumpan -
yaSJ da, muazzam eserler teshir ediyor1ar. 
Evvela, sergide mevcud telefonlann a
dedi tam 3000 dir. Sonra, Birle~ik Ame
rikanm, 15 metre boyunda bir harilaSJ 
yap1lm•s ve bu haritamn dort bas1na yer
lestirilen telefon kulubelerinden, J<;rrune 
kur' a is abet edenlere, haritada mevcud 
telefon santrallannm bulunduklan yer -
lere de, istedikleri kimselere telefon et
mek miisaadesi verilmi§tir. T elefon mu
haveresi esnasmda, hazJC bulunan ziya
retc;i1er, telefon hatlannm birbirile naSJl 
irtibatta bulunduklanm, harita iizerinde
ki ziyadar ve miiteharrik i~aretler saye -
sinde gormektedirler. 

Nevyork sergisindeki telefon paviyc -
nunun en sayam dikkat taraf1, bilhassa 
sehirler arasmdaki telefon 1 muhavere!eri 
i~in aramhp bulunan kolayhklard!T, U
zak mesafelere insan sesini u1astlfmanm 
zorlugunu yenerek, birbirine c;ok uzak iki 
nokta arasmda dogrudan dogruya ve o
tomatik telefonla konu§mak imkanmm 
pek yakmda tahakkuk edecegi anlas•h -
yor. 

DENIZ ISLER/ 

;;irketi Hayriyenin yaz 
tarifeai 

~i rketi Hayriye ve Denizyollan yakm 
sahi!ler, yaz tarifeleri if. temmuz cu
martesi giiniindcn itibaren tatb1ka ba~
lanacak!Jr. Ayni giin ~irketi Hayriye -
nin bu sene 74 numara ile tertib etl>igi 
cumartesi sazh tenezziih postalan ile, 
yiizde 40 - 50 tcnzilath biletler ve Bogaz 
eglence yerleri i9in ihdas olunar. 
kombine biletler ~ekli de cuma1 tesi gii
niinden itibaren tatbik edilecektir. 

Bu sene, ~irketi Hayriye, Bogazda ge
ce hayal!m yaratabilmek i9in Yenima
halleden 20,45 te hareket eden son vapu
ru 22 ye alm•~tlr. Cumartesi ve pazar 
ak~amlan yukan Bogazdan kopriiye >a
at hire kadar vapur i§lyiecektir. Bu >U

retle §ehir halk1 Bogazm biitiin eglence 
yerlerinden geceyansmdan sonraya ka
dar istifade edebilecektir. 

Gerek adi giinler, gerekse pazar pos
talarma bir<;ok dog.ru seferler konulm11~ 
tur, Bundan ba§ka Bogazm her 1skele -
sinden kU9iik plaj iskelesine aktarmah 
ve dogru scferler de lhdas edilmi~tir. 
Kombine biletlerle bir inci mevk1 vapur 
seyahati ve plaj iicreti her iskeleden 33 
ve Bebekten 27.5, yemekli 65 kuru~ ola
rak tespit edilmi§tlr. Ayni kombine bi -
letler Salacak plaj1 i9in de ihdas Clhm -
mu§tur. 

Cumartesi tcnezziih postalan 14 30 da 
kopriiden kalkacak ve 20,45 te donecek
tir. 

durmu§tu. Elde yap1lan bu c;i9eklerin tabi
ilerinden hi9 farklan yoktu. Bunlar belki 
O]llardan daha canh ve daha guzeldi. 
Bursa Enstitiisiiniin ~i,ek<;ilige verdiiii bu 
ehemmiyet, tabiatin Bursaya yerdigi gii -
zellikle zenginligi tamamhyan bir kiyme
tin ifadesi idi. Salon mUkemmel bir ,i~ek 
bah~esi haline konmu§, kameriyelere san
ian dallann ucundan renk renk, ~ejid c;e
§id 9i~ekler fijklfmljh. Davetliler buradan 
aynlmak istemiyorlar, Bel9ikada tah,iJ 
eden 9i~ek muallimi Saadeti tebrik edi -
yorlard1. Sergi gezildikten sonra davet -
liler, talebenin hamladJgl nefis pasta, 
kurabive ve limonata il• izaz olundular. 

Tiirk- Frans1z 
dostlugunun 

tarihine toplu bir baki§ 

rs~~ .. ~~~~~~~ ... l 
j dolayisile ... j 
...................................... 

Harb ~ok Biiyiik 
harb siperlerinde 
kar~1hkh takdir 

kanh, 
bile 

~ok feci 
Tiirklerle 

oldu; fakat 
Frans1zlarm 
indiremedi hislerine darbe 

Kuvvetini tarihi bir miidaha1eden alAn 
TUrk- FranSJZ dostlugu 1525 te «Pavye» 
de .$arlken'e esir clan Birinci Fransuva'y1, 
esaretten kurtarma te§ebbiisile ba§lamli 
ve bilhassa mUteak1b amlarda kuvvet 
bulmu§lur. Markiz do Savva'nm valide Sl

fatile ·padi§ahlar padi~h•- diye tavsif et
tigi biiyiik Kanuniye dehaleti, bir sene 
sonra 1526 da Muha<;da ordunun ve 
gene ayni senenin baharmda !talya ve ls
panya sahillerinde Barbarosun ku'llanda 
ettigi muhte§em Osmanh donanmasmm 
denizden miidaha1esile bitmi§, ve bu sene
nin sonunda Madrid kalelerinde hapsedil
mis clan Birinci Fransuva esaretten kur
tanlmi§h ... 

Bu ilk dostluk pek az sonra siyasi ve 
askeri mahiyetinden iktJSadi sahaya da in
tikal ediyor ve 1535 kapitiilasyo.,larile 
F ranSJZ Iicari vesikaSI imparatorluk dahi
linde imtiyazh bir vaziyete giriyordu. Al
man imparatorlugu memleketlerile ~ev
rilmi! clan F ransa i<;in o tarihte Osmanh 
imparatorlugile boyle bir ittifak ve an
la§ma imkamm bulmak cidden bir kiyaset 
sayJ1abilirdJ. Nitekim .$arlken'in halefi ve 
biraderi lkinci Ferdinand ve oglu lkinci 
Filip, Fransuva'nm haldi lkinci Hanri ile 
nihayet yorgun dU§tiikleri i<;in anla,maya 
mecbur olmu~lar (Kate Kambrezi) sulhu 
bu arzuyu hakikate ink1lab ettirmi§ti . El
haSJI 16 nc1 amla Osmanl. imparatorlu -
gunun orta Avrupaya kadar uzanmaSJ. 
Akdenize hakim olmaS! herjeyden evvel 
F ransay1 biiyiik tehlikelerden kurtarm•s -
!Jr. 

17 nci amla FranSJz - Tiirk dostlugu 
daha fazla nkmla1an ve artan bir hava 
i~inde devam etti. Bu amda F ransa hi! -
hassa Avusturyaya kar§l a~1lan Ri~Jiyo 
ve Mazaren 'in riyaset ettigi 30 sene harb
lerile me§guldii. Osmanh imparatorlugu 
da bu amda A vusturya ile ii~ miihim 
harb yapm11 ve bilhassa 16 sene siiren so
nuncusunda Karlofc;a gibi agn bir musa
laha ile Macaristam kaybederek <;lkml§IJ .. 

18 inci a Sir Tiirk • F ransiZ miinasebet
lerinde bariz bir terakkinin cereyan ettigi 
devre sayJiabilir. Veraset harblerile asrm 
ortasma kadar siiriiklenen bir siirii muha
rebeler devletleri ma, ma, kiime, kiime 
kas•la,tmrken Osmanh imparator1ugu ge
ne F ransa ile kar11 kar§Iya gelmemeye it i
na eylemi1 ve bilhassa Lehistan veraseti 
harblerinde onun yamba§mda Avuslurya 
ve Rusyaya kar11 harbe girmi§ ve berober
ce Lehistan tacmm Fran sa Kralmm hym 
pederi lstanilas Legsinski'ye intikaline 
muvaffak olmu~tu. Fa kat gerek F ransa 
kralhg1 ve gerek Osmanh imparatorlugu 
bu amlarda hemen mii§terek menfaatler 
dolay•sile yanyana c;arp1~hklant halde hi~ 
bir zaman ~uurlu bir anla~maya va"l ola
mami§lardJ. Buna Fransada sebeb clan 
zihniyetin katolik taassubu, papaz SJnlfl
nm miisliimanlarla anla,maya asia yanaj
m•yan miirteci zihniyetini, ve siyaset a
damlannln da eneriik hareket etll'ekten 
his,.ttikleri korkuyu gosterebiliriz. Os
manh imparatorlugunda bilhassa 1740 
Birinci Mahmud zamanmda daha geni1 
bir diijiince i1e tevsi edilen kapitiilasyon
lar, §arkta F ransaya art an bir sempatinin 
arhk gizlenilmiyen kuvvetli bir vesikaS! o-
larak sayilabilirdi. . 

18 inci amn sonunda F ransay1 kanh 
ihtilallere sevkeden biiyiik ink.Jab Os
manh imparatorlugunda gayet sUbinetle 
kar§Ilanml§, biitiin Avrupa Fransaya kar
l' bir komplo te~kil etmesine ragTJen 
Tiirkleri bir tUrlii aralannda bulamamJ,tJ. 
CiinkU Tiirk soziine, dostluguna herjeye 
ragmen sad1kh. 19 uncu aSJr gostermis ol
du ki, FranSJZ ihtilalinin neticeleri Os -
manh imparatorlugunda oldugu kadar 
hi~bir memlekctte zararh olmamJ§hr. Du
na ragmen Tiirkler, F ranSJz dostluO;una 
miistesna bir k1ymet atfetmi§lerdi. Hatta 
Beyoglunda F ranSJzlann bir 14 tcmmuz 
jenlil!ini tes'id etmelerinden sikayet eden 
ecnebi sefirlere Reisiilkiittab Efendi: 

- Size ve bize ne, isterlerse ba1' Ml Ja 

kum•z• kiilah yerine zerzev•t kiife.i gec;i
rip bora tepsinler, bize fen•l,\.l,n dokun
madJktan sonra .... diye onlan mazu: go•
terecek, aklmca bir manhk sureti de bul
mu~tu. 

Gene 18 inci asnn son senesind~ Na -
polyon'un MJSu ve Suriyeye tecavuzii 
bile V<;iincii Selimi F ran<1z dosllugundan 
ayJrmami§h. Sonralan Fran sa Mora is -
yamm tahrikte rol alm•s olmasma, impa· 
ratorluk aleyhine Mehmed Ali PasaYI 
takviye eylemesine ragmen TUrklerin 
muhabbetini bir tUrlii kaybetmiyordu. Bu 
sevginin kuvveti mubarek ittifak mesele -

Yazan: SAMIH NAFIZ TANSU 

sinde, imparatorlugun dahilinde Rus -
F ranSJZ niifuzu c;arpljhgJ zaman kendini 
pek giizel gosterdi. Tiirkler bu meselede 
birinci planda alakadar olmamakla hera
her F ransay1 tercih ettiler ve iki sene 4~ 
miittefikle beraber, Tuna yollannda, SI
\astopolda Ruslara kar§J dost1uk ve ar
kada,hk i<;in doviistUier. 

Bu maceraya nihayet veren Paris kon
ftranSJ, F ransanm riyaseti altmda clevam 
eden bu toplanh irnparatorlugu bir nevi 
vesayet ve himaye altma korke.1 dostluk 
yerine bir miidahale siyaseti getiriyordu. 

19 uncu asnn sonuna ve Yirminci asnn 
1912 y1hna kadar devam eden Tiirk -
F ransiZ dostlugu Balkan Harbinde mii -
him bir kriz gec;irdi. <;:iinkii Fransa Tiir
kiyeyi kiic;iik devletlere kar§J korurnam•l· 
resmen beyan edilmi~ olmaSina ragmen 
Balkan statiikosu Tiirklerin aleyhi.ne de
gi§mi~ti. Bu inkisan hayal Tiirkii BUyiik 
Harbde mukabil cephede mevki almaya 
adeten hissen tahrik etti. BUyiik Harb, 
90k kanh, c;ok feci devam etmesine rag
men, barb siperlerinde bile Tiirkle Fran -
s1zm birbirini takdir, tahsin hislerine darbe 
indirmedi. General Guro'nun ai(zmdan 
dokiilen sU satu1ar, FranSJZlarln Tiirkle
ri ilk defa anlad•klanna delalet eden ve
ni bir devri miijdeliyordu. General Guro: 
«Merd bir diisman, iyi bir asker, kahra -
man bir millet» vaSJflanna ona kur~un a
tan bir cepheye tekrarhyordu. Cunkii 
Tiirk saglama, diriye, elinde silah1 ola
na ancak o tecavii1. edince, ate1 ~diyor
du. Canakkalede FranSJZ gemileri batar
ken, Tiirk bataryalan ate~i keserek yara
hlann ve denize diikiilenlerin toplanmaSJ
m bekliyordu ... 

Umurni Harbin sonunda hamlanan 
<<Sevr», biitiin bir F ransamn degil, belk1 
hislerine maglub Klemanso'nun eseri idi. 
Nitekim Milli Miicadelenin en karanhk 
giinlerinde F ran,.zlano maddeten olma•a 
bile manevi tezahiiriinii Tiirk miinevver
leri unutmami§IardJ. Adanay1 i§ga1 eden 
ve cenub Anadolusunda milletle kar11 
kar§Jya harbeden -Klemanso- zihniyelinin 
yanhs adunlanndan bir digeri idi. Bu da 
Frank! en Buyyon'un elile 1921 birinci
tejriniltde Ankarada mezara gi:imiilmii§tii. 
Nihayet Lozan sulhu, Tiirke hakiki kud
ret ve azametini verirken biitiin diinya o
nun orada ni<;in Makyavel mektebine 
mensub olm•yan bir diplomatla temsil e
dilmedigini, ve nic;in namuslu bir asker, 
merd bir insan ve kudretli bir devlet ,da
m! olan lsmet Pa~ay1 o zamana kadar ta
myamadJklanm hayretle birbirlerine sor -
mu,lardJ .. , 

0 giinden bugiioe kadar seneler ge~ti ... 
Tiirk - F ranSJz dostlugu giin ge~tik~e ii
zerine ihtimam edilen bir c;ic;ek bahc;esi gi
bi zengin ve parlak mahsullerile inki1af 
etti. Bazan kurumak, bazan 9ic;ekleri do
kUlmek tehlikesine de ugramadJ degil. 
fakat bugiin Ebedi ,Sefin temellerini ath
g• ve Milli ~efin kii1ad resmini yaphg1 
bu yeni devre, kiiltiir ve tarih sahasmda 
birbirlerine yakla,ml! clan bu iki r:ulleti 
arhk aynlm•yacak baiilarla baghyacaktn. 
Herhalde tarihin hic:bir devri bu kt 1ar 
eski bir arkadajhg• buRiinkii juurlu anlaj
maSI kadar kuvvetli bulmad1. 

ADLIYEDE 

Oglunu hapiste yalmz b~rak· 
mak iatememit 

Rumelikava{(mda Ahmedin kahveoin
de Hilmi admda b1ri, oglunun haks1z ye
re hapsedildigini idd;a ederek kanunlera 
hakare\te bulunmu~tu. 

Bir mUddettenberi Ag1rcezada devan' 
eden bu muhakeme, diin sona emu,; ve 
su<;u sabit goriilen Hilmi, bir sene bir 
~iin hacse mahkum edilmi>tir. 
Bir sahtekarhk suc;lusu tevkif 

edildi 
Sahte bir hukuk mahkemesi ilamre 

firari Ermcnilerden birinin miras~l~! 
oldugunu iddia ederek hazineden pare. 
almaktan su~lu Oseb Goncagiil, va<'aY' 
miiteakib Rumanyaya gitmi~ti. 
Birka~ giin evvel Rumanyadan donen 

su~lu yakalanm1~ ve diin sorgu hakim -
ll~i tarafmdan tevkif edilmi~tir. 

Eaki Ttbbt Adli ba,katibi 
mahkum oldu 

Beled>ye tahsildan Nadi admda bir 
maznun hakkmda verilecek hiikme mii
essir olacak ~ekilde sahte rapor Ianzi -
minden suc;lu T1bbt Adli eski ba~katibi 
Raifin muhakemesi sona errni~tir. 

Su9u sabit goriilen Raif diin veri:ero 
kararla bir bu9uk sene hapse mahkum c
dilmi~tir, 
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/0 i L:iM KOSESi 
IHTiRALAR,KESiFL ER 

Radyo ve giirii!tii 
Diin sa bah F eneryolu istasyonunda 

tren bekliyen muhterem bir profesor ban~ 
kom§ulann radyolanndan sikayet e~i. 
Filhakika, birbirine yakm evlerin rady • 
larmdan c;1kan muhte\if sesler kula .ta 
musiki sesi yerine giiriiltii haSJl ediyor. u 
sesleri duyanlann, 

« T oplamp ehli hava her biri bir saz ralnr 
<;elebi btz'de olur biiylece konser dediigii11 

M1sram1 hahrlamamasma imkan yok -
tur. Bu ~ikayet baoa bu mevzu Uzerine 
bir iki yaz1 yazd1rmaga vesile oldu. 

Sesleri iki s1mfa aynlabilir; Perdeh Ye 
perdesiz sesler. Soz ve musiki sesleri 1:-:rin
ci SJmfa, giiriiltii ikinci s1mfa girer. Birinci 
kategoriye giren sesler kulaga nekadar 
ho1 gelirse, ikinci kategoriye giren seder 
kulaga hos gelmemeleri, sinirlere dobn
malan itibarile o kadar can SJklcJdlr. B1r 
takun nakil vaSJtalan ve sairenin <;Ikar
dJgl seslerden haSJI clan 1ehir guriiltiileri 
§ehir halkmm sinirlerini bozmakta oldu -
l;undan belediyeler giirUitU ile miicadele 
etmektedir. Giiriiltiiyii ol~en cihazlar ya
p•ld•g• gibi bajhca giiriiltii ile istigal eder. 
miihendisler ve fizik~iler de vardn. 

Radyo abc1 cihaz1anmn vericilerin n~
riyahm bize dinleten vaSJtalar oldu~unu 
hepiniz bilirsiniz. Radyo ile giiriiltU ara
smdaki miinasebeti anlatabilmek i~in ev
velen radyonun naSI] bir nakil va!ltasJ ol
dugunu ve bundan hakki\e istifade edebi~
mek yollanm soyliyeyim. 

Verici istasyon1ann bir veya birka~ 
stiidyolan var. Bu stiidyolardan birinde 
bir mikrofon kar§JSinda soylenen sozler 
veya okunan ~ark1lar hava dalgalan ha -
Iinde mikrofona gelir. Bu hava dalgalari 
mikrofon devresinde elektriki ihtiz~.za 
kalbolunur. Bu elektriki ihtizaz antennen 
ne§rolunan ve bir miitemadi dalgadan ih· 
ret olan (hamil dalga) iizerine bindirii1r. 
Elektromanyetik dalgalar halinde na~ c· 
lunan ses dalgalan ahc1 antene gene elek
tromanyetik dalgalar halinde girer. Rad
yonun basfrekanSJ tarafmda, verici j,tas
yonun mikrofon devresindeki gibi elektri
ki ihtizazlara ink.Jab eder. Bu devrrdeki 
oparli:irii c;alJ§tmp ses halini ahr. Bu b
dar transformasyonlara ragmen yeni r;

halzarda ses seklinde pek o kadar de·,. 
§iklik olmaz. Son sis tern verici ista•yor ·a
rmda antenden 91kan ses 1eklile mikrofo
na gelen orijinal ses §<'kli arasmdaki degi
tiklik ancak yUzde ( 4) kadard~r. ASJ1 
degijiklik yolda ve ahc1 cihazlarda olur. 
Y old a atmosferikler yUziinden dalga sek
li orijinal dalga §ek1inden ayn1abilir. 

Eger radyo dalgaSJ yolda gelirken fa7· 
Ia atmosferiklerden miiteessir olmJyacak 
surette talihli ise antene gelen dalga 1ekli 
verici istasyon anteninden c;•kan dalga 
§<'klinden pek farkl, degildir. Diger taraf
tan, abc1 cihaz iyi cinsten ise oparlorden 
91kan ses orijinal sese benzer. F akat bun
da da bir ~art var. Makineyi tam hamule
sile ~a1I§hrmama1J. Y ani oparlorden <;Ikan 
ses ~iddetini stiidyodaki ses siddetine he
men hemen miisavi k1lmah. Bu hakikat 
yaln1z radyo i~in degil, gramofon veya 
ses1i filim gibi sesin her nevi kay1d ve nesi1 
usu1ii i~in caridir. Bunlan SJra•ile gozde( 
ge~irecegiz. 

Prof. Salih MURAD 

Kad1n yiiziinden 

Domani~ nahiyesinde 
feci bir cinayet oldu 
Bursa (Hususi) - Domani~ nahiye

sinde feci bir hadise olmujtur. Bir kadm 
yUzUnden vukua gelen bu arbedede bir 
kadm olmu,, bir erkek yaralanmljhr. 
Yak' a ~yle olmu1tur: 

Ahmed isminde biri be1 senedenberi 
evli bulundugu Giilliiyii bir giin evinden 
kogmujtur. Giillii bir miiddet yalmz ba
~lna ya!ad1ktan ·sonra Domanic;ten .Sed 
isminde birile metres olarak hayat ge~ir
meye baslamJstn. Giiniin birinde Giillii
niin kom$USUnun evine gittigini O~renen 
Ahmed, kardesi Ali Osmam da yanma 
alarak GiilliinUn bulundugu bu eve git
miltir. Eve giren Ahmedle Ab Osman 
kadmm miimanaatine ragmen: 

- Sen benim kanm degil misin. lste
digim yere gotiiriiriim. Kalk I diye onu 
siiruklemeye baslamJIIardlf. Serifin an -
nesi kurtarmaya ~absmJssa da ona iki bJ
c;ak sokarak Rebia ismindeki bu kaclm1 
hemen orac1kta oldiirmii1lerdir. Diger ta
raftan bu hadise ~erife haber verilmi,, 
Serif bulundugu yerden ok gibi fnhya
rak ko~maya baslam11; Gi.illiiyU sUriik!e
yip gotiiren Ah.nedle Ali Osmana yoida 
raslamJ§hr. F akat Ahmedle Ali O<:nan 
ona da bir b1c;ak indirmi•ler, hal"·' d" 
balta ile yaralam~<lardJr. Serif kanlar 
i~inde evine donmiis, annesini olii olarak 
goriince bUsbiitiin miiteessir olarak yere 
yuvarlanm•1hr. 

Sudular yakalanarak TavsanlJYa gi'n
derilmis1erdir. Muhakfflle1eri Kutahpda 
yapJlacakhr. 



8 CUMHURlYE'l' 

DuvouNUZMU? ~lfill P 0 Rlit~ j~j Erkeksiz koy 

Bahk konseri 
Babk, hayvanla· 

nn i~inde, ~iiph~ yak 
ki ~n noksan yaradt· 
lamd1r. El yok, a
yak yok; kanad, 
kuyruk keza. Bu 
y~tmiyormu• gtbi 
dilsiz ve sagn. Ne 
«geh geh» ten an
Jar, ne derdini an· 

latmaya giicii yet~r. Kiiskiitiik bir bi~are. 
Gel gelelim, biz yanh1 biliyormu~uz. 

Viyanab bir profesor «Babgtn eli ayagt 
yoktur ama, miikemmel surette i§itir ve 
hndine gore de pekala dili vardm> diyor. 

