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BERLiN MOZAKERELERi 
Yugoslav Naibi Hitler 

Prens Pol'a teminat verdi 
Yugoslavganzn 
vazigeti 
('E)} irkac; hafta evvel Romayl ziya· 
lg) ret eden Yugoslavya Kral N~i-

bi Prens Pol, diindenberi Al
man Devlet Reisinin misafiri olarak Ber· 
Iinde bulunuyor. Ktsa bir zaman zarfm
da birbiri arkast sua yaptlan bu iki ziya
retin birtaktm §ayialara yo! ac;ttgtnt i§iti
yoruz. 

- Totaliter devletler, Yugoslavyayt 
l<endi siyasetlerine alet yapmak istiyorlar. 
Maksadlan Belgrad hiikumetini istedikleri 
gibi kullanarak Balkanlarda kendi emel
lerine yarayacak yeni bir blok meydana 
getirmek, yani bugiinkii Balkan Antantmt 
dagttmakttr. Prensin arka arkaya yapttg1 
ziyaretleri ise herhalde totaliterlerin iimidi
ni ktracak bir hadise sayamay1z. 

Diyenler var. 
Balkan Antantmm mahiyetini ifadeden 

uzak bulunan, Balkan milletleri arasmda
ki menfaat birliklerini c;iiriik bir temele 
dayalt farzeden bu miitalealan yersiz ad
detmekle hata i§lemedigimize kani bulu
nuyoruz. 

Bir defa Prens Pol'iin Romaya ve Ber
line gitmesinde hic;bir fevkaladelik gorii· 
Jemez. Yugoslavya hem italy aile, hem de 
Almanya ile hududu olan Balkanlt bir 
devlettir. lki biiyiik kom§usile iyi gec;in· 
mesi, kendinin oldugu kadar, Balkan ve 
Avrupa sulhiiniin de menfaati icablarm· 
dand1r. Bilhassa Anscltluss'tan sonra mih
ver devletlerile daha s1kt dostluk miina· 
sebetlerine giri§mi§ olmast, Belgrad hiikii
metinin ne kadar realist bir politika takih 
ettigini apkc;a giisterir. (iinkii, siyasi §art· 
!arm icab ettirdigi bu politika, Yugoslav· 
yanm Balkan Antanh c;erc;evesi ic;indeki 
vaziyetinde en ufak bir degi§iklige bile se
beb olmamt§ttr. Esasen, gayesi sulh ve 
emniyet olan Balkan Paktt, Balkanlt dev· 
letlerin uzak veya yakm kom§ularile iyi 
gec;inmelerine mani olmak §oyle dursun, 
bilakis bunu ister ve her maddesile aza 
devletleri bu yola te§vik eder. 

Yugoslavyamn mihver devletlerile mii· 
nasebetleri iyi de, diger Balkanhlannki 
fen a mt? Bu suale menfi cevab vermek, 
ancak, hadiselere menfi bir gozle baktld1· 
gt zaman miimkiindiir. 

Evet, baz1 gazeteler, muayyen maksad
larla birtaktm ne§riyatta bulunuyorlar. Bu 
gibilerine Almanyada, F ransada, !talya· 
da, hatta Ingilterede bile rasltyoruz. Mil
letleri birbirleri aleyhine kttktrttnaktan 
zevk duyan insanlar yaztk ki hala yeryii
ziinden kalkmi§ degildir. Fa kat devletle_ri 
bunlar mt temsil eder? Halkm astl men· 
faatlerini bunlar rot korur} $iiphesiz ha
ytr. 

Bugiin §Urada veya burada kiitleler ara· 
smda kar§tltklt dit gtctrttlan duyuluyorsa, 
bunu daha ziyade ge~ici bir sinir buhram· 
na yormahytz. Balkan milletleri kimseye 
kar§t ne ideolojik, ne de ekonomik bir dii§· 
manltk beslemezler ki filan veya falan dev
letle dost~a uyu§mak istemesinler, 

Tiirk - Ingiliz anla§masmt buna canh 
bir misal olarak gosterebiliriz. Dogrudan 
dogruya tecaviiz ihtimallerine kar§t ku
rulmu§ olan Tiirk • Ingiliz i§birligi, bir is
tila hareketine giritmelerinden korkulan 
mihver devletlerile, boyle bir harekette 
bulunmadiklart miiddet~e. en iyi dostluk 
miinasebetleri idame ettirmemize mani de
gildir 

Sulhii seven biitiin milletlerin dii§iince· 
si bu olduguna gore, Yugoslavyanm ta· 
kib etmekte oldugu politikadan Balkan 
Antantt ruhuna muhalif neticeler dogabi
lecegini dii§iinmek hatahdtr. 

Hadisenin §eklinde bir sakathk olma
d,gmi gordiikten sonra, dostumuz ve miit
tefikimiz Yugoslavyanm astl menfaatleri
ni tetkik etmek suretile de ba§ka bir neti· 
ceye varamaytz. 

Balkan Antantmm dogum giinlerinde, 
biiyiik Kral Aleksandr'm oynadtgt rol 
hattrlardadtr. Umumi harbin en biiyiik fe
liiketlerini mtmda ta§tyan ve hic;bir insa
mn tahammiil edemiyecegi feci §artlar ai-

NADIR NADI 
[Arkas• Sa. 9 siltun 5 tel 

Yugoslavya Naibi ve l'renses Olga'nm Berlinde misafir edildikleri Belvii 
saraymda hususi surette haztrlanan iki salon 

Bir Alman gazetesi Yugoslavyamn Almanya ile 
dost olmak suretile Balkanlara biiyiik hizmette 

bulunduguna ifaret ediyor 

Berlin 2 (Hususi) - Hitler, Al
man • Yugoslav hududunun kat'i oldu· 
guna clair bugiin Yugoslavya N aibi Prens 
Pol'a teminat vermi§tir. 

P~ens Pol bu miinasebetle Hitler' e, 

Yugoslav N aibi Prens Pol'la Prenses 
Olga, bu sabah Me~hul Asker abidesine 
bir ~elenk koyduktan sonra Charlotten· 
burg caddesinde §ereflerine tertib edilen 
biiyiik bir gec;id resminde ham bulun· 

Yugoslavyanm te§ekkiirlerini bildirmi§tir. mu§lardn. [Arka:s• Sa. 7 siltun 4 tel 
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Yeni petrol arama 
Iriintakalarinin tesbiti 

Eski kamplardaki sondaj makinelerinin faaliyet 
sahala~:ma sevkine ha,Iandi 

Maden T etkik ve 
Arama enstitiisiiniin 
en faa! kollanndan 
biri olan petrol ara· 
rna kolu 20 nci as· 
nn bu en ehemmi· 
yetli maddesini bul
mak yolunda §im· 
diye kadar yapttg1 
ara§t.umalara yeni 
bir cephede batla· 1 

mak iizere faaliye· 
te ge~mi§ bulunmak· 
tadtr. Bunun tc;tn 
petrol arama heyeti 
en ziyade iimid ve
ren mmtakalan tet· 

' 

• 

-., 
' 

kik ve yeni sondaj 1•,._,,,.,_.. 
yerlerini tespit et· Madrid civarmdaki Hermis kampmdan goriinii~ 

mi§tir. Yeni planla ~etrol arama faali~eti I diye kadar ara~ttrma ve sondaj yaptlan 
dort mmtakada tekstf edtlmektedtr. Stm· [Arkas. Sa. 9 sutun 6 dal 
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Turk· ingiliz askeri miizakereleri 

Heyetimiz diin ak§am 
Londraya hareket -etti 

Miisellah ihtilaf kar*1smda miiessir te*riki mesai 
i~in ahnacak tedbirler gorii~iilecek 

Askeri heyetimiz azalan, diin Haydarpa~a ganndan ~lkarken ... 
l'Y gziSI 9 uncu sahil!1mizde) 

Kurultaytp diinkii toplanhsmda Ba~vekil ve kabine azalar1 

Biiyiik Parti Kurultay1 
Diin dilek enciimeninin hazirladigi 
rapor miizakere edildi, baz1 V ekiller 
sorulan suallere cevablar verdiler 
Cumhur Reisi 
inoniiniin haziran 

sonlarmda ~;~ehrimize 

gelmesi muhtemel 
Ankara 2 (Telelonla) 

Cumhur Reisimiz lsmet lnonii
niin haziran sonlartna dogru 
latanbulu ,erellendirecehlerin
den bah•edilmektedir. Diger 
taraltan Cumhur Reisimizin 
Trahyada yapllacah manevra· 
larr bizzat tahib edecekleri de 
anlafrlmahtadtr. Agustosta ya
pllacah olan manevralan bii
yiih bir ger;id resmi tahib ede
cehtir. Ecnebi alafemiliterlerin 
ger;en manevralarCla oldugu 
gibi ger;id resmini de tahibe 
Javel edilmeleri huvvetle muh
temeldir. 

Cumhur Reisi tara/milan 
Kurultay azas1 fereline yartn 
akfam fehrimizd e bir r;ay zi
yaleti verilecehtir . 

Sovyetlerin cevab1 

Molotof, ingiliz ve Fran
SIZ sefirlerine mukabil 

teklifi bildirdi 
Londra 2 (Hususi) - Sovyetler Bir

ligi Ba§vekili ve Hariciye Komiseri Mo
lotof bu ak§am Moskovad11ki ingiliz ve 
F ranstz elc;ilerini Kremlin sarayma davet 
ederek, ingiliz - F ranstz tekliflerine Sov· 
yetlerin resmi cevabmt tevdi etmiltir. 

Sovyet cevabmm mahiyeti hakkmda 
malumat ahnamamt§ttr. 

Lih • Scivyet miinasebatt 
Var§ova 2 (Hususi) - Yeni Sovyet 

el<,;isi Charalof bugiin itimadnamesini 
Cumhur Reisine vermi§tir. El~i bu mii
nasebetle Sovyet hiikO.metinin Lehistanla 
le§riki mesaiyi geni§letmek arzusunda ol· 
dugunu soylemi~tir. Cumhur Reisi 
Mosciski de Lehtstamn da ayni arzuyu 
besledigini bilmukabele beyan etmi§tir. 

VarfoVa miizahereleri 
Londra 2 (a.a.) - Kar§tltkh garanti 

tatbikatt hakktnda buudan birka<; gun ev
vel Var§ovada ba§hyan miizakerelere 
bilhassa bir taarruz takdirinde tevessiil o· 
lunacak ikttsadi ve askeri hususata taal
liik eylemektedir. Lord Halifaks'm diin 
Polonya biiyiik elc;isile yaptti,\1 miilakat 
da ayni mevzu iizerinde cereyan etmi§tir. 
Lord Halilahs'm Moshova ziyareti 

Londra 2 (a.a.) - Salahiyettar mah
fillerde soylendiil;ine gore Lord Hali • 
faks, heniiz Londraya vast! olmtyan Sov· 
yetler Birliginin F rans1z • ingiliz teklif
leri hakkmdaki cevabtm almadan Mos • 
koyaya gitmek tasavvurunda de!i;ildir, 

Tarihi inonUne Milli$ef'in 
heykeli dikilecek 

Enciimen, bu hususta icab eden 
takibini ittifakla tasvib 

tesebbiislerin 
' 

etti 

Maliye Vekilinin muhim beyanat1 
Ankara, 2 (T elefonla) - Cumhuri· den Kurultay i~timamda hararetli miiza 

yet Halk Partisi be§inci biiyiik Kurulta· kereler yaptldJ ve kendi vekaletlerine ai< 
yt bugiin de saat 15 te toplanarak, Dilek dilekler iizerindeki sualler dolaytsile ve 
enciimeni raporu iizerinde . gorii§melerde \killer ayn ayn cevablarda ve izahlard; 
bulundu. Cok gee; vakte kadar devam e· bulundul~r. - [Arkas. Sa. 9 siitun 1 de] 

Veni baremler 
Biit~e Enciimeninde hararetli miizakerelere 
vesile te~;~kil eden layiha, Meclisin ~ar*amba 

giinkii i~timamda konusulacak 
' 

Ankara, 2 (Telefonla) - Bir 
miiddettenberi Biitc;e enciimeninde tet· 
kik edilmekte olan ve enciimende ha· 
raretli miizakerelere vesile te,kil eden 
yeni baremler, Meclisin bu c;ar§amba 
giinkii i~timatnda konu§ulacakttr. Bun· 
lardan sermayesinin yamtndan fazla
st devlete aid olan banka veya miies· 

lseseler memurlannm maa§ ve iicretle
hizmete giri§On ve terfi usullerini 

tespit eden kanun layihasmtn aynca 
tanzimi faydah goriilmii§ ve Biitc;e en· 
ciimeni hiiilmetin teklifi iizerinde birta
kim degi§iklikler yapmt§hr. Enci:ime
nin miitaleastna gore, devletin ihzari 
sahada miihim b~zt te,ebbiisleri ele 
almast neticesi olarak yeni birta-
ktm miiesseseler viicud bulmu§ ve 
bunlar miistakbel hiikmi tahsiyet-

[Ark<Ull sa. 7 siitun 3 tel 

27.000 lirahk tazminat davas1 

Millet vapuru facias1n1n 
muhakemesi diin ba§ladJ 
« Nikola Nomikos » vapuru acentasinm vekilleri, 

baz1 usulsiizliik · iddismda bulundular 

istanbul ikinci Ticaret mahkemesi heyeti diinkii duru~ma esnasmda 

Biiyiik bir f1rbnada cEregli• limamn-~purunun ayni ismi ta§Iyan sahibile kap· 
da demirli bulunan cMillet. vapuru ii- tam Dimitri Takolomb()s ve bunlara Iza
zerine dii§erek bu vapurun batmasma feten acenta M. Miinir,'M, Ma~ris ale!h' 
sebeb olmaktan cNikola Nom1kos• va· LA,#Itts; Sa. 9 sutun 5 ,e] 
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Tarihi roman: 42 Yazan: Kadircan Kafh 

iki gene viicud bir tek soz soylemeksizin, 
ku~ tiiyiinden ve ipekten minderin 
l1i,kin ve yumu~ak yasbklarm arasma 

iistiine, 
diistii 

' 
Canfeda kadm gene k1za: 
- Goziinii a~ I Aolan1mm gonlii ba§· 

ka•ma kaymasm! Sen melek gibi k1zS1n; 
a peri k1hkh caddardan oakm I Erken 
davran I 

Diyordu. 
Y eni Yalide Sultan da hep frenk kiZ

Ian istiyordu. Hiirrem Sultan•n a~hg1, 
Nurbanu Sultanm kuvvetlendirdigi, Sa
fiye Sultanm iyice yerle1tirdigi bu gorii§ 
ve adet, biitiin dii§iinii§ ve ihtiyaclara iis
tiinliik gooteriyordu. Zaten bu muhit go
renek ve ah1kmhgm en oars•lm1yan bir 
varl!kla hiikiim siirdiigii bir yerdi. Mahfi
ruz bunu arhk ~ok iyi anlaml§h. Bunun 
i~indir ki aohm unutmak i~in adeta kendi
sini zorlamak laz1m geldigini kabul edi
yordu. 

Canfeda kadm ka~mc1 defa onun ku
lagma fmld•yordu: 

- Goziinii a~, Mahfiruz I Bu fusat 
ele g~mezl 

Mahfiruz k1zard1: 

- Fakat kadme1g1m, ne yapmami is
tiyorsun ki? Yalide Sultandan korkanm! 

- Aptal... Onun haberi bile olmaz! 
Sen bu i1i bana buak1yor musun? Benim 
her dedigimi yapaeak miSln? 

- Y apanm kadme1g1m ... Camm sa
na emanetl •• 

- Hah §oyle ... Ne iyi bir haseki sul
tan olaeaksm sen!.. 

Canfeda kadm biraz sonra Padi1ahm 
yanmda bulunuyordu: 

- Asla01m, iiziiliiyorsun I Dziilme I 
Giizelee ean1m ne s1karsm I Sana ciimle 
eihan kurban olsun I Mahfiruzu istiyor
sun, degil mi? Hem en gondereyim I 

Padi,ah i~ini ~ekti, slit annesinio goz
lerine uzun uzun bakt1: 

- Geloin ama, yammda olursa da
ha ~ok iiziiliiyorum. 

Bagnm giistererek devam ediyordu: 
- ,;iuramda bir§ey toparlan:yor, to

parlamyor da tutu§uyorl 
Canfeda kadm ba§ml sallad1: , 
- Yah vah aslamml Bilirim ... 'Sen 

bir Padisah1 eihan olasm da boyle azab 
~ekesin: Mahfiruz da oyle ofuybrinu1 1 

- Ge~ek mi? 
- Elbet aslan1m I 
Canfeda kadm biraz durdu; Padi,a

hm 1i1ip inen gogsiinii, boynu biikiilii bir
ka~ saniye seyretti. Sonra oeoini bir fmlh 
kadar hafifleterek ana bir§Oyler siiyledi. 
Padi§ahm yiiziine renk geldi. Siit anne
sinin ellerine sanld1; iipeeek oldu, fakat 
iiteki hemen ~ekti ve Padi1ahm ellerini 
optii: 

lkincikanunun on dordiincii giinii ak-
!•ml Birinei Ahmed Mahfiruzu ~aguth: 

- Sana miijdem var! 
Dedi. Sonra anlatll: 
- Bugiin lalama gonderdigim fer

mao divanda okundu: Arhk vergi defter
lerinin sahhga ~1kanlmast yasakhr. Alt1 
boliik ihtiyarlan onar ak~eden ~ok gula
miye alamJyacaklar... Divanda adalet 
istiyen adamm diledigi oldu. Gene Sul
tan Siileyman kanunlan iizerine i1 yap•
laeaktJr. 

Mahfiruz o y1lm Alipinarhlar i~in ra
hat g~eeegini, ondan sonra da bir y1l i
~in iki ii~ y1lhk vergi vermiyeeeklerini dii
!iinerek seviniyordu. Yalmz Akpmarhlar 
m1? Biitiin Anadolu ve Rum eli i~in ay
ni bahtiyarhk vardd 

0 aym yirmi ikinci giinii ak§am• sa
rayda gene biiyiik liamhklar goriiliiyor
du. Padi1aha altm, ziimriid, inei ve el
mas i1lemeli entariler, sorgu~lu takkeler, 
atlas pabuclar yaptmlmi§ll. 

Bir arahk Canfeda kadm Mahfiruzu 
~girth; ka§ma rashk, gozlerine siirme 
~ekti. Sa~lanm yeniden ordii ve siisledi. 
Sonra elinden tutarak: 

- Cell.. 
Dedi, yiiriidii. Bu kadar zamandan

beri orada bulundugu halde gene kllm 
heniiz giirdiigii dehlizlerden, sofalardaJT 
ge~tiler. Y er yer kemerli, her taraf1 
mermer ve ~inilerle oriilmii1 alan uzun
ca bir koridora geldiler; mumlann titrek 
l§lklannda biiyiiyiip kii~iilen golgelerini 
siiriiyerek uzun uzun gittiler. Her kemer 
dibinde kart•l•kh hirer !heykel gibi du
ran had1mlar gene k1za hala korku ver
mekten uzak degillerdi. 

Mimar Sinamn yapm11 oldugu hiin
kar hamammm kap1omdan girdiler. Mah
firuz orada Dilnuvazla kart•la§mea iste
meksizin bir ad 1m geriledi. Fa kat o 1imdi 
giiliimsiiyordu ve gene luzm oniinde diz 
~kerek etekliyordu. 

Mahfiruz kendisini !oplad1. Giiliimsi
yen kadmm elinden tutarak kald~rd1: 

- Sen in iyi bir yiiregin var: yaptl
gm iyilikleri unutamam. 

Dedi. 
Onlar bu sozleri dinlemiyorlarru. Gene 

kill tepe camlarmdan renk renk ljlk sl
zan, mermer direkli bir arahktan ba1ka 
bir arahga gotiirdiiler. Buranm kubbesi 
dort mermer direk iizerine kurulmu§tu, 
buras• ikinei sogukluktu. Kar11da aSI! ha
mamm kap1s1 goriiniiyordu. 

Canfeda kadm gene k1zm ba~mdaki 
sargl}'l, yelek ve 1alvan ~1kard1. Safiye 
Sultamn «hem korpe, hem olgun« d~di
gi beyaz viieud, ineeeik bir ipek entari al
tmda biitiin giizelligile belirdi. 

lki kadm Mahfiruzu orada b!Takarak 
c;•khlar. 

Biraz sonra lcap1 a~!ld1 ve Birinei Ah
med, inee, i1lemeli ve uzun bir enta~i i
~inde biraz daha uzam11 olarak goriindii. 
Gozleri parl1yan gene kiZin kar§lsmda 
durdu: onu uzun uzun siizdii, soma bir
denbire onun elinden tuttu: iki ad 1m o
tedeki sed ire dogru ~ekti: lki gene viieud, 
bir tek soz soylemeksizin, ku~ tiiyiinden 
ve ipekten minderin iistiine, 1i1kin ve yu
mu~ak yashklann arasma dii§tii. 

Ertesi euma giinii gene Padi,ahm yii
ziinde mes'ud bir solgunluk goriiliiyor
du. 

Biiyiik bir alayla ve at iistiinde saray
dan c;1kh. Ayasofya eamiine gitti. Orada 
cuma namazmda bulundu. 0 ak§am da 
siinnet edildi. 

Bir jehzadenin tahta c;•khktan sonra 
siinnet edilmesi Osmanh tarihinde ilk o
larak goriiliiyordu. 

Ertesi giin Padi1ahm ate§i arth; gil· 
tikc;e yorgun dii§tii. Ortahg1 bir tela, ai
d!, Bu kadarla kalsa ehemmiyeti yok
tu; fakat yiizii k•zard1g1 gibi viieudiiniin 
de her tarafmda binleree minimini sivil
celer ba1 verdi. Hekimler, hoealar, iifii
riik~iiler gene i§ bajma geldiler. Fa kat 
bunlann hic;biri fayda vermedi. Gene 
Padi1ahm her taranm dolduran ~ibanlar 
eerahat ve kabuk baglad1: igrene bir hal 
ald1. 

Padi1ah ~i~ek hastal1gma tutulmu§tu. 
Sarayda t1s yoktu. Valide Sultanla 

yakinlannm tela1• pek biiyiiktii, ~iinkii 
eger Padi1ah oliirse onlann biitiin kud
retleri elden gideeekti; kavujtuklan ikbal 
giinleri birdenbire kapk'ara olacak, bir rii
yadan fazla degeri kalmJYaeaktl. 

Mahfiruzu Canfeda kadmm odasma 
kapam!jlard!. Onun gebe kahp kalmad!
gl da merakla bekleniyordu. Gene k1z 
geee giindiiz Allaha yalvanyordu: 

- Padi,ahJmiZI bize bagl§la I 
Diyordu. <;iinkii o iiliirse kendisinin 

de bogdurulaeagma jiiphe yoktu. ~hza
de Mustafamn Birinei Ahmed kadar in
safh, daha dogrusu hoeasma ve annesine 
kar11 sayg1h olacag• §iipheliydi. 

Padi,ahtn hastahi!J jehre de yayllmljh. 
Ramazan a}'! derin bir sessizlik i~in

de gec;ti. 1stanbulun irili ufakh biitiin ca
mileri mihrablardan avlu kap1larma ka
dar cemaatle dolup bo1ahyordu. Giiniin 
be! saatinde en az yiiz bin ki1i Allahm 
oniinde dize geJerek el!erini goge a~JYOr: 

- Padi§ah1m1za saghk ver Allah1m I 
Diye yalvanyordu. 
Bayram da geldi. Fa kat ne o muhte

jem bayramla,ma toreni yap•ld1, ne de 
1ehrin sokaklarmda ve meydanlannda o 
ba1dondiiriieii egleneeler goriildii. 

;lehir, dii1man baskmma ugram11 ka-
dar sessiz ve iizgiindii. · 

Bazan fiSI!t.Jann verdigi haberler gok 
giirlemelerinden daha c;abuk y~y•hyor, 
herkesi iirkiitiiyordu: 

- Padi1ah olmii§ de gizliyorlarm•! I 
Uzak bir ihtimal degildi. <;elebi Meh

meddenberi hemen hemen biitiin Padi
jahlann oliimleri bir miiddet gizli tutul
mU§IU. Baz1lan buna itiraz ediyorlard1: 

- Ni~in gizli tutulsun! 0 zamanlar 
veliahd Manioada yahud ba1ka yerde bu
lunurdu, gelineiye kadar ortahk kanjma
sln diye oyle yaplhrdl. .;iimdi jehzade 
Mustafa burada ve saraym ic;indedir. 

Bu gibilerin de haklan vard1. 
Birinei Ahmed olmemi,ti. 
Bayramdan sonra Padi1ahm halinde 

iyilik ba,Ianglel goriildii. Gerek saray ve 
gerek §ehir bulutlardan s1ynlan bir ilk
bahar sabah1 gibi yavaj yavaj giiliimsii
yordu. 

Mahfiruz da genij bir nefes ald1; o da 
oliimden kurtulmu, demekti. Padi1ahm 
yanma gitmek, onun yarah yiiziine, ya
rah viieudiine yanaklanm siirmek, onun 
alejini kendi dudaklarmm serinliginde 
dindirmek istiyordu. Fa kat heniiz kim
seyi Padi1ahm yamna buakm1yar1ard1. 

[Arka., varl 

Hatlanan c;ocuk 
Taks 'mde LAmartin caddesinde llkba

har aparhmam kap!CISI Caferin 7 ya~m
daki oglu MUslim, gazocagmda kaym • 
yan su tenceresi devrilincc viieudiiniin 
muhtelif ycrlerinden yanml§hr, 

~ehir ve Memlekel Haberleri ) 
50 hamalbk • • 

I~In ••• 

Diin, yiiz 
kur'a 

• • yrrm1 
~ekti 

lstanbulun muhtelif hamal boliiklcrin
de miinhal bulunan 50 hamalhk ic;in diin 
Yiikt;iiler Cemiyetinde ogleden evvel 
kur' a ~ekilmi§tir. 

lstanbulda yiik ta§IYlelhgma talib CJia
rak Belediye lkhsad Miidiirliigiine mii
raeaat edenlerin mecrnuu I 000 den biraz 
fazladn. Fa kat bun! ann ic;inden hamalhk 
yapmalannda mahzur goriilmiyenlerin 
miktan 120 dir. Diin i§te bunlar arasmda 
kur'a c;ekilecekti. Kur'ay1 bu 120 talib t;e

keeek, bo1 <;1kanlar >~ra bekleyeeek Ye 
bir iskelenin ismini c;ekenler haklanna raz1 
olaeaklard1. 

Kur'a c;ekilirken bu 120 ki1iden daha 
~ok fazla talib, Yiikc;iiler Cemiyetinin Sir
keeideki binasmm oniinii doldurmuj!U. Bu 
arada birc;ok giiriiltiiler olmu§, kur'aya hi
le kan§tmld•ii• iddia olunrnu§tur. Bu gii
riiltiilere zah!ta miidahale etmek meebu
riyetinde kalml§hr. Kur' a ogle iizeri bit
mi§, fakat ogleden sonra da Cemiyete mii
raeaat edip kur'anm yolsuzlugunda JSrur 
edenler olmu§tur. 

SEHIR ISLER/ 
latimlak iti tetkik edilen 

binalar 
Aksarayda Pertevniyallisesi oniinden 

Unkapamndaki Atatiirk kopriisiine ka
dar ac;•laeak eaddeye tesadiif edip istirn
lak.i !aZlm gelen binalann istirnlak edi· 
lebilecegi tetkik ediliyor. 

Nitanta§I c;ocuk bahc;esi 
Belediyenin Ni~anta~mda Vali konag1 

ka11151nda c;oeuk baht;esi ittihaz etmek 
iizere Ernlak Bankasmdan devrald1gl 
5998 metre murabbalik sahamn ke~if 

plam haz1rlamyor. 

T emizlik i§lerine ahnacak 
ameleler 

Belediye, tem izlik i~i kadrosuna ali -
naeaklann bedent kabiliyetlerine ehem
miyet verilmesini alakadar memurlar& 
teblig etmi~tir. 

Plaj iicretleri ve bir mesele 
Belediye, Florya plajlannm i~lctil -

mesi i~ini heniiz miiteahhide ihale ede
memi§tir. Plajlar g~en sene 27,000 li
raya ihale edilmi~ti. Fakat bu sene iic
retlerde blit;ok tenz1liit y>i!nlm'~· ou'U'c
retle i ~l etmeye talib 91kmalnl~ht-. 
' Bu vaziyet kar~tsmda, Bel'edi.ye,Ahale 
miktarm1 17,000 liraya indirmi§tir. Ta
rifeye gore, gec;en sene 25 • 35 kuru~ a
lan duhuliye, bu se:.e 20 kuru~a ve tek 
ki~ilik kabineler 20 ve ii9 k~ilik kabine
ler 40 kurusa indirilmi~tir. 

Taksim bahc;esindeki kazino 
Taksim bah<;esi biiyiik kazinosunun 

ke~fi yaptmlml§hr. Yeni kazino 176,000 
Jiraya in~a olunabilecektir. Kazino 1000 
k~iyi istiab edebilecek, yaz ve k1~ it; in 
ayn ayn klSimlan olacakt!.f'. in~aat 15 
te~rinievvelde ikmal edilecek, Cumhu· 
riyct bayrammda kii~ad merasimi yap•
laeaktlr. 

Y eni stadyomun planlari 
italyan mirnart Viyotti Viyoleti, Do1-

mabahc;ede yap1laeak yeni stadyomun 
plamm haZ!rlad•g1m ve istanbula mii· 
tcveccihcn hareket ettigini bildirmi~tir. 
ltalyan miman aym yedisinde ~ehrl -
mizdc bulunacaktlr. Plan, Beden Terb:
yesi umum miidiirliigii ve Belediye 13.
rafmdan tctkik edildikten sonra kabul 
olunaeakllr. 

Beyoglunda cezalandui· 
lanlar 

Beyoglunda bir hafta zarfmda zab1tai 
belediye nizamnamesine muhalif hare
kette bulunan 197 k~i tecziye edilmi~-
tir. 

Muhasebeci geliyor 
Belediye muhasebecisi Muhtar, be~ 

milyon Jirallk istikraz mukavelesini 
Vali ve Bclediyc reisi Lutfi K1rdara irn
za ettirmek iizerc pazartesi giinii ~ehri
mize geleccktir. 

La&'Jm mecralari akan 
tehlikeli yerler 

Bclcdiye, lag1m meoralannm akhg• 
sahillerde dcnize girilmemesi it;in bu 
gibi yerlcre tehlike Jevhalan astlracak
llr. 

DEMIRYOLLARINDA 
Y eni tayinler 

Dcvlet Demiryollan 9 uncu l~letmc 
Miidiirii Niizhet, Kayseri dordiincii ilj • 
Jetme miidiirliigiine, Kayseri i~letme 
miidiirii Kemal dokuzuncu i~letme mli
diirliigiine, dokuzuncu i§letme yol ba~ 
miifetti~i Muzaffer altmc1 ~letme ba§ 
miifetti~ligine, ik'nci i~letme miidiirii 
Tahsin be§inei i~letme miidiirlii~iine, b~
~inei i§lctme miidiirii Necdet de ikinci 
i~letme miidiirlii~iine tayin edilmi§ler • 
dir. 

••••• 
Kavga ettiler 

Be~ikta~ta Muradiye mahallesinde 
Bostan sokagmda oturan silahc;1 A~ir oglu 
Ahmed Cak1rla ayni mahallede oturan 
Mehmed o~lu Mustafa isminde iki ar
kada~. kavga etmi§lerdir. Mustafa, de
mirle Ahmedi ag1r surette ba§mdan ya
ralaml~ILI', 

.~ehre 22 saat 

su verilemiyecek 

Sular miidiirii, fenni 
zarureti izah ediyor 

,;iehir suyu pazar 
glinii saat on dortten 
pazartesi giinii saat 
on ikiye kadar, yani 
yirmi iki saat miid
detle kesileeektir. Su 
lar Miidiirii Ziya bu 
kesilme i§i etrafmda 
§U izahatl vermi§tir: 
«- .Sehir suyunun 

arttJnlmas1 i~in yer.i 
tazyik makinesi ge- Sular miidiiril Ziya 

tirttigimizi biliyorsunuz. Bu makinenin ye
rine konmaSI miinasebetile §Ohre 22 saat 
miiddetle k1smen su verilemiyeeektir. Ye
ni tazyik makinesile lstanbula verilmekte 
olan su mikdan 24,000 metre mikab1 ar
tacak, yani 1ehre giinde 52,000 metre mi
kab, su vermek imkam has1l olacakllr. 
Maamafih aldlglmlz son tertibatla suyun 
kesilmi~ bulunaeag1 miiddet yedi, sekiz sa
ate indirilmi§ olaeakhr. Esasen bu ameli
ye esnasmda §ehrin yiiksek olm1yan yer
lerine az miktarda su verilmesine devam 
edileeektir .» 

KOLTOR ISLER/ 
Beyoglu 49 uncu mekteb 

binaya kavutuyor 
Okmeydam ve Dumlupmar yah mek

tebleri Jagvedildiginden, buralardaki 
talebelerin Biiyilkc;ekmece yah mekte
binc naklcd ilmelerine karar verilm~tir. 
Doktor Necati Kemalin ba~kanhgmda 
doktor lbrahim Zati ve sa~hk miifetti~l 
Mustafa Enverden miite~ekkil bir ko -
misyon bugiin, sabah Dariilaeezeye gide
rek Okmeydam yah mektebi talcbesile 
yacuklan Kurtarma Yurdundaki c;o • 
cuklan muayene edeceklerdir. Korn's -
yon anormal olm1yanlan koy yah mek
tebine gondermek iizere tefrik edecektir. 
Dariilacezede bulunan Okmeydam yah 

Yatakb vagonlar 

~irket, memleketimiz· 
deki mevcudu artbracak 

Beynelmilel Yatakh Vagonlar .;iirketi 
Umumi Direktorii jehrimize gelmi~ ve Sir
ketin Tiirkiye umumi mlimessilile birlikte 
diin ak~am Ankaraya gitmittir. bgrendi
gimize gore, Beynelmilel Y atakh Vagon
lar .;iirketi, umumi miidiiriiniin Ankara zi
yareti giinden giine genijlemekte alan 
Tiirkiye demiryollarmda yatakh vagonlar 
seyriiseferi bak1mmdan c;ok miihim temas
larm yapllmas! maksadile vaki olmakta
diT. Ayni zamanda bu ziyaret bundan ev
vel ,Sark memleketlerinden gelen urnumi 
miidiiriin memleketimizden ge~i1ini fnsat 
bilerek Ankaradaki kJSa kah,•ndan istifa
de ile yapt1g1 temaslann bir devam1 ma
hiyetinde olacaktu. 

Y atakh Vagonlar ,;iirketi, bun dan 140 
sene evvel Tiirk demiryollarmda 8 vagon
la i10 ba~lam1~1lr. Bugiin hatlanm1zda bu
nun on misli, 80 yatakh vagon bulunm'81· 
na ragmen ihtiyaea kiifi gelmemekte ve 
hemen hergiin yatakh vagonlarda yer bu
lunamarnaktad!r. Hele Ankarada veya 
memleketin herhangi bir noktasmdaki top
lanlllar, fevkalade vaziyetler oldugu zo
man bir hafta evvelden yatak angaje ed]
mesi meeburiyeti haSI! olmaktadiT. Bunun 
ic;in Y atakh Vagonlar .;iirketi memleke
timizdeki vagon meveudunu c;ogaltacak-
liT. 

Yatakh Vagonlar ,;iirketi Avrupanm 
ekser memleketlerinde bulunan iic;iineii 
mevki yatakh vagonlardan da memleke
timize getirteeektir. Bu vagonlann kom
partJmanlarmda ii~ yatak iistiiste bulun
maktadiT. Bu vagonlar oadeee te,rinlerde 
ikmal edilecek Erzurum ve Diyarbaku -
Iran ve Irak hatlan gibi uzun 10bekede 
~ah§bnlacaktu. Hatlarda yatak iicreti pek 
c;oga yiikseldiginden iic;iineii mevki ya
takh vagonlarm biiyiik bir ragbet goreee
iii kanaati vardiT. 

ONIVERSITEDE 
okulu binasma Galatadaki yocuklm Bu seneki kamplar 
K11rtarma Yurdu, yurd binasma da Bey- Vniversite talebesi ic;in bu sene ac;1 • 
oglu 49 uncu ilkmekteb nakledilecektir. Jaeak kamplar, iki devreyi ihtiva ede -

Ortamekteblerde bugiin cektir. Birinci devre, 1 temmuzdan 20 
dersler kesiliyor temmuza kad~r deva'? edecek ve Ec: 

. . .. • zac1, Di~<;i, Guzel San atlar AkademlSl, 
Ortamekteblet·de bugun dersler ke - lkt ad Hukuk Fakiilteleri talebelerinl 

silecekti.r. Si:izlii imtihanlara 7 haziranda 
1 

18 kt 

ba~.aucaktJr •. LiJ;elerde devaro atnel>te. _a 1ak1~ · ·~a·" re 5ai!gu' stostan 25 a~ustosa 
· 1" · t'h 1 15 · d b't' nel ev ' 5 

o~an soz u ~~ I an ar aym m c I I· kadar siirecek, Tib, Fen, Edebiyat ve 
nlecek, 17 smde de olgunlukl;ira ba~la- Yiiksek Miihendis talebelerini kabul e-
nacaktlr. decektir. 

Y eni mekteblerin yerleri Kampa gidecek talebenin say1S1 4000 ! 
Vali Lutfi K.rdar ve Maarif miidiirii bulacakhr. Kampm Pendikte a<;Jlmasl 

Tevf.k Kut, diin ~ehrirnizin muhtelif muhtemeldir. 
scmtlerindc ycniden ac;1lacak on ilkmek
tebin yerlerini tespit etmek iizere tet -
kikatta bulunmuslardJr. 

~···-Liman kooperatifi 
Liman kooperatifi heyeti umumiye 

ic;tima1 diin yap1lacakh. Fakat ekseriyet 
has1l olmad1gmdan ic;tirna 12 temmuza 
bJrakJlm!~br. 

····-Kuruc;etme komiir depolari
mn bulundugu saha 

Belediye, Kuruc;e~medekl komiir de
polannm bulundugu. yerleri istimlake 
karar verm~tir. Buralan esasen yola 
kalbedilecektir. Komiir depolan ic;in yer 
aranacaklir. 

( Universitede 
~----------------~---=~~ 

Konferansta hazu bulunanlann bir k1sm1 
Birkac; giindenberi ~ehrimizde bulu • kiiltesi salonunda vermi~tU:: .. 

nan Paris Vniversitesi devletler huku - Konferansa ba~lamadan once, Rektor 
ku profesorii Lapradelle, cdevletler hu- Cemil Bilsel, profesoriin beynelmilel 
kukunun miiessese halinde inki~afl> adh hukuk alemindeki mevkiini an!atm1~ • 
konferansm1 diin saat 17 de Hukuk Fa- hr. 

lstanbul 44 iincii ilkmekteb 4 iincii smlf talebelerl, 5 inei s1mftan mezun ol~n 
arkada~lanna diin saat 16 da blr c;ay ziyafeti verm~lerdir. Cayda miizikle 
birc;ok oyunlar oynanmJ§hr, Talebeler samirnt ve eglenceli saatler gec;irmi§ler
dir. Yukanki resirn, ~aydan bir intibad1r, 
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Siyasi icmal 
O~Ier anlalfmas1 

a ngilterenin son yapt1g1 tekliflerin 0 Sovyet hiikilmeti tarafmdan neden 
kabul edilmedigmi Komiserler mte

lisi reisi ve Harieiye Komiseri Molotof 
izah etmi§tir. <;ok uzun olmas1 laz1m ge
len nutkunun telgrafla bildirilen par<;a

lanna gore her§eyden evvel; lngiltere ile 
Fransanm Cenevrede birlikte kararla!tlr· 
d1klan tekliflerin heniiz Sovyetler Birli
gini tatmin etmediiiini kaydetmi1tir. 

Maahaza bu son tekliflerle lngiltere
nin evvelee yaptlg1 teklifler arasmda bii
yiik fark bulundugunu tebariiz ettirmi~
tir. llk tekliflerde ingilizler Sovyetlere 

miisavat ve miitekabiliyet muamelesi yap
mam•§lardn. Malumdur ki bu birinei 
tekliflere gore Lehistanla Romanyaya 
yard1m yliziinden lngiltere ile F ransa bir 
harbe ugrad1klan zaman Sovyetler ken
dilerine yard•m edeeeklerdi. F ~kat s~v
yetler Birliiii bir harbe girdiiH zaman ken

disine ingilterenin ve F ransanm yard1m 
etmeleri mevzuu bahsedilmemi1ti. 

Y eni tekliflere gore Sovyetler Birli~i 
Avrupada bir teeaviize ugrad1ii;1 zam•n 
kendisine lngiltere ile F ransa yard1m 
edeeekleri gibi teminat verilen memle • 
ketler yiiziinden harbe girdiii;i takdirde de 
gene ayni yard1m1 gostereeeklerdir. Sov
yetler Birligi de ayni smetle lngiltere ile 
Fransaya yard1m edeeektir. 

Binaenaleyh yeni teklifler Sovyetler 
Birlii!inin otedenberi istediii;i miisavat ve 
miitekabiliyet esaslanm ihtiva etmekte ol
dugundan evvelkilere nazaran ileriye a
hlmll biihim bir ad1mdu. Fa kat Millet!er 
Cemiyeti misakma benzetilerek ve bag• 
!anarak bir<;ok kay1d ve 1artlar ko•ulmu, 
oldugundan Molotof bu ileri ad~m1 «laf
zi ve hayali» olarak tavsif etmi1tir. 

Sovyet Hariciye Komiseri nutkunda 
biisbiitiin yeni bir talebi ileriye siirmii1 -

tiir. Lehistan ve Romanya gibi ayni va• 
ziyette ve Almanya ile Rusya arasmda 
bulunan Balhk hiikfunetleri yani Litvan
ya, Letonya ve Estonyay1 da Sovyetler 
Birligi miidafaa eylemesi yiiziinden bir 
harbe siiriiklendigi zaman Lehistan ve 
Romanyada oldugu gibi kendisine 1 n • 
gil tere ile F ransamn yard1m edip etmiye
ceklerini sormu1tur. 

Y ani Sovyetler Birligi; Lehistan ve 
Romanya gibi Balhgm cenub sahilindeki 
ii~ kii<;iik hiikumet i<;in de lngiltere ile 
F ransanm . terninat vermelerini istemi1 o
luyor. Ahiren Almanya ile Danirnarka 
gibi ademiteeaviiz ve teminat muahede
lerile baglanml§ olan cenubi Ba!hk hii· 
kumetleri herhangi suretle diger devlet

lerle hususi temasta bulunmaga taraftar 
olmad•klanm bilen lngiltere ile F ransa 
teminat tebekesi ic;ine bunlan almaga te
lebbiis etmegi liizumsuz saymlllardl. 

Bundan sonraki miizakeratm deva • 
mmda ba1hca zorluk bundan ileri gele
bilir. Molotof'un soylediiii nutkun Lon
drada buakhgl inhbalara gore Sovyetler 
Birligi ancak kendisinin liizum gordiigii 
esas ve tekilde anla1aeakhr. Bunun i<;in 

Mumaileyh «Sovyetler Birlii!i kapitalist 
garb devletlerinin kestanelerini kendi elile 
ate,ten <;lkarrmyacakttr.» yolunda bir 
i§arette bulunmu1tur. 

Bu nutuk Sovyetlerin temayiiliinii tav
zih etmi1 oldugundan baz1 noktalarda 
lngiltere ile Fransa !imdiden Moskovay1 
memnun edeeek izahat vermege ba1la • 
m1§iard1T. Bir lngiliz gazetesine gore 
Lord Halifal.:s lngilterenin Sovyetlere 
yard1m1 otomatik olacagm1 §ahsan Molo
tof'a temin etmi~tir. 

Muharrem Fey:r;i TOGAY 

VILAYETTE 
Bir tamim 

Dahiliye Vekaleti, vilayetlere gonder
di~i bir tamirnde, mahiyetleri itibarile 
yalmz Dahiliye Vekaletinl degil de ayni 
zamanda diger Vekaletleri de alakada• 
eden ~ler hakkmda, ayni zamanda bu 
VekA!etleri ve ieab ederse Gene! Kur • 
may Ba~kanl!gmm da mah1rnattar edil
mesini bildirmi~tir. 

Y az mesai saati 
G~en sene, Heyeti Vekile kararile, 

yaz mesai saati, fas1lah veya fas!l&sl~ 

tatbik edilmek iizere all! saatc indiril • 
mi§ti. Hazi.ramn on be~inden eyluliin 
on be~ine kadar tatbik edilen bu karar, 
bu sene, i~lerin t;aklugu dolayJsi!e tat • 
bik edilmiyecektir. 

' G0MR0KLERDE 
Sab§ giimriigii 

Hal antreposu binasmm blrinci ka -
tmda haZJr!anmakta alan sal!~ giimrii • 
~ile miizayede salonu diin a<;!lmi§hr. 

Cumhuriyet 
NUshas1 5 kurustur 

A bone c::eraiti} TUr~iye 
Y !em 

Senel!k 1400 Kr, 
Alb ayhk 750 • 
fi~ aybk 400 • 
Bir ayhk 150 • 

Haric 
l~in 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
l:oktur 



• 
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SON. HABERLER 

ingilteredeki biiyiik 
denizalt1 facias1 

i~inde 79 ki'i ile batan Thetis'den biitiin 
gayretlere ragmen ancak 4 ki,i kurtardabildi 
Londra 2 (a.a.) - Ne1rolunan bir 

teblige gore, dun bir tecriibe esnasmda 
batao -1ogiliz «Thetis» deoizalh gemisi
nin bathgl yer bu sabah tespit olunmu§· 
tur. 

Tahlisiye gemilerinden gelen telgraf
lara gore, denizalh gemisi Liverpool' un 
25 mil a~1klannda ve 45 metre derinlikte 
Yatmaktadu. Suyun iizerine telefon du -
bas1m sahvermi1tir. 

Salvar ve Vizilant tahlisiye vapurlan 
i1e ba,larmllardlr. 

Resmi bir rapora gore, denizalb ge -
misinde 79 ki1i vard1r. Bunlann arasmda 
20 miihendis ve bir de tayyareci mevcud
dur. kerideki oksijen cumartesi, pazar 
gecesi {yani bu gece) saat hire kadar ki
fayet edecektir. 