Profesor seneler senesi ugra§mt~. ba
!tklara, ses tefrilci kabiliyetini a§tlamt§. 
Havuzun kenannda duruyor. Elinde bir 
diidiik var. Ottiiriip de «do» s~si ~tkar· 
dt mtydt, suyun dibinde nekadar bahk 
varsa profesoriin kar§IStnda el pen~e! 
Lakin «re» den tutun da «si» ye kadar 
biitiin oteki sesler, suyun yiiziinde tek ba· 
l1k b~rakmtyor. 

«Do» sesinin «gel!», oteki seslerin 
«git!» demek oldugunu ogr<nen bahk, 
sesi isitiyor demektir. hitmek ha"ast, 
mutlaka konuS:mak hassasmm mevcudiye
tine deli! oldugundan, profesor babkla· 
nn, zannedildii!i gibi sessiz olmadtklanm 
da bu delile day amp iddia ediyor. Y a · 
kmda da ispat edecekmi;. 

Belki bugiinlerde, profesoriin sefligi 
altmda, bahklardan miitesekkil bir koro 
heyetinin konser verdigini i1itiriz. 

Yenir mi, yenmez mi? 

Bu haftaki milli 

kume ma~lar1 

Fenerbah~e Be~ikta~la, 
Galatasaray Vefa 

ile kar~nla~nyor 
istanbul futbol ajanhgmdan: 
1/7/939 cumartesi gi.ini.i yaptlacak 

ma<;lar: 
Taksim stadl: 
Beylerbeyi. Demirspor saat 16 hakcm 

Nuri Bosut. 
Yan hakemleri: Halid Uzer ve Necdet 

Gezen. 
Galatasaray- Vefa saat 18 hakem Fe

ridun Ktlt<;. 
Yan hakemleri: Sami A<;tki:iney ve 

R1fk1 Aksay. 
217/939 pazar gi.ini.i yaptlacak ma~lar: 
Fenerbahc;e stadt: 
Galata Gencler - Kadtkoyspor sa•t 14 

hakem Bahaeddin illuoz. 
Yan hakemleri: Fikret Kayral ve Ab· 

dullah Erem. 
HHiil, KurtulU§ • Kastmpa§a, Galata

spar saat 16 hakem Nuri Bosut. 
Yan hakemleri: i;>evki ~anga ve S.tk: 

Eryar. 
Fenerbahc;e - Be§ikta§ saat 18 hakem 

Ahmed Adem Gogdi.in. 

Kuliib murahhaalarmi davet 
istanbul gi.ire§ ajanbgmdan: 
Bo)gemiz gi.ire~ monitorli.igi.ine tayin 

edilmi§ olan Saim Ankan tarafmdan ku
li.iblerimiz gi.ire§c;ilerinin c;ah§tmlmaia -
nna ba~lanacagmdan c;ah§ma zamanla
nnm tayin ve tespit edilmesi ic;in gi.i -
re§le me§gul kuli.iblerimizin 3/7/939 h
rihine musadif pazartesi giinii ak§amt 
saat 18 de bolge merkezine salii.hiyttli 
hirer murahhas gondermeleri rica olu-
nur. 

Y edigimiz, i<;ti • 
gimiz §eyler, tabak
lar ic;inde, yernek 
masalanmtzda bu
gun i§gal ettikleri 
itibarh mevkii tutun
ctya kadar kimbilir 
ne safhalar ge<;ir· Galatasaray • Betikta§ ma~I 
diler. Meselii path- yapdm1yacak m1? 
cam ilk defa goren Maliun sebebden dolay1 Galatasarayla 
Adem oglu, bu kap- Be§ikta§ arasmda yap1lam1yan mill! 
kara nesneden ~e1idi kiime ma<;mm tekrar edilmesi i<;in Ga· 
saymakla tiikenmez latasaraym yaptlgt mi.iracaat, Bejkita§ 
bir gtda maddesi o:;tkacagmt naSI! dU§U· kuli.ibiini.in muvafakatile te§kilata bil -
nebilirdi? Oteki sebzelerin herbirisi de dirilmi§ti. 
boyle. Yiizlerini ilk goren insanlan mut· Beden terbiyesi umumi miidii.riiniin 
!aka, «acaba yenir mi, yenmez mi ?» di- yaptlgt incelemeden sonra ma<;m yaptl-
ye bayli dii,iindiirmii§lerdir. mast muvaflk olacai:J hakkmda verojtgi 

Iki tanesinin tarihresi bu hususta karar iizerine, istanbul futbol ajauile 
y IYI ma<;m tarihi tespit ettirilmi§ ve bu su-

hir fikir vPTivnr I retle ikl takJmtn 16 temmuzda kar§t!a§· 
Ayc;ic;egi, Meksikadan Avrupaya ilk ;mast kararla§ffil§tl. 

hicreti ytllannda, her oedense Avrupa - Futbol federasyonunun, umumi mii • 
hlara c;ic;ek hissi vermemi~. Dii1iiniip ta- diiri.in verdij!i karar hilitfma bu ma~1 
~mmt~lar «bu, olsa olsa yenir>> demi1ler. tekrar ettirilecegi hakkmda verdigi ka· 
Kokiinden yemek icadma kalkm>1lar. ran bugiinlerde alakadar kuliiblere teb· 
Begenmeye ~genmeye tam on y~di se· Jig edecegi kuvvetle siiylenmektedir. 
ne, bu acuntrak kokii yemi§ler. Giiniin Umumi miidiirli.ikc;e verilen bir ka -
birinde bir de baknu~lar ki bu, s~bze de· rarm, futbol federasyonunca degi§tiril· 
gil, c;ic;ek! Mutfaktan salona almt§lar. mi§ olmas1 te§kiHih ziifa ugratacak yeni 

Bir de, k~c;isakalt deoilen nesn~ var ki, bir i§ olacakhr. 
o da bunun aksine bir devir ya1amt1. Ci· Eskrim ~ali§malari 
r;ek zannedip sakstlarda ba,ko§Oye oturt· istanbul eskrim ajanhgmdan: 
mu~lar. Ytllarca sonra, bir de bakmt§lar Biilgemiz eskrimcilerinin a§ag1da giis· 
ki, kokii miikernmel sebze l Bu da salon· terilen mahallerde rahat~a <;alt§abilme
dan, mutfag1 boylamt~. Jeri i~in icab eden hazuhklar yaptlrnl§· 
••••••••••••••••••·•···················••n••••••••••••••••• tlii". Mezkllr gUn ve saatlerde c;alt§ma 
Londrada biiyiik bir yangm yerlerinde haztr bulunmalan liizumu e-

Londra 28 (a.a.) - Sitenin kii~iik 
bir sokagmda ytllardanberi kaydedilme • 
mi§ bir §iddette bir yangm ~tkmt§ ve bii -
tiin sokak yanmt§hr. Ate§ 300 itfaiye ne· 
ferinin 50 tulumba ile ii<; saat <;ah§mast 
iizerine durmu§tur . .$imdiye kadar enkaz 
almdan 4 yarah ~tkanlmt§hr. 

Yangtnr lrlandalr tethi,r;iler mi 
yaptr? 

Londra 28 (a.a.) - Diin Silenin 
j(irl biiyiik binastom harab olmastna se· 
bebiyet vermi§ olan yangmm, Irlandah 
tethi§<;ilerin eseri oldugundan §iiphe ~dil • 
mektedir. 

Roman: 13 

- Heniiz i1 aram<~ t~m hi~bir te
~ebbiiste bulunmadtm. Bir arkada§ c;ok 
ceMretimi kud1. 

Nic;in? 

Zormuj. 

l1 bulmak mt? 

Hem bulmak, hem de mekt~ble 
. §i telif etmek. 

Tiirkan dal~n gozlerile uzaklara ba· 
karak iGini c;ekti: 

- Dogru ... dedi, benim biraz iimi· 
dim var. ~nnem bir terzi tamyormuj. 
c~liba ondan bazt i,l~r alacagtz. 

Ti.irkan Afife birinci yalamm soylii· 
yordu. KtpklrmlZI aldu. Birdenbire oyle 
derin bir pijmanhk duymu~tu ki sevgili
sinin ellerine sanlmak, ana: «Beni affet, 
!ana yalan soylemeye mecbur oldum. 

Diye aglamak isliyordu. 

hemmiyetle teblig olunur. 
Beyoglu Halkevi salonunda: 
~ar§maba gi.inleri saat 17 den 18,30. 
Cuma giiqleri sa at 17 den 20. 
Be§ikta~ jimnastik salonunda: 
Cumartesi gi.inleri saat 17 den 21 e 

kadar. 

Kongreye davet 
ileri Bozkurt spor kuliibii ba§kanlt -

i:Jndan: 
Nizamnamemizde yaptlacak degi§ikli· 

gi miizakere etmek ic;in 2 temmuz 1939 
pazar giinli saat 10 da kuliib merkezinde 
yapacagJmtz fevkalade kongreye biitiin 
i.iyelerin gelmeleri rica olunur. 

Yazan: Server Bedi 
Afif onun biitiin dii§iincelerini oku 

mU§ gibi sordu: 
-Bu lerzi n~r~de? 

Tiirkiin §a§trdt: Bu terzi ... Bu terzi... 
Bir yalan daha soylemege mecburdu. 
Allahtm kuvvet ver l Gene ktz titriyordu. 
Gozlerini yumarak iGini c;~kti: 

- Be1ikta§la, dedi . 

Sahiden, arka sokakta, annesinin Ia· 
md1g1 bir terzi vardt. Eger Afif onun a -
d~nt sorarsa Tiirkan soyliyebilir, hatta 
biitiin hususiyetlerini tar if ~debilirdi. Fa· 
kat, okadar §a§trmt§tl ki art.Jk bir kelime 
daha soyliyemezdi. Bir1ey ~alarken ya· 
kalanmt§ gibi utantyordu. 

Afif ona dogru egil~rek : 

- Ne oluyorsun? dedi. 

Tiirkan birdenbire btc;kumaya ba§ladt. 
tki ~lini yiizune kapamt§, batml onune 

Y eni Iik ma~lari 

nasd olacak 

Pera, Kurtulu' ve ~i,linin 
birinci kiimeye ahnacag1 

soyleniyor 
Futbol federasyonu, yeni mevsim lik 

ma<;lan i~in §imdiden haz1rhga ba§la • 
mt§hr. istanbul lik ma<;lan programile 
me~gul olan federasyon, lik ma<;larmm 
daha cazib ve kuvvetleri mlisavi taktm· 
Jar arasmda yaptlmast i~in baz1 tedbir · 
ler almay1 dli§iinmektedir. 

Bu mevsim ba~mda te§kilata baglan -
malan muhtemel olan kuliiblerden Bey· 
ogluspor, i;>i§li ve Kurtulu§ talumlarm1 
birinci like almak, bun a mukabil Topka
pt. !stanbulspor ve Kastmpa~ay1 da ikin· 
ci like g~hrmek gibi bir §ekil bulunmast 
ihtimali vardtr. 

Cezalandmlan futbolcular 
iki hafta evvel yap>lan muhtelit ta -

klmlar ma~mda hakem tarafmdan saha· 
dan r;tkanlan 1;ii§li kuliibiinden Nobarla 
Beyogluspordan <;ic;ovi<;e, futbol fede· 
rasyonu tarafmdan hirer ay boykot ve
rilrni§ti.r. 

Biaiklet yari§larina hazirhk 
1 ve 9 temmuzda siirat ve mukavemet 

bisiklet Tiirkiye birincilik miisabakala
rma i§tirak edecek alan Eski§ehir takl· 
m1 !stan bula gelerek, yart§ yolu iizerin· 
de c;ah§malanna ba§lamt§hr. 

istanbul - Edhrne asfalh iizerinde ya
ptlan bu miisabakalarda, ge~en sene bi
rinciligi kazanml§ alan Eski§ehir tak1m1, 
bu sene daha iyi bir derece almak iizere 
yan§ yolu iizerinde idman yapmaga ka· 
rar vermi§, ve c;alt§malanna ba§lamt§tLI". 

Hakem heyeti ba§kanhgi 
istanbul hakem heyeti riyasetinden 

istifa eden Fethi Tahsinin yerine Beden 
Terbiyesi umuml miidiirliigii eski ajan 
avukat Abdullah!, yiiksek hakem heyeti 
ise gene eski aj anlardan Si.ileymaniyeli 
Orhamn tayinini istemektedir. 

Tayin, bugiinlerde alakadarla.ra bildi
rilecektir. 

Amerikan orta siklet 
§ampiyonu 

Seattle 28 (a.a.} - Seattle'li 72 kiloluk 
Al Host• k. 72 hw;alL kiloluk Brookly.n'li 

Solly Krieger'i 15 ravundluk bir ma~m 
dordiincii ravundunda mag!Ob ederek A· 
merika Association National'inin orta 
sikletler §ampiyonlugunu tekrar kazan· 
mt§hr. 
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30 aeneye mahkiim oldu 
Bursa (Hususi} - Bir geceyartst Gii· 

ney Budaklar koyiinden !smailin kapJSl· 
na me~hul ikl §ahts gelmi§ ve: 

- ismail Aga, !smail Aga! diye ken • 
disine seslendiklerini i§iten kans1 Kez
ban, onu uykudan uyanduarak: 

- Seni ~agmyorlar! demi§tir. ismail 
kap1y1 a<;ar a~maz bi.r silah patlamt§ ve 
zavalh adam cans1z olarak yere dii§mii§
tiir. FaciaYJ duyan <;ocuklan ve kanst 
a§ai:J inerek onun iisti.ine kapantp fer -
yada ba§lamt§lardtr. 

Ayak izleri tatbik edilerek bu cinayeti 
i§liyenlerin Kozbudaklar kiiyiinden Meh 
medle arkada§lan oldugu anla§Jlmt§, A· 
gtrcezada giiriilen muhakemeleri netice
lenerek karar verilmi§tir. Kararda: 

Mehmedin bu cinayeti taammiiden i§· 
ledgi goriilerek ya§tmn kii<;iikliigii naza
n dikkate ahnmak suretile kendisi ida· 
rna bedel alan 30 sene agu hapis cezasma 
mahkiim edilmi§tir. 

igerek aghyordu. 
Afif yerinden kalktt ve onun yaninda· 

ki sandaly~y~ oturdu, elini onun dizi us· 
tune koydu: 

- Tiirkan, dedi, Tiirkan ... Sayle ba· 
na, Tiirkan, nf!n var, yavrum, Tiirkan ... 

Gene ktz c~vab vermiyor, baj!DI online 
daha ziyad~ ig~rek, sessiz ve omuzlan 
yukanya kalkmt§, ~trpmarak aghyordu. 

Afif, agztm onun kulagma iyic~ yak· 
la~ttrarak, sesinin riizgarile sordu: 

- Tiirkan... Bir t~rzinin yamnda 
~ah§mak mt, bu mecburiyet mi s~ni uzu· 
yor? Ni<;in aghyorsun? Beni c;ok miitees· 
sir ediyorsun, Tiirkan. Aglama yavrum, 
peki ... Ben ~ah§mm ... icabederse mekte· 
bi btrakmm ... 

G~nc ktz bu fikri redd~ttigini anlat· 
mak i~in ba§IDl iki yana dogru silkeliyor, 
dizi i.istiind~ duran eli tutup Slktyordu. 
Sahiden Afif aldanm11 m>ydt, yoksa 
bunlan agtz aramak i~in mi soylemi1ti~ 
Gene k1z ~llerini yiizi.inden ~ekti, men· 
dilil~ gozlerini •kurularken Afife baktt. 
Samimidi c;ocuk; ve agtr bir ked erie bu
lutlanml§ gozlerinde sevgiden, alatkadan 
ba,ka bi~bir hile kmlctmt goriinmuyor· 
du. Bu t~mizlik ve masumluk da gene 
ktzt kiic;iik du§iirdii. «Ailah1m, di
yordu k~ndi kendin~. ben nekadar adilej· 

Rusyada, erkeklere mak
tel olan bir koy bulundu 

Biiyiik Harb biteli ve diinya sulha 
kavu~ah yirmi seneyi ge<;ti. Fa kat, 1914 
t~ dunyaYJ ate§O v~ kana hogan umum1 
herciimercden arta kalan facialar hala 
kulaklardan gitmiyor. Sovyetlerio, uzak 

Si~rya'da, Sayansk daglan etegindeki 
bir kasabada tesaduf ettikleri manzara 
bu fecayiio nev'i ~ahsma munhasu bir 
sahnesini te§kil ediyor. 

Sovyet memurlan, ku$ u~maz, kervan 

ge<;mez bir mmtaka alan bu dag civa • 
noda, §imdiye kadar mevcudiyeli bi\in
miyeo bir koy ke§fetmi§lerdir. Koyden 
ziyade be1 oo kuliib~ kalabahgmdan iba
ret alan bu yerde, hepsi birbirinden vah$i 
yirmi otuz kadm ve birka<; da <;ocuk bu· 

Ian Sovyetl~r. bu kadmlardan en ibtiya
nna koyiin admt sorduklan zaman: 

- Buramn adt yoktur. Biz buraya 
dullar koyii deriz. cevabmt almt§lardJr. 

Bu cevabla iklifa etmiyen Sovyet me· 
murlan, kocakanyt Slkt§ttrtnca i1in ashm 
anlamt§lardtr. 

Buyiik Harbde, bu koyiin eli silah lu· 
tan biitiin erkekleri askere almmt§, ka • 
dmlar yalmz kalmt§lar. Once, bu yal • 
mzhk onlan korkutmu1. F akat, ya~tya • 
bilmek io:;in elbirliiii yapmaga mecbur ol

duklanm dii1iinerek <;ah§maga ba§lamt§· 
lar. Hepsi gurbiiz ve sthhatli oldukhnn· 
dan, eo agn ve ezici i1leri bile ba§armak
ta gecikmemi§ler. Nihayet, bir giin gel· 
mi1 ki, <;ifl~ilikten odunculuga ve avctl•ga 

kadat, hertiirlii i1lerini kendi kendilerine 
ba§arabildiklerioi ve erkeklere arttk ih
liyaclan kalmadtgtm anlaml§lar, ic;lerin • 
de, Safina Savarin isminde bir kadm var· 
mt§ ki, hepsinin cerbezelisi ve ~ceriklisi 
oldui!u ic;in r~islige sec;ilmi§, biitiin oteki 
kadmlar onun emri alttna girmi§let. 

Giiniin birinde, harb bitmi1 ve koy er· 
keklerinden bir tanesi askerlikten doniip 
gelmi§. Bu, reis Sofina'mn kocaSiymt§. 
Koyde ve evde eski mevkiini alacagtnl 
umid ed~rken, oteki kadmlarla berab~r 
kendisi de kanstnm emri altma girmege 
mecbur kalan bu adamt, aradan ii<; ay 

ge<;tikten sonra, bir sabah alii olarak bul
mu§lar. Kafast yanlarak olduriilmu§. 

Sofina'mn, Sovyet memurlanna aolat· 
tti~ma gore kocastnl oldiiren keodisiymi§. 

Erkeklerin, <;ocuk yapmaktan ba~ka bir 
ise yaramad1klannt anladtgt i~in k.ocast~l 
oldiirdiigunu, saadetin ancak erkeksiz 
ya§amakla kabil aldui!;unu soyliiyormuj. 

Sofioa'nm kocaSI oldiikt~n sonra, ka • 
sabada ,hayat bu esas iizerine tanzim 
edilmi§. Aradamada, yolunu kaybeden, 
yahud o havaliden ge~en bir yolcu kaye 
ugradt mtYdt, dullar koyu kadmlan bu 
erkegi hemen kar§Uar, binbir iltifatla kaye 

misafir eder, kendisine bir kuliibe, yam· 
na da begendigi kadmlardan birini v~rir; 
y~dirir i<;irir, rahat ettirirmi§. Fakat, bir· 
ka<; giin sonra, bu misafirin, kanlar i<;in-
d~ o]iisii buJunurmU§. I 

Bu sayede, koy halkmtn niifusu kat • 
iyyen eksilmiyor, oler.lerin yerioe yeni 
dog an ktz ~ocuk>n geliyormu§. T esa • 

diifiin, ayaklanna getirdigi yolculardan 
diinyaya gelen bu <;ocuklar ktz olursa 
muhafaza ediliyor, oglao olursa derhal 
old ii rii I iiyormu§. 

Sovyet memurlari, bu tahkikatlan sor.
ra, hi~bir §ey soylemeden koyden aynl· 
mt§lar, fakat birka<; giin sonra kuvvetli 
bir polis miifrezesile tekrar geler~k butiin 
kadmlan hirer birer sorguya <;ekmi&ler • 

dir. Sorgu neticesinde, yalmz Sofiya Sa
varin'in on dokuz erkegi oldurdiigii sabit 
olmu§tur. Kay kadmlannm ~n kuvvetlisi, 
en Ia§ yiireklisi o oldugundan, viicudii • 
niin izalesi icab eden ~rkegi OOil havale 
ediyorlarmt§. 

tim.» Ve arllk aglamtyordu. Gozya§la· 
nnm birdenbire tkesilmesi, ana bu kiic;iik· 
lugiin s~viyesin~ isyan kabiliyelini kaybet· 
mek gibi bir aciz halind~ gorundii. 

Afif onun elini ok1uyor: 
- Tabii, diyordu, ben varken s~n 

ni~in ~ah1acakstn ~ T abi1.. Gorec~ksin, ben 
er ge~ bir i1 bulacagtm ... 

Gene ktz tekrar onun elini stktt: 
- Haytr, dedi, ben ... ben ~ah§mak· 

I an utanmtyorum. Ni<;in?.. Seve seve <;a· 
h1mm ... Haytr ... 0 degil. 

- Tiirkan, elbette, b~n dururken sa· 
na dii~mez bu, hakkm var. lkimiz de ay· 
ni vaziy~tteyiz: T alebeyiz. F aka I ben ~r· 
kegim. 

- 0 degil, Afif... Birdenbire biitiin 
vaziyetimiz goziimiin <iniine ge]di de mii· 
teessir oldum. 

Bir yalan daha soylemeye m~cbur ol
mu§, onu tamamltyordu: 

- lc!ali hattrladtm. Zaten biraz yor· 
gunum, kendimi tutamadtm, yoksa c;a· 
lt~mak, hayaltmt kazanmak neden bona 
agtr gelsin? Seve s~ve ~alt§mm, ~min ol, 
Afif... 

Turkan gozl~rile de teminat vermek 
i<;in Alife baklt ve giiliimsedi. lslanmt§ 
ye~il gozlerinin ic;iode yaldtzh Jjtk taba
kalan yiizi.iyor vc taze bir umid parltyor· 
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Herkesin Ozerinde ittifak 
Ettigi Bir Hakikat: 

Sabah, ogle ve ak§am her yemekten sonra 

KULLANMAK 
§artile 

Radyolin 
Di§lerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve sapasag
lam yapar. Ona yir
minci astr kimyasmm 
harikalanndan biridir, 
denabilir. Kokusu gii
zel, lezzeti ho~, mik-

roplara kar~1 tesiri 
yiizde yiizdiir. 

Sabah, 8§1e ve ak,am her yemekten sonra gUnda 3 defa 

RADYOLi 
Kullananlar di~lerini en ucuz ~eraitle 

sigorta ettirmi~ say1hrlar. 

Giizel San'atlar Akademisi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Giizel San'atlar Akademisi i~in a~tk eksiltme usulile ·225• ton Zon
I(Uldak Kriple maden komiirii ile ·100> ton kok komiiri.i almacaktJr, 

2 - Kriple komiiri.iniin heyeti umumiyesinin muhammen fiatJ c3498,7ii>, 
muvakkat teminat miktan c262,50· lira, kok komiirlintin ise muham· 
men fiatJ c1805>, teminat miktan da c135,38> liradu. 

3 - Buna aid ~artnameler bedelsiz olarak Akademi idaresinden altnabilir. 
4 - A~tk eksil tme 3 temmuz 939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 

14 te Cagaloglunda Yiiksek mektebler muhasebeciliginde yaptlacaktu. 
5 - Eksiltmeye i$tirak edeceklerden kanunun arad1g1 vesikalardan ba$h 

939 mali ytlma aid Ticaret ve Sanayi Odas1 kalhdt da taleb edile
cektir. (4269)' 

Mutena Bir F1rsat 
Macaristan mamulab memleke
timize heniiz gelmi~, hi~ kulla· 
mlmam1~ ve miikemmel ko~um-

larile beraber ingiliz 

" GiGG , Modeli 
bir araba satlltkttr 

Teleton : 2324 7 

Hayrabolu Beledi ysinden: 
1 - Hayrabolu Belediyesi i~in mevcud §artnamesine uygun bir arazoz 

pazarhkla satm ahnacaktJr. 
2 - Talib olanlar fiat ve kataloklanm havi tekliflerinl 15 temmuz 939 

tarihine kadai' Havrabolu Belediyesine bildirmeleri. 
3 - :;>artname suretleri taleb vukuund.a pasta ile gonderilecegi iliin 

olunur. ,( 4677) 

Sabhk (;am Tomrugu 
Devlet Orman i~Ietmesi 

Karabiik Revir 
, ... 
Amirliginden : 

1 - Karablikte Kiipri.iba~mda istifte mevcud ( 781 } aded muadili ( 452 )' 
metre mikab ( 552 ) desimetre mikiib ~am tomrugu a~1k artttrma ile 
satllacaktu. 

2 - Tomruklarm ayrtca ba$ kesme paylan mevcud. ve kabuklan soyulmu§ 
olup hacim kabuksuz orta kutur lizerinden hesablanmt$tlr. 

3 - Tomruklara aid sah$ §artnamesi Ankarada Orman Umum Miidiirlii
glinde, Ankara, istanbul Orman <;evirge Miidiirliiklerinde ve Kara
biikte Devlet Orman hletmesi Revir Amirliginde goriilebillr. 

4 - Tomruklarm muhammen bed eli ( 13 ) lira ( 65 } kuru$tur. 
5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 4/7/939 giinii saat 14 te 

Karabiikteki Revir Merkezine miiracaatleri. ( 4332} 

du. Afif derin bir nefes aldt: 
- Oh, dedi, ha ~oyle ... Sen agladtgm 

zaman ben ikaranltk bir kuyunun dibine 
sarkmtj gibi oluyorum; giildiigiin zaman 
yeryuziine, yeni sulanmt§, yaprak kokan 
bir gune1li bah~enin ortasma ~tkmt§ gibi 
aluyorum. Benim i~imdeki bUtun aydm
ltklan, iklimleri, kokulan ve rUzgarlan 
senin gozlerin idare ediyor. Emin ol bu
na. Her gozlerimi kapayt§tmda seni, yu· 
zuniin bu iki iri nur damlasil~ kar~tmda 
goriiyorum. 

Tiirkan birdenbire butiin endi§elerini u
nuttu ve birer ye§il saad~t alevi piiski.iren 
gozleril~ Afife baktt. Giizgoze geldiler. 
Gene adam onun iki elini de tutuyor ve 
stktyordu. 

- Senin yaninda hayatin biitiin zor
lu'klan bana kolay geliyor, en geni1 ve 
en derin u~urumlann iistiinden bir sl~ra
Yt§ta atltyabileegimi santyorum. Hele bu
gun daha c;ok i.imid ve azimle doluyum, 
Turkan. Mutlaka istedigimiz olacak v~ 
mutlaka butun emellerimize kavu§aca· 
gtz. 

Afifin yanaklartnin ucunda bir ic; ate· 
1inin dt§ aksi imi1 gibi canh bir pembe· 
lik vardt ve sozlerinin bir nevi ispatt ye· 
rine ge~iyordu. Bir erkekte aradtgt ener· 
jinin Afifte beliri~ini ilk defa goren Tiir. 

kan, ustiine aldtgt miicadele yiikunun ~
peyce hafifledigini hissetti: 

- Afif, dedi, boyle tkonu§tugun za· 
man i~ime kuvvet, metanet, emniyet dol
duruyorsuo. Sana bu yara§tyor, Afif. 

- Ben miskin degilim, Turkan, icab 
ederse ben ... yaratmasmt bilirim. 

Ti.irkan ba1il~ v~ gozlerile onu tasdik 
ederken dii1i.iniiyordu: Siiphesiz ... Ev~t. .. 
Afif canstz v~ p1Smk degildi; fakat ney• 
di ondaki o kararSizhk ve gev§eklik~ .. 
Oh ... Suphesiz ... Tiirkan onun bu hiilya, 
tembellik ve huziio dolu hallerini de s~· 
viyordu. Onun i~li ve derin, hisli ve yu• 
mu~ak bakt,lan i~inde, becerikli i1 adam· 
lanmn serlligi, yalam, adi pi§kinligi yok
tu. 

Ona ta1km bir sevgil~ baktt, fakat za
ftm bu kadar belli etmesindeki teblikeyi 
ihtar ~der insiyakile gozlerini oniin~ ige· 
rek sordu: 1 

Saat kac;? 

Altty1 gec;iyor. 

Kalkmtyahm m1. 

Peki. 

Afif masanin iistiindeki paketi t!Oste· 
rerek: 

[Arkast varl 
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idam1 istenen bir su~lu ingiliz - japon 
19 seneye mahkiim oldu imtiyazb mi-nt-a-ka_m_e_s-elesi 

ihtilaf1 Nevyork sergisindeki 
paviyonumuzun vaziyeti 

• 

evsahibi 
oldiiren 

Mahkeme, gece evde yakalandJgi i~in 

polis Ali Rtzayt ustura ile 
Nazmide h1rstzbk kasdi gormedi 

Su~lular karar1 dinlerlerkcn 

Dun Agucezada ii~ sene kadar evvel makta tereddiid etmemi§, fakat neticede 
i1lenen feci bir cinayetin karan tefhim e- bu az1h katil yakalanml§h. 
dilmi,tir. Hasan Basri, hastaneye nakledilirken 

937 senesi 1ubat aymda Dizdariyede yolda olmii§, diger yarahlann tedavil.ri 
Mehmedpa§a yoku§unda bir cmayet ol - yaptmlmljtl. 
rnu§, Nazmi isminde bir sab1kah hus1zl1k fki bu~uk senedenberi agucezada de -
maksadile girdigi evin sahibi polis Hasan vam eden bu katil hadisesine aid muha
Basriyi b1~akla oldiirmii§, oglunu, polis kemenin bundan evvelki celselerinde, id -
memuru Nevzad1, bek~i ,Siikrii ve Musta- dia makam1, Nazrninin, i1ledigi ciirmiin 
fay1 yaralaml§h. delillerini ortadan yak etmek ve ~ald1g1 

Yak'a giinii, Nazmi, Salim ismindeki maim elinden almmasma mani olmak i~in 
arkada§ml gozcii koyarak, polis Hasan ikinci bir agu su~ i1lemesi dolayJsile oliim
Basrinin evinin ikinci kat pencerelerini hr- le tecziyesini istemi1ti. 
rnanm11 ve bir pergel aletile pencereyi a- Heyeti hakime uzun siiren bir tetkik
~arak yatak odasma girmi§ti. Sand1k iize- ten sonra diin ge~ vakit karan telhim et -
nnde duran Hasan Basrinin kans1 Na - mi§tir. Yerilen kararda, Nazminin Hasan 
direye aid el ~antas1m kan§hnrken yaph- Basri tarafmdan su~ iistiinde yakaland1 -
g• giiriiltii a§ag1da bulunan palis Basri ve gm1, binaenaleyh ~almaga vakil bulama
oglu tarafmdan i§itilmi§ti. Derhal yukan m11 oldugunu, ayni zarnanda, rnaktul Ha
fahyan Hasan Basri, bir an i~inde Naz- san Basrinin kans1 tarafmdan ~antadan 
mi ile kar§lla!ml§, fakat az1h hmlz bir parasmm ~ahnd1gma dair bir ifade mev -
iti~le Hasan Basriyi karyala iizerine y1k- cud olmad1gm1 gozoniinde tutarak iddia 
hktan sonra iizerine ~ullanmlj, fakat ar - makamnm tavsifinde isabel ~orememi1 ve 
kadan yetijen oglunun yardmule bu vazi- N azminin, ka~ 1p kurtulmak maksadile 
yetten kurtulmu§tu. 

Hasan Basriyi yaraladJgl neticesine vara
Hasan BaHi bu sirada yast1k altmdaki rak N azmi 19 sene agu hapse mahkum 

tabancasm1 eline alarak imdad maksadi!e olmu§tur. 
bir el havaya ale§ etmi1, bu mad a N azmi, 
kolunun altmda saklad•ih kunduracJ bl~a- Yak' a esnasmda sokakta gozciiliik ya
gile Hasan Basriye tekrar sald!rarak pan arkada§l Salim, eski bir yaralama su
gutlagmdan ag1r surette yaralamJ§ ve ka~- ~u da dahil olmak iizere l sene 12 ay 
mak isterken kendi<ine mi'ini olmak istiyen yedi giin ag1r hapse mahkOrn olmu1 ve ya
Hasan Basrinin oglunu, sokak kap1smda, Ian §ahidlikten p1aznun Salimin metresi 
iki bek~iyi ve polis memurunu da yarala- Miikerrem de beraet etmi§tir. 

Hatay - Suriye hududun-j 
da yap1lan yeni tashihat 

[Ba~taraft 1 inci sah!fede! 
Meclis azasma yarm dagthlacakhr. 

Hatay anla§masma gore, cenubda, sa
kin!eri Ermeni olan Keseb nahiyesi, 
Uzkiye sancagma baglanmt~hr. Buna 
mukabil, Kiirddag1 mmtakasmdaki Go
miit koyii Hatay, binnetice Anavatan 
bududlan i~ine almrnl§hr. 

Gene cenubu §arki bududlarmdaki 
Reyhaniye ile Asker~aym arasmdaki 
Harim yolundaki girinti ve ~1krntl va -
ziyeti tashih edilmi§ ve bu yo! Hatay 
bududlan dahiline almmt~tl.r. Cenubda 
ahalisinin kaffesi Tiirk olan ve Hatay 
bududlan haricinde kalarak Lazi<iyeJe 
tabi bulunan Biiy1r ve Bucak nahiyesi 
halklanna ekalliyetler hukuku tatbik e
dilecektir. 

Hataym Anavatana kavujmasl dola -
ytsile haztrlanan kanun projeleri bu -
giinlerde Ba~vekaletten Meclise "erile
cektir. Vekaletler kendi te~rl:iHitlarma 
dair tayinler haztrlarnl~lardtr. Hat.ay va
lillgine tayin edilen :;;ukrii Sokmen Siier, 
onilmiizdeki aym ikinci yansmda vazi -
fesi ba§1T1a hareket edecekti.r. 

Emniyet umum mildiirliigiine tayin e
di!mi§ olan Ali Rtza <;:evik de yam: yeni 
vazifesine ba§hyacaktlr. 

Bir y•ldoniimii 
LBa~makaleden devam] 

,,evzuu olamad1 ve olamaz. Fikir, insi
yaklannm ~1plak ve sefil manzarasmdan 
iirken insamn gizlenmek i~in biiriindiigii 
yamah bir ortiiden ba,ka nedir ki? 

Na•yonal sosyalist Almanyasma baka
ltm: Cizmeli, poturlu, otoriteye Iapan, bir 
ntvi harb vecdi i~inde yeti1mi1 gencligin 
1914 teki agabeylerinden fark1 var m1? 
Bugiinkii asker k1yafetli naz1rlan, diinkii 
aristokrat idarecilerden naSJI ay1rd ede
biliriz? Hatta bizzat Hitler, Kaiser' den 
ba•ka bir1ey midir? 

Ayni I•Yi yalnJZ Almanya i~in degil, 
fakat hemen biitiin Avrupa i~in de dii!ii
nebiliriz. Baz1 1ekil degi§ikliklerine rag
men kok, yirmi be1 sene evvelki miizmin 
problem'leri k~<kanc bir itina ile nefsinde 
sakl•yarak oldugu yerde rn1hh duruyor 
i1te! 

Onlan birer hirer k8Z1p ay1klayacak 
ve in•anh!b rahata kavu§turacak aksiyon 
ad•mlan nerde? 

D•s diinya ile olan miinasebetlerinde 
harikalar yaratan Avruna medenivetinin, 
kendi biinye•i iizerindeki aczini goriip de 
ac1mamak elden gelmivor. 

NADIR NADI 

Miinakale Vekilinin 
tetkikleri 
<Ba~tarat• 1 inci sahLteae) 

m tetkik etmt!hr. Montaj1 yap1lan ve 
26 eylulde a~1lacak olan 2500 abonelik 
bu yeni santral binasmda tetkikat yapan 
Ali <;etinkaya buradan sonra saat 10 da 
Liman Miinakale riyaseti binasma gel
mi§tir. 

Hal!uz.larda 
Ali <;etinkaya biraz sonra beraberinde 

Yeki'ilet Deniz Miinakalat reisi Ayet AI
tug, zat i1leri reisi N afiz, fstanbul Lim an 
reisi Refik Ayentur oldugu halde motor
le Halice giderek Yeki'ilet deniz fabrika 
ve havuzlannda tetkikata ba,Iaml§hr. Ali 
Y,tinkaya fabrika ve havuzlar mhdiirii 
Celalden izahat alarak Azabkap1dan iti
baren Kastmpa1aya kadar ii~ ~avuz ve 
atelyeyi tefti1 etmi1 ve bundan scnra fab
rikalar miidiiriinden Halic tersanesinin IS

Iah ve kurulmaSI iizerinde hamlanan pro
je iizerinde izahat alml§hr. Yekil bu ara
da tanzim edilmi1 olan maketi tetkik e
derek maket iizerinde izahat alml§tlr. 

Valide ktzagtnda 
Saat 11 ,30 da buradan aynlan Yekil, 

Yalide k1zag1 oniine kiderek tersanenin 
burada kurulacak k1srnm1 tetkik etmi1 ve 
tekrar Liman Miinakale riyaseti binasma 
donmii1tiir. 

Ali <;etinkaya ogleden sonra uat 16 
bu~ukta gene Liman Miinakale riyaseti
ne donmii§ ve burada ge~ vakte kadar 
muhtelif mesail iizerinde me§gul olmu§· 
tur. 

Moskovada yap1lan 
miizakereler 

[Bartaraft 1 lnci sahitede] 

« Time•» in makaleai 
Londra 28 (a.a.) - «Times» gaze

tesinin bildirdigine gore, fngilterenin Sav
yet Birligine cevabl, diin ak1am tespit e
dilmi§tir. Cevab, bugiin, Seeds'e gonderi
lecektir. Moskovadaki F ranSiz Biiyiik 
EI~isi de hiikumetinden bekledigi tali
mall ahr almaz, iki diplomat birlikte o
larak yeniden Molotof ile temasa ge~e
cektir. 

Alman gaz.etelerinin ne,riyait 
Berlin 28 (Hususi) - Diplomatische 

Korrespondenz gazetesi Moskova miiza
kerelerinden bahsederek, fngilterenin yeni 
fedaki'irhklan kabule karar verdigi ve 
Balhk devletlerine de garanti vermek 
hususundaki Sovyet noktai nazanm ka
bul ettigini yazmaktadJC. 

nihayet 

sulhan hallediliyor 
[B41tarat• I lncl sahttede] I J apon deniz makamlan a§agJdaki teb-

bildiriyor: ligi ne§retmi,Ierdir: 
Tientsin'in iyi malumat alan mahfille- «Japan ihrac ktt'a1an Fu~eu limamnm 

rinde bildirildigine gore, ] apon makam - civarmdaki Uen~eu ve <;ohang§in liman
lan fngiliz - J apon ihtili'ifmm halli i~in Ian oniinde bulunan Yuhuan ve Kanuen 
T okyoda rniizakerelerin a~1lmasma kar11 adalanm i1gal edeceklerdir. 
hi~bir itirazlan yoktur. J apon mii,ahidler F u~eu limanma ya-

Bununla beraber bu rnakamlar a§agJ- p1lacak olan harekatm <;in sahilindeki bii
daki asgari 1artlann fngilizler tarafmdan tiin miihim limanlarm Japonlar tar•fm
kabulii icab edecegi kanaatindedirler: dan i1galini tamamhyacag1 kanaatinde-

1 - fngiliz rnmtakasmda Japan a - dirler.» 
leyhtan unsurlann ara§llnlmaSI Japonlar Cin - Japon harbi 

<;ungking 28 (a.a.) - <;in &)ansi 
bildiriyor: 

ve fngilizler tarafmdan mii§tereken yapll
mahdJr. 

2 - $imal <;ininin ekanomisine zarar 
veren rnanevralara nihayet verilmelidir. 

Son giinler zarfmda <;in avc1 tayyare
leri Japonlann 8 bombardtman ve iki 
avc1 tayyaresini dii1iirmii§lerdir. 

,,, 
v 
' 

Ticaret Vekaleti, 
eksikliklerin 

paviyonumuzda goriilen 

ileri 

) 

hangi 
geldigini 

miicbir 
izah 

sebeblerden / 
ediyor 

3 - fngiliz makamlan yeni rejimin e
konomik politikasile te1riki mesai etmeli -
dir. 

Cinlilerin muvallakiyetleri 1 
<;ungking 28 (a.a) - <;in ajanSI I 

bildiriyor: 4 - fngiliz imtiyaz bolgesindeki <;in 
bankalarmda bulunan ve rniktan 48 mil
yon Yuan' a balig olan giimii§ stoklan -
mn Pekin hiikumetine teslimi. 

Tokyodaki akialer 
Tokyo 28 (a.a.) - Hariciye Ne 

zareti namma soz soylemege salahiyettar 
zatm da teyid ettigi ve~hile, J a pony a Ha
riciye Nezareti, diin ogleden sonra, fngi
liz - Japan miizakerelerinin Tokyoda 
yeniden ba§lad1gml bildiren bir teblig 
ne§retmi§tir. 

Bu teblige gore, i:iniimiizdeki hafta 
i~inde Arita ve Craigie riyasetinde iki hii
kiimet miimmilleri, Tientsin meselesini 
diplomatik bir yolla hal i~in Tokyoda 
miizakerelere ba,IJyacaklardlT. Tient~in -
deki fngiliz konsalosu ve Jamieson ile 
J apon ba,konsolosu T a~iro, vaziyeti her 
daim tetkik gozii oniinde bulundurmak 
iizere Tientsin' de kalacaklardJr. 

Gazeteler, bu meselenin bir hal sure -
tine raptedilmesine taraftar goziikmekte
dir. 

Asahi - ,Simbun, diyor ki: 
«fngiliz - ] apon miinasebetlerinin lii

zumsuz yere vahimle,mesini istemiyen 
Tokyo, eger fngilizler hakiki bir samimi
yetle ]apon taleblerini kabule ham ise, 
bugiinkii hi'idiselerin sulh yolu ile hallmi 
aramay1 karorla,hrrnJS bulunmaktadu.» 

«Timen in thtarr 
Londra 28 (a.a.) - Times gazetesi 

yaz1yor: 
«] aponya, birka~ haftadanbeti Uzak

larkta fngilizlere meydan okumakta ve 
<;indeki fngiliz menafiini tahrib gayesini 
takib eder goriinmektedir. Eger J aponya, 
bu meydan okumasmda devam edecek o
lursa bu meydan okurnaya mukabele edi
lecektir. 

]aponya, ikhsadi bir tazyikle pek mii
kemrnel yaralanabilir. Heniiz yeni ihdas 
edilmi1 olan sanayii ecnebi ithalatma ta
bidir ve bu ithalatm miihim bir kJSmJ til" 
giliz fmparatorlugunun rnuhtelif aksa -
m1ndan yaplimaktadu. Japon ordusu, 
Asya k1t' asmda muhtelif mii1kiilata ma
ruzdur. Bununla beraber J apon hiikume
tinin i1leri fazla ileri gotiirrniyecegini tah
min etmek icab eder. Surasm1 da ehem
miyetle kaydetmek liiz1mdJr ki, bir harb 
vukuunda J aponyanm biiyiik seyrisefain 
hatlan rnuhataraya maruz kalacak ve bu 
neticeyi elde etmek i~in halihamda U
zak~arkta mevcud hava ve deniz kuvvet
lerinden fazla kuvvetler istimaline ihtiyac 
haSII olmJYacaktu. Bundan ba1ka Cinle 
J aponya arasmdaki rniinakalat da ko -
layhkla sekteye ugrahlabilir. Bir hal su
reti bul unacagm1 kuvvetle iimid ediyo -
ruz, fakat fngiliz halktntn sabn tiikenmez 
degildir.» 

J aponlar a•ker ihrac ettiler 
Tokio 28 (a.a.) - Japon bahriye si

lahendazlan, Wenchow ve Toochou'nun 
kar11S1nda kim adalara ~lkanlml§hr. Bu 
kuvvetler, bilahare bu limanlar iizerine 
sevkedilecektir. Bu limanlann J aponlar 
tarafmdan zaph, T chiangkaichek'in kuv
vetlerinin <;in sahillerile biitiin miinase -
batJm katedecektir. 

Y eni bir taleb daha 
Sanghay 28 (a.a.) - Halihamda 

Wenchow'da bulunmakta alan Joan 
Moller admdaki fngiliz vapurundan ah
nan bir telsizde bu limanda bulunan bii
tiin ecnebi ticaret gemilerinin bugiin Ii -
mam terkedeceklerini oildirrnektedir. 

Svatov'daki vaz.iyet 
Hong-Kong 28 (a.a.) - Swatow -

daki J apon general konsolosu, bu lim a
na ecnebi gemilerinin girmesi hakkmdaki 
fngiliz talebini reddetmi§tir. 

Ogrenildiii;ine gore fngiliz bahri rna -
kamab, Swatow'a girmek istiyen ve ser
bes* girrnelerine miisaade edilmiytn ti
caret gem!lerine harb gemileri terfik ede
cektir. 

Japon tebliii 
,Sanghay 28 (a.a.) - Domei a)anSI 

bildiriyor: 

<;in bt'alan 17 haziranda ,Sansi 1i- I 
malindeki T u-Men'i ald1ktan sonra Lin- I 
fen'e dogru ilerlemillerdir. Son haberler I 
<;inlilerin mezkur 1ehre girerek Japan 
miihimmat depolanm havaya athklann1 Nevyork sergisinde TUrk paviyonunun itinden bir manzara 
ve bir~ok harb ve yiyecek malzemesi ele 
ge~irdiklerini bildirmektedir. <;in bt'alan 
hal en Lin fen 'in bah bOigesini i§gal etmij
lerdir. 

Sien-Kiang iizerinden dogu istikame
tinde taarruz eden <;in k1t' alan Tie-Men
in cenubundaki dii1man mevzilerini zap
ta muvaffak olmu,Iardu. 

Amerikaltlar Japon iiltimatom!lnu 
reddettiler 

Hongkong 28 (a.a.) - <;in a)amt 
bildiriyor: 

Dogu asyasmdaki Amerikan filosu 
kumandan1 $anghay'daki Amerika Ba§· 
konsolosuna yaphgt bir tebligde J apon 
iiltimatomuna 1iddetle mukabelede bu
lunma!lnl tavsiye etmi1 ve Amerika filo
sunun Amerika ticaret vapurlan hakkm
da hi~~bir tahdidat yap1lmasm1 kabul e
demiyecegini bildirmi§tir. 
Almanlar Cine yardtm ediyorlar 

Paris 28 (a.a.) - «Excelsior» gaze
tesmm Londra muhabiri, Almanlann 
C::ine verdikleri harb malzemesi hakkm
da dikkate, 1ayan maliimat vermekte
dir. 

Hong-Kong mahkemesinde haliham
da miihim bir dava cereya!l etmektedir. 
Almanya, bir taraftan <;in ile yapt1g1 
muharebede Japonlara manen yard1m e
derken, diger taraftan da <;ine miihim 
miktarda harb malzemesi gondermekte
dir. 