Kazamn sebebleri haklunda heniiz 
hi~bir !"Y bilinmiyor. Denizalh gem;si -
nin, ba ltnl§ bir vapura !<arphgl ve bii
tiin elektrik tesisatmm bozuldugu zanne
diliyor. 

Biitiin sabah gazeteleri bu kaza ile 
me§gul olmakta ve ge~enlerde batao A
merikan «Squalus» denizalh gemisinde
kileri kurtarmak i~in kullamlan tahlisiye 
balonlannm 1ngiliz bahriyesinde mev -
cud olmad1gm1 yazmaktadu. 

Dart hifi hurtartldr 
Londra, 2 (a.a.) - Amirallik ma

kammdan bildirildigine gore Great Or
meshead'm 14 mil a~1gmda bulunan 
«Thethis» denizalh gemisi miirettebatm
dan 4 ki1i kurtanlml§hr. 

«Thetis» in kendi vesaitile ilerledi
gine dair bundan evvel verilmi1 olan haber 
dogru degildir. Geminin ba11 130 ayak 
suyun i~inde, pupas1 suyun iistiindedir, 

Gemide bulunanlarm berhayat oldugu
na clair verilen malfunat teeyyiid etmek
tedir. 4 ki1i Davis tahlisiye aleti vasitasi
le kurtanlmi§lardu. Bunlarm arasmda be
§inci denizalh filotillas1 kumandam Oram 
bulunmaktadu. 

Saat 23 te Arnirallik tarafmdan ne1· 
redilen bir tebligde §oyle denilmektedir: 

«Liverpool korfezinde deniz eksperleri 
tarafmdan teselliim edilmeden evvel tec
riibeler yapmakta olan «Thetis» denizah1 
gemisinin saat 13,40 ta denile daldigi 
halde ii~ saat sonra suyun iizerine ~Ikma
tnl§ oldugunu Amirallik makam1 tees· 
siirle bildirir. Geminin ii~ saat denizin al
tmda kalmast lazimdi. Gemide 5 zabit 
ve 48 miirettebattan rna-ada Bahriye Ne
zaretinio 4 eksperi ve adedleri 1imdiye 
kadar belli olm1yan miihendisler ve i!~i
ler bulunmakta idi. Birka~ harb gemisi 
facia mahallinde buluomaktadn. Tayye
reler karaniik basmadan evvel tahtelbah
rin bulundugu yeri tam olarak kelfetmek 
ii1ere u~u,lar yapmaktadnlar. Ara!hrma
lara cuma giinii fecirle beraber devam 
edilecektir.» 

Deniz mahfillerinde ogrenildigine gO
re «Thetis» te I 00 ki1i bulunmakta idi. 
Bu !erait altmda gemideki oksijenin 36 
saat i~inde bitmesi laZimdJ. 

Diin ak1am Portland' da biiyiik bir fa
aliyet hiikiim siirmii§tiir. Burada bulunan 
biitiin harb gemileri <<Thetis» i aramak 
iizere biitiin siir' atlerile yo Ia ~lktnillardn. 

Biitiin sinemalar perdelerine bir servis 
notu aksottirmijlerdir. Notta sinemada 
bulunmalan muhtemel olan biitiin bah
riyeliler gemilerine davet edilmekte idi. 

Mersey doklanoa merbut olan ve bii
tiin kurtarma vaSitalarile miicehhez bulu
nan hususi «Vigilant» vapuru «Thetis» in 
bulundugu zannedilen mahalle gitmi1tir. 
Bu vapurun vak'a mahalline ii~ saatte gi
deceki tahmin edilmektedir. 

Diin ogleden sonra «Theti"> ;n d- 1,1,. 
g1 mahal civannda bir~ok gemi enkaz: 
bulundugu bildirilmektedir. 

<;in sularmda «Poseido» nun bajina 
gelen felaketten sonra biitiin 1ngiliz de
nizalh gemilerine hirer kurtarma cihaz1 
konmujtur. Kaza vukuunda miirettebat, 
bu cihaz sayesinde gemiyi terkedebil
mektedir. Oram, derhal kurtarma ameliyatmt ida

re etmege ba,lami§hr. T ahtelbahirin de 
kurtanlacag1 timid edilmektedir. Gemi deliniyor 

Facia na11l oldu? Londra 2 (a.a.) - Amiralhk rna -
Londra 2 {a.a.) - Diin sata 13.30 kammdan bildirildigine gore «Thetis» in 

da Birkenhead'm 50 mil a~lgmda deni- miirettebatmm kurtanlmast i~in geminin 
ze dald1gi halde tespit edilen ii~ saatlik kaburgasi, oksidrik gaz Iambalarile de • 
rniiddet bittigi halde suyun iistiine ~~k- linecektir. 
rnatni§ olan «Thetis» ismindeki yeni Daimi lema• 
tahtelbahrin akibetinden deoiz mahfille- Londra 2 (a.a.) - Dalgidar «The-
rinde endi§e edilmektedir. tis» in kaburgasma vurmak suretile gemi-

Tahtelbahirde 5 zabit, 48 nefer, ge- nin miirettebatile daimi temas halinde 
rniyi in1a eden «Cammellaird» firmaSI· bulunmaktadular. 
nm 20 miihendisi ve amelesile Amiralli- Vmidler azalryor 
gin hazt eksperleri bulunmakta idi. Londra 2 (Hususi) - Bahriye Ne-

Bir~ok harb gemileri burada dola1· zareti tarafmdan bu ge~e ge~ vakit ne1· 
makta, birka~ ticaret gemisi ara!hrmalar redilen bir teblig, sarfedilen biitiin gayret· 
yaprnaktadu. !ere ragmen batan tahtelbahir miirette

Saat 22 de Amirallik rnakam1 «The- bahm kurtarmak hususundaki iimidlerin 
tis» ten haber ahnamadigmi bildirmi!tir. azalmakta oldugunu bildirmektedir. 
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Filistin hadiseleri 

Patbyan ii~ bomba 1700 
telefon hatbm tahrib etti 

Y eni bir layiha 

Subaylar, ne zaman 
evlenebilecekler? 

Kudiis 2 (a.a.) - Bu sabah §ehrin 
d .. 1 ht l'f · d 4 b b 1 Ankara 2 (Telefonla) - Muvazzaf su-or mu e 1 yenn e om a pat ami§· b 1 • 
t 8 1 d .. .. 1 f b k . . ay ar ve asken memurlann 25 ya~m1 
'~· un ar an u~u. te e on !e e esmm ii~ I bitirmeden evlenemiyeceklerine dair 

bnle,me no~tasmda yer altmda patl~a- kanun ilga edilmektedir. Yerine konan 
rak §ebekenm yan~I dem.e~ olan I ;00 Iayihaya giire, muvazzaf subaylar iisteg
telefon hatllm tahnb etmi§hr. men riitbesinde en az bir sene bulun -

Dordiincii bomba, Y afa kap1smda pat- duktan, askeri memurlar altmc1 smJfa 
hyarak dort ki,inin olmesine ve 10 ki- terfi ettikten ve kara, deniz, hava ge
§inin yaralanmasma sebeb olmujlur. dikli erba§lan ba§<;avu§ olduktan sonca 

Turk- Frans1z 
muzakeratl 

Ania,ma Hatay mese
Iesinin hallile birlikte 

ilan oiunacak 

Paris 2 '( a.a.) - Salahiyet
tar mehalil, Tiirh - lngiliz an
la,malarrnrn Sovyetlerle yapr
lacah olan anla,malardan ev
vel tahahhuh edecegine muhak
hah nazarile bahmahtadrrlar. 
Tiirk • Fransrz anla,malart, 
Tiirhlerin Hatay hahhrndahi is
tehlerini yerine getiren anlaf
ma ile birlihte iltin olunacahlrr. 

Tiirhlere 'Ve Ruslara e1aalr ta
vizlerde bulunulmasrna muariz 
olan bazr Franar:z mehalili, Ge
neral V eygand' rn An karaya 
yaptrgr ziyaret ii:zerine mezhur 
tavizlere tara/tar goziihmesi 
neticesinde bu itirazlarrndan 
vaz ge~mi,lerdir. 

Kral Karolun yildoniimii 
Var~ova 2 {a.a.) - Kral Carol'un 

tahta ~Iki§IDID dokuzuncu y1ldoniimii mii
nasebetile Leh izcileri le§kilatmm reiSl 
Silezya voyvodaSI Grazynski ile bedcn 
terbiyesi milll ofisi miidiirii General 
Sawicki, 9 nisanda Krahn avdeti iize -
rine Biikre1e gideceklerdir. 

lntihab laaliyeti 
Biikre§ 2 (a.a.) - Diin yap1lan umu

mi intihabat siikiinet i~inde cereyan et • 
mi1tir. 18 milyon niifustan ancak iki mil
yoounun iotihabata i1tirak etmi1 olmast 
yiiziinden ··~imler biraz soniik ge~mi,tir. 
Neticeler bugiin belli olacaktiT. 

(;inlilerin YJpratma 
muharebesi 

<;ung King 2 (a.a.) - Muhtelif cep
helerdeki tefti1 seyahatinden sonra askeri 
kooseyin siyasi direktorii, General <;en 
(eng Cinlilerin y1pratma rnuharebeleri 
sistemine her tarafta muvaffakiyetle de
vam ettiklerini soylemi1 ve askeri vaziyet 
hakkmda tamamen nikbin oldugunu ilave 
etmi1tir. Her noktada dii1mamn hergiin 
verdigi zayiat yiizlere balig olmaktadir. 

Alman • Danimarka pakb 
tasdik edildi 

Kopenhag 2 (a.a.) Meb'usan 
meclisi, Almanya • Danimarka ademite
caviiz rnisakmt 3 reye kar11 114 reyle 
hbul etmi1tir. 

Hariciye Nazm Munch, bu misakm 
danimarkanm an'anevi bitarafhk siyase
tine uygun oldugunu beyan etmi1 ve Da
oimarkanm herhangi bir memleketle bu 
kabil misaklar akdine amade oldugunu 
ilave eylemi1tir. 

lapanyada ltalyan goniilliisii 
kalmad1 

Cadix 2 (a.a.) - tspanyada Dahi!iye 
Nazm Serrano Suner'le ltalyan lejyo • 
nerleri kumanda01 General Gambara, 
diin ak§atn Du~a d'Aosta gemisile ltal • 
yaya hareket temi§lerdir. 

!spanya topraklannda bir tek 1talyan 
muharibi kalmamt§hr. 

Danzigde Leh bahriyelilerine 
hiicum 

Va11ova 2 (a.a.) - Danzig'den bildi • 
riliyor: 

!ki gene Polonyah bahriye neferi, 
Danzig limanmm nhhmmda m~hul §•· 
h1slann taarruzuna ugramt§hr. Miite -
cavizler, bahriye!ilerin iizerine iki el a
le§ etmi§lerdir. Kurjunlardan biri, bir 
tanesmin bacagma isabel etmi§tir. 

Aland adalarmm tahkimi lki ki1i olan suaikasdciler ka<;maya bagh olduklan makamlardan izin alma
muvaffak olmu§lardn. Beyaz Kitaba d1k~a evlcnemezler. Stokholm 2 (a.a.) - Hiikiimetin, met
kar§I miifrit Yahudilerin yeni bir tezahii- Bu fJkrada yaZJh §eraiti haiz olmlyan- ni diin ogleden sonra Stokholmde ne§ • 
rii oldugu zannolunmaktadn. Oliiler ara- lara evlenmek i~in izin verilmiyecektir. redilmi§ olan Molotof'un nutku iizerinc 
smda bir Arab polis onba§ISI, yarahlar thtiyat subayhgmdan askeri memurluga Aland adalannm tekrar askerilejtiril • 
arasmda da bir 1ngiliz polis komiseri var- intisab edenler bu kay1ddan miistesna mesini derpi~ eden Fin - tsve~ muahe • 
dn. olacaklard1r. Layihamn ikinci maddesi desinin tasdik1m tehir etmesi kuvve''· 

B b L h askeri okullar talcbelerinin evlenmele • muhtemeldir. 
eyaz Kitabrn tat i,.rna a:zrrlrh Bu teahhur, Finlandiyaya Aland ada-
Kudiis 2 (a.a.) - Filistin Arabian- rine izin verilmiyecegine, evlenmi§ O· 

nln bu"yu"k bi'r kismi, mu"cadeleden usan- lanlann askeri okullara kabul edilmiye- Ian meselesini dogrudan dogruya Sko~ • 
Ce,... d · d' yetler b'rlii'(ile miizakere etmek im a -

b. · d" B I 8 K' 61ne an· 1r. . tnl§ n vaziyette n. un ar, eyaz Ita- .. • .. A mm verecekhr. 
bm biitiio Arab isteklerini yerine getirme- Turk1ye • Hatay munakalah· lnstiliz hava maretah Pariste 
rnekle beraber Y ahudi geni,lemesine rna- mn tanzimi Le Bourget 2 (a. a.) - !ngiliz hava 
ni oldugu miitaleasmi ileri siiriiyorlar. Ankara 2 (Telefonla) _ Tiirkiyeden Vismaresa!t Sir John Salmond, saat 

Diger taraftan mutedil Yahudiler de, Hataya ve Hataydan ana vatana sevko- 12.1~ te Londradan burava gelm'stir. 
bir Arab • Y ahudi te1riki mesaisi lehin- lunacak mallarm tabi olcai!J muamele ( B R \ 
de cereyan uyandnmak i~in ugra§Iyorlar. ve bu iki biilge arasmdaki miinakalatlll KISA HA ERLE ) 

Hiikumet, bu temayiillerdeo istifade tanzimi hakkmda kanun layihast Meclis * MOSKOVA 2 - Sovyetler Blrll~lnln 
ederek Beyaz Kitabm tatbikm1 hamla-\ enciimenlerinde konu~ulmaktad1r. nufu.su 170.467,166 dir. Bunlarm 81,664,981 1 

kt d M k" k" b h · B d d 1 erkek ve 88,802,205 1 kadmdir, rna a n. ez ur Ita m mu tev1yahm ursa a o u * PENSACOLA 2 _ Amerlk& bahriyeslne 
1ngilterenin tatbika azmetm1'• olmasl, 1 k · t ' Bursa 1 (Telefonla) - Bugiin, Ulu • aid blr tallm tayyaresl P•nsaco a or e • 
Arab ve Y ahudiler iizerinde •e•ir yap- daga yumurta biiyiikliigiinde dolu yag- zlnde denlze d~m~tiir. i~tnde bulunan 
tni~tiT. riinkii bunlar miicadelelerinin ni- S lkl tayyarecl olm~tiir. 

¥ mi§hr. aniyede 20 metre siiratle esen * ROMA 2 _ inglltere bUyuk ei~lsl 
hayet akamete mahkum oldugunu anla- riizgar, otelde baz1 tahribat yapm1~ ve Percy Loraine dun ak~am italya Harlclye 
tnPva ba§lamiilardiT. ezciimle motor dairesini dereye yuvar- Nazm Kont Ciano'yu zlyaret etmi~tlr. 

Maamafih vaziyeti kat'i olarak mu- Jam1 ~ti.r. :;>ehrimize de erik cesametinde * NEVYORK 2- A~Ir s1klet eskl diinya 
hakeme etmek irin daha birkar gu" n bek- boks ,amplyonu Max Baer dun ak§arn Lou-

' , dolu dii~mii~se de uzun miiddet devam nova ne yapt1~ 1 ma~m on blrlncl ravun • 
lemek lazimdiT. etmcm 1~tir, dUJlda nakavt olmu~tur 

1 .......... KAHlRE ........ 1 M1s1r bt"r tu"rlu" eskt" 
1 MEKTUBLARI l HEM NALINA 

MIHINA : ...................................... : 

rahat ve zengin halini bulam1yor \ngiltere nasd 
silahlamyor? M1s1rm ihracab 1935 tenberi tedricen azala azala 

nihayet ge~en sene 5 milyon M1s1r liras1 a~1k verdi. ~ am ol cenge eger istersen sulhu 
l.rlJ salah, diyenler oe dogru soyle-

Bu a~Igm daha faz1ala!facagi soylenmektedir mi!ler. <;unkii, bakir ormanlar
da ya1ayan hayvanlar arasmda oldugu 
gibi milletler arasmd da zay1flar hiicuma 
ugruyor. 

Kahire, 26 may11 
Haftalarca devam eden bir Sikmti, 

endi!<'li bir intizar ve hatta halecanh 
giinlerdeo soora, 1imdi M1m, biraz sii -
kunet buldu. Pek uzun bir zamandan -
beri, hayatmda ilk defa olmak iizere, 
MISir, korkunc bir harb ihtimalile bu 
kadar yakmdan kar11 kar11Ya gelmi§ti. 
Kii~iik bir kiSmmdao size evvelki mek
tublanmda bahsettigim harb hamhklan, 
biitiin M1mhlan tela;a dii,iirdii. Patla
mak iizere bulunan bir harbin MISira ge
tirebilecegi mahrumiyetleri kar§Ilamak 
iizere evlerini ihtiyac maddelerile dol -
durmaya ko;an M1mhlar hesabsiZdn. 
Bununla beraber, bu endi§e MISn i~in 
faydaSIZ olmadL Geni1 mikyasta bir lay
yare harbine kar§I kendilerini naSI! ko· 
rumak laz1m gelecegi hakkmda Mimii
lar, bu vesile ile, umumi bir manevra 
yapm11 oldular. Gaz maskelerinin naSI! 
kullamlmaSJ, tayyareye kar11 ne suretle 
Sigmaklar yap1labilecegini ve bunlardan 
ne suretle istifade edilebilecegini, biiyiik 
1ehirler ahalisi ~ok iyi ogrendiler. Bu da 
bir kardn. 

Simdi, arhk bu tehlike ge~mi1tir; MI
mhlar yeniden i1 ve gii~lerile me1gul ol
maya, dii1en borsa ktymetleri ve bilhas
sa pamuk fiatlan kar!ISIOda ne yapacak
lanm dii1iiomege ba,ladilar. 

1Ik siikunet amili, halyamn dogrudan 
dogruya MISna verdigi teminat oldu. Ml
mdaki tela1 ve endi;enin 1talyan politi
kasma biiyiik bir zarar vermekte, ve Mt
mhlan kendiliii;inden 1ngilterenio kuca • 
gma atmakta oldugunu goren 1talyanlar, 
bo, yere ottiirdiikleri harb borularile et
rafa endi1e sa~makta mana olmadigmi 
anladJlar ve gerek Romada, gerek Ka • 
birede MISir hiikumetine kuvvetli sozler
le teminat verdiler. 1talyanm MISn top
raklarma kar11 hicbir taarruz emeli bes· 
lemediii;ine clair olan bu teminat, gayet 
kuvvetle verilmi1 oldugu i~io MISn hii
kumeti de, bunlara istinaden halk1 siiku
nete dave! ve MISmn vaziyeti hakkmda 
endi;eye dii§mege mahal olmadigmi ilan 
etti. Ayni zamanda Libia'nm umumi va
lisi Kahireye bir ziyaret yaph; MISIT ri
calile konu§lu, ltalyamn MISna kar;1 
hi~bir taarruz emeli beslemedigi hakkm
daki teminab, bir de kendi agzile teyid 
eyledi. 

Biitiin teminab takiben, biitiin diinya 
vaziyetinde de bir salah viicude geliyor
du. Bilhassa Tiirkiye ile 1ogiltere ara • 
smda yap1lan ao!a,manm ayni zamanda 
her iki taraf1n Ba,vekillerinin agzile ilan 
edilivermesi, Mmrhlara biisbiitiin siiku • 
net verdi. Ciinkii burada hiikiim siiren 
kanaate gore Tiirkiyenin sulh cephtsine 
iltihak1, sulhun muhafazaSl i~in en kuv
vet!i bir zamand1r. 

MISir, 1imdi, sulhun bir zaman i~in ol
sun, emniyete aiinmil olduguna kanidir. 

*** 
Bununla beraber, MISn, eski rahat ve 

memnun Mmr deiiildir. Avrupada mev
cud vaziyetin ~ok muvakkat bir vaziyet 
olduguna ve giinlerden bir giin Akdeni
zin birdenbire bir rnuharebe sahnesi ola
cagma inanao MISnhlar, milli miidafaa 
meselesile ehemmiyetli surette me1gul ol
mak karannda bulunduklan i~in, Maliye 
hazinesinden ~ok agll fedakarhklar isti
yen bu i1ler i~in paray1 nereden hula • 
caklanm dii1iinmek endi;esi i~indedirler. 
Dogrusunu soylemek laz1m gelirse, biis
biitiin kendilerine kalmi§ olsa bu i1e bu 
kadar ehemmiyet vermege ve fedakar
IIklara katlanmaya pek de taraftar de • 
iiildirler. Onlan bu bahse ehemmiyet ver
mege 1ngiltere te;vik ediyor. Kendisine, 
diinyanm muhtelif yerlerinde yardimCI 
kuvvetler yaratmak istiyen 1ngiltere, MI
sm tehdid edebilecek tehlikeler iizerine 
M,m!Jlarm dikkatlerini celbederek le!vi
katta bulunuyorlar. Hatta, MISll kendi 
milli miidafaasma ehemmiyet vermiyecek 
olursa bu i§e 1ngilterenin kendi kuvvetleri 
kifayet etmiyecegini a~Ik~a soylemekten 
~ekinmiyorlar. 

Biitiin bu sebeblerden dolay1 M1m 
hazlllamyor. 1941 senesinde Mmnn 
I 00,000 ki1ilik bir ordusu, modern tip
ten I 000 tayyaresi ve ekserisi hafif mu
hafaza ve miidafaa gemilerinden miirek
keb olmak iizere 36 par~adan miirekkeb 
bir filosu olacakbr. Biitiin bu kuvvetin 
viicude gelmesi i~in biraz da harb sana
yii viicude getirmek, yani in1a edilmekte 
bulunan iki miihimmat fabrikasmdao hal' 
ka bir tak1m atelyeler, tesisat ve aynca 
miidafaa hatlan viicude getirmek ikllza 
ettigine gore M1mm bu ugurda ve kiSa 
bir zamanda sarfma mecbur oldugu pa
ranm ehemmiyeti kolay anla!Ihr. 

Halbuki, devlet masraflan hayli agn 
olan MISinn alelade masraf biit~esi halen 

42 milyon M1m lirasma baliiidir. Bu adi 
masraflan kar1Ilamak iizere hiikumet, 
son zamanlarda tedrici surette bir taklm 
vergi ve resim tedbirleri aldL Bu tedbir
ler sayesinde varidat 40 milyon MISIT li
rasma yiikselmekle beJaber adi biit~eniil 
a~I!!I kapablamadL Halen bu a~1k iki bu
cuk milyon MISIT liraSindao ibaret bulu
nuyor. Buna bir de milli miidafaa mas
raflarmm 3 - 4 sene i~inde odenmesi ik
hza eden yekununu ilave edersek gorii • 
riiz ki MISir paraya muhtacdJr. 

*** 
Bu ihtiyac1 MISJr nasii kaqiiiyacak) 

Bu bir meseledir. Suale devlet, siikunetle 
cevab veriyor ve eldt bulunan maliye 
kuvvetlerinm kifayetmden emin goriinii
yor. Halk ve MISir piyasa" ise hi~ de 
bu fikirde degildir. 