Yak' a tudur: 
Hong-Kong' un en biiyiik ve en mii

him ithalat ve ihracat miiesseselerinden 
biri, nizami olmad1klan iddiasile Alman
yaya sipari1 edilen 10,000 gaz maskesi
ni teslim almak istemedigindcn dolay1 
<;in hiikumetini dava etmekte idi. 

Muhakeme esnasmda bu1 ~iddetli mii
naka§alar da olmu1tur. ,Sahidler, Alman
yanm Cin ile geni1 mikyasta silah ve cep
pane ticareti yaphgml soylemi,lerdir. 75 
milimetrelik 8,000 Krupp obiisii, transit 
suretile <;ine sevkedilmek iizere Ham
burg'tan Kong-Kong'a gelmi1tir. 

Bu malzemenin k1ymeti 42,000 ster
lin olarah tahmin edilmektedir. Berlin, 
bir yandan ftalyan - Alman askeri itti
fakma girmesi i~in J aponyayt tazyik e
derken, cliii;er taraftan da HamburR yo
lile <;ine yaphi!t silah sevkiyahna faali
yetle devam etmekte idi. 

Diger cihetten Skoda fabrikalan, C::ek
yanm i1galinden sonra C::in ile yaphklan 
mukaveleyi feshetmek 1oyle dursun Cin 
hesabma harb malzemesi imalini arhr
ml§lardlT. ------

Eaki lapanya Batvekili 
Amerikada 

Mek_siko 28 (a.a.) - Eski Ba1vekil 
Negrin yann buradan Meksikali'ye, o -
radan da tayyare ile Nevyork'a gidecek
tir. Negrin kJSa bir miiddet Nevyork'ta 
kald1ktan sonra Queen Mary vapurile 
Parise hareket edecektir. 

Negrin verdiii;i beyanatta Meksiko'da 
yerle~cek miiltecilerin tam yekununu 
bildiremiyeceii;ini soylemi,, yeni miilteci
lerin evvelki rniilteciler yerle1ip munta -
zam me,guliyetler bulduk~a geleceii;ini 
ilave eylemi§tir. 

Vefat 
Tiirkiye Turing ve Otomobu i<u. ilbii 

reisi Re~id Saffetin yegeni ve merhum 
Saffetin kiZI AHenin oglu T1b Fak;iltesi 
talebesinden Saffet <;:imer diln ak•em 
saat onda vefat etm~ti.r. Cenazesi ' ~ 

ki cuma giinii sa at 10 da Cerr. · •" 
hastanesinden kaJdmJacak, ogJp ll .• I.13ZI 
Beyaz1d camiindP ktlmd1ktan s0nra 
Kopriiye indirilip Anadolukavagm• na
kille ii~ gun evvel vefat eden biiyilk ba
basmm yamna defnolunacakhr. 

Cazclcmizin 30 mayiS tarihli seselerinde ~ah1m1! olmaSI ve bundan 
niisha.smda, N evyork scrgisindcki ba,ka evvelce Avusturya hiikumetinin i1· 
Tiirk pavi.vonu hakkrnda, bugiin tirak ettigi Sikago beynelmilel sergisinde 
dahi A,ncrikada bulunan arkadajl· Avusturya heyetinin nakliyat ~fi bulun• 
m1z Cclcileddin Ezincnin bir mek- maSJ dolayJSile beynelmilel nakliyat i!le
tubu inti~ar elmi§li. Arkada>rnnz, rindeki ihllsasma binaen miihim miktar -
bu yaziSrnda, paviyonumuzda l(or- daki in1aat malzememizin, e§yam1zm kl
diigiz noksanlara i~aret ederck bun- nhp bozulmadan nakii ve zamanmda ye
lann diizeltilmesi temennisinde bu- ti~mesinin temini i~in angaje edilmi1 bir 
lunuyordu. zatllr. Sergi a~JJd,ktan bir hafta sonra 

Bu me.Jele hakkmda Ticaret Ve- kuntrah mucibince vazifesi hitam bulmu:
kalelinden bir mektub aldlk. l3u tur. 
mektubda dcniliqor ki: Bilvesile i1aret edelim ki, istihbarat 

«1 - fnhisarlar k.smmda sigaralan - biiramuzda meml•ketimiz hakkmda en 
m1zm naSI! imal olunduklarlm kii~iik lip- iyi ~kJlde malumat verecek ingilizce bi
te bir makine ile imalat yapmak suret•le lir Tiirk elemanlar mevcuddur. Sergi he
gostermek hususu, Yekaletimle Gumrlik yetimiz kadrosunun buradan miimkiin 
ve fnhisarlar YekaletJ arasmda enelce mertebe az memur gonderilmek ve ni. -
kararla;ntl! olan te1hir esaslanndan biri peten tali i1Ier i~in Amerikada tahsilde 
idi. Heyetten alman malumata gore bey- bulunan talebemizden istilade edilmek 
nelmilel sergi idaresme miiracaat edilmi1 suretile mahallinde tamamlanma51 ciheti
olma!lna ragmen sergi mahallinde sigora ! ne ~idilmistir. 
irnali imtiyaz olarak bir Amerikan fir - 6 0' 1 

1 
.- d 1 • 

"Id"". d b .. d l - ev e pa>~yonurnuz a mem e 
masma ven 11':10 en u . musaa e a ma- ketimizin en eski zamanlardanberi muh-
mami!IJC, Makalede bu fumamn da bah- 1 t·f d• - tl · d - · k" f t•'k · k d. T·· ·· · · d"" e 1 me cmye enn op;up m 11a e u -st ge<;me te tr. utun yetJ~tJren tger 
memleketlerin de bu miisaadeyi ala:na _ leri bir saha oldugunu Tiirk tarih tezine 
m11 olmalan dii!iiniiliirse bu vaz:yetin bir uygun bir oekilde gostermek ve dolay••i
hata 1eklinde gosterilmesi dagru olamaz. le mazimizm nngin tarih ve kiiltiir ha-

2 _ Gene fnhisarlar kJSmmm te,hir yallm canlanduabilmek i~in haZITlanml§ 
planmda derpii edilen ve memlekelimiz- olan biiyiik foto montaj levbalanndan 

biri iizerinde «Om~anll» kelimesinin bude haZITianmll olan bir~ak propaganda 
malzemesi, beynelmilel sergi idaresile A- lunmaSI keyfiyetin makalede bir mugala
merika giimriik idaresi arasmda ~ 1kan ih· ta mevzuu olarak ele ahnd1g1 goriilmii1 • 
tili'if yiiziinden ilk giinlerde te1hir edile- tiir. «Osmanh>> kelimesi Hitit, Sekuk 
rnemi§tir. Simdi bu malzeme giimrlikt•n kelimeleri gibi muayyen bir tarih devre
~lkanhp fnhisarlar hsmmm noksanlan sini ifade etmesi bak1mmdan tarihimizm 
tamamlanm11 bulunmaktad1r. ba1hca devrelerini gostermek iizere bu 

3 - Tiirk ~ar115mda Siimerbankln kelimelerle birlikte kullamlmllhr. Esa.en 
idare ettigi kl'lmdaki mallann «Mah - Devlet paviyonumuzun te hir plam, ide
mudpaja yoku1undan toplanm11 isparta olojik ve tarihi k1smJ itibarile Maarif Ve
mallan oldugu» hakhndaki hiikiim, ser- ki'iletinin temin ettigi miitehasmlann yar
gide e1ya satll'"' hiikumetin emir ve ko- d•mile haZ1Tlanom1 ve planm heyeti umu· 
rarile ve maahaza bir hizmet olmak iize- miyesi aynca mezkur Yeki'iletin tetkikin
re deruhde etmi1 alan bu milli miiessese- den ge~irilerek tasvibi almml§hr.» 
mizi istihdaf etmekle kalm1yarak, sergiye CUMHURlYET - Saym Ticaret 
gotiiriilmek iizere eli,lerimizin en giizel - Yekaletinin, biiyiik bir ehemmiyetle ta
lerini ve en iyi kalitede olanlann• se<;mek kib ederek neticesim bize bildirdi~i bu 
i~in fstanbul meb'usu Bay Salah Cim - milli i1 hakkmdaki hassasiyetini takdirle 
cozun riyaseti altmda aylarca ~ah1an gii- kar!1lanz. E50sen arkada11IDIZ Celaled
zide bir heyeti ve bir~ok milli te1ekkiil - din Ezine, Nevyork'taki paviyonumuzu 
lerimizi, resmi ve hususi miiesseselerimizi bir mii,ahid <~fatile zJyaret etmi! ve ~>:or• 
de (Giizel San'atlar Akademisi, Beyog- diiii;ii noksar.lara ilaret etmi1 bulunuyor• 
lu Ak1am K1z San'at mektebi, Kllllay du. Arkada11m1Zm, "bir tak1m resmi f<>r
KadJnlan Esirgeme cemiyeti ve daha bi1- malitelerin ikmal edJI<memesi yiiziind•n 
~ok san'at mektebleri ila) rencide edecek tahaddiis eden vaziyeti bilmesine imHn 
mahiyettedir. (Sergiye gonderilen biitiin yoktu ve bundan dolay1 kendisi elbette 
e1yamn nevilerini, nerelerden ahnd1klan- mazurdur. 
m gosterir fatura suretleri ve bunlann in-

Yekaletin, bu husustaki tavzihini mem• tihabmda nekadar titizlikle hareket e.-!il-
digini tevsik eden heyet raporlan Yeka- nuniyetle ne0rederken milli i1lerimize ve• 
lette mevcuddur.) Y almz !U ciheti kay- rilmekte alan byrne! ve ehemmiyetin bir 
detmek laz1md1r ki yukanda da bahso:u- delilini gorerek memnuniyetimizi gizliye
nan ve diger milletlerin heyetlerini de mJvoruz. 
miiskiil vaziyette buakan giimriik ihtila - --------------...., 
fmdan dolaYJ e1yanm biiyiik bir klsm1 ve 
bilhassa giirnriij!ii fazla tutan en klymet
lileri, sergi a~J!dJii;l zaman giimriikten ~~
kanlamamll bulunmakta idi. Biiyiik el -
<;imizin, heyetimizin· miiteaddid miidaha
lelerine ra~en bu vaziyetin 19 maytsa 
kadar devam ettiii;i Siimerbankm Nev -
york'tan ald1g1 raparlardan ve diger res-

Smai miiesaeselerdeki 
mesleki kuralar 

S~nai miiesseselerde ve maden ocak • 
lar~nda mesleki kurslar a~tlmas1 hak • 
k1ndaki nizamname mucibince biirola!'
da ~ah~an memurlar baric olmak iizere 
kulland>gi i§<;i ve miistahdemlerin so • 

mi vesaik suretlerinden anla1.tm 11t~r. ylslmn giindelik vasatisi yiizden fazla 
4 - Ba,hca ihrac mallanmllln bir alan maden ocaklan ile teFiki sanayi 

bsmmm bidayette teshir olunamamaSJ kanununda tarif edilen smal miiessese• 
keyfiyeti de gene giimriik meselesile al~- ler rnesleki kurslar a~mak rnecburiye • 
kadardu. Sergi i~in ihrac mallanmlldan tindedirler. Kurs a~acak miiesseseler, 
yalmz niimuneler deRil, incir, iiziim, f•n- kurslarda yap1lacak tedrisata aid milf:e
dJk, badem i~i gibi kuru yemi~lerimizin dat programlanm da 15 temmuza kajar 
sah1a am i~in hususi ~kilde hamlanml! 
ve miktan tonlara bali~ olan partiler 'ev
kolunmullur. Bugiin bunlar hem te1hir 
edilmekte, hem satJimaktad~r. 

5 - Muharririn Devlet paviyonunda 

Sanayi umum mildiirliigiine verrnek vs.
zif~si tahmil olunmu~tur. 

i§~i adedi yiizden fazla olan miiess~~e 
sahibleri bu miifredat programlan "e 

gordiigiinii yazd1g1 ecnebi, naklivat i1 • kurslarm a~umas1 ilzerinde g<irti~meJ< 
lerinde rniitehasm bir Yiyanah alup ge- i~in pazartesi J(unii Milli Sanayi Birli -
rek tahsili, gerek biiyiik nakliyat miies - ' '·'"""'" 
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Soldan sa~a: 
1 - Herke.'li birblrln~ ka.tan Insan Ukl 

kellme). 2 - Haklkat ola.caguu zannettlgl 
bulyaya. kapllan (lkl ke!lme). 3 - Ezlyet, 
al~ak ve yoksuz ada.mlar (ceml). 4 - Fa
sJ!a, suyun ge~tigi yerlerden, nota. 5 -
Oeri gonderlcl, grrtlak. 6 - Mua.yyen blr 
mevzua taallilku o!m1yan, tele!onda soyle
nen sozlerden. 7 - Ku~lik ka.mus, bir ma
y!! mldeye g~fuen. 8 - l;larkl, dumamn 
klri, uzun d~ll. 9 - Oda.llklar <cemll. 
10 - Kooperatl!, ters ~evlrlrsenlz bir v!Iil.
yetlmlzln eskl Ism! olur. 11 - Bir emir, 
bagJ§la.ma, blr soru edat~ 

Yukandan a~a~Jya: 
1 - Mtitemadlyen ~arpi~maktan bo~la

nan. 2- Orta rtitbell zabltler <cemll, boy
ca. fazlalllfma. 3 - Gelln veya. gtivey alan 
(iki ke!lme). 4 - Tav1r, b!r 1~1 yapmakl!k, 
ters ~evlr!rsen!z blr sJ!a.t eda.t1 olur. 5 -
Bir edat, b!r zamlr, lhsan. 6 - Blr clns 
yeml~ agacmm fazla bulundu~ yer, bir 
harfln okunU§U· 7 - Vergilere mensub, 
liikrrdt. 8 - Yukar1kl deg!l, b!r ooat. 9 -
Blr muslki alet!, glzl!ce al!p gottiren. 10 -
Ter~ ~evlrlrsenlz Musanm ~Iktlgl da!l' o
Jw-, akar suyun ters!, blr edat. 11 - B!r 
cins §erbet. 
Evvelki bulmacan.m halledilmi~ ~ekU 

1 Sterlin 
100 Dohr 
100 Frank 
100 Lire! 
100 isvicre Fr. 
100 Florin 
100 Ravi$mark 
100 Be!l{a 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 C. Slovak Kr 
100 PezP.ta 
100 Zloti 
100 Penl{o 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lsve~ Kr. 
100 Ruble 

A~1h~ ve Kapam<; 
5,9275 

126,5975 
3,355 
6,6575 

28,5425 
67,21 
50,7925 
21.525 
1.0825 
1,56 
4,335 

14.03 
23,8625 

24"8325 
0,905 
~8925 

34.605 
30.52 
23,8925 

Esham ve TahvilAt 
izmir E. ve A. B. 5,-

\..-
( YENlESERLER ) 

1kttsadi Rumanya 
Biikre~ Ticaret Ata~emiz Nejad Ay -

tam-;;_-c!kbsad! Rumanya• ismile bir 
eser ne~retmi§tir. Bugiinkii Rumanya -
mn ikhsadi, siyasi, ldari vaziyetini bii

ti.in tafsilatile izah eden bu rni.ihim eseri 
bi.itiin okuyuculanmtza tavsiye ederiz. 

AMASYADA 

Cemaleddin Kitabevi 
Cumhurlyet Gazeteslnin ve biltiin 
mekteb kltablan, tortas!ye ve 

mecmualann tevzl yeriidr. 

lii@CumhuriyetBI 
ll=ll @} n ~~:t ~ IYI t lUI IF\l lUI 

Bir tikayetin cevab1 
Posta ve Telgraf umum miidiirliigiin

den §U mektu bu ald1k: 
cGazetenizin 9/6/939 tarihli ni.ishasm

da inti§ar eden cPosta umum mi.idiirlii
gi.iniin ehemmiyetle nazan wkkatine> 
ba§llkh yaz1 i.izerine gereken tahkikat 
yaptmld1. 

Vapurlar Zonguldaga gelir gelmez 
postalar derhal aldlnlarak gecikmeye 
meydan verilrnedigi, ancak saat yirmi
den sonra gelen vapurlardan allnan pos
talarm tefrik ve tevziinin devair ve mii
essesatm ve ticarethanelerin kapall bu
lunmast hasebile mi.imki.in olrnad1gmdan 
bizzarure ertesi giine biraloldigl anla§ll
mi§tlf.> 

Belediyenin ehemmiyetle 
nazar1 dikkatine 

Mahmudpa§ada Ye§ildirekte 14 nu -
marah hanede oturan eski meb'uslardan 
Zeki Feyzi Bey oglu imzasile aldigimlz 
bir mektubda deniliyor ki: 

Y eni danslardan 
Pale Glayt 

ve 

Lam bet Vok 
Paza.rdan maada her giin miinferid ve 

husus! dersler verilir. Beyoglu Karlrman 
kar§ISmda Ziyanur sokak No. 3, Miira
caat saatleri (12- 14) ve (17- 20). 

Profesiir Panosyan 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddin LUtfi Yarnall 
Biibrek, mesane, tdrar ve tena

siil vollan hastahklan miltehasSl
!11. Bevol!lu - U; BankasJ k~SJ EJ. 
mlrnevruz sokak 10 Pananlva 

ap. No. 2 • Telefon: 42203. 

Satlltk Kargir ev 
Cagaloglunda Arifipa§a sokagmda 10 

numarall kiirgir 4 oda, banyo, terkos, 

havagazi, elektrigi bulunan ev satJhktJr. 
i~indeki!ere miiracaat. 

c1934 senesinde Eminoni.i kaymakam-
llgma bir istida vererek Ye§ildirekteki T I F 0 B I l 
boya ve i.iti.ihanelerin bacalanndan 91kan Dr. I H SAN SAM I 
kesif duman, evlerimizin i9ine doki.ilen Tifo ve pa.ratifo hastahklarma 
kurum ve pis!iklerden §ikayet ettik, hat- tutulmamak i<;in ag1zdan alman ti-
ta bu yiizden mahallede ii9 defa yangm fo haplandrr. Hi9 rahats1zllk ver-

<;Ikti)lim da bildirdik. Bu §ikayetimiz i.i- llllmileiizii.lliHiieiiriiklieilsiiaiilailbililiiiiir.11Kiiiiiuiituiiisiluii5IIOI.Kiilril. I 
Zayi - Develi Askerlik §Ubesinden 

aldigim terhis tezkeremle niifus kagidi

mi kaybettim. Yenisini ~Ikaracag1mdan 
hiikmii yoktur. 

- Say1n Bayan hangi 
kremi kullan•yorsunuz? 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 

o~dugunu kimyevi tahlillerle ogrenebilir misiniz? 
Elbette haytr. Ciinkii bu ~ok iiziicll 1$ yalmz memleketimizde degil, 
biitiin di.inya kadmlan arasmda bir mesele olmustur. Bu hu$usta 
Pau:isin en biiyiik devlet hastanelerinde vazifedar olan cild miitehas
SISI Doktor D E B A T silyle diyor: 

•- Bir~ok gene kadmlann blltlln itinalanna ragmen yiizlerinde 
vaktinden evvel BURU$UKLUKLAR, 4;iLLER, LEKELER hasii 
oldugunu giiriiyoruz. Senelerdenberi klinigimize miiracaat eden ve 
aralannda Parisin yiiksek tabakasma mensub kadmlar da bulunan 
hastalar iizerinde, yapbiitnuz eti.idler bize giiste~tir ki: Guzellik 
kremleri ekseriya hu bale sebeb olmaktadtr. Zira her .giizellik kremi 
siiihf evsafi haiz degilclir.• 

Buna iNNOXA sOTO kullanmiZ. 

I N N 0 X A S '0 T 0 ~illeri, lekeleri. hurusu klan glderir, Geceleri yatmazdan evvel I N N 0 X A 
S tl' T 0 ile temizlenen cild, makyajm blltiin ~art) anm kabul eder. Her hang! blr kremi kullamrsamz, 

kullanmtz, elverir ki gece yatarken i N N 0 X A S 0 T tl' ile clldinizi siliniz. 

I N N 0 X A S tl' T 0 Parisln en klbar mahfillerinde maruftur. Milyonlarca kibar 

I N N 0 X A S 0 T 0 ile lslablmts bir pamukla yiiziinii siler ve istirahata sevkeder. 

i N N 0 X A S 0 T 0 biitiin parfiimorilerde ve tamntnlS eczanelerde hulunur. 

kadm her ak~am 

Zayi - Dam do Siondan almi§ oldu-~ 
gum diplomamJ kaybettim. Yenisini ~~
karacagimdan eskisinin hiikmi.i yoktur. 

Samsun Belediye Reisliginden: 
N eriman Rag1b 267 Elektri1< ve su terfi santrah i~in kapah zarf usulile 

1 - 400 ton mazut mubayaa edilecektir. 

zerine bir fen heyeti gelerek tetkikat 
yap!J ve §ikayetlerimizi hakh bularak 
bu mahzurlann izalesini karar altlna 
aldt. Fakat aradan be§ sene g~tigi hal
de i§ oldugu gibi duruyor. Tahkikat ev
raki dort kiloyu tecaviiz etti, fakat di
legimiz yerine gelmedi. Mahallemiz bu
giin gene yangm tehlikesine maruzdur 
ve evlerimizde pislikten oturmak kabil 
degildir. Bu hususta alakadar makam
lann nazan dikkatin icelbetmenizi rica 
ederim.> 

329 tevelli.idlii Salih oglu Hi.iseyin .

1 Zayi - Juljan Oldak namma verilmi~ 
alan 27/IX/35 tarih ve III 1/6960 nu -

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

2 - Muhmamen bedel : 29 bin liradrr. 
3 - Muvakkat teminat : 2175 liradJr. 
4 - ihale : 20/7/939 per0embe giini.i saat 15 te Belediye Daimi Encii. 

meni huzurunda ve 24~0 say1h kanun hi.ikiimlerine gore yapJlacaktJr. 

maral! Polonya pasaportu kayboimu~
tur. 

Nigde Vila yet M akam1ndan: 
1 - Eksiltmive konulan to: Nigde • Nev0ehir yolunun 34 + 000 

36 + 000 kilometreleri arasma nakledilecek ( 1680 ) M3 toplama ta~ ve 
( 96) M3 kum :hzan i0idir. 

Bu i~e aid ke"if bedeli ( 4229 ) lira ( 28) kuru~tur. 
2 - Bu i0e aid 0artnameler ve evrak 0unlard1r : 

A - Eksiltme 0artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i~leri gene! ~artnamesi 
D - Tesviyei turabiye, 0ose ve kargir in~aata aid fenni ~artname 

• E - Hususi 0artname 
Jo' - Ke0if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
istiyenler bu 0artnameleri ve evrak1 Nigde Daimi Enciimeninde go

rebilirler. 
3 - Eksiltme 6/7/939 tarihinde per•embe giinii saat 15 te Daimi En

cmcn odasmda yapJlacaktJr. 
4 - Eksiltmiye girebilrnek i~in isteklilerin 317,20 lira muvakkat te-

minat vermeleri lazimdtr. ( 4682 ) 

tiiccarlar1na : Piyasa kag1t 
Sfimer Bank sellfiloz 

Sanayil Mfiessesesinden 
Cins, evsaf ve eb'ad tefrik edilmeksizin bir defada teslim almmak 

iizere sipari~ verilecek lork ton ve daha fazla m!ktar piyasa mah muh
telif ambalaj kag1d! ve kartonlar i~in evvelce on ton esas1 i.izerine ilan 
olunan toptan fiattan yiizde iki tenzilat yapilmasJ takarri.ir etmi~tir. Bu 
tenzilat 1/7 n39 tarihinden itibaren muteberdir. 

istanbul Defter dar hg1ndan: 
Muhammen bede!i Miiddeti lear 

Lira 
Kag1dhanede Siinnet kopriisiinden Caghyan koskiine 
kadar uzayan sahadaki <;ay1rm 28/2/940 tarihine 
kadar ot ve otlakiyesi ( icar bedeli pe~inen ) 
Tophanede Necatibey caddesi 413 say1h di.ikkan (sene 
lik icar1 diirt taksitte) ve her taksit pe~inen 
Sultanahmedde Tapu Miidiriyeti altmdaki pul sal!~ 
gi;esi (senelik lean iki taksitt~ ve taksit pe~inen) 

125 

36 

300 

l;:ubat 940 ga
yesine kadar 

3 sene 

2 • 

Yukar1da mevki ve numaralan yaz1h gayrimenkuller hizalannda yaz1ll 
muhammen icar bedelleri i.izerinden a<;1k arthrma suretile kiraya verile
cektir. ihale 17/7/939 tarihine musadif pazartesi gi.ini.i sa at 14 tedir. 'l'a!ib. 
lerin % 7,5 pey ak~elerini vakti muayyeninden evvel yabrarak mezkur 
giin ve saatte Defterdarhk Milli Emlak Miidiirliigiinde rniitesekkil SatJs Ko
misyonuna miiracaatleri. ( 4695) 

biliyordu ve limdi duydugu memnuniyet, 
rakibesinin ~ekecegi o ac1 nispetinde bii
yiiktii. 

Salonda bir saat kadar daha vakit ge
~irdi; mecmuadan bir iki sahife daha o
kudu. Sonra, elektrigi sondiiriip ~~kt1. 

Dordi.incil Valof Han dordilncil 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

I Te!graf adresl: Mlm Baysal istanbul 

I'''"'B~~tik'~~~;:··~~··~~~~~~~~ .. ~~;~;~;~;·· I 

1
, Amt, meydan, ~ocuk parklar1 ve 

villa bah~eleri i~in modern proje 
ve planlar haznlar; ke~ilnnmeler 

tanzim eder. Projelerin arazide 
!atbikallm deruhde ve tnahhiid 
eder. 

Biiket, ni$ab sepeti ve ~elenkler 
lc;:in vapdan sipari$1er siir'atle ba- I 
urlanu. 

Ci~ek, sebze tohumlan: fide ve · 
fidanlar; siis, meyva aga~ ve a~a~- J 
~!klan; bah~e alat ve edevatl ve 

1 

ehlivetll Bah~lvanlar ~tOnderlr. ,_ ... -

!stanbul asliye 3 i.incii hukuk mahke
mesinden: 

Taksim Feridiye sokak 3 No. h hanede 
mukim Nuhin Ki.i§keroglu vekili avukat 
ihsan Mukbil Ben tarafmdan Beyoglu 
Tepeba~t tngiliz saray1 kaq1smda 47 
No. h Hay1m aparhmamnm kap!CISI 
Sahak nezdinde Ni§an Ki.i§ker aleyhiue 
938/610 No. ile a~tJgl ihtar davasmdan 
dolaYJ g1yaben icra k.Jlman muhakeme 
neticesinde mi.iddeaaleyh Ni§amn ka -
nunun tahmil e!tigi vazifeleri ifa etrne
mek maksadile bilasebebi muhik hanei 
zevciyeti terkeyledigi ve aile.'li!e hi9bir 
suretle alakadar olmadJgi, dinlenen §a
hidlerin ~ehadetile sa bit oldugundan ka
nunu mPdeninin 132 nci maddesi muci
bince mi.iddeaaleyh Ni§anm bir ay zar
fmda hanei zevciyete diinmesi liizumu
nun ihtanna dair 19/4/939 tarihinde ve
rilen hi.ikmii havi 939/719 say1ll ilam 
mi.iddeaaleyh Ni§anm mezkur ikamet -
gahm1 terk ve yenisinin de me<;hul bu
lunmasma mebni hukuk usulii muhake
meleri kanununun 141 inci maddesine 
tevfikan ilanen tebligi tensib kJ!mmi§ ve 
bir sureti de mahkeme divanhanesine 
talik edilmi; oldugundan tarihi i!andan 
itibaren 15 gi.in zarfmda mi.iddeaaleyh 
Ni§anm temyizi dava edebilecegi teblig 
makamma kaim olrnak iizere ilan olu
nur. 

,~•-• Sa9 dokiilmesl mi? I Buna kars1 yegllne ila~ 

Biraz etrafma bakmd1, biraz dii1~ndii, 
sonra karar verdi: 

- ikisini de getiririm vesselam I 

ihtiyar hizmetkar, bu mii§kiilii hallet
tikten sonra, sofrada bir eksik bulunup 
bulunmadigma bakt1. Herkesin te: eyag1 

o - Talibler. gerekli evrak1 gormek ve dllha fazla maHimat almak 
i~in Belediye Elektrik I0letme Mi.idi.irli.igiine miiracaat etmelidirler. (4615) 

I Devlct Demiryollan i$1etme U. Miidiirliigiinden: I 
Devlet Demiryollar1 ilfletme 

Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Devlet Demirvollan istasyon s1mfmda istihdam edilmek iizere mii-

sabaka ile h.ueket memun namzed.i almacak!Jr. 
A - Tiirk olmak, ' 
B - Mi.i,abakaya iotirak edebilmek i<;in orta tahsili bitirmi~ olmak; i 
C - Ya~1 18 den asag1 ve 30 dan « dahil, yukan olmamak, 1 

D - Asgarl bir sene i~in askerlikten muaf olmak. 
E - 1daremiz hekimleri tarafmdan yapdacak s1hhi muayenelerinde 

faa! servisde <;ahsmaga mani bir anza ve hastahg1 olmamak, 
2 - Mi.isabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi Ji, 

san!armdan hirine vak1f olanlar 67 lira iicretle ahnacaklardJr. 
3 - Askerliglni bitirmi~ Use mezunlan imtihans1z olarak ayni §artlar 

dahilinde almacaktJr. Bu gibilerin cl.ilek.;elerini dogrudan dogruya Umumi 
Mi.id(irli.ige g6ndermeleri lflZlmd1r. 

4 - Miisabaka imtiham 15 temmuz 939 cumartesi gi.ini.i saat 14 de 
Haydarpasa Sirkeci, Ankara, Bahkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, 
!zmir ve Erzurum 1$letme Merkezlerinde yapllacaktlr. 

5 - En son miiracaat 10 temmuz 939 cuma gi.iniine kadard1r. 
6 - Talibler isletmelere ve istasyonlara istida ile rniiracaat edeceklerdir. 
7 - Kabul ~erait ve evsa£1 hakkmda daha fazla malumat almak istiyen-

ler 1oletme rnerkezlerine ve istasyonlara miiracaat edebilirler. <2309> (4234) 

Tunceli Naf1a M iidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Tunceli Vilayeti Mameki k1~la ve ahrrlan< 

ikmali insaa!Jdrr. Bu i~in ke0if bedeli 46208,66 Iirad1r. 
2 - Bu ise aid ~artname ve evrak sunlardrr : 

A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymduhk i~leri gene! §artnamesi 
D - Ke0if hulasa cetveli 
E - Husus\ sartname 
F - Yap1 isleri umumi ve fenn! sartnamesi 
G - Seridoprii 
H - istiyenler bu i0e aid evraktan yap1 islerl umumt ve fenn! sart

namesile baymd1rhk isleri gene) sartnamesind.en madastm 2 lira rnukabi
linde Tunceli Naf1a Mi.idi.iri.ilgiinden satm alabilirler. Yap1 isleri umum! ve 
fenni sartnamesini ve baymdtrhk ~Jeri genel ;artnamesini giirmek isti
yenler Tunceli Naf1a dairesinde bedelsiz olarak gorebilirler. 

3 - Eksiltme 8/7/939 cmnartesi giinii saat 10 da Tunceli Naf1a Mii. 
diirli.igi.i binasmda kapah zarf usulile yapJ]acak!Jr. 

4 - Eksiltmiye girebilrnek i~in !steklinin 3465,65 lira muvakkat te
minat vermesi ve asa/(Idaki vesikalan haiz olup gostermesi Jil.zimdlr. 

A - !haleden en az 8 giin evvel Tunce!i Vilayetine miiracaat ederek 
bu ise girebilmek i~in almmt0 ehliyet vesikas1. 

B - Ticaret ve Sanayi Odas1 sicil vesikas1 ( 939 senesi ) 
5 - Tekliflpr ii<;iincii madd.ede yaz1h saatten bir saat evve!ine kadar 

Tunceli Naf1a Dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka
bilind~ teslim edilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iin
ci.i maddede yazii1 saate kadar gelmis olmas1 ve ar!tJrma, eksiltme ve ihale 
kanununa uygun olarak miihiir mumile !yice kapahlm1s olmas1 lazJmd1r. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4681) 

sma girdigini gordii. ~irkinile, lzabel'in yiiziine baku: 

- Mi§el, ~ocuklanmm miirebbiyesi
le h~b I dive cevab verdi. 

- A! imka.m yokl Sahi mi saylii
yorsun? 

Sabin, bitkin bir tavula, mektubu lza
bel' e uzath. 

- AI, oku I dedi. 
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0 geceyi, mukaddes bir vaziftyi hak
kile yerine getirmi§ bir kim;e gibi, derin 
bir kalb huzuru i~inde ge~irdi. Y almz, 
Sabin,in' ertesi sabah mektubu a~hgt za
man naSll bir vaziyet takmacagml fena 
halde merak ediyordu. SablrSizhk uyku
sunu ka~lrml§ll. 

b1~ag1 yerli yerinde idi. Giimii§ §ekerli
gin i~inde sinek var m1 yok mu diye a
nun da kapagm1 a~1p bakh. Her§ey ta

mamd!. Gongu ~ahp kahvaltmm ham 
oldugunu haber vermekten ba1ka yapi
Iacak i1 kalmamijh. 

Sabin, yataktan kalkmca, arkasina a

lel.kele bir sabahbk alarak oda•mdan fula
mlj, salona ko~mu§lu. Daha kap1dan girer 

girmez, goziine ilk ~arpan ~ey, lzabel:in 
masa iistiine buakbg1 mektub oldu. Os
tiinde kendi ismini gormesile zarfi a''P 

i~indeki kag1d1 ~~karmaS! ve okumaSI bir 
olmu§tu. ~imdi, habel'in odasma ko§
maSl, ona bu felaket haberini gotiirmek 
i~indi. 

fzabel, elini uzal!p mektubu ahrken, 
tarife Slgmaz bir zevk i~inde idi. Nihayet 
emeline muvaffak olmu§, can dii§mam 

olan Sabin'i istedigi k1hga sokmuj; onu, 
ya1h gozleri, darmadagm sa~lan, peri· 
;an halile karj!SJDda giirebilmi§ti. 

~imdi, iki a~Ik, bir otomobiJe a!]ay!p 
1atodan aynlmi§Iar, habel'i Sabin'le 
ba1ba§a b~rakmitlardi. lzabel, kendi eli

le yazmadJgl halde kendi eseri alan mek
tubu, Sabin'e bizzat verecekti. Gazlerin
de hain bir sevinc I§Igl pmldayordu. Elin
deki zarf, intikammm, tam on sekiz sene, 

biitiin bir amiir demek alan on sekiz u· 
zun y1l bekledikten sonra arllk almak 
iizere oldugu intikarnmm canl1 timsaliy

di. Onu Sabin' e kendi elcegizile verecek, 
rakibesinin yiiziindeki JShrab ifadesini 
kendi giizlerile gorecek, intikammm zev
kini katre katre i~ecekti. 

Zarf1, salonun ortasmdaki masanm 
iistiine ilk bakl§ta gaze ~arpar bir vazi
yette buaktJ. Ozerinde yaz1h ibareyi, iis-

tiisle birka<; de fa okudu: 

Sabin'e verilecektir 
Sonra uzand1, masanm iizerindeki ~e

ker kutusundan bir bonbon ald1; gozleri
ni siizerek, derin bir zevkle yemeye ba§· 
lad!. ~ekerden, agzma yay1lan tadda, in
tikamlnm lezzetini buluyordu. 

Mi~el'i. sevdigi kadmm kollan arasma 
kendi elile atmi§h. Fa kat, on sekiz sene 
sonra onu ikinci defa olarak kaybeder
ken, ilk seferki gibi JShrab duymu)i'or
du. On sekiz sene evvel. Mi~el'i elinden 
alan §ey, Sabin'in serveti ve i~timai mev
kii olmu§tu. 0 zaman hakkm1 gaspeden 
rakibesine, bugiin ayni JStuabi verebildi
gi i~in me<'uddu. Sevdigi erkegi bask~ 
bir kadma kaptumanm acJSID! gayet IYl 

Gozii saatle idi. Bir an evvel sabah ol
masmJ diirt gozle bekliyor, felaketini, 
kendi adma yaz1hp buak!lan mektubda 
kendi gozile gorecek clan rakibesinin sa
~Lnt bajml yolmasma da 1ahid olup in
tikammi tamamlamak i~in sabmizlam
yordu. 

~atoda sabah kahvaltJSJ saatiydi. Y e
mek salonunda sofray1 hazulamakla 
mejgul olan ihtiyar Didye, parmagm1 
beresinin altma sokup, dii~iinceli dii§iin
~eli bajuu lta~Jd!. Kendi kendine: 

- Acaba portakal marmcladm1 m1 
getirsem, yoksa ahududunu mu? diye 
soylendi. 

Didye elini uzatlt. Fa kat gongun tunc 
yuvarlagma dokunmaya vakit kalmad1. 
Birdenbire goziine ilijen manzara, ihtiyar 

hizmetkan, korku ve hayrel i~inde b~rak
mi§II. 

Y emek salonunun a~1k kalan kap!Sm
dan, 1atonun all kat koridoru boydan 

boya goziikiiyordu. Didye, tam gongu 
~alacaib esnada, bu koridorun otebajln
dan, Madam Blanjars'm yel gibi ko§a
rak geldigini gorrnii§tii. Yiizii sapsan ke

silmi§, gozleri yuvalanndan fulami§, sa~
lan darmadagm, deli gibi ko§uyordu. E
linde bir kag1d vard1. 

fhtiyar U§ak, hammmm, bu cok garib 
vaziyette ko1a ko§a misafirin yatak oda-

Odaya, f1rtma gibi girdi ve orac1kta 
bir koltuga y1g!ldi. Benzinin sanhgt he
yecamnm ve teessiiriiniin 1iddetini goste

riyordu. Hi<; bir1ey saylemeden, soyli
yemeden lzabel'in yiiziine baktt. F akat 
bu sessiz bakJjla derin manalar okunu
yordu. 

Sabin odaya girdigi mada, bavu!unu 
yerle§tirmekle me!gul bulunan habel, 
sanki hi~ beklemedigi bir hadioe karl"m
da kalm1~ gibi, yapmactk bir hayret ve 
tela~ gosterdi. Elindeki i~i b1rakh: 

- Ne var Sabin? diye sordu. N e ol
du? Soylesel)e Sabin! Yiiziime bak, ba
kayJm! 

Madam Blanjars, gozlerinden sel gi
bi ya§lar akarak, aglami§ suratlann en 

On sekiz sene evvelki kendisi, bugiin, 
§U dakikadaki Sabin'in bpkistydt. Mile
lin, elinden almdigmi goriince o da boy

le aglam1~, ~upmmij, doviinmii§tii. 0 
da boyle, derdini yanmak i,in adam ara

mi§, ba§kalarma ko~up istimdad etmi1ti. 
0 zaman haline ac1mak §Oyle dursun, 
uzaktan bak1p giilen Sabin, ijle §imci 
kar~!Smda ,aciz ve bitkin, gar.ya§lan i,ino 

de daviiniiyordu. fntikamm bundan da· 
ha zevklisi bulunabilir miydi? Ciiriimle 

ceza arasmda bundan daha miikemmel 
bir nispet olamazd1, 

(ArkaSI var> 
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[8a~tarat• 1 lnc! saltlfede] 
verilen layiha ve tekliflerin evvelemirde 
te§kilatt esasiyenin metin ve ruhuna mu • 
gayir olup olmadtgtnt tetkikle mi.ill.ellef 
tutmaktadtr. Enciimen, bu kayd1 madde· 
ye bizzat ilave ettigine gore tetkilah e~a· 
siyeye muhalif hareket etmittir.» 

Refik 1nce, D f1krasmdaki «hususi ka· 
nunlarla kurulan bankalar ve te§ekkiill•r· 
le» ibaresinden sonra gelen 4ehususi su • 
rette tetekkUl eden ve tediye edilmit ser • 
mayesi iki milyon veya daha ziyade clan 
milli banaklan> ibaresinin maddeden tay
ytnt teklif etti. 

Fuad Sirmen Mi.istakil grup namma 
dedi ki: ' 

«- T ediye edilmit sermayesi iki mil
yondan. fazla bulunan hususi te,ekki.iller 
rnahiyetmdeki milli bankalara da bu ka· 
nun ahkil.mmm letmilini biz de hususi ba· 
ktrndan kuvvetli bir esasa miistenid bul • 
muyoruz.» 

fuad Sirrnen, milli bankalan bu kanu
nu~ ~er~evesine almak i9in enci.imenin ne 
gibi sebeblere istinad ettigini anlamak is
tedi. 

Rasih Kaplan _ Hi.ikilmetin vilayeti 
amrnesi vard~r. 

Faik Barsal, biit~e enclimeni namma 
verdiiii izahatta: 

- HUklhnetten gelen layihada hususi 
bir kanunla devletten hair. temin eden ve
ya sermayesinin yansmdan fazlaSJ devle
te aid clan banka ve mi.iesseseler ibaresi 
vard1. Hiikumetten sorduk. Maksadtn ne 
0 ldugunu izah etti, biz de bu mUesseseleri 
l:u kanunun ~er~evesi i9ine almak zaru • 
retini duyduk, dedi. 

Sami (Tunceli) - Meseli? 
Faik Bay•al (devamla) - Mesela 

fs Bankast. E,asen bu gibi miiesseselerde 
kendilerile istisare edildigi zaman boyle 
bir bareme tabi tutulmak hususunda hi~ 
bir itirazt_ olmadJgtm, ancak kendileri· 
ne muvazt clan mi.iesseselerin ayni esasa 
tabi tutulmalannt soylemitlerdir.» 

Faik Baysal, gerek sermaye, gerek ha· 
yatlan itibarile devletle ~ok sJkt alakalan 
olm•" dolaytsile bunlann kanunun ~er • 
~evesi dahiline almdtgmt soylerken Sami 
(Tunceli) sordu: 

- Ka~ tanedir? 
faik Ba~sa]- Bu tarihe kadar iki ta· 

nedir. Biri I,, diger Tiirk Ticaret Ban • 
Jr.a,.dtr. 

Hikmet BaYllr: 
- Bi.it~e enci.imeni namina verilen j. 

zahatta bu iki miiesseseyi de SUmer 
Bank. ~ti_ Bank ve saireye benzetmek 
isteyi!imlZin sebebi onlara zarar iras et· 
memeleridir, denildi. Bu, bir itirafhr. 
«F azla rna a, verilse daha iyi i§]iyor» 
demektir. F akat gayriti.irlr. miiesseler 
mi.i•aid ~erait vermekte devam edecek
lerdir. Hususi Tiirk miiesseselerini ni<rin 
yabancl miiesseselere ezdirelim? Bu. 
vicdantmt tahri1 ediyor. Bugiiri mesela 
Osmanh Bankasmm baz1 vergi muafi
yetleri vardtr, Ona bunu tatbik edemi
yeceksiniz. <::unkU mliteaddid yerde mu· 
hasebesi vard1r. Ana miiessese paristedir 
ve Paristekini kontrol edemezsiniz. 

Refik lnce - F aik Baysahn izahah 
kendi davalanm kokiinden kesen en lr.uv· 
vetli deli! rnahiyetindedir. Devlet me· 
murlanna rni.ivazat keyfiyeti yalntz me· 
murlarm rnaa1mda mJdiT~ Hususl mli· 
esseselerin rnahiyetile bir Ziraat Banka· 
51nm. bir Eti Bankm, bir Siimer Bankm 
gerek mahiyet, gerek mesai itibarile a· 
ralannda fark vardtr. Devletle stlu ali.
ka, yalmz bankalarm degil, milll olan 
her te~ekki.ilun vazifesidir. Bu SJkl ala
ka. devlete, onlarm 1ahsl te1eklr.i.iliine ve 
serrnayesine miidahale hakkt vermez. 

Refik lnce, ~ok uzun izahahnl toyle 
bitirdi: 

- Adalete mlistenid olmiyan ve der· 
meyan edilen' miitalealarla da ~iiri.iklii
gi.i zahir olan bu deliller kartJSmda_ ve~i
]ecek karar, yliksek tetkiliti esastyenm 
ruhuna mutabtk olmak iizere sayli amel 
ashabmm salahiyetlerini kanunlann gos • 
terdigi 9et<reve dahilinde kullanabilmele· 
rine mesag vermekten ibarettir. 

Receb Pelrerin i:z:ahata 
Receb Peker - Miizakere mevzuu 

clan madde mi.inasebetile baz1 arkadat· 
lanrnm bu kanunun ruhunun rejimimize 
ve esas te,kilat kanunumuza temas eden 
noktastm rniitalea ve tahrik ettiler. Bu 
babda tenevvi.ire yard1m1 olacagm1 zan· 
nettigim rniilahazalanmJ arzedecegim. 
Bir kere Ti.irkiye devleti, tetkilah esasi· 
ye kanununa vuzuhlu izahl111 yaparak 
Partinin alb vasfm1 sureti mahsusada bir 
madde ile koymu,tur. Bu vastflar ara· 
smda Tiirkiye Cumhuriyetinin ayni za· 
manda devlet~i oldugu zil.:redilmi,tir. 
Refik lnce, sayi.i arne! serbestisi bakt· 
mmdan tetkilah esasiyeye temas ettiler. 
Sade Ti.irkiyede deiiil, yerylizUni.in her 
tarafmda devlet telakkisi, yalmz bir jan· 
darma devleti olmak manumdan ~tkah 
~ok zaman olmu~tur. lstibdad devirleri· 
nin en agtr zamanlannda bi.iyUk ihtilal· 
ler neticesinde insanlann kavu1tugu hak
lar arasmdaki ~ah,ma serbestisinin biiti,in 
i~timai muhitlerde suiistimali oyle reak· 

siyonlar dogurmu~tur ki, bu yalniz siyasi 
olmaktan ~Jkrnl§, iktJSadi ve i~timai 
biinyelerde derin sarsmblar yapmlj, hat· 
ta baz1 devletlerin faaliyetlerini kokiin
den sarsarak i<;timai hayatlan ikiye bo
liinmii§, birbirlerile kanh ~arpl§malar ve 
miicadelelere saik olmu§tur. 

Receb Peker, sayii arne! serbestisi • 
nin mahiyetini ve bu izahlan miinasebe
tile de i1 alanla i1 veren arasmdaki mii
nasebetlere taallukunu izahtan soma de
vam etti: 

- Bugiin hayatta miicadele mevzuu 
olarak goriinmiyen fakat i9timai heyetle
rin biinyesinde zamanla toplan1p tera
kiim eden ve bir giin bi.iyi.ik indifalar ha
linde yathyabilecek diger birtak•m mii
cadele mevzulan vard1r ki, bunlan on
lemenin ~aresi devletin tanzim edici eli
ni, ikt1sadi mi.iesseselere vaktinde ,okma
SI sayesinde olur. KanunlarJmlzm heyeti 
umumiyesinin oniimiize doktiigi.i hayat 
sahnelerine bakahm: Biz sayii arne! ser
bestisi fikrine bagh kalarak memlekette 
devlet elile tanzimi laz1m gelen i1lerin 
ana kiSmiDJ YJ!pmaml! IDIYIZ ve yapml· 
yacak mtyJZ ~ Mesela fiat kontrolii ka
nunu nedir? 