Halk ve p1yasay1 en ziyade endi1eye 
dii iiren sebeb, M1mda menkul kiymet
ler iizerine ahiren konulmu1 ve bir sene 
evvele aid kupon tediyatma da te1mil 
edilmi1 bulunan '1, 7 derecesinde bir 
vergidir. Bu, sermaye iizerine konulmu1 
bir verg1 olduii;u i~in, derhal kendisini pi
Y"'a Uzerindeki tesirlerile gosteriverdi. 
Bu nevi kiymetleri ellerinde tutan zen • 
ginler, daha iyi irad!J kaj:i,dlar bulduk~a 
tedricen bunlan satrnaya ba;ladiiar; ayoi 
zamanda Y ahudiler sermayelerini tehli
kede gorerek harice nakletmek yolunu 
tuitular. Bilhassa MISmn bir halyan Ia· 
arruzuna maruz kalmaSI endi1esi, Y ahu
dileri son zamanlarda ~ok tela§a dii!iir
miil oldugu i~in sermaye muhacereti bii
yiik bir nispet aldt. Bu esnada, Kahire
de kuvvetli ;ayialar dola;h: Hiikumet, 
sermayenin harice ka~masma ve doviz 
ihracabna kar11 1iddetli tedbirler koya • 
cak, denildi. Hiikumet bu 1ayialan ehem· 
miyetli tekzibden hali kalrnad1. Fa kat, 
arkadan ikinci bir rivayet ~1kb: Hiiku • 
metin, MISll liraSim 1ngiliz lirastndao da
ha •1agi bir fiat haddine indirmek isle • 
dii(i soylendi. Hiikumet bunu da tekzib 
etti. Bununla beraber, tekzibler, piyasa
ya siikunet vermege kifayet etmiyor. 
<;iinkii M1mm mali ve ikhsadi vaziyeti 
saii;lam olmaktan uzaktiT. 

Bu hakikati gormek i~io !U rakamlara 
bakmak kafidir: 1935 te M1mm ihra • 
cat1, ithalatma nispetle 3,300,000 mil • 
yon M1m lirast fazlaydJ. 1936 da fazla
hk 2,300,000 milyona indi. 937 de ise 

Sulhu muhafaza edebilmek i~in kuv
vetli olmanm liizumunu, terletici bir tee• 
riibeden sonra 1ngiltere da anladt; o ka
dar ki logilizlerin, fena halde, sinirine do
kunan mecburi askerlik hizmetini bile ka
bul etti. 

1ngilterenin bu seneki biit~esinde milli 
miidafaa masraflan ve bu masraflann te
min ettigi kuvvetler §UnlardiT: 
Deniz 149,390,000 1ngiliz liraS1 
Hava 205,951,000 » » 
Kara 161,135,000 » » 
Y ekGn 516,483,000 » » 

1ngiliz tezgahlanoda 1935 te 139,300 
tonluk yeni harb gemisi yap1hrken 1939 
da bu miktar, 660,000 tonu bulmu§tur. 

Hava ordusunun 1934 biit~esi I 7 mil
yon 1ngiliz liraSI idi. ;limdi 205 rnilyon
dur. T ayyare in1aatt ayda I 000 olmu§tur. 
Yeniden 37 hava meydam yapilinaktadiT. 
Ayda I 000 tayyare yapmakla lngiltere 
Alrnanyaya yeti§mi§tir. Bir harb olursa, 
lngiltereoin senede 35 - 40 bin tayyare 
ye ihtiyac1 olacagt hesablanmaktadir. 1n
giliz fabrikalan bu azirn yekunu, yeti§tire
cek kudrete vas1l olmu1 addedilmektedir. 

Kara ordusunun biit~esi sene i~inde da
ha arttmlacaktn. Daha bugiinden 1ngihz 
ordusu • seferber olur olmaz hemen 80 
bin ki§i temin edecek olan Hind ordusu 
miistesna - fU kuvvetlerdeo miirekkebdin 

Nizamiye ordusu 320,000 
T eritoryal ordusu : 200,000 
1Ik rnecburi Sinif : 200,000 
Teritoryal ordusuna vasati olarak her 

giin 2000 ki1i yazilmaktadir. Bu ordu, 
te§kilahm bitirdigi zaman, 33 piyade ve 
7 hava miidafaa fJTkasmdan miirekkeb o

larak 600,000 ki1iye ~IkacaktiT. 
1Ik mecburi askerlige tabi Simf. talim 

ve terbiyesini ikmal ettigi zaman, lngilte· 
renin, ilk harnlede, 1,200,000 asker ~~
karacagi anla§Ihyor. 

Baz1 devletler, bilhassa mali kudretle
rinin son haddine dayand1klan halde, ln
giltere, heniiz i1in ba§langicmdadn ve !n
gilterenin milli miidafaa kuvvetleri her 
giin biraz daha artacaktiT. Sulhu koruya· 
cag1 i<;in, 1ngilterenin silahlanmasmi mem· 
nuniyetle kar§Iiamamak miimkiin degildir. 

yeni bir tenezziille, ihracat fazlaiigi an- '""'="'""'=,.......,.,=-.....,=,....---
cak 1,600,000 oldu. Ge~en sene ise, ih
racat, birdenbire 5,000,000 MISn liraSI 
a~1k verdi. hte, heniiz doldurulmaSI ~·
resi bulunam1yan bu a~IktiT ki M1sm 
derin derin dii1iindiiriiyor ve yukanda 
kaydettigim ;ayialann ~1kmasma sebeb 
o!uyor. kinde bulundugumuz sene a~Igi· 
mn dort milyon liraya baliii olacagi ka
naati ise umumidir. 

MISITID harici ticaret muvazenesindeki 
bu endi§e verici sukut, pamuk fiatlannm 
diinya piyasalannda ugram11 oldugu te
nezziiliin neticesidir. Bugiinkii pamuk fi
atlan, bundan iki sene evvelki fiatlara 
nispetle, yan yanya dii1kiindiir. Bu su
kutun ba§IIca sebeblerinden olarak, MI
mdan serbest dovizle pamuk rnubayaa 
edemiyen Almanyamn piyasadan ~ekil • 
mesi ve kendi ihtiyaclanm sun'i pamukla 
temin eylemek yolundan gitmesi olmul· 
tur. Y almz ba§ma 1ngiliz piyasaSI MISll 
pamuklannm fiatlanni M1m i~in miisaid 
bir seviyede tutmaya kifayet edemiyor. 

*** 
Bu kaydeltigim ikllsadi hadise, MISn 

ikhsadiyahnda, bilhassa ziraat ikhsadi -
yatmda tedrici surette biiyiik ve geni1 bir 
istihalenin viicude gelmesine sebeb olu -
yor. Bir~ok yerlerde halk. pamuk zeri -
yah yerine bugday ve pirin~ ziraatioi ter
cihe ba;ladJ!ar. Sogan ziraati de ilerledi. 
Bu suretle, MISIT kendi yiyecegini yak1n 
zamana kadar biiyiik mikyasta haricden 
tedarik ederken 1imdi pek az bir1ey i~in 
harice muhtac oluyor. Bu hal, onun do
viz sarfiyabnm azalmes1 neticesini veri -
yorsa da buna mukabil milli miidafaa ih
tiyacile 1ngiltereye ~ok miihim miktarda 
doviz odemege mecbur olmasJ, bu taraf
tan haSII olan salah1 birka~ misli aksi te
sirle bozan fena bir ami! oluyor. 

Evet, Mmr, arhk eski MISIT degildir; 
bilhassa zengin Mimiilann, eski bolluk, 
zenginlik, endi§esizlik M1m1 arllk orta· 
dan kaybolmultur. MISmn derdleri arllp 
gidiyor ve bugiinkii alam<tlere gore de 
arhp gidecektir. 

M. Teher 

Pariste bir idam 
Paris 2 (a.a.) - HtrStzhk e~yasm1 satm 

a!mag1 meslek eden Gutopiez'le Karo!
sini bir hesab meselesinden dolay1 ol • 
diiren ve idama mahkiim ed:Jen hirSlZ 
Bloch'un bu sabah kafas1 kesilmi§tir. 

Vali diyor ki : 

«A~1kta kalan memurlar 
i~in icab eden tedbirler 

almrmsbr» 
Vali ve Belediye Reisi Lntfi Kndar, 

Belediyede yeni sene kadrosu dolaytsile 
a~1kta kalan 149 memur hakkmda bir 
muharririmize §U izahah vermi1tir: 

«- 1stanbul Belediye ve Hususi Ida
resinin 939 - 940 biit<;esini hamlarken ge
nii tutulmu1 olan kadrolarda bir kiSim ta· 
sarruflar yaptni§Ilk. Biit~enin mor'iyet 
mevkiine girdigi I hazirandan itibaren 
bir kiSim memurlaritniZ bizzarure kad· 
ro harici kaldi!ar. Her <;Ikan memur ni· 
hayet bir aile sahibidir. Vaziyetlerini ta· 
biatile anhyor ve takdir ediyoruz. Buna 
ragmen dii1iinmek laz1m ki Belediyeler, 
orada oturan insanlann mii1terek veledi 
ve medeni hizmetlerini gormek, belde
nin umrantni temin etmek i~in kurulmu1 
miiesseselerdir. Tesis maksad1 namma 
ortaya kafi derecede i1 ~1karamazken bu 
ugurda sarfedilmesi laz1m gelen paralan 
biirolann fazla memurlanna sarfetmek 
§iiphesiz dogru olamazd1. oktai hare· 
ketimizde esas maksadi, velev ~ok insa· 
ni olan hislere feda edemezdik. 

Esasta bu kadar hakii olmakla hera
her, ~san kabahatsiz olan memurlan· 
mm, dii1ecekleri mii1kiilattan kurtarmok 
i~in icab eden biitiin tedbirleri de a!d1k. 
Aylardanberi kat'i zaruret olm ad,kca 
miinhallere kimseyi almiyorduk. Bu sa· 
yede bir kiSitn arkada,lanmiz a<;Ik yer· 
!ere yerle;tirilmi§tir. Kalanlar da hemen 
sefalete atiltnll degillerdir. Maashlardan 
miiddetlerini doldurmu; olanlar tekaiid 
edilmillerdir. Digerlerine a~Ik maaSI ve
rilmesi i<;in biit~eye tahsisat konmu•tur. 
Ocretliler, yard1m sand1gmdan, kendile
rini hi<; degilse ii~. dort ay gecindirecek 
para alacaklardir. 

Bir taraftan da memurin miidiriyetine 
emir verilmi§, a~1kta kalanlar kafa ve be
den kabiliyetlerine ve hizmet miiddetle
rine gore tasnife tabi tutularak bir ]i,te 
tanzim ettirilmi§tir. Bundan sonra da vu• 
kubulacak miinhalata peyderpey tayin e 
dileceklerdir. Kim•enin IShrabma mey 
dan verilmiyecektir.» 



[ ~:~~ Dadak boyasz ]. 
~:=================================~ 

Adliyede " a~1ga 

~Ikardan memurlar 
Muyangi; Kuril adalanndan Urupu

nun siyah ve yiil<sek kayalanndan birinin 
iistiine §ahin yuvas1 gibi bir ev kurmu§lu. 
Gokten Jm,larm damma siiriffiup ge~me
sine mukabil, yerden ~bir mahluk uzun 
zahmetler ~ekmeden bu kulubeye erije
mezdi. Muyangi neden bu kadar eziy~te 
katlanmay1 goze alml§b? Cunkii ~ok lm
kancdJ. Kans1 Tiititi'nin bir erkek tav,a
m kucagma almasma, yabud bir ~il horo
zu ok1amasma tahammiil edemezdi. Ne
rede kald1 ki onu kalabalJk yerlerde, sa
YIS!Z erkeklerin arasmda ya§atacak l 

Muyangi, belki bu ihtiyatkarhgrnda 
hakSlz degildi. Zira, binbir cins ve <;elid 
§eytan ve cin makulesile miinasebette bu
lunan kadm tayfasm1n en samirni goriine
ninin bile sadakatine itimad olunamazd.J. 

Bir giin Muyangi, kii~iikliik arhda§J 
,Solo ile beraber Hokodote'ye kadar u
zand.J. Arama bu seyahati yapard1. Kay
de bulunnuyan iiteberiyi oradan tedarik 
eder, donerken de :kansma mercan ger
danhk, inci bilezik gibi hediyeler getirir
di. 

Bu sefer. Soto'nun sazlerine kaptld•. 
Parlak teneke bir mahfazanm i<;ine sak
landJktan sonra 11k bir kutunun i<;ine yer
lettirilmi§ olan Amerikan mamulatmdan 
bir dudak boyas1 satm aldt. Y olda uzun 
uzun Tiititi'nin kii<;iiciik agzmJ bu ruila 
siislenmi1 tahayyiil ederek giiliimsedi, ge
rindi, sonra birden tebessiimii §eytani bir 
smtmaya inhlab etti. Hay1r... Dudak 
boyaSJru, karmna hediye etmiyecek, bila
kis onu kendisine en vefakar bir dost, en 
mahir bir muavin gibi dbisesinin gizli ce
binde saklayacakh. Tiititi'nin sadakat ve 
hiyanetini ol~ecek bundan giizel bir mihek 
ta~1 bulunamazd1. 

Sabahleyin, bahga '1karken gizlice ka
T!Smln burnuna onunla bir i1aret yapacak, 
ak§am dooiip geldigi vakit i!aretin bozulup 
bozulmadJiiJna dikkat edecekti. Biz Ja -
ponlar, sevi§rne hususunda muhakkak ki 
Avrupahlardan ve Amerikaltlardan daha 
ileri bir zihniyete sahibiz!. Bu yolda ilk 
rolii oynayan mikrob fUVMI a~z degil. 
burundur. 

Giinlerce ve aylarca Muyangi k.,,fettigi 
dahiyane usul sayesinde Tiititi'nin sada
katinden emin olarak sakin ve mes'ud bir 
hayat ge,irdi. KarJStm eskisinden ,ok da
ha derin bir muhabbetle seviyor, onu mem
nun etmek i~in elinden gelen hi~bir §eyi e
si"o:~miyordu. 

Fa kat, diinyada hangi huzur ve saadet 
ebedi olarak devam eder) Muyangi, r.le
nize at1lmJ~ agm dolmaSint beklerken .So
toile hasbihal ediyordu. Tiititi'ye tatbik et 
tigi imtihan metodunu da anlath. $oto 
yanlarmdan ,ekilip uza!Jlml§ iki boncugu 
and !fan parlak giizlerini a~arak: 

- Her giin, dedi, ayni i1areti mi ya
p•yorsun? 

- Evet, bir darb i1areti ~iziyorum ... 
- Olmaz, dostum, zannediyor musun 

ki Ti.ititi bu i1in farkmda degildir. Bir du
dak boyast da onun tedarik etmemi1 oldu
gunu kim temin edebilir? 

§anesmJ ta§tyorum .. Her sabah evden gi
derken burnuma Amerikan dudak boya
sile bir darb i1areti yapard1. Bugun de ay
ni usulii tatbik etti. Yiiziime dikkatli ba-
km ve elinizi vicdammzm iizerine koyarak 
soyleyin, itaret hala duruyor mu I 

Muyangi'nin §akak damarlan §i§ti. Oi§
leri glctrdad.J: 

- Ha.. Ha.. dedi, abdalhg1ma doy
roJyayun, giinlerden, aylardanberi oy!e ya
PJYOrdum. Fa kat ariz arkada§lrn $oto 
giiziimii a9t1 hereket versin.. Tutiti'nin 
burnuna her zaman ayni i§areti ~izmemek
ligirni tavsiye etti. Ben de bugi.in dudak 
boyasma siiriilrnii§ kii~uk parmag!IDI ora
ya dokundurmakla iktifa ettirn. Ak1am dO
niince orada gene bir darb i§areti giirdiirn 
ki o i§areti bir sadakat ni§anesi olarak 
hala size gostererek iftihar ediyor. 

Tiititi, hafif~e sendeledi, sonra birden 
kendini toplayarak: 

- Aziz pederirn, diye cevab verdi, oy 
le ise ben §Otonun hilesine kurban olmu§ 
bir masumum. Ci.inku ogle iizeri bah<;ede 
biraz uywnu§tum. Gozlerimi a~llg1m za
man yanmida $oto'yu dikili buldum. Kts 
kls giiliiyordu. Sebebini sordurn, hi~bir 
i•Y soylemeden ka~tp gitti. Demek aile 
saadetimi bozmak i~in bu hileyi tertib et
mi§... Kocama sureti haktan goriffierek 
ta vsiyelerde bulunduktan sonra ben uyur
ken de gelip burnuma darb i§aretini ~izrni§ 
olacak!.. 

Muyangi ellerini kafasma vurarak 91T
pmmaya ba§ladJ: 

- Vay al~ak ytlan, vay dostluk per
desi altmda yuvamt y1kmak isteyen mel-
un! .. 

,Soto bu tohmetlere cevab vermege ha
ZitlanJyordu. Fa kat agzm1 a~masma irn
kan kalrnadan mahkemede dinleyiciler 
mevkiinde oturan biitiin koyliiler onu ya
ka pa<;a edip dt§arJ atblar. Hatta o kadar 
cezayi de kafi giirmiyerek koyden de kov
dular. Delikanh tezelden kay1gma atla
YJP pupayelken adadan uzakla§mak mec
buriyetinde kald1. 

$oto birka~ giin sonra Hokodate'ye ug
ramJ§b. Y olda Amerikan dudak boyasm1 
Muyangi ile birlikte satm ald1klan diik
kanm saaibine rasgeldi. Adam muhabbet
li ve hiirmetkiirane bir selam ~akt1ktan son-
ra: 

- Ge~mi§ olsun, dedi. yiiziin goziffi 
sarJIJ, bir kazaya m1 ugradm? 

$oto lakaydane: 
- Dii§tiim! diye cevab verdi. 
- N ereye dii§tiin, <;ukura ml, u<;uru-

ma rn1, kuyuya m•? 
- Hayu .. Bir kadmm tuzagma .. 
- Gel. diikkanda bir ~ay i~elim .. Ma 

demki kadm tuzaklanna dii§mege ah&tm, 
belki sana gene bir Amerikan dudak bo
yaSJ satmaya muvaffak olururn. 

$oto, elini, diikkan sahibinin ellerinden 
kurtannca yiizgeri doniip ka~maya ba§la· 
dJ: 

- Haydi, buak Allah a1k•na, d~di, 
zaten biitiin belay1 ba§una getiren o degil 
mi? 

- Sahi, ,Soto, bu i1i giizel di.i,i.indiin, Nakleden: 
tevekkeli ak1l ak1ldan iistiindiir, deme!Di§- 'Ahmed Hidayet 

Is!. ' 
Eve!, o andan itibaren tekrar ktskanc- ( YENl ESERLER ) 

l1gm biiti.in korkunc ejderleri Muyangi'nin ..._ ____ B __ o_z_k_u_r_d ____ _.. 
heynini kernirmege ba§ladJ. Ertesi giin ba
l•ga giderken Tiititi'nin burnun.a yalmz 
ku~iik parrnagmm ucunu basmakla iktifa 
etti. Fa kat evvelce bu parmagm1 dudak 
boyasma siirmii§tii. 

Muyangi ak§am eve diiniince ktyamet 
koptu. KanSJm sa~lanndan tutup avlunun 
Ia§! an iistiinde siiriiklerken: 

- Y alanc1 kahbe, sen beni aldattm, 
<liye haykmyordu. Burnunun. iistiindeki 
darb i1areti 1 ... Darb i§areti I 

T abii rnahkemelik oldular. Tiititi dii-
§iik bJy,kh, seyrek sakalh reise: 

- Muhterern pederim, diyordu, bu a
darn galiba 91ld~rd1. Kendisine hiye - ·n
den §iiphe ediyor. Halbuki ben hala hu
zurunuzda ona olan sadakatimin ebedi ni-

Bozkuxd, ayllk fikir ve genclik mec
muasmm ilcinci say1S1 haziran ni.ishast 
ilmi ve edebi zengin muhteviyatla inti
§•r etmi§tir .• Ti.irk<;e bozuluyor>, .At -
tay Tiirkleri. ve diger faydah makale -
leri ihtiva etmektedir. Tavsiye ederiz. 

Y eni danslardan 
Pale Glayt 

ve 

Lam bet Vok 
Paza.rdan rnaada her gtin miinferid ve 

hususi dersler veril ir. Beyoglu Karlunan 
kar§Jsmda Ziyanur sokak No. 3, Miira
caat saatleri (12- 14) ve (17- 20). 

Profesor Panosyan 
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Sinemasmda ---. 
RAMONA 

- Karagiimriik A\' S U 
~EYH AHMED I 

Pazar alt~amma kadar Renkli 2 film 
Bugiin saat 1 ve 3 te gece bah~ede 9 da 

HERG N KUVVETL 

Bunlann ~ogu hapishane 
kadrosuna mensubdur 
istanbul Adliye kadrosu, Miiddeiumu

milige bsun kJSJm bildirlmektedir. $irndi
re kadar bildirilen kiSJmdaki degi§iklik, 
Istanbul hapishane ve kadrosunda memur 
ve gardiyan 3! ki1inin a<;1kta kalmasmdan 
ibarettir. Bu arada tevkifhane ba1katibi de 
vardlf. Bu vaziyet, hapishanenin k1smen 
bo§altt!mas!, hapishane - tevkilhane te§ki
latmm ayni binada birle1mesi neticesidir. 
A<;1kta kalanlarm miikteseb haklarmm go
zetilecegi, kendilerinin ileride a~1lan yer
lere tayin olunacaklan siiylenilmektedir. 
Adliye kadro•unun diger kts1mlan da bir 
yandan buraya giinderiliyor. Yaz1landan 
ba§ka esash hi~bir degi§iklik olmwacagt, 
ogrenilmi§tir. 

!stanbul hapishanesinin vaziyetinde, 
1irndiki halde ba1ka bir degi§iklik yoktur. 
Mahki\mlardan borclularla hapisbane k.s
mmda yatanlar ve te§kilatm bir klsmJ, he
niiz bu binadad~rlar. 

MOTEFERRIK 
4000 esnafa slhhat ciizdam 

verildi 
Her sene s1hhi muayeneleri yap1lmasJ 

liizumlu bulunan esnaftan iki giin zar
fmda dort bin tanesine sthhat ci.izdam 
verilmi§tir. 

Ankara Elektrik tirketinin 
sabn ahnma miizakeresi 

Ankara Elektrik §irketinin hiiki\met
~e satm ahnmasma karar verilmi§ ve 
rniizakerelere Ankarada ba§lanmJ§I!. 
Satm alma mtizakerelerine Ankarada 
tek.rar devam olunaca~ndan §irketi te§
kil eden Alman sermayedarlarmm mii
messili Tellinger, diin sabah §ehrimizP 
gelmi§ ve ogle trenile Ankaraya git -
mi§tir. 

Tel!inger, yar1m kalmt§ olan miizake
reler i~in Berlinden tam salahiyet al 
nu§blr. 