Receb Peker misaller zikrederek ve 
miidellel izahlar vererek devam etti: 

- Bir para taciri vaziy~tinde clan 
bankanm ba1mdaki adamlann yalmz ano
nim 1irket olmasmdan istifade ederck 
hesabSJz kitabSJz paralan altp dagtlmaSJ· 
na ve 9e1id 9e1id formi.illerle hesabSJz 
kitabStz tekaiid paralan almalarma goz 
yummak bir eksiklik de gil midir? Ve 
biitiin bunlann yekunile Tiirk milletinin 
hayatta en kuvvetli miibadele vaSttaSI c
lan paray1 dokunulmaz bir fiat irtifama 
kadar yiikseltmek bir eksiklik degil mi
dir~ 

Bu eksiklikleri diizeltmek Tiirkiye Bi.i
yi.ik Millet Meclisinin vazifesi degil mi
dir ~» 

Receb Peker mii'talealarinin sonlann • 
da dedi ki: 

«- Osmanh Bankasi Tiirkiyede h 
Bankasmm ayhk iicretlerile §U veya bu 
yoldan temin ettigi paradan daima az pa· 
ra veregelmi1tir. Bugiin dahi bize naza· 
ran daha az vermektedir. Aram1za yeni 
intihab edilrni1 ve zannederim Afyon 
meb'usu Hamza arkada~tm!Z Erzurumda 
banka miidiirii bulunuyormu~. Orada i§ 
Bankasmm da tubesi oldugundan Erzu· 
rum ~hri i~inde bir banka 1ubesinin. mii· 
diirii 500, digeri 250 lira ahyorrnu~. 500 
liray1 veren bizim bankad1r. Huzurunuz· 
da arzettigim bu rnisaller fikrimi esas iti· 
barile izhara medar olacakllr zannediyo· 
rum.» (Alk,,lar). 
Bir lla:z:etenin nefriyafl miinakafa 

meu:z:uuu oldu 
Miimtaz Okmen (Ankara), harem 

kanunlanmn miizakeresi memlekette hak· 
h haks1z mi.ispet menfi olduk~a in'ildl!lar 
tevlid etti, her vatanda~m bu layiha hak· 
kmda, bilhassa layiha kesbi kat'iy~t 
etmeden once dlitlindi.iglinii diledigi gibi 
yazmaSJ gayet tabiidir. Bu her vatandatm 
Tetkilat>esasiye kanunu mucibince ~ok 
tabil haklanndandtr. Y almz bu vatandat 
bir millet vekili olursa, bir meb'us olursa, 
bir kanun hakkmda fikir ve mi.italealartnl 
soylemek i~in bilhassa en tabit ve en sa· 
lahiyetli yer millet ki.irslisiidi.ir. (Bravo 
sesleri). Bugi.in gel en Son Posta gazete· 
sinde M uhiddin Birgen ark.adat•m•zm 
harem layihaSJ hakkmda bir makalesini 
okudurn. Muhterem arkada~tmtz, birinci 
miizakeresi bitirilmit olan kanunu §U ~
kilde tavsif etrnektedir: (Bu kanun!a, 
devletin i.icretli memurlanna yap1lan mu· 
amele vaktile Osmanh lmparatorlugunun 
• tabiri mazur gori.in • Y eni~eri idaresinin 
~tftt ve reayaya yapltgt muameleden 
farkh degildir.) (Gi.iriilti.iler). Gene bu 
makaleye gore, vakta kendileri (batkalan 
boyle soyli.iyor) diyorsa da soylenilen 
~yleri makalesinde serlevha yapmak su· 
retile bunu kendisine mal ettigi ~in, Hit· 
ler Almanyasmtn blitiin dlinyada zuli.im 
ve itisafla telakki edilen ve Y ahudilere 
yapdan muamelenin ayni telakki ettigini 
ifade etmektedir. 

Arkada!lmiZI bu ifadesinde dahi hak· 
stz bulmuyorum, sadece kendisinden rica 
ediyorum: Hangi deli! ve esbab1 mucibe· 
ye istinad ettiklerini ve bu layihanm han· 
gi maddesile ne gibi zuliim yaptld,gmJ 
lutfen gelsinler, bu klirsi.iden s<iylesinler. 

Kart• kar!tya konutahm, Bi.iyi.ik Mil
let Meclisinin ve bUyi.ik Tiirk milletinin 
huzurunda imtihan olahm. Ei!er biz zu
li.im ve itisaf yapltglmtza kani olursak 
meclisimiz adildir. Perhal yaptti!• zuliim
den rlicu eder. Eger boyle bir~y yoksa 
arkadatJmJzdan rica ederim yann ikinci 
bir makale ile derhal tashih etsinler. 

Arkadatlar, bir meb'usun diger bir 
meb'uaa sua! sonnaSJ ve onu kUrsiiye ~a· 
g1rmaSJ nizamnamemizde yoktur. Y almz 
biitlin nizamlann fevkinde bir de vicdanl 
nizam vardtr. Makaleyi tekrarhyarak siz
leri rahatSiz etmek istemem, gazete bura· 
dadtr. Arkadatiiii da kendi fikrini soy
lesin. 

CU!UUUloU:ET 9 
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ilk miizakeresi diin biHi 
Mi.imtaz Okmen bundan sonra hususi 

tirketleri baremin i9erisine almamn T et· 
kilallesasiyeye miinafi oldugu hakkrndaki 
miitalealara cevab verdi ve sozlerinin so· 
nunda: 

«- Ben iddia ediyorum ki bu mii
esseselerde verilen paralar harem derece· 
lerine gore haddi li.ytkma indirilirse bu 
mUesseselerde vatandatlara yiizde ii~ ve· 
ya yiizde dort faizle para vermege muk 
tedir olacaklardiT.» dedi. 

Makale •ahibinin ceuabt 
Reis Refet Can1tez, Mi.imtaz Okme

nin miizakere mevzuu olmtYan bir gazete 
makalesini mevzuu bahsettigini, bu hu • 
susta mi.izakere a~Jlamtyacagmt fakat 
makaleyi yazan zabn soz istemesi dola
yJSile kendisine zaruri olarak soz verdi
gini bildirdi ve Muhiddin Birgen (Mar· 
din) ki.irsi.iye geldi. Dedi ki: 

«- Arkadatlar, muhterem huzuru • 
nuzda ilk defa olarak buglin ve boyle bir 
vesile ile soz almak mecburiyetinde kal· 
dJgtmdan dolayt kabahat herhalde benim 
degildir. Sahsl bir meseleye temas edil • 
mesi beni soz soylemege mecbur eti:i. 
Bundan dolay1 affm1Z1 rica ederim. Bu. 
rada meb'us arkada1lar birbirlerimizin ha· 
reketlerile me§gul olmamak prensipioi 
daha saglam olarak tatbik etmek yoluna 
gidersek zannederim ki, daha isabetli 
hareket etmi~ oluruz.» (Giiriiltiilel). 

Durak Sakarya - Y a siz Meclisin 
~ahsiyetile ugra~mak kuvvetini nereden 
ahyorsunuz? 

Reis - Rica ederim mi.idahale etme· 
ym. 

Muhiddin Birgen - Meclisin tahsi • 
yetile ugra~tlmt~ degildir. Ben kimse i9in 
bir~y yazmadtm. Benim yazdtgtm bir 
yaz1yt burada mevzuu bahsederek mad· 
denin cereyamm dei!i1tirmek zannederim 
ki li.izumsuzdur. Burada benim s<iylemek 
istedigim yazdtiitm yazmtn mevzuu bah· 
sedilmesi dolay"ile soz almaga mecbur 
olduiiumdan rlolay1 affmJZt rica etmektir. 
Bunda can stktlacak bir~y yoktur. Gele· 
lim m•·olenin esasma: 

- Bir meb'us bir gazeteci daima 
memlebtin i~inde mevcud olan fikir ha· 
reketlerile alakadar bir insand1r, her in· 
san gibi mevcud cereyanlar ve hareket • 
lerden fikir ahp vermesi gayet tabii ol • 
dugu gibi bunun neticesinde fU veya bu 
fikre vast! olmaSI Ill veya bu kanaati ta· 
ftmaSJ gayet tabiidir. Ben bu noktai na· 
zardan vazifemi yaphm. YazdJgtm 1ey· 
ler benim cebimden uydurdugum ~ey ler 
deiiildir. Mernleket i~inde giinden gline 
biiyi.iyen bir miinakata vardn. Bu miioa· 
ka1anm devamtm istemedigim ic;indir ki, 
kah bu fikri, Hh JU fikri kendi manhkt-
mm sUzge~;inden ge<;irerek yazd1m. Hi~
bir zaman zuli.im edildi demedim, orada 
yalmz bir (Y ahudi) sozli vard1r. 

Miimtaz C>kmen - Reaya tabiri var· 
dtr. 

Muhiddin Birgen - Y ahudi sozii de 
benim degildir. Meseleyi tahsiyata inti • 
kal ettirrnemek i~in zah&linize hususi su· 
rette arzedecegim. 

Mi.imtaz Okmen - Peki. 
(Gi.iri.iltiiler, biz de anlamak istiyoruz 

sesleri). 
Muhiddin Birgen - Mesele arkada· 

11mla benim aramdadtr. Ben kendisine 
aynca soylerim. 

General Sttkt (T okad) - 0 hal de 
biz burada ne dinliyoruz. 

Durak Sakarya - Meule Meclise 
intikal etti, burada .Oylemeniz laztmdtr. 

Muhiddin Birgen - Benim de bir soz 
hakkJm vardJr. lster soylerim istemez • 
sem soylemem. Burada muhakkak soy • 
lemek mecburiyetinde degilim. GiirUitU 
edecek bir,ey yoktur. Bir miiddettenberi 
mi.izakere etmekte oldugurnuz bu mevzu 
hakikaten ~ok raiihimdir. Haricde akisler 
yapmtlhr. Bu aki,Jeri gorliyoruz ve hi9 
hota gider ~yler olmadJgJ kanaatine va· 
nyoruz. Kanunun prensipine muhalif de
gilim. lstiyorum !ti i1ler biraz daha yu
mu,ak bir ~kil alsm, tanzim edelim, or· 
tadan dedikodular kalksm. Bu i1ler tan
zim edilirken ~ok tiddetli ekstremist ... 

Durak Sakarya- Ti.irk~e konu1 ti.irk· 
~e. 

Muhiddin Birgen - Bu beynelmilel 
bir kelimedir. llml bir tekilde ve bir dilci 
gibi aynca tlirk~e oldugunu da ispat ede· 
hili rim. 

Durak Sakarya - Burasi TUrkiye 
Bi.iyi.ik Millet Meclisidir. Ti.irk~e koou
!Ulur. 

Muhiddin Birgen - Ben tUrk~e ko
nu,uyorum, rica ederim, laf soyletmiyor· 
sunuz, mUtemadiyen lafam kesiyorsunuz. 
Y eti1ir arhk camm, ben istiyorurn ki, bu 
lr.anun memlekette ruhlara sUkiin, kafa • 
lara huzur, aile ocaklanna i•tirahat ve· 

na sozler soylendi. Ben meclisi a linin l'alttnan yavrucuklann, vedia sahibleri·] edemezler. 
i~erisine a_ramzda c;ah§mak ic;in derin. ve nin •. devlete olan. i~adla~rnm noktai te- 7 - Banka memurlarnm vazifelerin • 
candan b1r heyecan duyarak gddtm. celhSI ancak tetkllab esaSJye kanununun den aynldtklan tarihteki hallerine gore 
Halbuki burada oyle lakud,lar itiltirn ki bu 79 uncu maddesinde «hududu hiirri- haklan tayin edilerek sandtkla alakalar 
hayretler i~erisinde kaldtm. Mesela ar • yeb> mefhumudur. kesilir, halbuki devlette 15 sene ~ahx'n 
kada11mm s<izlerinden oyle anhyorum ki Hikmet Bayur (Manisa) - h Ban- bir memurun hizmetten aynldtktan sot ra 
mUessesatta yap!lan i1ler mf adam kay1r· kasmda ifrai derecede para verilmit. o vefatJ halinde eytamma, rr.aa1 bag! a u, 
mak i~in yapJimltllr. Ve 9ahtanlar bunun batka meseledir. Tefrite gitmek ba~ka 20 y1ldan fazla hizmeti olup vazifeden 
i~in getirilmit i.icretli in•anlardtr. Bu gibi meseledir. Arkadatlar oyle bir tekil !.,<tl aynlan bir devlet memuru 65 ya1:m i · 
s<izlerin yapttgt fena akisler araStnda ho· oluyor ki, ilk soz alan zararh kahyor. Bu malinde maa1a miistahak olur. Bu ik1 · 
§a gibniyenleri itittim, muahazelere ma • usul mUzakere hakimken boyle devam e· ahvalde cUz'i bir miktardan ibaret olan ve 
ruz kald1m. Onun i9in mevzuubahs ka • dip gidecektir. 1lk soz alan mahcub vazi· maa1lanndan kesilmi1 bulunan tekaiidi • 
nun bir nizam ve intizam ve huzur ve in- yete girecektir. <::i.inkii sonra soz •oyliyen yeleri verilmek suretile banka memurla • 
~rah kaynagt olsun, dedim. Bu gi.inah birinciye cevab veriyor, fakat ilk soz ala- rmm alakOian kesilir. Atiyen vefat1 vu • 
mtdu. Bu maksada muhalif bir~ey ooyle· mn cevab vermesine kifayeti mi.izakere kuunda eytamt ve ihtiyarhk halinde de 
mitsem, mes'uliyetini kabul eder ve oziir takririle imkan lr.almtyor. .$imdi hcrkes kendisi peri1an kahr. 
dilerim. HUkilmet IUzum ve rhtiyaca hi· s<iz soylemek i~in en sona kalacaktu. Soz 8 - Banka memurlannm ya1lan en 
naen Meclise bir layiha sevketmi1. Bu- alabilirse ne ala, kendisine cevab veren sekizden fazla olan malul evladlan te • 
rada IU veya bu !adili koyduk, layihamn olmtyacaktu. Soz alamazsa hi~ olmazsa kai.idliik hakkmdan miistefid olamazlar. 
istikametleri, tesirleri degi§ti, ben bur~ • mahcub olmtyacaktu. Sonda soz alan Halbuki devlet memurlanmn ka~ ya1mda 
dan ~t!art ~·klnca hi.icuma maruz ka) • ba~ta soyliyenleri daima haptedecek • olursa olsun malul evladlan tekai.id rna • 
dtm. Oteki beriki (Ne yaptyorsunuz. Oc- tir. <;iinki.i kendisine cevab verilmiyecek • atmdan mUstefid ktlmmaktadtr. 
retli olduksa cani mi olduk?) dediler, tir. 
ben bunun tesirleri i9inde kaldtm. 1912 Refik lncenin maddenin (8) ftkra"n
Balkan Harbinde ask ere gitmi1, I 925 e dan hususi tetekkiillerin c;•kanlmastna da· 
kadar tahsil imkanmt bulamaml! insanlar· ir takriri okundu, nazan dikkate almmadJ. 
dan pek ac1kh mektublar ald1m. (Sid • Madde okundu ve enciimenin teklif ettigi 
detli giiriiltUier). Bir kJSmlm gosterebili- tekilde aynen kabul olundu. 
rim, tesir altmda kaldJm. lnsan gi.indelik U.yihanm ikinci maddesi biitiin mi.i • 
dakikahk yazt yazarken yamlabilir. Ya· essese memurlan i~in 14 derece tayin et
mldtgtm kmmlan giisterimniz ozUr di • mekte idi. Bu maddenin miizakeresinde 
lerim. Fa kat meselenin buraya kadar General Kiztm Seviiktekin ve Abdurrah-
gelmesine sebeb yoktu. man Naci Demirai( hirer sua! sordular. 

Ba,uekilin beyanatt Nazmi Topr;uoglunun mutalealarz 
Batvekil Doktor Refik Saydam soz Nazmi ToP9uoglu {Aydtn) - Bu 

alarak kiirsUye geldi ve IU beyanatta bu- miiessesat memur ve mlistahdemlerinin 
lundu: maa1 ve iicretlerinin teadiil kanunu maa· 

- Muhiddin Birgen arkada~lanmmn lesef fena ve elektrikli bir havaya tesadiif 
verdikleri izahlara nazaran kendileri bil- etti, devlet sanayiinin 9ok pahah te<is ve 
meden bir va1r.' a ihdas etmi~ler zannedi- muhavvillerinin yiiksek maliyetli olmast • 
yorum. nm efkan umumiyede bihakkin tevlid et-

Rasih Kaplan - Bravo, hie; bilmiyor. tigi endi~ ve onun aksiilamclleri bu :nii
Dr. Refik Saydam (devamla) _ zaker• yapthrken, bu miiesesatJ idare e

Ben de di.in gece, bu makaleyi okudum, den ve orada 9ah1an memur ve miistah • 
kestim ve Partimizin grup reisi vekiline demlerin hakk1 mevzuu bahsolurken iize
verdim. Sir Parti meb'usunun bu 1ekil- rimizde azc;ok tesir yapmaktadu. Fa kat 
de bir~y yazmaSI ne derece dogrudur, arkada,lar bu kanunun 1iimuli.ine gtren 
liltfen tetkik buyurun, dedim. Bu, birin· be§ miiesseseden mesela Ziraat BanokSJ 
ci safha. lkinci safhaya gelince, makale· ki, bu kanunun hiikmUne giren memurlar 
de bendenizin ismim de ge~iyor. Hiiku- adeJ:linin yiizde altmi!IDI te§kil etmekte -
met son zamanlarda bir9ok siyasi mese- dir. Ve 2850 memuru vardu. Bu rakam 
lelerle me1gul oldugu i~in bu kanunla 0 i9inde bunlar en masum insanlarda. Em -
kadar me§gul olamadt. Binaenaleyh bu lak BankaSJ, Merkez BankaSJ mernurlan 

da bu davantn mazlumlandJr. Y eku~u hususa Dr. Refik vaz'JYed etsin ve kanu· 
3500 olan bu memurlardan ancak bir ikisi ni yoluna girsin, diyorlar. 
baremin birinci, ikinci ve Uc;iinci.i derece· 

Arkada~lar, huzurunuza getirdigimiz sinde olanlarda. Yiizde doksan sekizi 
bu kanunla alakamlZin tahidi gene sizler· 14 i.inci.i derece ile dordiincii derece ra· 
siniz. {.$ahidiz, her giin buradasmtz ses- !l'iJr. 
Jeri). Esasen biz bu kanunu memurlan· 
m1zm huzuru, rahatt ve siikunu i~n ya• 
p1yoruz, arada belki maddeten mutazar· 
fir olacaklar olabilir. Fa kat bi.iyUk bir 
memurin kUtlesinin mevcudiyeti dolayt· 
sile onlan atisi ve istikbali i~in li.izumlu 
clan esaslan koyuyorsunuz; hi.ikiimet de 
buoda sizinle beraberdir. Ve her gi.in 
miizakereleri takib etmi~tir. Hi.ikumet 
kendilerinin buyurduklan gibi hi~bir za
man bu meseleyi gozoni.inden uzak tut· 
mamt§tlr. Daima takib etmi§tir. Bu me· 
seleyi burada bualmsan1z ~olr. iyi olur. 
l~imiz vardu. l~imize devam edelim. 
Mesele tevazzuh etmi1tir. 

Ba1vekilin beyanatmdan sonra Mi.im· 
taz Okmen tavzih i9in soz istedise de 
reis soz masmm F eridun Fikride oldu
gunu soyledi. Miimtaz Okmen son ko· 
nu~malarm mevzu harici olmadtgmt tek· 
rarlad1. Mesele Batvekilin beyanatile te
vazzuh etmi1 oldugundan rei• bu hususta 
soz vermedi. Maddenin mi.izakeresine 
devam olundu. 

F eridun Fikri (Bingo!) ki.icsiiye gel
di: 

- Refik lnce arkada1imin bu kanu
nun tetkilih esasiyeye mUnafi oldugunu 
iddia buyurdular. 

Refik lnce - Kanun degil, layiha. 
Feridun Filr.ri (cl,evamla) - Affe

dersiniz bu kadar si.ir9i.i lisan kadt ktzm· 
da da olur. Y ani maksadlan tudur: De· 
mek istiyorlar ki bu kanun layihas1nm 
birinci maddesinin «B» ftk:a,ile bir da
vanm halli vaziyetindeyiz. Ve bu dava 
te,kilah esasiye kanununa bu ftkranm mu· 
halif oldugu mahiyetindedir. Dei!ildir e
tendim. T e,kilah esasiyenin 69 uncu 
maddesi her Ti.irk hi.ir dogor, hi.ir ya· 
1ar. Hi.irriyet ba~kalarmt mutazamr et· 
miyecek her ti.irlU tasarrufatta bulunmak· 
ltr, der. Bu prensip miicerred bir 1ekilde 
olmakla beraber te,kilau e>asiyenin bil
hassa 79 uncu maddesinde bu temas et
tigimiz mevzu gayel sarih bir ~kilde 

if a de olunmu!lur: « T emelliik ve tasar • 
ruf, cemiyetlerin ve tirketlerin hudud ve 
hi.irriyeti kanunlarla mu,.rrahhr», yani 
eski prensiplerle, droit modrrne prensipi 
devletinin tasarrufu i.izerinde >edia kabul 
eden miiesseseler iizerinde yann iflas e
derse memleketin bUti.in mali ce • 
miyeti iizerinde tasarrufa yerden go· 

Bu teadiil lcanununun istihdaf ettigi i.i~ 
gaye vard•r. Bir mi.iessese i9inde mernur· 
!ann intisab ve terfi usullerinde bir teadUI 
teminidir. 

N allllli To~uoglu devlet memurlanm 
haklarile bu kanuna dair banka memur • 
Iannm haklan arasmda mukayeseler yap· 
11 ve bu arada devlet memurlannm tcka· 
i.idliikleri hakkmdaki hiikUmlerle banka 
memurlannm tekaiidliikleri arasmda ban· 
ka memurlan aleyhine has.! clan farklan 
§iiyle izah etti: 

- Banka memurlari i~in tamlan me· 
muriyet derecelerine gore devlet memur· 
Ianna nazaran iki derece a§agt bulun • 
makla iki derece a§agJ devlet memuru ka
dar maa1 alabilir. « T ekai.id sandtgt ni· 
zamnamesi madde 25» Misal: Yi.iz lira 
ayhk alan bir banka memuru 30 ytlhk 
hizmeti ic;in 43 lira ahr. Halbuki 98 lira 
maa1 alan bir devlet mtmuru 30 ytlhk 
hizmeti i~in 55 lira 20 kuru1 maa1 ahr. 

b - I 30 lira ayhk alan bir banka me· 
muru 30 ytllrk hizmeti i~in 55 lira 20 ku
ru§, 126 lira ayhkh bir devlet memuru ise 
66 lira ahr. 

c - 225 lira ayl,kh bir banka memu • 
ru 30 ytlhk hizmeti i9in 80 lira 40 kuru1, 
2 I 0 lira ayhkh devlct memuru 96 lira ay· 
hk ahr. 

c - Banka rnemurlanna iki derece a· 
~ag1 olarak tahsis edilen bu maaslardan 
miktan ne olursa olsun kazanc vergisi ke· 
silir, halbuki devletten 50 liraya kadar 
maa1 alanlarm maa~lan kazanc vergisin· 
den muafttr. Bir de vergi mi.ikellefiyetin
den magdur kalmaktadular. 

3 - Devlette tekaiid mi.iddeti 25 ytl
dtr, bankada ise 30 senedir. Bankada 29 
sene be1 ay ;ah~an bir memur maa,Iarm· 
dan baakhg1 ci.iz'i tekai.idiyeden bajka 
bir~ey alamaz, tekaiidli.ik hakkmdan mi.is· 
tefid olamaz. 