A!rtkta kalan iktisad 
miifettitleri 

ikhsd ve Ticaret Veki.tetlerinin aynl
masmdan sonra ikiye aynlmaSJ liizun 
gelen iktJsad Vekaleti tefti§ heyetine de 
diin tebligat yap!lml§tlr. Baz1 miifetti§
ler, yeni kadroda a\'1kta kalm!§lardrr. 
Bu meyanda halen §ehrirnizde c;ah§mak
ta olan lie; miifetti§ ve muraktb da var-
dLr. ' 

EVKAFTA 
Beyazid kiitiibhanesi 

Bir miiddet evvel idare ta.rafmdan ki
raya verilmek iizere tahliyesi istenen 
Beyaztd kiitiibhanesi ic;in Maarif Veka
leti tahsisat gonderrni§tir. Evkafa aid 
olan bu bina, Maarif VeMleti hesabma 
isticar edilecektir. 

~···~ 
Fransa ile mal miibadelesine 

aid anlatma 
937 senesinin ikincikanununun on 

be§indenberi Tiirkiye ile Fransa arasm
da mer'i olan mal miibadelesine ve be
dellerinin sureti tesviyesine aid ticaret 
ve tediye anla§masmm temdid miiddeti 
dolmakta bulundugundan Fransa hii -
ki\meti bu anla§mayt temmuzun birinci 
gtiniinden itibaren mefsuh addedece!lJni 
bildi.rrni§tir. 

6grendigirnize giire, iki hii.kumet ara
smda yeni bir anlasma akdi ic;in miiza • 
kerelere yakmda ba~lanacaktlr. --···-Bir talebe oldii 

Bak1rkoy Bezec;yan mektebi talebe -
sinden Serkis, diin saat 12 de mektebden 
evine diinerken, istasyonda dii§erek 61-
mii§tiir. 

Doktor tarafmdan yap1lan muayene 
neticesinde Serkisin kalb sektesinden 
oldtigii anla§llml§lll'. 

-·~·-~·--
Sandala !farpan motor 

Bandmna lirnanma kayJdh !smail 
kaptanm idaresindeki motii.r, diin saat 
10,30 da Cibali iinlerinden gec;erken, ic;e
risinde dort J"'lcU bulunan Ahmedin ida
resindeki sandala c;arpml§hr. Sandal 
parc;alanmJ§trr. Yolcular, kurtanlml§ -
hr. 

.-...• 
Hep bir oldular ... 

Y1ldJZ mahallesinde oturan Artinle 
arkada§lan Aram, Agob, Jirayir ve 
Vasil, Rifat isrninde bir genci evvelki 
gece sokakta yakahyarak dovmii§ler -
dir. Artin, genci c;ak1 ile de arkasmdan 
ya.ralaml§tlr. Mi.itecavizlerin hepsi ya -
kalanml§tlr. 

LALE sinema mevsiminin en kuvvetli haftalarmda bile 
e~ine nadir tesadiif edilen iki siiper film: 

Am erika 
N IN 0 

MARTINI'nln 

Operasmm altm sesll tenoru me•hur 

A$K $ARKISI 
Herkesin itidalini kaybettirecek ... Heyecan ve merakla gozleri perdeye 

baghyacak film : . 
' K A R A A L A Y HUMPHREY BOGART 

ANN SHERIDAN 
F ranstzca sozlii ve en son haberler METRO JURNAL 
Hepsl bugUn L A L E slnemasmda 
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Strauss 

• 

3 Haziran 1939 

· ~AD .. YO 
·' 

( Bu ak,amki program) 
Tllrklye Radyodlftlzyon Postalar1 

DALGA UZUNLUCltJ 
1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 

Almanlar, Amerikablarm «Biiyiik vals» inden T. A. Q. 19,74 m. 151us Kc.s. 20 Kw. 
T. A. P 31,70 m. 9466 Kcs. 20 Kw. 

hevese gelerek Strauss ailesinin hayabni tasvir 
eden «Olmez valsler» isminde bir kordela yap1yor 

Berlinden yaz1hyor: 
Almanlar ve Avusturyahlar ~imdiye 

kadar gerek sessiz ve gerekse sesli olarak 
Johann Strauss ve onun evladlanndan o
lan musiki§inaslar hakkmda muhtelif fi
lirnler yaptuar. F akat itiraf etmelidir ki 
onlarm hi<;biri Amerikahlann viicude ge
tirdigi «Biiyiik vals» kadar mi.ikernmel 
ve rnuvaffak degildi. Almanlar kend.i 
bestekarlarmm bir diger millet tarafm -
dan boyle miikellef bir tarzda te§hir ve 
temsilini 1iiphesiz kJskand.Jklarmdan ge -
<;en senedenberi derhal faaliyete geGerek 
Johann Strauss ailesinin bir tariht;esini 
beyaz perdeye intikal ettirmek te¥!hbiisii
ne giri§tiler. Nihayet, o gayretin ilk tat
bikat sahasma get;mesi zamam ge<;en 
haftaya tesadiif etti. <<Dlmez valslen> 
kordelt\smm ilk sahneleri stiidyoda ~ev• 
rilmege ba§land!. 

Birt;oklanruz bilirsiniz ki bugi.in «Vi • 
yana valsleri» ismi albnda ~ahnan par
<;alar, Johann Strauss ailesinden kime 
aid oldugunu farketmek ancak o musiki 
ile fazla istinas peyda etmi1 olanlara 
mahsu>tur. Ci.inkii, baba Johann St
rauss' un melodileri digerlerinden kuv • 
vetli olmakla beraber hepsinde ayui a • 
henk hakirndir. Binaenaleyh, Almanlar 
vals tarihini beyaz perdeye naklederler
ken Johann Strauss baba ve Johann 
Strauss aguila karde§i Josef Strauss'un 
hayatlanm esas ittihaz etmi§lerdir. 

Johann Strauss baba ile Johann St -
rauss ogu] ve Josef Strauss musiki ala -
mnda yekdigerlerile UYU!IDU§, hemfikir 
insanlar degillerd.ir. Birbirlerile epeyce 
miicadele etmi1ler ve rekabete giri~~ -
lerdir. Hatta bu yiizden Johann Strauss 
baba ailesini ve ~ocuklanm terketmi§, 
gitmi§ Emilie T rampu•ch isminde ba§ka 
bir kadmla evlenmi~tir. 

•l>lmez valsler» de .Johann Strnuss'un 
kJ.Zl Lina roltinii oymynn 

l)laria Andergast 

Hiirbiger, ogul Johann Strauss'u Fred 
Liewehr ve ] osef Strauss'u Hans Holt 
temsil etmektedirler. Gene ve giizel ar -
tist Maria Andergast, Johann Strauss'un 
kJZI Lina'y1 §irin san'atkar Gretl Thei
mer ise baba ] ohann Strauss'un ikinci 
kans1 Emilie rollerini oynamay1 deruhde 
etmi~lerdir. 

Filmin bilhassa ~ok enteresan bir sah
nesi ~evrilirken hall! bulundum. Paul 
Hiirbiger, Fred Liewher, Hans Holt or

kestra *eli Alois Melichar'm nezareti al
!Jnda orkestra idare etmesine aid talimler 

13,30 Program, 13,35 Muzik (Ne~·eu mii
zlk - Pl.) 14,00 Memleket saa.t Ayart, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 14,10 Tiirk miizig! 
1- Pe~rev, 2- Artaklntn Kllrd!ll H!cazkar 
~ark>: (CI.!!mln glbl) 3 - Sehak: (Qllgmca 
sevlnc) 4 - Kemen9e ta.k:iimJ. 5 - Fal.zenln 
(Bade! VUlllat l91lslnl 6 - ~I!L5'4lddin Zlya: 
(Ey gonca a91l) 7 - Muhtelif saz eserlerl 
14,40-16,30 Miizik (Karl~lk program- - PIJ 
15,30 Mill1 kiime mllsa.bakalan (19 ma)'Li 
stadmdan naklenl 19,00 Program. 19,05 MU
zik (Dans saatl PI.J 19,30 Tiirk mtizlgl (Fa
sll heyetD 2{!,10 K1>n~ma (Dl~ polltlka h!i· 
dlselerlJ 20,25 Ne~\ell plaklar- R. 20,30 Mem
Ie1<et saat Ayan, ajaru ve meteoroloj! ha
berlerl. 2{!,45 Tiirk miizl~l 1 - Reflk Fer
san: (Clha.nda blrlclk sevdig!.m sensln) 2-
(;levkl: (Bllm!yorum bana ne oldu) 3 - .R. 
Fersan: (G<igsiimdtm kag1p glttln) 4- ~m
seddln Z!ya : (Denlzln dalgasm• dlnllyo
rum) 21,00 Miizik (Muhtel!I se9llm!.:; beste, 
~arlo ve .oematler) 21,20 Temsil (Nedlm ge
c..,i, Yazan: Ekrem Re~ldJ 22,00 Ha!tallk 
posta kutwm (Ecneb! d!llerleJ 22,30 Miizlk 
<Kiigilk orkestl'a - l}e!: N<!elb Mkm) 23,00 
Son ajaDS haberlerl ve yarmkl program. 
23,15 E.sham, tahvtlat, kamb!yo - nukud ve 
zlraat borsas1 (!!at). 23,25-24 Miizlk (Caz
bandl Pl. 
Operalar ve operetler 

16,15 Prag: Der Obersteiger. 
22,05 Milano: Polluto. 
Biiyi.i.k konserler 

21,05 Kopenha.g: Grleg, Faure ve salr bes
tel<li.rlarm eserler!. 

21,05 Londra (Regional): Berlioz ve Cay• 
kovskl'nln eserlerl. 

21,35 Rennes: Beethoven, Haydn, Mozart 
ve salr bestek&rlarm eserlert. 

22,05 Liik:iemburg: Benfonlk konser (Qay
kovskl, Rahmanlnof ve Mozart'm eserlerl) 
24,05 Briik:iel II: Saint - Saena, Beethoven 

Ber11oz•un eserlerf. 
18,50 Kotonya: Bach'm esrlerl. 
Soliatlerin konserleri 
18,50 Prag: E.skl (larkllar. 
19,30 Saarbriicken: Romantlk muslkl <Schu 

bert ve Schumann •m eserlerl) , 
20,20 Berlin: Muslkl ve §an kon.sert. 
22,20 Strassburg: Schubert, Fellmann, Be-

ethl>ven ve salr besteklrlann ..,erler), 
23,50 Liik:iembrug: Opera pa~alart. 
Neleali aazlar orkeatralan 

19,06 Frankfurt: Asker! band~>· 
19,50 Droltvlch: Ulrerl bando. 
Koro konaerleri 

hte biitiin bu rnacera «blmez valsler» 
kordelasmda en se~rne valslerle siislene
rek uzun uzad1ya anlahlrnaktadn. 

yapllktan sonra yegan yegan musiki he- 19,30 B1'iino: Gene lo.ziRr korosu. 
yetinin ba1ma ge~tiler ve sanki birer ha- Eilenceli kon1erler 

Kordelamn reiisini E. W. Erno idare 
etmekte, baba Johann Strauss'u Paul 

kiki bestekarml!lar gibi senfonik 
trayt ~eharetle iaare ettiler. 

orkes • 18,05 Breslav: Muhtelif havalar. 
21,20 Leipzig: Se~me p&J:~<alar. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece §ehrlmlzln muhtellf .oemtlerlnde 

nobe!QI eczaneler §1lnlardU': 
istanbul cihet!: 
Emlnoniinde (Sallh Necatll, Alemdarda * Gene §arktcJ Gaby Wagner «Mos-J * Bir miiddet evvel gene ya1mdaki (Abdiilkadlr), Kumkaptda (Haydar), K\i • 

9Ukpazarda (BensMon), E~iibde <Hikmet), 
yo Nicolas siitnine!» ismindeki filmin ba§ zevcesi Barones Hatvany'nin vefatl iize- Fatlhte (HilsameddlnJ, Balurkiiyde (Hl!all 
roliinii temsil edecektir. rine teessiiriinden <;ah§amJyacak bir hale eczanelerl. * isve.;in tamnml§ aktiirlerinden En- geldigi cihetle beyaz perdede goriinmi • Beyoglu clhetl: 

M L ist!kliil caddeslnde (Dellll.'luda.l, Bo.stan-
g!eld Fran•ada <;evrilmekte olan «1 u~a- yen Oscar Homolka tekrar filim ~evir - c>ba~1 caddesln<:le (ittmadl, Karakilyde 
cirler» filminde oynamak iizere Parise mege ha§lamak karanm verrni1tir. Yaku1· (Hiizey!n Hllsnii), ist!klll caddeslnde (Ll
gelmi§tir. da Londradan aynlarak Amerikaya gi- monclyan), Satd2lyapa§a caddeslnde (Hay-* «Biiyiik lngiliz ansiklopedisi» is - decek ve Holivud'da cah•acakbr. reddln Tav) • Be~lkta~ta (Silleyman Receb), 

y ' Kas!mpllfada (MUeyyed), Haskoyde (Sa • 
mindeki eseri viicude getirmekte olan he- * Eleanor Powell 13 rakarmm her- d1k Alodumanl eczanelerl. 
yet tantnml§ Amerikah sinema aktorii kes gibi ugursuz addetmek §oyle dursun UBkUdarda (Orner Kenan), Sarlyerde 
Franck Morgan 't Londraya dave! etmi1- bilakis onu pek fazla bir ugur getiren sa- (Osman), KadJktiy Mode. caddeslnde (Yen! 

Modal, AltJyola~zmda (Merk<Z), Bllyilka
tir. Lugate filim endiistrisi hakkmda ya- y1 farzetmektedir. (:iinkii ilk defa 13 ya- dada (.§!na.s! Rlzal eczanelerl. 
21!acak biitiin bahisler onun kaleminden §mda sahnede dans etmi§, kend.i ismi 13 ( ) 
~1kacaktu. harften miirekkeb oldugu gibi, annesinin _ T E ,S E K K 0 R * T anmm11 Amerikah mizah muhar- ismi de gene 13 harften rniirekkebdir. .._ ____ ..;;... _______ _ 

Sevgili e§im ve babamtz, halt tiiccan 
riri O'Henry'nin namma vazedilmi§ olan Otomobil kullanma §ehadetnamesinin ve antikac1 Talat Giirieylinin vefatmdan 
edebiyat miikafatmm· 1938 senesine aid numaras! da 13 tiir. Ekseriya filimlerini dolayJ cenaze rnerasimine i§tirak etrnek, 
olamm kazanmt§ olan «Diinyamn en mes- ~evirmege ba,Iamak i~in aym 13 ilniin gerek bizzat ve gerekse yazl ile acJmtzl 
ud adaml» ismindeki eserden iktibas edi- gelmesini bekler. Verdigi ziyafetlere de payla§mak lutfunda bulunan zevata de-
lerek bir filim viicude getirilecektir. daima !3 ki1i davet eder. rin ac1mtz ayn ayn te§ekkiire mani ol• * Ba§rollerini Nelson Eddy ve ilona * «Dort beyaz tiiy» filminde muvaf- dugundan bu vazifeyi iia i'in gazete -
Massey'in oymyacaklan «Balalayka» fakiyet kazanml§ olan gene artist June nizin tavassutunu rica ederiz. 
filmine aid ilk faaliyet bu balta i,inde Duprez, Londrada ~evrilmekte olan Zevcesi ve c;ocuklan 
ba1hyacaktn. Bestekar Herbert Stothart «Bagdad hlfSJZl>> mn yeni versionundaki 
kordelanm musikisine aid esaslan tespit prenses roliinii oynamay1 deruhde etmi!
edip bitinmi~tir. tir. June Duprez heniiz yinni dort ya • * M. G. M. kumpanyasi «Garb cep- jmdad•r ve Fred Ouprez isminde tanm
hesinde yeni bir§ey yok !» eserinin mu - m11 bir aktoriin kmdu. «Bagdad h1r • 
harriri Remarque'm yeni yazmakta ol - SIZI» ndaki diger ba§rolleri Conrad We
duii;u «Kahramanlar» ismindeki romamn idt ve Hindli <;ocuk Sabu temsil etmekte-
sinemaya nakli hakkm• satm alml§tlr. dirler. 

Holivudda ~evrilmekte olan filmier 

Osmanh Bankast 
tLAN 

Osmanh Bankasmm Galata !dare 
mel'kezile Y enicami ve Beyoglu §Ube • 
Jeri veznelerile kirahk kasa daireleri, 
5 hazi.ran 939 pazartesi giini.inden 16 ey
lUJ 939 (dahil) cumartesi gtiniine ka -
dar a§ag1da yaz1ll saatlerde ac;1k bulu • 
nacaklard!r: 

Vezne saatleri: 

Saat 9 dan saat 14 e kadar adi giinler. 
Saat 9 dan saat 11,30 a kadar cumar

tesi gtinleri . 
Kirahk kasa dairesi saatleri: 

Saat 9 dan saat 16 ya kadar adi giinler. 
Saat 9 dan saat 12,30 a kadar cumar

tesi giinleri. 

r
"' _______ .. 

Sat1l1k Tat? 
Makinesi 

Steinmesse ve Stolberg Alman 
fabrikaSJ mamulatmdan 57X82 eb
admda bir ktt'a ta§ makinesi acele 
satthkt1r. Matbaam1z idaresme mii
racaat. .................... 

"'""'TTr". UL SADi TEK 
~ehzadeba~1 TURAN 
tiyatrosunda bu gece 

Her yer 20, paradi 10, 
localar 100 

(ATE~LE BARUT) 
Biiyi.ik heyecan eserr 

• ........ ~~~··:•~ait~l~v·e.i~~da~u~c~u~z1h~a~l~k~~~~~~ .......................... .JIJ ~o;_,....,...,;:...;., ____ ...,.. Joan, Grawiord ve Jan.es Sttwart •:Kl§ fan.tazileri• kordelfismm bir salfm•esD~d•~ .l ~ perde, Okuyucu Aysel 
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3 Haziran 1939 

ilim ve Cemiyet 

Birbirinden aynlam1yan mefhumlar 
insan tabiati 

miicadelesi 

iyice ogrenmedik~e, hayat 
ilelebed devam edecektir 

Yazan: Prof. SA,J.IH MURAD 

Biiyiik Harbden sonra, biitiin diinya • rindeki iyilikleri de tevariis etmittir. tlmin 
nm i~timai, smai ve fikri hayatmda gittik· insanlara ogrettigi budur. lnsan tabiati 
~e artan bir karars1zhk, emniyetsizlik go- iyice ogreomedik~e, ona kar11 ak1lhca ha
riiliiyor. reket yolunu bulmad1k~a bir niza teklini 

!lim, ileri giden iosanlann eline bir ta- alan bu hayat miicadelesi ve zorluklar, 
k1m enerji ve idare silahlan vermektedir. ilelebed devam edecekti~ 
Eger bunlar ak!lhca kullanJ!abilselerdi, Cemiyet, ilmin imkanlan kartlsmda 

b d k I • giizelligini muhafaza ederse ilimde buna insanlann sefaleti nis eten orta an a 
kar ve tarihte goriilmemit derecede zen· mukabil i~timai hayah gormez olur. Elek-
gin, kiiltiirel ve maddi bir refah devri a~J· trik enerjisi, tenvirah, harareti, cerri, ses-

li filim, telli ve telsiz telgraf ve telefon hrd1. Ne yaz1k ki, boyle olam1yor. 
gibi yeni bir tak1m ketifler, fizik ilmine 

Medeni cemiyetin bir ~ocugu olan ilim giren iki sabrhk bir tek kanunun netice • 
hareketi, siir' a tie biiyiimekte oldugu hal- sidir. Bunlarm cemiyette nekadar biiyiik 
de bati ad1mlarla yiiriiyen validinden ken· rol oynad1klan malumdur. 
disine ayak uydurmasmJ bekliyor. Bu o· Yalmz Edison'un ketfi iizerinde yatan 
lamadJgJ takdirde cemiyette muvazenesiz- 1ermaye, ii~ milyar lngiliz lirasJdn. Eger 
ligin mevcud olmasma ve bu muvazene • Faraday'm dinamo prensipine aid ketfine 
sizlik yiiziinden bir giin bir lr.Jyamet kopa- • ki yukanda soyledigimiz kanuna • gider
c~.gma f&§mamahyJz. sek bu sermayeyi birka~ misline ~Jkarabi-

Muhabere ve miinakale vasJtalan siir- liriz. Bu sermayenin doyurdugu insan 
atle inki§&f etmekte, zaman ve mekan adedini siz diitiiniiniiz. Bu insanlara it 
mefhumlan tamamen degi§mektedir. ve ekmek bulan, bize konfor veren itte 

Eski masallardaki hayallerin hemen bir tek ilim prensipidir. 
hepsi tahakkuk etmi1tir. Bir taraftan mii- Bu sozlerimiz, ilmi inkJ!abJn harici 
hendisler trenlerin siir'atlerini artmyor, cephesidir. Bir de bunun i~indeki ink!lab 
diger taraftan hiikumetler hududlardaki vard1r. !zafiyet nazariyesi, Kuvanta na
yoklama miiddetlerini uzabyorlar. Bir zariyesi ve atom fiziki gibi tamamile na· 
taraftan radyo verici ve ahc1 cihazlarmda zari mahiyette olan ketifler, i~inde ya§a· 
yap1lan tekamiil yiiziinden aslma yakm dJgJmJz diinyay1 bize JyJce anlatmaga 
derecede netriyat goriildiigii halde dJger hizmet eden meselelerdir ve bunlar yal
taraftan sun'i parazit\er\e insan\ar bu ni- DJZ iJim aleminde ink1lab yapmakla kaJ
metten mahrum buak1hyor. mamJtlar, belki terbiyevi, bedii ve dini 

Bir tarafm uzun tecriibeler ve fikri me- gorii1Ierimizi de degi~tirmi§lerdir. 
saisile meydana getirdigi miihim ketifleri, Ge~en amda semti alasma ~Jkm11 olan 
digerleri batka yoldan yiiriiyerek durdu- mataryalizm yerini yeni terkiblere bnak
ruyorlar ve durdurmaga ~ah§Jyorlar. ml§br. Bu amda felsefeye hakim olan • 

Biitiin bu muvazenesizlik dikkatle goz· lar, daha ziyade fizik iistadlandn. Sim
den ge~irilirse: «1lim adamlanmn atmak- di rakkas topu mukabil tarafa gidiyor. 
ta olduklan terakki hatvelerine cemiyeti Bu gidi1. ge~en neslin iman haline gelen 
idare edenler hakkile tempo tutamJyor» mataryalizmine kar§J bir reaksiyonda.n 
1eklinde karar vermek icab ediyor. Biri- ibarettir. 
nin aletleri ak1l ve fikir oldugu halde, 
digerlerinde daha ziyade hm ve hissiyat 
hakim oluyor. 

t1te cihanda gordiigiimiiz muvazenesiz
lik, bu akll ile hissin, hakikatle hnsm mu· 
aademesinden ~1kan §erarelerdir. Ne di
yelim, bu dort membam, hepsi tabiatte 
bulunur. 

Nas1l bir saatin iyi yah1masJ i~in saatin 
muhtelif ~arklan arasmda iyi temaslann 
mevcudiyeti zaruri ise, bir cemiyetin mii
tevazin ve miistakar olabilmesi i~in muh· 
tel if par~alannm birbirine uygun siir' at· 
!erie yahtmasJ, yerinde yap1lan degi,ikli
ge gore digerinin siir'atini ayar etmesi Ia· 
Z!mdn. Aksi takdirde cemiyet muvazene· 
aizlikten kurtulamaz. 

!lim ii~ amda o kadar ileri gitti ki, bu 
llerleme hamlelerini alarken cemiyetin sta· 
tik ve dinamik vas1flan arasmdaki miis • 
takar ayar mefhumunu goze almadJ, ala-

Y eni bilgilerin hakiki manasm1 kav • 
rayabihnek i~in tarihten ders almak Ia • 
z1mdu. llim esas itibarile bir harekettir; 
i~timai gayelere hizmet eden i~timai bir 
inbisathr. Cemiyeti yalmz iktJsadla alaka
dar bilen veya ikhsad esasma oturtan ce· 
miyet~iler, daha dogru&u sozde cemiyet
~iler, bilmelidirler ki, bugiinkii ikhsad, bir 
riyaziye, fizik, kimya veya miihendislik 
meselesidir. <;iinkii riyaziye fizik ve kim
yamn tatbikatmdan gayri bir1ey olm1yan 
miihendislik ( asgari masrafla azami me· 
tanette yap! meydana getiren bir meslek) 
diye tarif edilir. Burada yap1 diyince bir 
radyo lambasmdan !eksen yedi kath bir 
binaya, bir mikroskoptan koskoca bir 
drednota kadar biitiin yap1lar anla§Jlma
hdJr. 

Bugiinkii medeniyette ilimle cemiyet 
birbirinden aynlam1yan iki mefhumdur. 

Prof. Salih MURAD 
mazdl da ... Ciinkii ilmin bathca gayesi, ··················•••••••••••••••••••••••••"''''"'''''''''' 
tabiati ve tabiat kanunlanm bulup ~1kar- Siyam lmparatoru Franaada 
maktan ibarettir. T abiat, comerd ellerile Marsilya 2 (a.a.) - Annam !mparato· 
!erveti yeryiizUne • serperken insanlann ru Bao. Dai, dUn, Air • France hathmn 
pek de ilmi olmJYan tavazzunu dii1iin· bir tayyaresile saat 19 da buraya gel • 
memi§ti. mi§tir. 

lnsan, arz iizerinde yalmz siyasi ve !mparator, otomobil!e Cannes'a git • 
muvakkat unsurlan degil, maddi arz iize- mi§tir. 

lspanyadaki Rus esirleri 
-------.-
ki~ilik grup, diin limammiZa 

ve Odesaya hareket etti 
Doksan be~ 

geldi 

Diin §ehrimi2e ~relen Rus giinUllilleri italyan vapu:tJJndan ~lloyorlar 

cmmURfYET I 

Bulgar Ba,vekilinin 

miihim beyanatJ 

Koseivanof Bulgarista· 
Balkanlarla olan mn 

vaziyetini anlabyor 

Fransada siyasi partiler: II 
Demokrat halk partisinin 

te§ekkiilii ve gayeleri 

Hatay mektublar1 

Hatay, anavatana 

~ ( Nakleden : Cevad Sad1k ) 

kavu,mak istiyor 

ikbsadi zorluklarm kal
dirilmasi i~in de buna 

zaruret vard1r 

11. Kiiseivanof 

Paris-Soir gazetesinin sureti mahsusa
da Balkanlara gonderdii!i muhabiri ] e· 
rome Tharaud, Bulgar Ba,vekili Kose
ivanof'la yaphg1 bir miilakal! gazetesine 
bildiriyor. Bulgar • Rumen hududunda 
vukua gelen hadisenin, Sofya sokakla • 
noda miihim tezahiirlere sahne oldugu 
giine tesadiif eden bu miilakatta Bulgar 
Ba,vekili, F rans1z gazetecisine, evvela 
bu hadisenin miiessif mahiyetini tebariiz 
ettiren §U s(iz\eri soy\emi§tir: 

«- Hadiseyi izam etmek niyetinde 
deiiiliz, bilakis. Bu soziimiin dogrulugu
nu anlatmak i~in size §U kadar soyliye· 
yim ki, gazetelerimizi bile bu meseleden 
bahsetmekten menettik. Fa kat gizli ka
labilir mi} Tahkikat yap1hyor. Lakin, si· 
ze 1imdiden haber vereyim ki haydudla
nn tezine hi~ k1ymet vermiyorum. 

F akat iki memleket arasmdaki miina· 
seball ihlal etmek tehlikesi arzeden bu 
meseleyi bir tarafa buakahm. Sizi temin 
ederim ki, en samimi arzumuz, kom1u • 
muz Romanya ile dost ya,amakbr. Bu. 
hem bizim i~in hem de sulh i~in ve garb 
demokrasileri icin hayuhdu. 

Otuz seneye yakm bir zamandanberi 
cereyan eden vukuata bir bakmtz. Harb
den sonra imzalanan, Sevrs, Neuilly, 
Trianon muahedeleri, artJk tarihi hirer 
hahradan ibaret kalmJ§tlr. Bunlardan 
ilk kurtulam Tiirkiye oldu. Macaristan 
da, mas! gelince kurtuldu. Y almz Bul
garistanm ebediyen bu muahedeye bo • 
yun egmesi mi mukadder }» 

Bundan sonra, M. Koseivanof. Dob
ruce mese\esine ge~erek IU soz\eri soy\e
mi§tir: 

«- $imali Dobrucede hi<;bir iddia • 
m1z yoktur. OrasJ hi<;bir zaman bize aid 
bulunmu1 degildir, ve Romanyah1ar o 
kls1mda ~ok ~ah§mJ§lardn. F akat binler· 
ce ve binlerce yurdda§JmJzm ya§ad1ih ce· 
nubi Dobruceyi bize bnaksmlar. Oras1, 
Burgaz ve Varna limanlanmmn hinter
landJdu. Ondan mahrurn kaldJklan giin· 
denberi bu limanlar giinden giine oliiyor. 

Memleketim bir bugday memleketi 
degildir. Y eti,tirdiiii bugday ancak ken· 
di ihtiyaclanna yeter. Dobruceye sahib 
olursak bu noksammm telafi edecegiz. 
Ve Romanyanm bundan kaybedecegi, 
ancak istihsalatmm yiizde biridir. 

Birka~ ay evvel, bu sJkJcJ meselenin 
kokiinden halline imkan olup olmadJgmJ 
ara§brmak maksadile Biikre1le Sofya a
rasmda miizakerata batlanmJib. F aicat. 
malfun olan had1seler araya girdi. Ro • 
manyaya veri len 1ngiliz • F rans1z temi· 
natJ, ba1hyan miizakereleri yanm buak· 
b.» 

M. Koseivanof, Bulgaristamn Balkan 
paktma dahil olmamas1 meselesini de, 
F ranstz muharririne §U suretle izah et • 
mittir: 

Bu partinin katibi umumisi Mosyo 
Raymond La11rent, tarih~esini §Oylc hu
lasa eder: 

«Demokrat Halk Partisi, birka<; ki1i· 
nin tesadiifi te1ebbiisiinden dogmu~ de
gildir; uzun zamandanberi hamlanmJ§, 
ve oldurulmu§tur. Y,k daha evvelden de
mokra! halk~Ilar, vaslflan muayycn bir 
fikir ailesi le§kil ediyorlard1. Fa kat bun· 
!arm yaphklan 1ey, sosyal aksiyon saha· 
smda bir fikir propagandasJydJ. Demek 
ki Demokrat Halk Partisi, bir an' •neyi 
devam ettirmektedir. Biiyiik Harbe te
kaddiim eden ilk yirmi sene zarfmda, mu 
harrirlerden, hatiblerden, muhariblerden 
miiletekkil s~kin bir tabaka, dini kana· 
atlere hiirmet fikrile siyasi reaksiycnlar 
ve sosyal muhafazakarhk fikrini birbirine 
baghyan sofizm 'j mahvetmege cesare! ve 
inadla ~ah§mi§lardu. Bu i1i muvaffaki

kiyetle ba§ardJklan ve kafalann Demok
rat Halk Partisini kar,Jlamaga miisaid 
ve hamhkh oldugu siiylenebilir. Demok
rat halk~Ilann 1924 meclisinde te1kil et· 
tikleri grup partinin le§ekkiilii hususunda 
ahlm11 ilk ve kat'i ad1mdJr. Bu grupta on 
sekiz meb'us vard1. Demokrat Halk Par
tisinin bilfiil lejekkiilii z1mnmda toplanan 
ilk meclis 1924 senesinde 15 ve 16 te1· 
rinisanide i~tima etti. Demokrat Halk 
Partisinin program!, demokrat cumhuri· 
yetin ~ok net ve ~ok kiVlak bir telakkisin
den ilham ahr. Bu partiye gore cum· 
huriyetin tarifi 1udur: Cumhuriyet, her 
vatanda~m. iktidanna gore ve gittik~e ar· 
tan bir nispet dahilinde amme i,lerinin 
tedvirine i1tirakini temin eden siyasi ve sos 
yal rejimdir. Coriiliiyor ki Cumhuriyet, 
Demokrat halk~Jlann anlad!gl manada, 
bir kere kurulmu1 ve kat'i teklini almlj 
miiesseselerin heyeti mecmuasJ degil, fa· 
kat daima yeni ba§anlara dogru giden bir 
temayiil, bir hayat ve aksiyon prensipidir. 

Demokratik cumhuriyetin bu tarifin
den demokrat halk~1lar dort ana fikir 9" 
karmi§lardJr: 

1 - Cumhuriyete ve siyasi hiirriyet
lere (vicdan hiirriyeti, tedris, i1tirak ve k· 
tima hiirriyeti, matbuat hiirriyeti) bagh
hk. 

2 - lnk1lab~J bir tekimiil ve istihsalin 
muhtelif unsurlannm samimi i1tirakile, e· 
konomik ve sosyal organizasyon i~inde de
mokrasiyi tahakkuk ettirmek iradesi. 

3 - Manevi kuvvetleri muhafaza ve 
dini kanaat1ere hiirmet cihetini temin i~in, 
kafalann ve vicdanlarm medeni terbiyesi. 

4 - Beynelmilel te1riki mesai metod· 
Ianmn sarahaten miisaid bir harici siya· 
set. 

Yukanda bahsedilen an' an eye bagh 
bulunanlar ve son seneler zarfmda muhte· 
lif genclik ziin.!eleri arasmda, sendikal 
organizasyonlarda ve diger sosyal i1lerde 
yeti1mi! olanlar bu partinin ~er~eve•i i~i
ne girerler. Sag veya sol eski tejekkiiller· 
den hi~;birine girmeyip hangi partiye ilti· 
hak edecek1erinde tereddiid go~terenler 
bu partide istedikleri 1efleri ve dii1i.indiik· 
leri program! buldular. Bugiin, Demok
rat Halk Partisi, Fransanm elli kadM vi
layetinde federasyonlara ve 1ubelere rna· 
liktir. Diger vilayetlerde ise muhabirleri 
ve taraftarlan vard1r. 

Demokrat Halk Partisi sadece intihab 
zamanlannda mevcudiyeti farkedilen bir 
te1ekkiil degildir. Bu parti her§eyden ev· 
vel bir fikir propagandasJ yapar. ve mcm· 
lekette medeni terbiyenin tahakkukuna 
~ah11r. Yirmi binden fazla abonesi bulu· 
nan haftahk Le Petit Democrate gaze
tesi bu maksad ve bu gaye ile ~Jkanl
maktadn. 

Vanlan neticeler, Demokrat Halle Par 
tisinin istikbale iimid ve itimadla bakma· 
s1m temin etmi1tir. 

Biiyiik Harbi yapan neslin miihim bir 
ekseriyetini temsil eden Demokrat Halk 
Partisinin, giiniin birinde, F rans1z siyasr· 
tinde birinci derecede bir rol oynamas1 
pek miimkiindiir. 

Doktrin ve program 

Raymond Laurent 

kuvvetlere sayg1 gostererekten biitiin va· 
tanda,Iar arasmda milli birligin muhafa· 
zasm1 isterler. Dini sulh demokratik mii· 
esseselerin iyi i1lemesi i~in zaruridir. Ne 
sivil makamlann keodi sahasmda me1ru 
ve an' a nevi istiklali, ne devletin 1aikligi, 
dinsizligi devletin bir nevi dini haline so
lean laicisme'1e kan§hnlmamahdJr. Bila
kis, devlet, bir~ok kimselerin, kendilerini 
umumi menfaate daha iyi vakfetmek e
nerjisini besliyen ahlaki ve dini hayat kay· 
naklarma hiirmet etmelidir. 

Bu mesele, devletin dinle ve manevi 
kuvvetlerle miinasebeti meselesi, Demok
rat Halk Partisi i~in esashr; 15-16 le§· 
rinisani 1924 umumi toplanhsmda beyan 
ettiiii gibi: «Hakka tecaviiz telakki ettigi
miz herhangi bir siyaset takibine dii1ma· 
mz. Demokratik bir rejimde ancak te
kemmiil edebilir kanunlar vardn.» 

Laicisme'e gelince; Demokrat Halk 
Partisi bunu laiklikten ayuarak f(iyle ta
rif eder: «Laicisme, biitiin gayreti din 
fikrile Cumhuriyet fikri arasmda gittik~e 

derinle1en bir u~urum yaratmaga ve boy
lelikle halkm ruhunda mille tin an' a nevi 
itikadlanm oldiirmege matuf bir mlica· 
dele ve taassub doktrinidir.». Tedris hiir· 
riyeti de partinin birinci planda gelen 
meselelerindendir; bu hiirriyeti iki cep
heden miitalea eder: Ogretmen ve oii· 
renmek hiirriyeti. l1tirak hiirriyetine de 
1iddetle taraftard1r. 

Bu partinin daha ziyade saga meylet
tigi samlmasm; bilakis, sosyal program! 
onun daha ziyade sol bir parti oldugunu 
gosterir. Demokrat Halk Partisi, seksen 
senedenberi primitif ve iptidai 1eklini mu· 
hafaza eden umumi rey usuliiniin JslahJ· 
m taleb eder: lntihabda tam nisbi ust.le, 
ailevi rey ve mecburi rey usullerine, ka· 
dmlann rey sahibi olmasma ve referen· 
dum' a taraftard1r. 

Umumi rey usuliiniin IslahJndan ba,ka, 
Demokrat Halk Partisi, ailevi, mesleki, 
ekonomik ve sosyal menfaatlerin temsi· 
linin de yeniden organize edilmesini zaru· 
ri addeder. Bunun gibi, esash bir idari IS· 
lahat da lazJmdJr. Bugiinkii idari taksi· 
mat yerine memleket mmtakalara ayn
lma idare mekanizmasJ daha iyi i1ler ve 
gelecege talik edilen ademi merkeziyet 
tahakkuk etmi1 olur. 

Devlet memurlanmn, onlan indi tasar· 
ruflara kar11 garanti alhna alan umumi 
bir statiisii olmahd~r. Bu statU sendikal 
hak1an (hiikumet memurlan miistesna) 
ihtiva ve amme hizmetlorinde grevi me· 
netmelidir. 

Antakya (Hususi) Hatayhlar, 
arllk bir an evvel anavatana leavu1mak 
istiyorlar. Bunun i~in her g~en giinUn 
Hatay hesabma biiyiik zarar rakamlan 
kaydettiiiinde kimsenin 1iiphesi kalma • 
mJ§tJr. lki yiiz elli bin niifusluk kiiciiciik 
bir iilkenin kendi kendine ve mahsur bir 
halde uzun miiddet ya§amasma imkan 
olmadiiiJ, ge~en giinlerin verdigi tecriibe· 
!erie de anla!IlmJ§br. 

Hataym idaresini elinde bulunduran • 
lar, yirmi senelik esaret ve Jshrab yilla· 
nnm acrn11 oldugu biiyiik yaralan tedavi 
etmek, Hataya huzur ve refah verdir • 
mek icin nekadar hiisniiniyet sahibi olur· 
lana olsunlar ve nekadar gayrd sarfe • 
derlerse etsinler, bugiinkii ahval ve 1e • 
rail icerisinde miispet bir netice elde edil
mesi pek de kolay bir i1 degildir. 

Hatay ve Hatayhlar, Suriye ile siyasi 
ve idari alikalanndan sonra iktJsadi mii· 
nasebetlerini de kesmi,Ier, biitiin gozleri· 
ni ve iimidlerini anavatana ~evirmitlerdir. 
.Fa kat Hatay • Suriye kap1lan suns1h bir 
giimriik zincirile kapahldJi!t halde Ha • 
tay • anavatan kap1lan istenildigi gibi a• 
CJimamJ§, hila Payasta, Aktepede du • 
ran giimriik noktalan, l1pkJ iki yabanct 
iilke arasmdaym11 gibi vazife gormekte 
bulunmu~ur. 

Hatay hiikumeti, anavatanm biitiin 
kanunlarm1 • giimriik, istih1ak ve mua • 
mele vergileri kanunu da dahil oldugu 
halde • kabul etmi§ ve Hatayda mevcud 
biitiin stole mallardan bile fazlasile istih· 
lak vergisi alm11br. Buna ragmen Hatay· 
dan giden her yolcu Payas giimriigiinde 
tepeden brnaga kadar yoklanmakta ve 
beraberiode en ufak bir e1yadan giimriik 
resmile ve sair biitiin vergiler ahnmakta• 
dn. 

Bundan bath. anavatana sevkedil•n 
Hatay mahsulat ve mamulalll da oyle 
zannedildigi gibi kolnyca ihrac edileme· 
mektedir. lhrac edilmek istenilen mal 
i~in evvelernirde bir mente tehadetnamesi 
ve bir de husul men!e beyannamesi i.stih· 
sal etmek lazJmdir. Sayed mal canh ise 
bir de baytar raporu almak ve bunlan 
Payas giimriigiine ibraz etmek icab eder. 
Hatay mallan, giimriik resminden muaf 
olmaYJp yiizde 99 tenzilata tabi oldugun· 
dan Payasta alelade giimriik formalite • 
lerine ve s1hhi muayenelere tabi tutulur 
ve bazan ufak bir muamele noksanh8t 
yiiziinden mallar giinlerce Payas istasyo· 
nunda ac1kta bekler. Bu yiizden bilhassa 
portakal, meyva ve sebze gibi <;abuk bo· 
zulan mahsulat ihracat~J!anm1z zarara 
ugrad1klanndan 1ikayet etmektedirler. 
fhracat~Jlann ugrad!klan bu mii!kiilat 
dolaYJsile, mesela Antakyada anavatana 
gonderilmesi ve iyi fiatlarla sahlmasJ ka· 
bil olan erik ve yenidiinya mahsullerinin 
bah<;elerde ve hallerde ~iiriiyiip kalm1~ 
olduiiu soylenmektedir. 

Demokrat Halk Partisine gore bey
nelmilel nizam, ancak emniyet ve adalet· 
le kaimdir; bunun i~in muahedelere ve 
anla,malara hiirmet edilmesini ister. Sul
hiin beynelmilel organizasyonu i~in silah
sizlanmaga ~ah§mak kararmdadn. Fran
SJZ diplomasisi, Milletler Cemiyetinin yar 
d1mile, biitiin milletler arasmda normal 
miinasebetler tesisine ~ahtmahdJr. 

Hataydan anavatana yap1lan ihracat· 
ta goriilen bu zorluklar, anavatandan 
Hataya yap1lan ithalatta da goze carp
maktad!r. Bugiin Hatay piyasasJnda 
mevcudii bitmi1 olan herhangi bir mala, 
mesela bir Konyahnm veya bir Adana• 
hnm 1stanbuldan getirtmesi gibi oyle ko· 
lay kolay celbetmege imkan yoktur. Ana• 
vatan mallan Hataya giimriiksiiz olarak 
girdigi halde gene bir Payasta ve bir de 
Hatay giimriiklerinde bir siirii formalite• 
ye tabidir. Aoavatandaki ihracat birlik • 
lerinin <;IkarchgJ zorluklar, araya giren 
bircok mutavassJt eller, men1e ,ehadet • 
nameleri ve sa ire ... 1stanbuldan mal ge· 
tirtmekle Amerikadan mal getirtmek a• 
rasmda hicbir fark buakm1yor. 

hte bu ve buna benzer binbir tiirlii ka-
yJdlardu ki Hatayda hayah, anavatan • 
dan <;ok yiiksek bir seviyeye <;JkarmJ~, 
bunun neticesi olarak da ikt1sadi bir 
buhran ve i1sizlik ba,gostermi tir. Giim· 
riik ve pasaport kay1dlannm kaldmlm•t 
oldugu ilk giinlerde, anavatandan Hata· 
ya akm eden binlerce yurdda1 bu vazi· 
yet kar!ISJDda yava1 yava1 ~ekilmit ol • 
duklanndan bugiin Hatay <;ar11lan, kah
vehaneleri ve c>telleri JSSIZ bir hal aim 1 
bulunmaktadJr. 

Partinin zirai program! son derece zen
gindir ve sol partilerin mii§terek arzusu 
olan biitiin Jslahah ihtiva eder. Sosyal sa· 
hada ise, Demokrat Halk Partisi, it lea-
zalanna dair kanunun tamamlanmasmt, 
i~timai sigortalann yaln1z ihtiyar!tgJ de
gil, maluliyeti, hastahgJ ve i1sizligi de on
lemelidir. 

lspanya dahili harbine ittirak edere~ gelmi§, «Sitta do Bari» den evvel Gala
esir dii1en Sovyet goniilliilerinden 95 k1· ta nhhmma yana§ml§hr. 

1ilik bir grup halyada bulunuyordu. S?v· Sitta do Bari' deki esirler bu vapurdan 
yet hiikumetinin yaph8t le§ebbiis iizenne ~Jkarak Sovyet vapuruna g~erken nh· 
1spanya harbinde 1spanyol cumhuriyet~i- hmda biriken Sovyet kolonisi tarafmdan 
Ierile birlikte ~arpJ§an bu esirler, Sitta tezahiirat yapllmJ§, kii~iik luzlar tarafm· 
do Bari vapurile diin halyadan !imam· dan esirlere bir~ok buhtler veri!mi,tir. 

«- Memleketimin Balkan Antanhna 
dahil olmasma, bidayettenberi engel te§· 
kil eden §ey, degersiz, kom1u kavgalan· 
dn. Dobrucenin birka<; kilometre murab· 
bamdaki par<;asJ Romanya ile bozu§ma· 
m1za kafi geldi. Ege denizi iizerinde bir· 
ka<; kilometre murabba1 sahil yiiziinden 
Yunanhlarla bozu1tuk. Biitiin buolar ko· 
Ia yea tamir edilemez mi} Hiisniiniyeti
mize bizzat deli! gostermedik mi} Cenu· 
bi Subistam te1kil eden Makedonya par· 
<;asmdan resmen vazge<;ip Yugoslavya ile 
ebedi bir dostluk pakti imzalamad1k m1} 
Tiirkiyeye kart! ayni uzla~tY~a fikrile ha· 
reket etmedik mi? Tiirklerle de bir dost· 
luk muahedesi imzalay1p Edirneden sar· 
fmazar ettik. Y aln1z Romanyahlar ve 
Yunanhlarla m1 anla,amJyacagid» 

Demokrat halk~Jlara gore Cumhuriyet, 
Orta~ag komiinlerile ba,laml! ve amlar 
boyunca devam etmi1 bulunan yava1 bir 
tekamiiliin neticesidir. Demokrat halk~I
lar reiim m•selesinin miinakata mevzuu 
olmasJDJ kabul etmezler. Ahlaki ve dini 

Bu arada Tiirk • Bulgar muahedesinden 
bahsederken M. Koseivanof'un «Mua
hedeyi imazalay1p Edirneden sarfmazar 
ettik» demesi karilerimizin hayretini mu· 
cib olmu1 olacakllr. Biz, F rans1z mes
lekda§JmJz tarafmdan bu sozlerin saym 
Bulgar Ba1vekiline • bir suitefehhiim ese· 
ri olarak • atfedildigini zannecliyoruz. 