4 - 20 ytldan fazla hizmeti olan dev
let memurlan tasfiye edilirse hizmet miid
detine gore muamele gormek 1artile tekaiid 
maa1ma hak kazantr. 29 Yil hizmeti olan 
bir banka memuru tasfiye edilirse boyle 
bir hak kazanamaz. 

9 - K1z ve erkek ~ocuklar tefrik olun· 
makSizm banka memurlanmn eytamtna l8 
ya1ma kadar maa1 verilir, devlette erkek 
c;ocuklar 20 ve k1z ~ocuklar 25 yajlanna 
kadar maa1 almakla beraber evlenen ktz· 
lara iki bu~uk ytlhk maaljan ikramiye o· 
larak verilir. 

I 0 - En miihim bir nokta olarak te• 
barliz ettirilmek lawn gelen bir husus da 
banka memurlarmm tekai.idliik hakkml 
ancak tekai.idliik aidah itast suretile ikti • 
sab eylemeleridir. Halbuki devlet me • 
murlanndan aidah tekaiidiye kesilmeksi· 
zin kendilerine maa§ verilir. 

II - Devlet memurlanndan 30 y1l 
hizmeti olanlara son bir ytlhk maatlannrn 
tutan ikramiye olarak ita edilir, banka 
rnemurlan ka~ sene hizmet ederlerse et • 
sinler, boyle bir nimetten mahrumdurlar. 

Nazmi Top9uoglu miitalealarmm so • 
nunda hi.ikumet teklifinin daha ba!ka ve 
bunlara nisbeten daha koruyucu e•a,Ja 
geldigini beyan ederek hi~ olmazsa bu • 
nun kabuli.i lehinde bulundu. 

Mustakil grupun miitalea8t 
F uad Sirmen maddenin bu miie.,rsele· 

rin memurlanna verecegi Ucret miktanni 
gosterdigini, miiesseselerin hususiyetleri 
nazart dikkate ahnarak derecelerin yakm· 
da seyyaliyetin faydah olacagtm ve me
sela maddenin son ftkrasile tesbit edilen 
14 de•eceden asagt dereceler ihdaSI sala· 
hiyeti verildigini buna muhbil yukon de· 
recelerde de miiesseselerin kendi biinyele· 
rine gore dereceler ihdaSJntn kabul edil • 
mesi uygun olaca8,mt ileri !UrdU. 

Berc Tiirker, N azmi T op~uoglunun 
miitalealanm ~ok hakh bularak hiikilmet 
teklifini bUt9e enciimeninin verdigi !ekil
den daha adilane addetti. 

Ecnebi bankalardan milli 
bankalara gefenler 

Sami (T unceli) muhtelif ecnebi ban· 
kalarda ~alt!an elemanlann vaktile mt• 
Ian oktanarak milli bankalartmlza aim· 
d1grm, timdi yaptlan kanunla bunlann 
zarar goreceklerini ve mesela Osmanh 
Bankasmdan aynhrken 21 0 lira almak· 
ta olan bir memura sekiz sene ~·h~llk· 
tan sonra bu l>.yiha ile 190 lira verilece· 
gini kaydetti ve Blit~e enciimeninin rna· 
a1lar hakktnda 'kabul ettigi muhtelif em• 
sallere ili~rek bunlan hangi esasa mlis· 
teniden ve nereden bulup ~·kard1gmt sor· 
du. 

F aik Baysal enci.imen namina izahlar· 
da bulundu. Mi.imtaz Okmen Ziraat 
Bankast memurlannm vaziyetlerine te• 
masla yeni kanunla tekai.idli.ik vaziyet • 
lerinde hakikaten magdur bir vaziyete 
dii~eceklerini tebari.iz ettirdi. 

N azmi Top~uoglu, tekrar soz alarak, 
F aik Baysahn cevablannln kafi olmadt· 
gm1 anlath ve banka memurlan i~in bah· 
sedilen avantajm «zi.igi.ird adamm ri.iya· 
smda elinde para gormesi gibi>> oldugunu 
zikretti. 

Receb Pekerin miitalea•t 
lsmet (<::orum), Nazmi Topc;uoglu, 

Receb Peker bu madde dolay!Sile tek· 
rar soz aldtlar. Receb Peker, N azmi 
ToP9uoglunun tekai.idlUk meselesi dola· 
ytSile yapllgt temaslan mevzuubahs ede· 
rek, bunun esash bir etiide dayanman 
icab eden mi.istakil bir teldif mevzuu ol· 
dugunu .Oyledi. Mlizakereler ki.fi gori.il· 
di.i Bu madde de enciimenin teklif ettigi 
1ekilde aynen kabul olundu. Bundan 
soma diger maddeler de mi.izakere ve 
kabul edilerek layihantn birinci mi.izake
resi bitirilmit oldu. 

Subay ue askeri memurlarzn 
baremi 

ren bir kanun olsun. Ben gazeteci olmak· ke kadar hakkt nrd11. (BrAvo ses· 
hgtm Sifatile (gliri.ilti.iler) Ruth Bey za· leri). Ve bunu bankalara gitti~i • 
t.aliniz ... burada ~o!t ,iddetli laflar soy· miz zaman goruyoruz; blr kurqun 

5 - Devlet memurlan i9in barb ma • 
larmda ge9en askerlik hizmetleri iki kath 
ve aynca millt rni.icadele zammt hesablan· 
maktadtr. Banka memurlarmm gerek dev· 
lette, gerek bankada ge~en yalmz fili hiz
metleri tekaiidli.ikte say1hr. Bu itibari biz· 
metlerden mahrum buakJimtllardJr. 

Subay ve askeri memurlann maa1lan 
hakkmdaki bareme gec;ildi. Layihamn 
hayeti umumiyesi etrafmda mi.izakereler 
a~tldt. General Kaztm Sevi.iktekin ve 
Kaztm Karabekir soz soylediter ve tak· 
rirler verdiler. Fa kat bu takrirlerle ileri 
si.iri.ilmi.i1 olan temennilerin zaten mev· 
cud kanunlarla nazan dikkate ahnmJs ol· 
dugu enciimen tarafmdan izah edildi. 
Bu kanunun da heyeti umumiyesi kabul 
olundu. Maddelere ge~ilmesi takarri.ir 
etti. Vakit gecikmi~ oldugundan cuma 
gi.inli mi.izakereye devam edilmek iizere 
celseye nihayet verildi. 

lediler ... Ar!tadatlar bu kiirsi.iden ,iddet· be1 kurutun maya dizilerek arttmlabildi-
li laflar soyledile~ ... Ocretli mem.urlar 

1 

gi par~lan .. ba~k.alara ver~~ v~ta.nda,lann 
hakkmda agtr kehmeler kullantldr. Za • devletm Turk Jllbart malmne 1stmnd ede
bttlar buradadtr. Hepsi ~in topyekun fer rek buraya getirdikleri kumbaralann1 bo-

6 - Devlet memurlanmn maa1h ge
~en a~1k mi.iddetlerinin yamt tekai.idli.ik 
hesabmda say.!dtgr halde banka memur • 
Ian maa~lt a~tk miiddetlerinden istifade 

• 
I 
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Benzerine diinya Jtriyahnda tesadiif edilemez. Sinirlere ve hastalat"a §ifa ve liayat verir. Bu emsalsiz kolonyaya tapan ecnehiler Tiirkiyeden limon~i~ekleri, Hasankolon· 

y as1 alarak Avrupaya hediye gotiiriiyorlar. ~ipr, F ujer, Bahar ~i~ekleri, Leylak, Y aaemi n ve yeni kokulu Los yon ve lavantalar1 ve a air 1triyah 1srarla isteyiniz. Deposu. Hasan 
Deposu, Sirkeci, Liman ham altmda. 

ounyanm en me~hur 

HOHNER 
Piyano akordiyonlarmm son mo· 

delleri gelmi~tir. Toptan ve Pe

rakende Tiirkiye umumi sab~ 

yeri : .Jorj D. Papajorjiu, 
BUyUk musiki magazas1 

Yiiksek kaldmm No. 90 

« Arsimidis Miiessesesi >> 
' 

Otomobil Malzemesi Ticareti 
TURK ANONiM $ iRKETi 

13 temmuz 1939 per§embe giinii 
Umuml Heyetin F evkaliide Surette Toplanmas1 

• Ar'limidis Miiessesesi • Otomobil Malzemesi Ticareti Tiirk Anonim 
$Irketinin. hisscdarlan 13 temmuz 1939 per$embe gunu saat on dortte Bey
oglunda Istiklal caddesinde ( 30) numaradaki merkezinde fevkalade su
rette topl&nacak umumi heyete davet olunurlar. 

En az otuz hisse senedine malik olup bu toplanbda hazrr bulunmak 
istiyen hissedarlarm toplanbdan nihayet iki gun eyvel hisse senedlerini 
§irketin idare merkezine tevdi eylemeleri icab e&>r. 

Ruznamei miizakerat: 
1 - Sermayenin tezyidi. 
2 - $irket esas mukavelenamesi 

tadili. 
yedinci ve yetmi$ be&inci • 

istanbul, 28 haziran 193 
idare Meclisi Narruna 1\Turahhas 

Ankara Vilayetinden: 

,. in in 

Aza 

1 - Vilayet ~ift~ilerine da~I!Ilmak iizere satin almacak clan .so. aded 
sanchkh ve ii~ demirli ecnebi mamula!I pulluklann 7/8/939 paz~r
tesi giinu saat 15 te kapall zarf usulile Vilayet Daimi Encumenindc 
ihalesi yapJiacakhr. 

2 - Pulluklarm muhammen bedeli 5500 liradrr. 
3 - $artnamesi Ankara ve istanbul Ziraat miidurliiklerinden meccanen 

ahnabilir 
4 - 1stekli!erin. pulluklarm o/o 7,5 tutarr clan meblaga aid banka mek

tubu veya Hususi Muhasebe veznesine yatmlmt$ depozito ak~esi 
makbuzile birlikte ihale giinii gosterilen saatte Vilavet Daimi En
cumeninde hqz1r bulunmalan ilan olunur. ·2446• (4452} 

MOREBBiYE ARANIYOR 
Bir ailenin on ya$mdaki k1z ~ocuguna murebbiyelik i~in franstzca 

bilen tercihan Fr&nSIZ, 1svi~reli bir bayan aramyor. Suadiyede Sa&kmbakkal 
Karakol sokak 5 numaraya mii:ra~c~a~a~t~e=d~i~lm~e:s~i:._. ~~~~~~ 

Ba~vekalet istatistik 
Eksiltme ve 

Gene I 
ihale 

Direktorliigii 
Komisyonundan : 

1 - A~1k pazarhkla eksiltme ve ihalesi yaprlacak clan ve 35 forma tah
min olunan 10 uncu cild istatistik yJl!tgmdan 2000 nusha, 25 forma tahmin 
olunan ku~uk idatistik y1lhgmdan 4000 - 5000 niisha ve aynca rakamlan 
tiirk~esinin ayni, ba'ihk ve yaz1lan F rans1zca clan ceb yrlhgmdan 750 - 1000 
nusha bastmlacakt1r. 

2 - Y1lhk ;~;n tahmin olunan 1925 lira bedel iizerinden % 7,5 hcsabile 
145 lira ceb yilh~l i~in tah'Y!in olunan 1125 lira bedel iizerinden 7o 7,5 1e
sabtle 85 lirahk muvakkat teminat vesikas1 vermek lazrmdrr. 

Eksiltme 1939 temmuz aymm 10 uncu pazartesi giinii saat 14,30 da 
Umum Miidiirluk binasmda toplanacak clan Komisyonda a~Ilacaktir. Nu
muneler ve ~artname Komisyon Katibliginden istenilebilir. • 2493 • ( 4530) 

Ankara Vilayetind en: 
1 - Vilayet ~ift~ilerine dagJtJlmak iizere satin almacak clan 200 aded 

iki tekerlekli ve tek demirli ecnebi mamulah pulluklarm 7/8/939 pa
zartesi gi!nii saat 15 te kapah zarf usuille Vilii.yet Daiml Enctime
ninde ihalesi yaprlacaktrr. 

2 - Pulluklarm muhammen bedeli 5200 lirad1r. 
3 - $artnamesi Ankara ve istanbul Ziraat miidurluklerinden meccanen 

ahnabilir. 
4 - isteklilerin pulluklarm %7,5 tutan clan meblaga aid banka mek

tubll veya Rususi Muhasebe veznesine yahrrlrnl'i depozito akcesi 
makbuzile birlikte !hale giinii gosterilen soatte Vilayet Daiml En
rumeninde haz1r bulunmalan ilan olunur. ·2445· (4451) -- Istanbul ve Anadolu tUccar, gazlnucu 

ve slnemacllarma : 
Sandalya •ipari¥i vermedet: bir kere 

aandalyalar-m• 
gijrUnUz. KARTAL 

Umumi oat!~ yeri : Istanbul, Mabntulp&f•• 
Biiyiik YIIdi7 ban. 

Haydarpa~a Lisesi Satmalma Kurumundan : 
Haydarpa&a lisesi pansiyonu yabh talebesinin may1s 1940 gayesinc ka

dar 168.000 muhtelif par~a ~ama$mmn yJkablmast kapah zarf usulile ek
siltmcve konulmu~tur. 

Ekslitme 7/7/939 cuma giinii saat 15 te Beyoglu lstkilal caddesi Karl
man kar.,sJnda Liseler Alrm Sabm komisyonu binas1 i~inde toplanacak ko
misyonda yapilacaktir. 

Tahmin bcdeh (5275} lira ve ilk teminat (396} liradrr. 
iSL kl'!er ~artnameyi okulda gorebilirler. 
Eksi ' tmeve ~irmek istiyenlerin &artnamesinde yaz1h vesaik, ilk temi

nat makbuz ·,·eya banka mektubile birlikte teklif mektublanm eksiltme sa
atinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon ba~
kai'I•!(:na vermeleri. 

z a,·f'•nn konuni 'iekilde kapablmu; olmas1 ve pasta ile gonderilecek 
mel-" ·"· ••!1 zam•r,mda jle]mis olmalan JiiZJmdir. (4428) 

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vil!iyet ciftcilerine dal!Iblmak uzere sabn ~hnacak clan •200• arled 

Jki d•n·.irli ecnebi mamullib pulluklarm 7/8/939 pa1.artesi gUnij saat 
15 te kaap!J zarf usulile Vilayet Daimi Encumeninde ihalesi yap1. 
lacakur 

2 - P~:lluldarm muhammen bedeli 7000 liradir. 
3 - <: ·--amesi Ankara ve istanbul Ziraat mudiirliiklerinden mecca:1en 

:. • bilir 
4 - i•t•<!ilerin, pulluklarm %7.5 tutan olan meblai(a aid banka mek

tubu vev? Hususi Muhasebe veznesine vattnlm1s depozito "t'-:ccsi 
rr.a'<bmil~ b1rlikte ihale giinu gosterilen saatte Vilayet Daimi E~ 
ciirne.ode h8Zif bulunmalan ilan olunur. ·2447• ('i453) 

I 1 T iirk Ticaret Kaptan ve Makinistler 
Cemiyetl Umumf KAtlbllglnden : 

1 temmuz Deniz bayramr miinasebetile Taksim&> yaprlacak merasimi 
miiteakiben Galata rrht1mmda bulunan Ankara vapurunda saat 13 - 15 
arasmda Kaputaj bayramrmiZl kutlulama merasimi icra edilece~inden ce
miyetimize mensub bilumum azalarm ( davetiye alamam10 olanlarm dahi) 

lutfen te~rifleri rica olunur. 

istanbul Daimi Enciimeninden: 
Muhammen 

bed eli 
3681,67 

5089,04 

14807,52 

11336.86 

12717 ~n 

Tem;nat 
miktan 
Ul26,13 

1131 .68 

l110,56 

85~.26 

956 05 

- YAPILACAK 1$ 
Kadrkoyiinde Klaptanc1, Tulumbaciemin, Suadiye 
plaj yolu, Erenkoy Tellikavak, Bagdad caddesi 
sokaklanmn $Ose olarak in&asJ. 
Fatihte Marmara, Balat Mahkemeal!I, Elifliah
med ve Elektrik, Mollahiisrev, Sofa!J~e&me, Mer
kezefendi, EgrikapJ ve Muvakkithane, Aga~aym 
ve Aj!a~kakan sokaklarmm adi kaldmm tamiri. 
Beyoglu kazas1 dahilinde Havuzlubah~e. E$ref
efendi sokaklan adi kald1rtm, $airnigar sokag1 
parke kalcmm in'iaSI. 
tl' skiidar kazasr dahilinde Halkdersaneleri, Se
Seliimstz, Dolab, Miroi(lu, Selvili sokaklarmda 
adi kaldmm tamirile !skele soka~mda istinad 
duvan in$aal!. 
Eminonii kazas1 dahilinde $ehsuvar, Latif, Kii
~iikayasofya, i brahimpa'ia Ni'iancifmn, Frrm
arahih sokaklarmm adi kaldmm tamiri, Keres
teciler, Ci~ekpazan, Ta'i~IIar sokaklarmm parke 
kaldmmlarmm tamiri. 

Yukanda muhammen bedellerile teminat miktarlan yaz11I yo! in'ia ve 
ve tamirleri kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu&tur. Bunlara aid ke&if 
ve $artnameler Zabrt ve Muamelat Miidrlii~unde gorulebilir. isteklilerin 
bu i$1ere benzer i$ yapllklarma dair alrnl$ olduklan vesaikle eksiltme tari
hinden 8 gun evvel istanbul Belediyesi Fen Heyetine muracaat ederek ala
caklan fenni ehliyet vesikalarile 1939 ytlma aid Ticaret Odasr vesikasmr ve 
muvakkat teminat makbuz veya mektublarile 2490 numara!J kanunun ~e,-

resinde haz1rhyacaklan kapah zarflanm ihale tarihi olan 4/7/939 sal! giinii 
saat 14 e kadar Daimi Enciimene vermeleri. ( 4316) 

II_ istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlart I 
Cinsi Miktan Muhammen bedeli ilk teminat 

P1rasa 6000 kilo 4 kuru~ } 
Laham 6000 > 5 • } 
Ispanak 4000 • 4 • 50 Snt. ) 
Kiik kereviz 1500 • 7 • 50 • ) 
H~vu~ 400 • 5 > } 
Taze bakla 1500 • 6 • 50 • ) 
Saktz kaba,i!t 6000 • 6 • ) 
Taze bamya 500 • 15 • } 244 Lira 5 Kr. 
Ay~ekadm fasulye 6000 • 11 • ) 
Semizotu 1200 • 3 • ) 
Dolmaltk bibcr 300 > 12 > ) 
Do mates 3000 • 7 > } 
Enginar 300 ad.ed 5 > } 
Karnabahar 100 • 12 • ) 
Pathcan 30000 • 3 • ) 

Gureba hasatn~sine 939 senesi i~in luzumu clan yukarJda cmst vc mik
tafl yaz1h on be'i kalem sebze a~1k eksiltmiye konulmustur. ihales! 14/7/939 
tarihine musadif cuma giinu saat on be'ite t~tanbul Vakrflar Ba§mudurliii';u 
binasmda toplanan K omisyonda yap!lacaktrr. 

$artnamesi hergiin Levaz1m Kaleminde gorulebilir. 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Kadm Kalbi 30 Kr. 
Kadm A§la 60 • 
A~k Pe§inde 100 • 
Karagomlekliler ihtilAII 100 • 
F triisk Vazosu 20 • 
tlk A~k 50 • 
tli~in Oliirnii 50 • 
Efendi ile fl§a k 40 • 
Vikontun Oliimii 30 • 
tklimler 100 • 
Oliiler Evi 125 • 
Felsefe 35 • ,. Kii~iik hikayeler .. 100 • 
Mev'ud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebi 75 • 
Tarih Felsefesi 125 • 
Farmasonluk 100 • 
Anaf'iizm 60 • 

Orhangazi asliye hukuk hak1mligin -
den: 

Orhangazinin Arabzade mahallesin -
den 1shak klZI As1yenin ayni mahall e -
den kocasr Hasan oglu Hulusi aleyhine 
a~bfp bo§anma davasmm yap;lmakta 
clan duru~mas1 s1rasmda: D>vah Hu -
lfisi namjn;~ yaz1jan r.elbnatr..ttnin (mu
maileyhin ouiunamanuSJndan ve ika
metgalun:n me~hui hulunrlulttJndar. ba
hisl~ bilateblig) iade k:lm~'a&lua m~bnl 
ila" "" tobligat icrasua ;.•rar verildi -
ginden duru~m•nm mC~alllk oulundu • 
gu 18/7 /9~? W"l h i~>de Or bangui wiye 
hukuk :ni'!-li:eme•in~ gelmeai v~ ·:ilhu.t 
bi~ vek1l gonde=~a:, :aiJri bald• hu -
Ktnda gJy.!'Oe.r 'DU atnel~ dt olwu~ca;J 

teblii: mak"'~'" ' kalm olmak :izere il~n 
olu,ur. (JR82~\ 

~ . .,~ ............ ~~~-~~~--
Dr. M. Osman Saka 

Goj!Ue ve dehllf hastal:klar 
MUtehas,.•s• 

Istanbul Belediyes! kar$15Inda Sinan 
Aita dai r~leri . Telefon: 23565 

( 4675 ) 

T unceli Naf1a Miidiirliigiinden : 
1 - Eksiltmeye konulan i0: Tunceli ViHiyeti Naz1miye k10la ve ahm ik

mali in.~aahd1r. Bu ioin ke0if bedeli 32653,83 lirad1r. 
2 - Bu i'ie aid ~artname ve evrak 'iUnlardrr: 

A - Eksiltme 'iartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rl!k i'ileri gene! ~artnamesi. 
D - Ke'iif hulasa cetveli. 
E - Hususi 'iartname. 
F - Yapr Isleri umumi ve fcnni 'iartnamesi. 
G - Seridopri. 
H - istiyenler bu i&e aid evraktan yap1 ii!Jeri umumi ve fennl 

~artnamesile baymdJrllk i&leri gene! &artnamesinden maada
smi 1,5 lira mukabilinde Tunceli Naf1a miidiirliigiinden sahn 
alabilider. Yap1 i'ileri umumi ve fenni 'iartnamesini ve baym. 
d1rhk i&leri gene! 'iartnamesini gormek istiyenler Tunceli Na
fra dairesinde bedelsiz olarak gorebilirler. 

3 - Eksiltme 4/7/939 sah giinii saat 15 te Tunceli Nafra ruiidiirlii~ii bi
nasmda kapah zarf usulile yapliacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 2449,04 lira muvakkat teminat 
vermesi ve &~ai(Jdaki vesikalan haiz olup gostermes! lazrmdrr: 
A - ihaleden en az 8 giin evvel Tunceli Vilayetine miiracaat ede

rek bu i'ie girebilmek i~in almrnl'i ehliyet vesikas1. 
B - Ticaret ve Sanayi O~.as1 sicil vesikasr. (939 senesi} . 

5 - Teklifler 3 iincii maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar Tun
cell Naf1a dairesindeki Eksiltme komisyonu reislii(ine makbuz mu
kabilinde teslim edilecektir. Posta ile gonderlecek mektublann niha
yet 3 iincu maddede yaz1h saate kadar gelmi'i olmas1 ve arttirma, 
eksiltme ve ihale kanununa uygun olarak miihur mumu ile iyice 
kapahlml'i olmas1 la"md1r. Postada olacak gecikmeler kabul edH
mez. (4449} 

L inhisarlar 
I 

Cin.si Miktan 
Ba$ ipi 18,000 
Bel ipi 25.000 
Tonga ipi 10,000 

Umum Miidiir liigiinden : 

Muh. bedeli % 7,5 teminatr Eksiltmenin 
Lira K. LiraK. $ekli Saati 

Krg. 9900,- 742,50 Kapah zarf 15 
> 11200,- 843,75 • > 16 
> 5885,- 441,37 • • 16,30 

I- sartnamderindeki tcslim muddetleri uza!I1arak miktarlan YL'kanda 
yazrh bas ve bel ipi ile gene §artnamesi mucibince tonga ipi kapah zarf 
u&uiile eksiltmiye konmu'itur. 