Vanlacak 1ey, sosyal sahada demok-

rasi olmahd1r; bunun i~in sJmflar arasm· 
da miicadele ve 1iddet degil, fakat ink1· 
labCJ ve cesur bir tekimiil ve istihsalin 

Bu vaziyetin devammdaki esbab ve 
avamil ne olursa olsun arhk siiylenMesi 
zaruri olan ve bilatefrik cins ve mezh(b 
herkes tarafmdan tekrar edilen tek bir ha· 
kikat var: 

m1za gelmi,lerdir. Diin ak§am Odesa'ya hareket eden 
Sovyet bayragm1 ta§Iyan Armenia va· Sovyet esirlerinin i~inde milis subaylan 

puru, bu esirleri almak iizere limammJza da vardu. 

CUMHUR1YET - M. Koseiva • 
nof' un, F rans1z muharririne verdi iii be· 
yanatmdan yukanya naklettigimiz kiSim· 
Ian ParisSoir' dan aynen terciime ettik. 

biitiin unsurlan arasmda samimi bir i,bir
ligi lazimd1r. 

Bundan evvelkl yazJ 31 maya tarlbll 
D\.i.'ll:hOml,.ltA ru.1rmu:.br_ 

- Hatay bir an evvel anavatana ilti
hak etmeli ve !U 250 bin ki1ilik kii<;ik ·k 
kiitle, mukadderahm 20 milyonluk bii • 
yiik kiitle ile birle§tirerek onun nimetle· 
rinden kayJds!z ve §artsJz mUstefid oln:~
hd!r. 

** 
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D ~YDUNUZMU? ~ t(ll p 0 RJA. ~ ~ (..__H_ol_an_da_· B_el~_ika~) LiMON CiCEKLERi 
Bu naszl yddznm? 

Y1ldmm hakkmda 
tiirlii tiirlii hikayeler 
anlatnlar. l§leyen sa
ate ~arp1p durdurdu
gu, duran saati i§let
tigi, iki ki1i arasma 

dii~iip birini oldiirdii
gii halde otekinin me 
sela miizmin roma

tizmasim iyi ettigi 
soylenir. Dogru mu

dur, degil midir? bu
rasim Allah bilir. Bu-

Futbol ma~lar1nda yeni Hasan Kolonyastnl" 

giin ayni y.Jdmmm 
bir ba§ka marifetini i§itiyoruz. Kopenhag
da biiyiik bir hrtma esnasmda Ulrik is
minde bir adamcagiz, hrtmamn manza
rasmi, ~akan §im§eklerin I§Iklanm seycet
mek i~in kaplsmm oniine ~·kml§. 

Bir miiddet seyretmi§. Fa kat bir arahk, 
tepesinde ~akan bir yildirun, kafasma isa
bet edip bacaklannda dola§arak yere ge~
rni§ ve Ulrik, korkudan serilmi§. 

Hadiseyi goren kom§ular, adamcagmn 

hayatm1 kaybettiginden emin, ko§U§ffiU§lar. 
Lakin, bir de bakmi§lar ki, sadece panta
lonunu kaybetmi§. 

)'udmm degil, pantalon hm•zd 

Mantar ziyafeti 
Pariste bir Arab 

ke§if ve icadlar! 
Futbol federasyonu, bu ~ok sevilen sporu teknik 
baktmdan yiikseltecegi yerde liizumsuz iflerle 

ugra,masa daha iyi etmif olJ.U" 
Her mevsim lik ve milli kiime ma~la- ciilerin, ne bileyinl, her tiirlii sporcula

nnda futbol federasyonunun yeni yeni nn da yapmas1m mecboo kllmak Ia -
ke~if ve icadlarda bulundugu ve bu zimd!r. 
yiizden en ~ok sevilen futboliin son se- Diinyamn hi~bir yerinde yap1lm•nn 
nelerde devamh bir sarsmh g~irdigi bir merasimi, futbolda yaphktan osnra, 
malumdur. diger sporlarda da biiyle bir usul icad 

Bizde futbol; diinyamn her yerinde ol- etmek miimkiin ve kabildir. 
dugu gibi bir bu~uk saat olarak kabul Futbol federasyonu boyle ~ocuk~a 
edilmi§, yirmi iki oyuncu, bir hakem ve §eylerle ugra§acagt yerde, futbol i§leri
iki yan hakemle idare edilmek suretile mize daha biiyiik bir h1z vermek ~are -
oynanmaktadir. Beynelmilel futbol ni- lerini bulmu§ olsa, daha faydah ~ah§IDI§ 
zam ve kavaidi esaslarma ayak uydur- olacakhr. 
mu§ olmamiza cagmen, meselii, bizde Ge~enlerde bir Frans1z gazetesi, on ay 
futboliin mevsimi yoktur. Senenin on iki zarfmda muhtelif milletlerin elli bey -
ayi futbol oynand1~ halde futbol fede- nelmilel rna~ yapm1~ oldugunu bir ista
rasyonunun bu miiddet zarfmda elle tu- t;stikle ne§Ietmi§ti. Bu liste i~inde milli 
tulur, giizle giiriiliir yegane faaliyeti, h- takimimiza tesadiif edememi§ olmak 
tanbul Ankara ve izmir tak1mlanni a- bize ~ok ac1 geldi. Binlerce lira sarfile 
Jakada~ eden ve diirt ay devam eden getiremiyecegimiz fngiliz milli taklm1, 
milli kiime ma~lanndan ibarett>r. Bu - daha g~enlerde Belgrada, ve oradan da 
nun haricinde grup birincilikleri nam1 Biikre§e kadar geldi. ingiliz milli tak1 -
altmda §Urada, burada hareket yap1l - mm1n bu seyahat plamndan ortaltg1 
makta ise de, bu hareketin faydah ta - haberdar etmi§tik. Hakem raporlan, fut
raflarm1 §iiyle bir iil~iiye Vl!Jtmak ken- bol talimatnameleri haztrlamakla me§· 
dileri i~in bile miimkiin degildir. gul olan federasyon, biiyle bir f1rsahn 

miihim bir kaza ge~ir- Halbuki bizim bildigimiz, futbol fe - memleket futbolii hesabma nekadar btt· 
mi§. Hayvanat bah~e derasyonu, senenin on iki ay1, ba§JDI ka- yiik bir hizmeti dokunacagm1 hes~b et-
sinde geziyormu§. As §Iyacak bir halde degildir. mege vakit bulup da, bu temasa b!r ~a-
lanlarm kafesi onii- Geceyi giindiize katJp ~ah§an futbol re bulamad!. 
ne gelmi1. Bir miid- federasyonu, bol bol talimatname yapar, Biikre§te !ngiliz takimJnm oyununu 
det bu yuhci hayvan hakem raporlarma nazaran oyunculan bile birinci simf oyunculanmJza seyret-
lara bakmi§. Son- tecziye eder, hatta yeni yeni ke§if v~ tirmek imkanlan bulunabi!irdi. 

ra civarda §oyle do- icadlar da bile bulunur. Yeni i§e ba§hyacak olan futbol fede -
Futbol federasyonunun son ke§ifle - rasyonumuzdan basmakahp hareketler-

la§IP bir avu~ man- rinden biri de taklmlarm halkl selam - den ziyade, faydah i~ beklemekte oldu
tar topladiktan sonra elini kafesten i~eri lamalan §eklidir. gumuzu siiylemege bilmem ki liizum 
uzatarak aslana ikram etmi§. Once miit- Diinyamn hi~bir yerinde, futbol fede- var m1? 
hi1 bir kiikreme olmu§. Arkasmdan act ac1 rasyonunun ke§fettigi §ekilde seyirci -
bir feryad. Bah~e hirbirine girmi§. Bir Jerin seliimlandigl giiriilmii~ degildir. 
telaj, bir ka~Ijma. Gardiyanlar ko§u§muj- Futboliin mucidi olan !ngilterede, lik 
lar, aslamn surahna ~ak1l, kum, filan ser- ma~larmda halk1 selamlamak diye bir 
perek, Arabm kolunu, lime lime bir hal- adet yoktur. iki taklm, saatinden be§ da
de, keskin di§lerden gii~ bela kurtarmlj· kika evvel sahaya ~1karak hirer kale ii-

niinde toplanarak §iit atmak suretile, 
lar. Ayagile lip!§ bp!§ geldigi hah~eden, pek az sonra yapacaklan biiyiik ekora 
kargatulumba hastaneye nakledilmi1 f1ka- kendilerini hazirlamaga ~ah§lrlarken 
rak buna bir nevi e§ofman, diyoruz. 0 ara-

A devletli, diyesim geldi. Aslanm man- da hakem, diidiik ~alarak tak1m kap -
tara basmtyacagtm ve hele mantar yut- tanlanm dave! eder, para at11Ir, kale -
m•yacagmt dii§iinemedin mi} Adam ml ler intihab edilip oyuna ba§larlar. Bit 
bu? Sen ona bakma. Haktan tut da man- bu~uk saatlik ma~1 miiteakib, talomlar, 

k d d.•. k F k 1 · geldikleri gibi sahaYJ terkederler. 
tara a ar yeme 1g1 yo tur. a at as an I§ i . d "h f tb 1 h k tl 
te boyle, adam yer. Kulagmda kiipe ol- ngiltere e mu •m u 0. ladre eB.7' 

rinden biri cKral kupaSI> fma I Jr. U· 
sun. 

Gemlik koylerinde bir kadm, 
bir miitecazivi yaralad1 

yiik Britanya !mparatorunun bizzat bu
lunmaga mecbur oldugu bu ma~ta ise, 
iki tak1m yanyana sahaya ~·kar, §eref 
tribiinii iiniinde kar§thkii dizilirler. Ta
klm kaptanlan vas1tasile oyuncular bi
rer hirer Krala takdim edilir, el!erini s•
kan Kral, sahadan aynl!rken hep bir a
g•zdan ii~ defa hora diye bagmhr; ha
kem paraYJ a tar. oyun ba§lar. 

Ma,tan sonra galib ve maglub taktm 

B. K. 
Besikta§ - Vefa 

Be§ikta~la Vefa aras1ndaki milli kii
me ma91, bugtin Taksim stadmda yap!la
cakhr. Likin puvan cetveli iizerinde bii
yiik degi§iklige sebebiyet verecek bu 
oyun, iki tak1m i~in de biiyiik bir ehem
miyeti haizdir. 

Bugiinkii ma~a saat be§ bu~ukta ba§
lanacakhr. 
Bir lngiliz takimi Kopenhag 

muhtelitini yendi 
!ngiltere ikinci Jik ~ampiyonlugunu 

kazanarak bu mevsim birinci like terfi 
etmi$ olan Blackburn tak1mt Kopenhag 
muhtelitile yaph~ ma~I 4 - 2 kazanmi§· 
hr. 

Blackburn tak1m1 ii9 sene evvel ikinci 
like dii~mii§ ve uzun ugrasmalardan 
sonra bu sene tekrar birnici like terfi 
etmi~tk. 

Blackburn tak1mmm Kral kupast 
maclarmda biiyiik bir ~hreti vardiT. 

Alh defa kupay1 kazanrni§ olmakla 
man1ftur. 

Gemlik (Hususi) - Umurbey kiiyiin
den Bay1rhnm Osman ve arkada~1 Kar
gacmm Mustafa, kiiylerindeki Ali kiZI 
Bahriyenin geceyans1 odasma girmi§ -
ler ve kad1nca~za taarruz etmek iste -
mi§lerdir. Yata~nda uyumakta alan 
Bahriye, yast1gmm altmdan ald1~ rii
velverle bunlan korkutmak istemi§ ve 
ilk defa havaya ate§ etmi~tir. Giizler• 
klzmi§ olan miitecavizlerin buna da e
hemmiyet vermedigini giiriince, lkinci 
ate§te Osmam ku!agmdan yaralami§ ve 
kur§un i~eride ka!ml§tLr. Su~ ortag1 
Mustafa, Miiddeiumumilik~e tevkif e
dilmi§, yarah da hastaneye giinderilmi§· 
tir. 

taraftarlanmn horalan altmda sahadan Nevyork 2 (a.a.) - Diin aksam Yan-
~lkrlar. kee stadvumda Leu Mova, 11 inci ra -

Nev:vorktaki boka maci 

._ ...• 
lngiliz hava kuvvetlerinde 
-.ah§mak iatiyen kadmlar 
Lo~dra 2 (a.a.) - lngi!iz hava kuv -

vetlerinde ~ah§mak istiyen kadmlarm 
miktan fevkalade artmaktad!r. Maymn 
ortasmdanberi a!tm1~ yedi§er kadmdan 
miirekkeb yeniden sekiz miifreze te§kil 
olunmu§tur. Daha da be§ bin kadm mii
racaat etmi~ bulunuyor. 

Seni arad1m. Bulamaymca agabeyimin 
yamna girdim. Seninle evlenecegimi soy
ledim. K1zdi. Benim yammda, Adadaki 
otele telefon etti. Ge~en ak~am kaldlgi
rn•z oday1 hamlaym1z, dedi. Ne yalan 
soyliyeyim, ilkonce inand1m; boyle srnin 
admla, kaldJgm•z odanm numarasile ote
le telefon ettigini goriince ... Deli gibi o
rad an f~rladJm. Bir de kendi goziimle go
reyim, dedim. Bir vapura atlad1m. Ada
ya githm. 

- Adaya m1 gittin?. 

- Evet. 0 otelde bir oda da ben tut-
tum. Beklemeye ba~ladJm. Ne sen gel
din, ne de Muhtar goriindii. Niye git
tik, diyorsun; niye yalan soyliiyorsun? .. 
Dur! .. Hepsi bu kadar da degil. Bir a
rab~ garsonu ~agird1m. Eline birka~ pa
ra llk!itJrdJm Iki gece evvel Muhtann 

kimi'nle geldigini sordum. Yalan degil
tnit. Beraher gelmi1siniz. 

0 tMJar ITII soyledi? 
- Onu da anlatacagim, 1imdi. Son-

Tak1mlann o da yalmz ma~tan evvel vundda Baer'i nakavt etmistir. Ma~, 15 
halk1 selamlamalan 1924 Paris ol,mpi- ravund olarak tertib ed;lmi§ti. 
yadmda me§hur Uruguay takirnl tara • Hakem, Baer, agzmdan yara!andigi 
fmdan yapilml§ltr. i~in mac• tatil etmi§tir. 

Uruguayl1lar, sahaya ko§a ko§a ge - ........................................................... . 
lerek evvelii §eref tribiinii iiniinde dizi
lip bagirdJlar, bilahare kar§I tarafa ko
§arak orada dizilip halkt selamlad!lar ki, 
bu hareketleri biiyiik bir sempati ka -
zanmalarma sebeb olmu§tl!Jl'. 

Bizim futbol federasyonunun son haf
talarda tatbik ettirmekte oldugu selam 
tarZl, hi~ kimseye ho§ giiriinmii§ degil
dir. Nitekim biitiin s1k1 emirlerine rag -
men, ma~tan sonra bu merasinlin yapi
Iamadigim giiriiy<>n.tz. 

Yok, halk1 mutlaka selamlamak la -
zrm ve zaruri ise, bundan sonra, ayni 
merasimi giire§~ilerin, atletlerin, yiizii-

ra, onu bJrakip ka~ml~sm. 0 gece Muh
tar, orada yalmz kalm!§. Niye ben de 
beraberdim, dedin? N e diye kendi ken

dine iftira ediyorsun?.. 
Mualla, gozya,lanm tutamad1. ~im

di arllk, biraz da sevincinden aghyordu. 
0 giin Muhtann, naSI! diizenle ::>raya 
getirdigini, vapuru naSI! ka~nd1klanm, 
sonra onu bnak!p naSI! karakola gittigini, 
bajka bir otelde kaldigmi, hepsini hirer 
hirer anlatll. 

Suad Nam•k da hem seviniyordu; 
hem de ofkeden, yerinde duramJYordu. 
Mualla hnaksa, hemen gidip Muhtan 
bulacak, ~ocukken naSI! sa~sa~a. ba,ba!a 
dogii§iirlerse, gene oyle onun bogazma 
sanlacakh. 

Gene k1z: 

- Bnak, diyordu; yapllgi kotiiliikle 
kalsm o ... N e oldu sanki, eline ne ge~
ti?.. Sen ban a inamyorsun ya, bizim i
~in o kadan elvermez mi?.. 

- Peki, bir daha yiiziinii bile gor-

Kazanl deldi diye .. 
Cuma isminde Karsh bir adam, Ba -

klrctlarda Seyfeddinden kazan almaga 
gitmi§, muayeneyl ~ok §iddetli yaparak 
birka~ kazamn dibini delmi§. Buna lu
zan kazanci da mii§teriyi tokatlaml§ 
Seyfeddinin, Cumaya tokat atmaktan 
Sultanahmed birinci sulh ceza mahke -
mesinde 25 lira para cezaSl iidemesine 
lakin muayenede §iddet giisterilerek 
nal! hasara ug.rahldi~dan, bu mikta
nn 16 lira 60 kuru§a indirilme&ine hiik -
medilmi§tir. 

mem. Y almz, sen de benim dedigimi 
yaparsan ... 

Soyle, ne istiyorsun?.. 
Niifus tezkereni ... Hemen 1imdi ... 
Ne yapacaksm ? .. 
Y arm he men Belediyeye gidece

giz de ondan... En klsa hir zaman i~in
de nikah k1ydnmak i~in ne yap1lacaksa 
yapsmlar. Haydi, 1imdi de annenin ya
nma gidelim. 

12-
Belma ile Haydar, i1te o giindenheri 

beraber ya§IyorlardJ. Haydara kalsa, he
men birka~ giin i~inde, lstanbuldan ~·
kip gidecekti; Belmayt da hera her gotii
recekti. Gene kadm, nedense istemiyor
du: 

- Hele biraz dur hakahm. 
Diye sanki bir bekledigi vard1. 
Hemen hi<; evde oturmuyorlard!. Sa-

hahleyin bir otomobile athyorlar: toz
dan, topraktan sakmmak i~inmi1 gibi, 
kenarlan geni§, siyah camh hirer gozliik 
tak1yorlar; yanlarma yiyecek, i~ecek do
lu bir de ~anta ahp yola ~Ikiyorlardi. 
Bugiin Alemdagma, ertesi giin bendlere, 
ba,ka bir giin Polonez koyiine gidiyorlar
d •. 

Geceleri de gene oyle pek kolay ta-

Bcl~ika - Hollanda KraliGesi Vil
helmin Briikselde Be!Gika Krait Leo
pold tarafmdan kar&tlamyor. 

Uludag -.amhklarma bir 
ha§ere ariz oldu 

Bursa (Hususi) - Uludag1 siisliyen 
milyonlarca zarif ~am agaclanna piiskiil 
§eklinde bir nebati parazit musallat ol
mu§tur. l}imdiye kadar baz1 mmtaka -
larda mevzii mahiyette kalan bu para -
zit!erin Uludagm diger mmtakalarm • 
daki ~amhklara da sirayet ettigi giirlil
mektedir. 

Benzerlne diinya 1tr1yatmda tesadUf edilemez. Slnlr
lere ve hastalara !!jilfa ve hayat verlr. Bu emsalslz 
kolonyaya Iapan ecnebller TUrklyeden limon ~h;ek
lerl, Hasan kolonyasa alarak Avrupaya hedlye go
tUrUyorlar. ~ipr, Fu)er, Bahar ~i~ekleri, LeyUik, Ya
semln ve yeni kokulu Losyon ve lavantalara vesair 
atrayat1 1srarla lsteylnlz. 
Deposu: Hasan Deposu, Slrkecl Llman ham altmda 

Birer gelin kadar giize ho~ giiriinen bu 
~amlardan sarkan piiskiiller tJpkl hirer 
istilaktit manzaras1 vermektedir. Bu 
nebat! parazitler!e miicadele edilerek 
dagda, bunun istilai bir §ekil almasma 
mani olmak lazund!r, 

Ayvabk Belediyes inden : 

............................................................ 

Ayvahk Sahil caddesinde Macaron deresi iizerine in~a edilecek olan 
• 1248 • lira bedeli ke~ifli betonarme kopriiniin in~aatJ 1 haziran 939 tarihin
den itibaren 20 giin miiddetle kapah zarf usulile miinakasaya konulmu&tur. 
Taliblerin ke~ifname ve ~artnail)eyi giirmek iizere Belediyemiz Fen ~ube
sine miiracaatleri ihin olunur. ( 3916) 

Bir diinya rokortmeni 
Amerikaya gidiyor 

Edirne Valiliginde n: 
Edirne vilayeti i~in Emil mara 4 bis ~ift par~ah kalbur makinesind.en 

8 aded mubayaa edilecektir. Talib olanlarm kar~Ihkl1 eksiltmiye i~tirak 
etmek iizere 26 haziran 939 pazartesi giinii Edirne Valiligine miiracaatleri 
ilan olunur. ( 3931 ) 

Liaan MiitehosslSl Prof. AN.JEL 

FRANSIZCA 
Dershanesi, Bah~ekap1 Tramvay yo
lunda Selamet han1. lhtisas•m•z: Mii
kaleme, Terciime, Tahrir usulii, 
"Tetebbu" a yard1m. Dersler miin
ferid veya mil~terektir. 

Konya asliye hukuk hakinlliginden: 
Konya Ahmedfaki mahallesinden 

Mustafa oglu Ahmed Giilkara tarafm -
Sidney Wooderson dan, Seydi§ehri kazas1mn Alaylar rna-

Bir mil (1609) metrelik mesafenin hallesinden Delihac1 Hasan k!Zl Fatma 

diinya riikordmeni maruf ingiliz atleti aleyhine, karlSl miiddeaaleyha evini 
Sidney Wooderson, aym on yedisinde terk ve fuh§U kendisine san'at ittiliaz 
miihim bir miisabaka yapmak iizere A- eylerni§ oldugundan bilmuhakeme bo -
merikaya gidecektir. §anmalarma karar verilmesi hakkmda 

Biiyiik Britanya imparatorlugu oyun- ikame eyledigi clava iizerine miiddea -
ian namile White City stadmda yap1lan aleyha mezbure nannna giinderilen da
son miisabakada bu maruf atlet, bir mil va arzuhali sureti, mezbu.renin giistert
iizerinde bir miisabaka yapm•itJr. iki len adreste olmadig1 ve mahalli ikameti 
sene evvel bu mesafeyi 4,6,4 dakikada me~hul oldugu me§Iuhatile tebligs;z o
ko§arak yeni biJr diinya riikoru tesis eden !arak geri ~evrildigi miiba§ir me§ruha
Wooderson, son miisabakada 4,7,4 da- tmdan anla§IImi§ ve davacmm talebile 
kikada k{)§arak kendisine aid olan diin- clava arzuhali suretinin ilanen tebligille 
ya riikoruna bir saniye yakla§mi§IIr. mahkemece karar verilmi§ oldugundan 

Amerikada yapacag1 miisabakada eski mezburenin i§bu ili'm tariliinden itiba -
diinya rekordmenlerinden Cemingham- .. . . 
Ia yan§acak alan Wooderson tam for _ ren on. g~.n l~mde esas davaya ceva_b 
miinde oldugunu soylemektedir. vermes1 luzumu ve cevab ve:medtgl 

Amerikada yap1lacak bu miihim mii- takdiide muhakemeye bakilacagi dava 
sabaka biiyiik bir all\ka ile beklenmek - arzuhali suretinin tebligi makamma ka-
tedir. im olmak iizere ilan olunur. 

mnm1yacak bir k1hga girip ya bir sine
maya, yahud da ha§ka bir eglence yeri
ne gittikleri oluyordu. Haydar, gozii pek 
bir gencdi. Hemen hi~ kim~den, hi, bir
§eyden ~ekinmiyordu. Belma da yava§ 
yava§ ondan geri kalmamaya ha§ladt. 
Bu korkulu, ka~amak gezintiler ona da 
bamba,ka bir beyecan veriyor, gittik~e 
daha tath goriiniiyordu. 