II - Muhamrvien bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hi
zalannda yazthd1r. 

III - Eksiltme 5/VII/939 ~ar$arnba gunii Kabata&ta Levaztm ve Mu
bayaat 'iubesindeki Ahm Komisyonunda yaprlacakttr. 

VI - $artname ve niimuneler hergiin sozu ge~en 'iUbeden ve Kasta
monu Mustakil Miidurliii>;iinden parasJZ almabilir. 

V - Munakasaya i'itirak edecekler muhiirlu teklif mektublanm kanun! 
vesaikb 7o 7,5 giivenme paras! makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edccek kapah zarflarmr ihale saatlerinden bir saat evveline kadar 
Komisyon Ba~kanhi';ma makbuz mukabilinde vermeleri laz1mdtr. ( 4517) -Muh. B. % 7.5 teminah Eksmmenin 

Cinsi Miktafl Lira K. Lira K. $ekli Saati 
Cek~irme 1 a&>d 4480,- 336,- A~lk Ek. 15 
Cektirmeye ko-
nacak motOr 1 • 4200,- 315,- • • 16 

I - Sartnameleri mucibince yaptmlacak bir aded tam te~hizath ~ek
tirme ile bu ~ektirmeye konacak motOr satm almaca)i:tJr. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, .eksiltme §ekil ve sa. 
atleri hizalarmda yazrhdlf. 

III - Eksiltme 12/VII/939 ~ar~amlia giinu Kabata§ta Levazrm ve Mu
bayaat &ubesindeki Ahm Komisyonunda yapiiacakhr. 

IV - $artnameler hergun sozii ge~en $Ubeden paras1z ah nabilir. 
V - Almacak motor Hanzeti&, Vidop, Doy~. M. W. B. Doy~e Verker, 

Emayen, Skandi:ra. elve volf markalarmdan biri olacakhr. 
VI - 1stekliler eksiltme i~in tayin olunan giin ve saatleroe % 7,5 gii-

venme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 4541 ) 



,.. 29 llQziran 1' -
MAZON MEYVA TUZU 

iNKIBAZ I defeder, MiDE ve BARSAKLARI 
kolayhkla ve mUIAyim bir ~ekilde bo~altarak rahathk ve ferahhk verir. Hazimsizhk, $i~kiolik, Bulanti, 
Gaz, Sanc1, Mide Bozuklugu, Barsak Ataleti, inkibaz, Sar1hk, Safra, Haraci 
ger, Mide Ek~ilik ve Vanmalarinda ve biitiin mide ve barsak bozukluklannda kullammz. 
MAZON MEVV A TUZU son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutam1yan miimasil miis-

tahzarlardan daha c;abuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasma dilkat. 
YalnJz toptan aatlf yarl: Mazon v e Botton Ecza depoau, Yen I poatane arkaa1 No. 31 Istanbul 

Vilayetinden: 
1 
IC E:kniye konulan l~ : 

lira -ci'l'hirnicP mahallesinde yap1lacak on yedi bin be• yiiz yetmis di:irt 
<aa!t .'1;\n ' kuru~ kesif bedelli be~ dersaneli ilkokul binas1 ikmal in-' . 

2 r. 
A ~e aid evrak sunlardtr : 
B' :Ejtme ,artnamesi 
C t;avelename 
t pnd1rl!k ~Jeri gene! ~artnatnesi 
E' JOi ve husus! ~artname 
E Jif ve kesif hulasas1 
·' Jie 

pal! \ Htme 15/6/939 giiniind.en 3/7/939 pazartesi giiniine kadar ka
.;1 'le eksiltmiye konulmu,tur. 

ninde' iltme 3/7/939 pazartesi giinii sa at 15 te Vila,yet Daim! Enciimc-
5 n Komisyon tarafmdan yaptlacakhr. 
s' ·kliler bu i•e aid tafsilab Naha Miidiirliigiinde gorebilirler. 

rnuv:' iltmiye girebilmek i~in lsteklilerin • 1318 • lira • 12 • kurusluk 

JbZtt!c:::t0;8e~:;~e:8;1:1~s::::~8y:~:: :::::::an ibraz etmcleri 

'l,u isler i~in bir hafta evvel Vilayet ten almm1s ehliyet vesikas1. 
gaat ek!if mektublarmm eksiltme tarihi olan 3/7/939 pazartesi giinii 
J;abil bir saat evveline kadar Vilayet Da!m! Enciimenine makbuz mu

ermclcri 1azrmdtr. 
sonrald teklifler ve postadaki gecikmciler kabul ecl.ilmiyecektir. 

( 4432) 

tEKTRiK TESiSATI 
Zonguldakta 

Komiirleri isletmesinden: , 
,~emiz tarafmdan Zoni(UIC.akta Karadon, :Asma ve <;aydamar 

'1'' nde in .a ettirilmckte bulunan i$~i yatakhane, yemckhane ve 
,·JJ\.•tlerinin elektrik tesisatt bir miiteahhide verilmek suretile yap
urltr. 

1 • ·satm muhammen bedeli 13,812.33 l iradir . 
~ ta aid proje. ke,if ve $artname isletmemizden almabilir. 
.l ~ ilc birlikte % 7,5 muvakkat teminat tevdi edilecektir. 
4 • Oerin 10 ternmuz 1939 pazartesi giinii saat 15 e kadar t,Ietme 

.......;; Miidiirliigiine tevdi edilmi$ bulunmas1 me,ruttur. , 

Lhcoorii iskan Memurlu,gundan: 
~~ "lg mall senesi !cin kaza merkezinde 42, Hamidli koyiinde 17, 

.f{~]Ji)iinde 43 ve Kiremidci Salih koyiinde de 23 ki cem'an 125 aded 
Tt ·n hac!r evinin -yalmz kerestesi bar ic- in$aatt biitiin malzemesile 
ta01 le edilmek iizere eksiltmeye konulmustur. 

1 
;,· ap1 ve ~er~eve imaliyesi dahil olmak iizere insaatm muhammen 

bfe a lira 85 kuru,tur • 
. 3s: ale kapalt zarf usulile 1/7/939 giinii saat 15 te Uzunkoprii iskan 

cll1rc !ltiite~ekkil komisyon huzurunda yapilacakttr . 
4 .a!iblerin teklif mektublarile % 7,5 teminat ak~elerini yal!rdtkla

n~a ~akbuz veya t eminat mektublarmt ve $imdiye kadar taahhiid ct. 
tiRJ 1' aid bonscrvislerini muayyen saatten bir saat evvel komisyona 
vcrm':.az:amdtr. 

1 l!i 5'lu i$e aid sartname ve ke~ifnamelerin Uzunki:iprii iskan memur
~ ~Jillmesi kabildir . (4320) 

~~*~~m~~~~~~~~ 

~~.~ OSM~~'~'~",!3,~,~KASI ~ 
9: TESiS TARIHi 1863 I 
~~Statu/en ve Tiirkwe, Ciimhunvett ile miinakll mukaop/unameso J),£ a« 2292 Numaralt 10 6/ 1933 ta r~hlt kanunla tasdik edt!mtsttr ~re 
9;~ 124/6/1933 tarth!t 2435 Numara!t Resmi Gazete ) ij 
~ Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Llrase ~ 
1! Jhtiyat akc;esi: 1.250.000 lngiliz Liras• m 
~ Tiirkiyenin· ba$1tca ~ehirlerinde llli. 

a PAR IS. MARSILYA ve NIS'de :II£ 
9 LONDRA ve MAN(ESTER'de ,lJ.Ji 
t:' MISIR. Kll3RlS, YUNAN ISTAN. IRAN, IRAK, FILISTI N ~. 
( ve MAVERAYI ERDUN 'de ~ 
( Merkez ve ~ubeleri )ili 

I
: VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURiYE. L0!3NAN )\E 

ve HATAY'da ~fi 

'f' i!ya ll e ri ve biitiln Diinyada Acenta ve Muhabirleri vard1r J!~ 

·~ 
Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesab1 cari ve mev~ua l hesaplart kU $adJ. 
T1cari kredJ!er ve vesa!ld1 kredJ!er kusadt 

' Turk1ye ve Ecnebt memleketler uzerme kes1de senedal 
Borsa emnlen 
Esham ve tahvila t. ait 1n ve emlaa 
Senedat tahstiatt ve satre. 

Uzerine avans. 

En viiksek emn Jyel sa rllart nJ ha iz k i ra!J ~ 
Kasaiar Servisi v~rdtr . 

Jskonlosu I 
~ 
~ 
~ 

Pivasantn en miisait $artlarile ( kumbaralt veya ~ 
kumbaraSIZ) fasarruf hesaplart a~eJtr . m 

~~~~~~~*~~~~~ 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. ~irketinden: 

Yeni tesisatla faa!iyete gecen A· 
dana fa brikatmzm, 

Silindirli 75 ve 90 san tim B. (Tip 
2 <;if<;i) kaput bezi ve 4, 6, 8, 10, 12, 
14. 16, 18 numara vater iplikleri 
imalah piyasaya arzedilmi§tir. 

Sipari• i~in Adana fabrikamtza 
veya Ankara Atatiirk biilvan And 
apar!tman No. 4 daireye miiracaat 
edilmesi. 

. <;e§id - Ankara 
Telgraf adres1: <;e§id _ Adana ................... 

TURK KOMOR 
MADENLER 

Anonim §irketi hissedarlarma 
$irketimizin 27 mart 1939 da alelade 

surettc toplanan hissedarlan umumi he
yctince 1 temmuz 1939 dan itibaren ge
rek adi ve gerekse miimtaz hisse sened· 
lerinin tekmili iizerinden net olarak 
% 7 tcmettii tevzii kararla~mt§ oldugun· 
dan dagt!tlma i§ine o giinden itibaren 
Galatada Banka Komer<;iyale ltalyana 
istanbul ~ube merkczi gi§elerince ba§ • 
lanacag1 ilan olunur. 

27 haziran 1939 
Tiirk Ki:imiir Madenler A. $. 

idare meclis reis vekili 
Miinir <;agtl 

!stan bul 2 nci iflas memurlugundan: 

Tashih 
Bir borcluya aid ve Beyoglu Alyan 

sokak Pirpiryani aparhmarunm zemin 
katmdaki dairede mevcud ktymetli e§· 
yalann salt§! 1/7/939 cumartesi giinii sa
at 14 te yaptlmast daha muvaftk olacagt 
cihetle cuma giinii i<;in olan iltmm cumar 
tesine tashih edildigi ve pey verip de bi
rinci artttrmada kendilerine 6 par<;a e§· 
ya ihale edilen mii§terilerin ilimda ya
zth currartcsi giinii saat 14 e kadar ba· 
kiye paralartm gctirip e§yalan almadtk· 
Jan takdirde icra ve iflas kanununun 
118 inci maddesi mucibince mezkur 6 
par<;a c§yamn dahi sattlacagt ilim olu • 
nur. (188~7) 

SAPiKSIN 
Sa~ diikUime va kepeklen • 

mesl nln HnUne ge~er. 

DEPOSU: 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
Cemberlitlllj Peykhane sokak No. 4 

Orhangazi sulh hukuk hilkimliginden: 
Orhangazinin Soli:iz cedid ki:iyiinden 

Ahmed kanst Fa tmamn ayni koyde 
ikamct eden ve aslen Artvin muhacirle
rinden Hasan oglu Mustafa ve karde§i 
Siileyman alcyhl<:'rine a<;!tgt taksim da
vasmm davahlarm ikametgahlanmn 
me<;huliyetine binaen g~yablannda ya
ptlan duru§ma sonunda: Evrak meya
nmda mevcud ke§if ve taksim zabtt va
rakasmda yazth oldugu ve<;hile taraf • 
lara aid buluoan gayrimenkullerin hi•· 
seleri nisbetinde taksimine 9/5/939 tari
hinde davahlann gtyablannda karar ve
rilmi§ oldugundan tarihi ilandan ihba
rcn bir hafta i<;inde temyiz etmcdtkleri 
takdirde hiikmiin iktisabt kat'iyet ede
cegi gt)'ab ihb.rnamesi makamma kaim 
olmak iizere Uiincn teblig olunur. 

(18825) 

DOYCE BANK 
31 ilkkanun 1938 tarihindeki bilanc;o 

A K T iF 
Kasa ve Reichsbanktaki alacaklarla 
posta ~ekleri hcsab alacaklan 
Vadesi gelmi• faiz ve dividand 
kuponlan 
<;:ekler 
Senedler 
Faizsiz, hazine bonolan ve Reich 
hazinesile Alman memlckctleri iiz. 
ke,ideli senedat 
Esham ve tahvilat ciizdam 
Sindikalara istirakler 
Kredi rniiesseseleri iiz., !usa vadel ' 
saglam, kolayca paraya tahvil ed1 
lebilir alacaklar 
Bors~.a kote bulunan esham ve tah· 
vilat iiz. avanslar ve ropor muame· 
latmdan miitevellid alacaklar 
Sevkedilen veya ardiveve konan 
mal iiz. avanslar 
Bor~lu cari hesablar 
!potekler 
Daimi istirakler (Esham kanunu 
madde 6, ftkra 131, I A II mucibince) 
Gayrimenkuller 
Mefru,at 
tl'~iincii sahtslarla naztm hesablar 
Muhtelif ( kiil~e giimii• v.s.) 

Rayhsmark 

Rayhsmark 

140 242 784,68 

14 958 597,5·1 
34 134 209.25 

835 634 518,84 

529 674 690.61 
461 140 695..13 
34 485 812,14 

55 302 278.15 

2 989 108,72 

142 458 228,20 
1 353 850 680.05 

10 353 699.91 

51 009 057,-
81 171 330.19 

1,-
714 608.72 
38 083,31 

3 748 158 38~.74 

PASt F 
Alacakh cari hcsablar 
Kabuller 
Tasarruf hesablan 
Bankanm Ernlaki iizerine simdilik 
i:idenmiyen ipotekler 
AranmamllJ dividandlar 
Hisseler sermayesi 
Kanuni ihtiyatlar 
Serbest ihtiyatlar *] 
Tekaiidiye ak~esi 
Hususi ihtivatlar 
Haytr isleri ak~esi 
$ubelerimizle naztm hesablar 
tl'~iincii sahtslarla nazrm hesablar 
Gc~en seneden yeni hcsaba nakle
dilcn kar 
1938 kan 
Emre muharrer scned RM. 1 607 080.60 
Bor~lularm avni mik-
tarda kefaleh bulunan 
kefalct ve teminat 
taahhiidleri 287 774 ~7• 
Ciro suretile taahhii-
dat : Miikerrer iskon. 
tolu banka kabulleri 
iizerinden 10 519 580,-
Baska miikerrer iskon-
to muamclah iizcrinden 145 646 993,75 

RM. 156 166 573,75 

Rayhsmark 

Raysmark 
2 867 385 757,86 

233 871 269,22 
408 652 554,26 

81 477 05 
650 645.32 

'30 ooo ooo.-
32 500 000,-
13 000 000,-
21000 000,-
8 566 518,17 

19 736.48 
540 774,08 

21 911 985,49 

2 026 866,61 
7 950 7Y9,20 

3 748 158 383,74 

•] Ge~en seneler saicile teskil edilen dahill ;htiyal 
!arm baska ,ekle ifragt. 

DOY<;E BANK 
31 ilkkanun 1938 tarihindeki kar ve zarar hesab1 

ZlM ME T 
Maa~ ve iicretler 
Haytr miiessesa!t, tekaiidiyeler ve 
memurin sigortasma bankanm yard1m1 
S air masarifi umumiye 
Vergi ve riisum 
Kanuni ihtiyat ak~eleri tahsisab 
K•.l.r: 

1937 den nakledilen bakiye 
Safi kar 

Rayhsmark 

Rayhsmark 
76 761 624,44 

18 431 404 53 
19 924 884,08 
28 483 802,62 

1500 000,-

157 065 421,48 

MATLU P 
1937 den nakledilen bakiye 
Faizler ve iskonto 
Komisyonlar 

r 

Rayhsmark 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu, tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
~ube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerl ., 
' 

Rayhsmark 
2 026 866.61 

67467 7ce.41 
87 570 846,46 

157 065 421.48 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesaplar~nde en az 50 llras• bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ekilecek kur 'a lie a!ia!i•daki plana gore lkramlye da!jJtJiac:aktJr. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 , 500 , 2,0')() , 
4 , 250 , 1,000 , 

40 , 100 , 4,01)() , 
100 , 50 , 5,000 , 
120 , 40 , 4,800 , 
160 , 20 , 3,200 , 

DtKKAT: Hesablanndskl paralar blr sene lcfnde 50 llradan QQ&)ti diipmtyenlere lkram!ye ~b~ takdlrde 
\If, 20 faz1aslle verilecektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 birincikAnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerinde c;ekiiPcektir. 

• 
.I 
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I KKAT 

Gripin kutular1n1n uzerine resimde 
gordugunuz ,ekilde kabartma pullar 

nave edilmi,tir. 
Her yerde 1srarla pullu kutulan isteyiniz ve pulsuz 

kutular1 $iddetle reddediniz • 

Evinizde ne~'e ile vakit ge~irmek ..• 
Evinize biitiin diinya haberlerini almak isterseniz ? 

SABA 
Radyolarini tercih ediniz. 

San~ yeri : Beyoglu lstiklal Caddesi No. 34 

AR~iMiDiS Muessesesi T. A.~. 
r- SATILIK 

"Pieyel" marka kuyruklu 

Piyano 

Kilis ' Belediye Re isliginden : 
~ehri iki yi.iz lira iicretle Belediyemiz lcin yiiksek mimar veya diplomah 

miihendis almacakhr. Taliblerin evraki mi.isbitelerile mi.iracaatleri ilan olunur. 
c 2537 • ( 4601 ) 

MUcedded, BOO lira. OISrmek 
lstlyenlerln Mac;kada Ralll 

apart1man1 4 No. ya 

Ankara in~at Cezaevi Miidiirliigiinden : 

- --• mUracaatlerl ---· 

~ahsiyeti hukmiyeyi haiz Ankara in$aat Cezaevi icin iicretli bir mi. 
mara ihtiyac vard1r. Talib olanlarm yedlerindeki vesaikle Ankara 1n$aat 
Cezaevi Miidi.irli.iiti.ine miiracaat etmeleri ilim olunur. • 2197 > ( 4087) 

RE 
MOTOSiKLETLERi 

ikbsadi, rand1manh ve fazla kullani~h 
bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSiKLETiNi 
Tereiben 

isteyiniz. 

SAGLAMLIGI, ~IKLIGI, HAFlFLlGl ve bilhassa UCUZLUGU 
ile P,YASAMIZDA biiyiik ragbet kazanan 

1939 model B i 5 i K LET ve hafif 
MOTOSiKLETLERi 

En mU,kUipesend blnlclyl 
bile memnun eder. 

Hakiki 
BAUER 
Mamulltm• yaln1z, 

Tiirkiye Umumi 
Vekili: 

Istanbul, Beyoijlu 
lstlklll caddesl 

No. 30·34 

AR$iMiDiS MUESSESESi T. A.$. de 
bulabilirslnlz. Telefon : 44750/9 

.... .... 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En ho~ ve tabii meyva usarele -
rinden yapllml§lll', 

Amerika ve Avrupa fen alemi -
nin terkiblerine uygun tesisatla 
haZirlarur. Mide, barsak, karaci -
ger ve safra yollanm temlzler, 
muannid ink1bazlan ve ag1z ko
kusunu giderir. Hazmi teshil 
eder, nefaset ve fevkaladeligi ile 
en mi.i~ki.ilpesendlerin bile sene -
lerdenberi mazhan takdiii olmu~ 
en hi>§ meyva tuzudur. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - iSTANBUL 

Toptan ve perakende saf1 ' yerl : Istanbul Su ltanhamam 
Hamdl bey gec;ldl No. 48 · 56 Tel: 21295 

iktisad Vekaletinden: 
Dcricilik, yi.inlii ve pamuklu mensucat tahsili icin Avrupaya gond. 

rilecek talebcyi secmek i.izcre 2/5/939 tarihinde Ankara, istanbul, Bursa ' 
!zmir Bolge San'at okullannda ac1lan mi.isal\lka imtihanlarma girenlerde 
a~ag1da isimlcri yaz1h 6 istekli muvaffak olmu~tur. •2580· (4604, 

1 - Abdullah Arkun 
2 - Nihad Ogen 
3 - 1hsan Ergi.in 
4 - Mchmed Gi.ickan 
5 - Kamil Yigiter 
6 - CeliHeddin Arkun 

~------~·------~ ~----------------------------.. ---!LAN 0 
Artvin <;oruh Vilayetinin Hopa ka - z R L u 

zasma tabi Vi~e nahiyesinin Ebuhem§in 
koyi.inde ~imalen <;ukul deresile Abu 

deresinin birle~tigi noktadan Sa at ca - •• k 1 ..,. t• k I • 
miine vaslolunan hatti mi.istakimin <;i- 0 ~'-e as 1 er1 
kolit (Ta~kopri.i) kopri.isi.inden Kula Y 
neferligi tepesine mevsul hatti mi.ista -
kimi katettigi A. noktasmdan ba§lay1p 
Sallazor tepesi Saat camii hatt1 mi.ista • 
kiminin <;ikolit kopri.isi.i (Ta§kopri.i) 
Kulaneferligi tepesi hatti mi.istakimini 
katettigi B. noktasmdan ge~erek Salla
zor tepesine hath mi.inkesir, §arkan Sal
lazar tepesinden Pandiki.ir kopri.isi.ine 
hath mi.istakim, cenuben ve garben Pen
diki.ir kopri.isi.inden ba§lay1p <;ukul de· 
resile Abu deresinin birle§tigi noktadan 
g~erek hudud ba~langlci olan A. nokta· 
sma hatti mi.inkes rle mahdud 921,7 hek
tar hali ve sahibli arazide Hac1 ::}ahin
oglu Faik, Tahsin ve Z1rh oglu Ahmed 
taraflanndan aramakla meydana ~1ka -
nlan manganez madeninin 60 y1l mi.id · 
detle ad1 ge~enler uhdesine ihalesi yap!· 
lacagmdan maadin nizamnamesinin 36 
ve 37 nci maddele.ri mucibince bu i§e 
itiraz1 olanlarm 10/6/939 tarihinden iti
baren iki ay mi.iddet i~inde Ankarada 
ikbsad Vekalctine ve mahallinde rna· 
kam1 vilaycte bir istida ile mi.iracaat ey
lemcleri ilan olunur. 

Operator 

RIZA UNVER 
Dojjum ve ked1n hestellkler• 

mlltehaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniyc caddcsi 
No. 22, Mavi yap! 

T clcfon: 22683 .. 
Sahib ~• 8Gftnuhtrrirt: Yunua Nadi 
Umuml """ f»Ctl f4tua e4m Yazt l1lerl 

Mil<%ar1!: Hikmet Munil VI/len 

f;umi'UTil/d !711UIIGIIII 
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Zorlu 
En son teknikle 

Emsalinin 
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lastikleri 
viicude getirilmi~tir. 

ievkindedir. 

TEMiZDiR .. SIKTIR • GARANTiDiR. 
Aksini ispat edene 

1000 LiRA VERiLiR 
Her okc;e satan magazadan tsrarla isteyiniz. 

K~rklareli Belediyesinden: 
~ehri llti yiiz lira iicretli K1rHareli elektrik makine fen memurlui(u 

miinhaldir. 
:I'alib planlarm vesikalarile Rivasete miiracaatleri ilii.n olunur. (4400) 
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