Birka~ kere Muhtara telefon etmi§ler, 
Belmay1 aramaya kalk1p da bir giiriiltii 
~·karmasm, diye ona da soylemijlerdi. 
0 zaten, hele §U son giinlerde biisbiitiin 
altiist olmu§IU. Kan51 ka~hktan sonra, 
Muallanm 1irketten ~1k1p gitmesi, kendi 
karde§inin de bu k1zla evlenmeye kalk
maSI, hepsi iistiiste gelmijti. Kendim bil
digi giindenheri bu kadar ezildigini, boy
le yenilip yJkJ!d,gmi hatulamJyordu. Bir 
masm1 bulsa onlarm hepsine, Belmaya 
da, Suad Nam1ga da, Haydara da, hat-' 
ta Muallaya bile yapm•yacagi kotiiliik 
yoktu. 

Giiniin birinde Belma: 
- Eve kadar gideyim de biraz ufak 

tefek alayim. 
Dedi. Haydar, bunu pek istemiyordu: 
- N e IStiyorsan hepsini alay1m. 

Hem ne yapacaksm, naSII olsa yakmda 

!stanbuldan gidecek degil miyiz; gittigi· 
miz yerlerde daha iyilerini ahrsm. 

Gene kadm, kendi bildiginden vaz ge~
medi. Bir giin, evine telefon etti. Rana
YI ~agud1. Ne istiyorsa, uzun uzun sayd1, 
doktii: 

- Hepsini hamla, dedi. Dursun. ben 
ya birisini gonderirim. Y ahud da gendim 
gelip ahnm. 

Ertesi giinii de, Muhtann §irkette bu
lunacai!J saati bekledi. Kendi evine gitti. 
Rananm hamlad1klanm bir ~antaya koy
du. Sanki uzak~a bir yere misafirlige gi
diyormu§ gibi evden ~Ikt1. Sonra, terzi
ye, berhere, hirka~ yere ugradt Epeyce 
ge'< kald1. 

Onun bu kadar gecikmesi, yava~ ya
va§ Haydan ku~kulandirmaya basladJ. 
Zaten, sabahleyin Belma sokaga ~Ikhk
tan sonra, onun arkasmdan Haydarla ar
kada,larmm arasmda hemen hemen hir 
giiriiltii kopacak gibi olmu§tU. Haydar, 
can sikmllsmdan yo! ~antalarmi hazuh
yordu. 'N as1l olsa bugiinlerde <;!hp git
meyi aklma koymu,tu. Kii~iik bir el ~an
tasi daha vard1. Elmas gibi, para gibi, 
ta§ImaSI kolay ne varsa hepsi onun i~in
de duruyordu. Bir arahk bu ~antay1 ara
di, hulamad!, 0 giin Muzafferle hera-

AsEPTtl 
Kilrkleri, elbiseleri, ~am&$Jrlan, 
hah.Ian ve saireyi tahrib eden 

G0VELERi 
kokiinden yok eder. 

Yemek salonuna, yatak odasma, 
banyo ->dasma, mutfai(a, aptesa

nelere koyaeak olursamz 

SiNEK, SiVRiSiNEK 
Ve biitiin ha~arah uzakla~tJrdJjh 
g-ibi fena kokularr da izale eder. 
Sari hastahklar mikroblarmt tas1• 
yan hasarattan korunmak i~in evi. 
nize, apa.rhmaniniZm i~ine bir veya 
birka~ 

tableti asmak kafidir. 
Eczanelerde ve biiyiik bakkaliye 

magazalarmda sahh.r. 

Deposu: $ark ispen~iyari Labora

~- tuan T. A. $. - istanbul -I 
ber iki arkada1' daha gelmi§ti. So~ra 0-
tekiler gitmi§ler, Muzaffer orada kalm•r 
II. Haydar, on dan ku~kuland1: 

- Beni de mi .,arpmaya kalklllar? .. 
Diye sinirlendi. Muzafferi ~agirdi. Sor

du, 0 da bunu bir oyun sand!. T uhaf tu• 
hal Haydara bak1yordu. Daha sonra, biis
biitiin ~eki§meye ba~ladilar. 

Muzaffer: 

- Sen bizden §iiphelenecegine, diyor· 
du, bu i1i o kibar hammefendiye sor. 

Haydar, ilkonce Belmaya toz kondur
mak istemiyordu. En sonunda onun i,i
ne de bir korku girdi. 

Ak1am olmu§tu. Belma, hala gorii
niirde yoktu. 

- Olur §ey degil, diyordu. Boylesi 

hi~ ba§Ima gelmemi§ti ! .. Ben ki kadm
lara hi~ aldumazchm. Ne zaman elimi 
uzatsam, hengisinin oniine ii~ bes par~a 
Ia§ serpecek olsam, i~lerinden en begen· 
digimi ~ekip ahyordum. Oyle ahsmJ~
tlm. N as1l oldu da bun a bu kadar kap.I
dJm. N aS! I oldu da onu herkesten ba5ka, 
biitiin kadmlardan iistiin sand1m. Ka<; 
giindiir, sanki ya~am1yorum, bir riiya go
riiyorum. 

fArkas• var] 



3 Haziran 1939 CUMHURlYET 'I' 

Guy de Maupassant'In 
oliimiine sebeb olan kadin 

Yeni baremler BULGARISTAN MEKTUB.C.ARI 

Bulgaristan1n ihrac ettigi 
sebze ve ya§ meyvalar 

Methur Frans1z edibinin ~11-
gmca sevdigi kadmm hiivi
yeti, bir tesadiif neticesinde 

anla§Ilmi§tlr. 

~·----------------
FranSiz edibi Guy de Maupa•sant'm 

iizerinde biiyiik ve derin bir te•ir yapan, 
hatta belki de oliimiinii tesri eden gri el
biseli me~hul kadmm hakiki hiiviyetini 
meydana ~Ikarmak i~in pek ~ok ugrajan
lar olmu~. fakat buna imkan bulunam~
ffii§h. Maupassant'la arumda delice bir 
a1k maceraSI ge~en bu kadmm kim oldu
gu bir tesadiif neticesinde anla§dmijhr. 

1880 senesi, Pari• •an' at ve edebiyat 
mehafilinde Gisule d'Estoc isimli bir ka
dm peyda olmujtu. 0 muhitte yiiksek ~ir 
mevki i§gal eden bu kadm, m~teadd1d 
romanlar ve san' at tetkik eserlen nejret
mi§, parlak muvaffakiyetler kaz~nr~lljh. 
Her sene, resim ve heykel serg1lennde, 
nazan dikkate ~arpan muvaffakiyctli l>•y
keller te1hir eder, gazetelerin tenkid s~
tunlarmda, eserlerinden takdirle bahsedi
lirdi. 

Gisele d'Estoc, edib ve heykeltra§ ola
rak san'at aleminde kazand1g1 1ohrete, 
spor .ahasmda da eskrim iist.~di Yio
geant'm 1akirdi s1fatile e~d_e e.th~I ":'.uvaf
fakiyetleri ilave ederek Ikmci b1r _ §oh:_ete 
ula§mijh. Emma Rocer'le yaphg1 duel
lo me.hurdur. 

Gu~ de Maupassant'la Gisel.~'i.n, ta
ni§malan, gene kadmm te.~~bbuSI!e ol
mujtur. Romancmm eserlenm. okuduk· 
tan sonra kendi.ini tammayi §Iddetle ar
zu eden Gisele d'Estoc, bir mektub ya
zarak randevu istemi§ti. Kadm okuyucu
lara cevab vermemeyi prensip edinen 
Maupassant, bu mektubun iislubunu ~ok 

1ayam dikkat buldugu i~in cevabSIZ bi
rakmadi. 0 tarihten itibaren, bu kadl~
la teati ettigi mektublar, denilebilir k1, 
Maupassant'm biitiin hayahnda yazd1g1 
mektublarm en giizelleridir. 

Gisele'in, randevu istiyen ilk mektu
buna verdigi cevab §U idi: 

«Madam, 

Eger, dostlanm hesabma benimle ~~ay 
eden bir muzib degil de hakikat:n mu~e
cessis bir kadmsamz, ne zaman lStersentz, 
nerede isterseniz, nasi! isters~iz ve arzu 
edeceginiz •erait dahilinde si~e goriinme
ye amade oldugumu arze?enm. 

Hi~ jiiphe yok biiyiik b1r sukut~ ?•~a
le ugnyacaksmiZ. Bu bak1mdan, Ikimize 

de acmiT Mademki bir 1air anyorsunuz, 
· r ·d miisaade buyurun da sukutu haya .. m .11 .-

detini biraz tahfif edeyim ve kendimi b~
raz yereyim. <;ehreden yana giizel degi
Iim ve kadmlann hojuna giden tavulanm 

yok. k"ll' 
Zarafetten hatta tuvaletten u Iyen 

mahrumum ve esvablanmm bi~imi beni 
kat'iyyen alakadar etmez. Hamal ve ka
sab ~ITagma yakt§an biitiin §Ikhg1m, ya
zm, kollarlmi gi:istermek i~in ka}'lk~I kt
yafetile Sen nehri kenarmd~. ge7~ekten 
il:iarettir. Pek bayagi 1ey deg1l m 1} 

Bir yabanci kadma boyle. 1ev. ~azlhr 
m 1? <;iinkii siz, !U and a, bemm 1~10 • 1•· 
irlerin tahayyii\ ettigi bir yabanclSmiz! 

Fa kat ince ruhlu degilim. A}'1 hayah 
ya11yan basit bir adam1m. Maamafi~. 
madam, bu ay1y1 gormeyi hala ar.z~ edi
yorsamz, o, sizin sesi~i~i i~itince .... mm~.e~ 
~Ikacagmi ve iradelenmze ba1 1gecegm1 
vadeder.» 

Gisele, biiyiik bir merak ve sab!TSIZ
hkla bekledigi bu mektubu almca cam 
51ki!mijh. Once, romanc1ya bir mektub 
daha yazarak, sert ve ac1 birka~ sozle on
dan oc almak istedi. F akat, boyle hare
ket ederse, mutlaka tam1mak istedigi 
Maupassant'I elden ka~lrmlj, bekledigi 
macera}'1 ,daha ba§lamadan akim biTak
rni! olacakb. Birhayli dii1iindiikten ve 
birhayli miisvedde yaz1p YITttiktan son
ra, nihayet ikinci mektubunda, Maupas
sant hakkmda miitemmim tafsilat istedi. 

M aupassant'm bu mektuba verdigi ce
vab. Gi<ele'in bir ba,ka mektubuna yo] 

Maupassant 

[Ba§tarajo 1 lncl sahlfede] 

ler halinde te§ekkiil ettiklerinden idare
lerini tanzimde serbe•t kalmi§lar, bu se
bebden herbirinin memurlan hakmda ka
bul ettigi intisab, terfi ve maa1 ol~iileri a

rasmda farklar husule gelmi1 ve bu farkm 
devlet memurlan ayhklanna nispetle daha 

cazib olu§u, k1ymetli elemanlann devlet 
hizmetlerinden bu miiesseselere muhacere
tini ve devletin bu elemanlardan mahru
miyetini mucib olmu§tur. Ger~i bu miies
seseleri bidayeten iyi bir 1ekilde kura

rak inki§aflan i~in kendi biinyelerinin i
cablanna gore, harekette serbest buak
mak dogru olmu§sa da halen bunlann i§

.lemeye ba,lami§ bulunmaSI ve memurlan~ 
da devlet memurlan gibi bir bareme ta.bt 
tutulmaSI terfi ve intisab 1artlanmn bir e

sasa baglanarak goriilmekte clan intizam
Sizhga nihayet verilmesi liizumlu goriil
miijtiir. Hiikumetirnizce, bu miila~~za !le 
hamlanan layiha, enciimence esas thl:)anle 

kabul edilmekle beraber, maddeleri hirer 
• hirer tetkik edilmi1 ve yeniden tanzim oa~mlj, romanc1 ona da ceva? .vermi~, m-

hayet, birbirlerinin portrelwm, teah et- lunmujtur. Layihanm hiikumet~e teklif e
tikleri gitgide daha ate,Ii mektublarla ~- dilen ikinci maddesi bu miiesseseler me
deta ezberliyen bu iki san'atkar, giiniin b1- murlann1n ayhk aSillarile tutarlanm gos
rinde kar11 karjiya gelmi§lerdi. termekte ve devlet baremine nazaran ara-

Gisele, tayin edilen ••atte, romancmm daki fark, maa1 aSillannm daima dortle 
evine geldigi zaman kapiYJ bizzat Mau- darbedilmek suretile ayhk tutarlar1mn he

passant a~h. Heyecan i~inde i.di. !Ik gO- sab edilmi1 olmasmdan ibarettir. Bu tarz
ziine ~arpan !•Y gene kadmm mce ve za- da bir hesabla devlet memurlan, maa§ tu
rif siliieti oldu. Dikkatli bakinca, yiizii- tarlarile bu miiesseselerde ~ah§acaklarm 
niin, hemen tamamen bir pe~e ile ortiilii maa§ tutarlan arasmda ve bu miie,ese 
oldugunu farketmi~ti. Bu ortiilii yiizde memurlanmn Iehine, olmak iizere ehem

goriilebilen, yalmz, bir ~ift ye1il gozdii. miyetli bir fark arzetmektedir ki, enciimen, 
Guy de Maupassant, pek ~ok kadm bu halin teminine ~ahjilan masarif ve te

tammi§ ve pek ~ok kadm tarafmdan se- vaziinii ihlal eder mahiyette gordiigiinden 
vilmi1 olmasma ragmen, yaln~z g.ozlerini maa§ tutarlannm her iki Simf i~in ayni ol
gorebildigi bu kadm kada~ ~·z~b. b~r. ':'ah- maSim miinasib gormii§tiir. Enciimen, tek

lukla kaqilajmadigmi 1~10 1~10 Ihrafa lif olunan 13 dereceye ilaveten bir 14 iin
mecbur oluyordu. Ye bu iki san'atkar, cii derece daha ihdas etmi1tir. Hiikfunet 
o anda ba,hyan biiyiik bir a1kla sevij· ]ayihaSinm ii~iincii maddesi, miiesseselerin 
tiler. Guy de Maupassant, kah kendi e- umum miidiir, umum miidiir muavini ve 

vinde kah Gisele'in evinde bulujtuklan idare meclisi reisi ve azalan gibi yiisek 
zam.'n. daima, sevdigi kadmm kendisi- mevkilerinde bulunan §ahiSlara verilecek 
ne ilk goriindiigii giinkii yiizii pe~eli ki- iicretin bu kanundaki takyidata tabi tu
yafetile ~Ikmasmi istiyor, bundan marazi tulmaSI esas1m vazeylemi)tir. Ancak, mii

bir zevk duyuyordu. esseselerin mahiyeti, ehemmiyeti ve sayt-
Epey uzun siiren bu a§k maceraSI es~ Ian vazifeler arasmdaki miinasebet, ve de

naomda, Maupassant, ba,Iadigt cserlen receler nazan itibara ahnmak ve baz1 tah
ihmal edecek, yazmak istediklerine ba1· didlere, tabi tutulmak suretile enciimence 

hyamiyacak derecede 1iddetli bir ihtira~- hiikiim degi§tirilmi
1 

ve madde ona gore 
Ia Gisele' e baglanmi§h. Arama KorSI- vaziim1§ttr. Bu miies&eselere ilk giri§te ve
ka'ya, Cezayir' e, F as' a yaphgi seyahat- ~ilecek ayhklarda de viet bareminde kabul 
Jerde' gene kadma miitemadiyen mek- f'k d 'l · t' T fi "d edilen esa.a tev 1 e 1 ffil! 11. er mu -
tublar yaz1yor, hasret aciSml bu suretle detleri i~in kabul edilen 1artlar da devlet 

gidermeye ~ah§Iyordu. memurlannm aynidir. Ancak, bir terfi 

Nihayet, seyahatlerinden birinde miit- miiddeti i~inde 3 defa takdirname alan 
hi1 bir goz hastah~ma tutulup Parise av- memurlann o dereceye mahsus olmak ii
det ettigi zaman Gisele onu adeta tam- zere k1demine bir seneye kadar zam ya
yamamijh. Romanc1, o mada miithi1 bir pilmaSI kabul edilmi§tir. 

asabi buhran i~inde idi ve bu buhran son 7 nci dereceye kadar terfilerde lise ve 
derecesini bulmujtu. En emin, en sami- muadil mekteb mezunlarmm da ii~ senede 
mi dostlanndan §iiphe ediyor, onlann hu- bir terfi edecekleri esaSI kabul edilmi), fa
zurunu tahammiilfersa buluyordu. Sev- kat bu hakkm devlet memuriyetine nakil
digi kadma kar§I da biiyiik bir lakaydi de miikteseb bir hak tetkil etmiyecegi 
duymaya ba§lamijii. Bu tarih, Guy de hiikmii konulmu§tur. Hiikumetin teklifinde 
Maupassant'm, rasgelen al~yhine d~;·I~r maa§h bir memurun bu miiesseselere iki 
ikame ettigi devredir. Bizzat GJSele 1' derece ve iicretlerin bir yukan derece ile 
kendisine imzaSiz mektublar yol~amak ve ge~meleri kabul edilmi1 ise de enciimen, 
bu i1e ba1kalanm alet etmekle Itham et- maa§h memurlann bu miiesseselere ancak 

mi1ti. bir yukan derece ile ve iicretlilerin de ken-
Giiniin birinde, bu halden usanan Gi- di derecelerile ge~ebilecelerini tespit et-

sele, ondan aynlmaya mecbur oldu. mi§tir. Bundan ba,ka enciimen, bu miiesse-
F a kat, edebiyat tarihinin biiyiik •1k- selerin birinden digerine veya devlet te§

larmdan biri olan bu maceranm izleri, kilallna bir memur naklinin o memuru !a
gene kadmm kalbinden, oliinciye kadar yine salahiyetli olan makanlln miisaa?e•!
silinmemi§ti. 44 ya§Inda oldugu halde le olabilecegi yolunda layihaya yeru bir 
Nis'te oldiigiin zaman, kalbinde hala 

hiikiim ila ve etmi§tir. 
Guy de Maupassant'm genclik ~agmm Hiikumetin layihasmda bazi memuri-
hayali ya§Iyordu. 1 · 
,,,,................... ..................................... yetler i~in makam tahsisah verilebi mest 

Cinci hamnda ... 
Tahtakalede Cinci hanmda oturan Pa· 

kize, Zehra ve Mehihat admdaki kadm
lar bir mesele yiizUnden kavgaya tutu§
mu~lardtr. Eline bk sopa ge~iren Paki
ze, Melahati ve Zehrayt hafif surette 
ba~larmdan yarlami§hr. Melahatin ko
cast Ali, kavgayt duyunca ko§arak gcl
mi§, kartsmt ba§tndan yaralt bir halde 
giiriince, gene sopa ile Pakizeyi ba~mdan 
ve ayagmdan yarahyarak ka~mt§hr. 

lr A · k d•.k•.Id.. 'J Bir koye tah.ir _ 
~------------~---------~~~------

e•aSI vard1. T atbikatta goriilen bir~ok mah 
z~rlanndan dolayt devlet memuriyetleri 

i~in kaldmlmi§ olan bu sistemin bu miies
seselerde tatbikma cevaz verilmesini Biit~e 
enciimeni, maslahata uygun bulmaffil§hr. 

Ancak kendilerine ayhklanndan ba1ka 
birj<y verilmesi zaruri olan muayyen m~
muriyetler i~in miinasib bir tazminat vcn
lecegi esaSI kabul edilmi1, fakat bunun a
zami haddi de layihada tespit olunmu§tur. 
Layihamn son aldtih 1ekle gore, a§ag1da 
yaz1h miiessese memurlan, bu kanunun 
hiikiimlerine tabi olacakt1r: 

Karacabey (Hususi) - Karacabeyin Seyran koyiine Ebedi .Sef Ata. 
ti.irki.in bir bUsti.i dikilmi~, bi.itiin kiiyliilerin i~tirakile bir me.:as~.m )'B~~l
m1~!Ir. Gonderdigim resim, Atati.irk bi.isti.i oni.inde toplanan koylulen gos
termcldedir. 

A - Sermayesinin tamam1 devlet ta
rafmdan verilmek suretile kurulan ikusa
di tejekkiillerin te§kilatile idare ve miir~
kabeleri hakkmdaki 3460 say1h kanun hu

kiimlerine tabi tejekkiiller ve miiesseseler, 
B) - Hususi kanunlarla kurulan ban
kaJar, ve tejekkiillerle hususi surette te-

1ekkiil eden ve tediye edilmi1 sermayesi 2 
milyon ve daha ziyade clan milli banka
lar, C) - Devlet~e veya miilhak vey~ 
hususi biit~eli idarelerce veya yukank1 
bendlerde yaz1h te1ekkiil ve bankalar ta

rafmdan sermayesinin yansmdan fazlasma 
i1tirak suretile kurulan tej<kkiillere ve bun

lann ayni nisbette i1tiraklerile viicud bulan 

kurumlar ve Ticaret ve Sanayi odalan ve 
borsalar. 
Yukar~ki madde hiikmiine giren bilu

mum miiesseseler memurlan i~in tayin e-

dilen derecelere atd aybk aSIIlarile tutan 
§U cetvelde gosterilmi1tir: 

Dcrece Ayl1k asl1 T ulan 

I 150 600 
2 125 500 
3 100 400 
4 90 300 
5 80 260 
6 70 210 
7 60 170 
8 50 140 

Muntazam bir te,kilata baglanan Bulgar ziraat
~ileri hiikumetin de yardtmile her sene milyon

larca levaya balig olan ihracat yap1yorlar 

9 40 120 Sofya (Hususi) - Bulgari•tanda j erince, tomales ve biber ihracati balliya-
10 35 100 zahire ihracat mlidiirliigii koyliiye ve caktJr. Bul~ar ziraat miistahsilleri ihra • 

85 mi.istah•ile ~ok faydah i1ler gormektedlf. ) cata elveri•h obrak ka~uklan dayam.~h 
II 

30 
75 Bir taraftan d11 p1yasalarda kolay mii1- sert tomales yeii§hnlmeSI hususunda zur• 

I 
2 ~~ 60 teri bulabilecek ~e1idli maddeler yeti~ti- ~ raa telkinatta bulunmu§lardiT. 1hrac edi· 13 

I 5 50 rilmesini te1vik ve himaye ederken, d1ger len btitiin maddeler kontrol komiSyonla-
14 . . . dd h" .. . .. taraftan da, koyli.iden do~rudan doi>;ru-

1 

nnm tetkikinden ge~mekte oldui>;u i~in 
Ancak bmnc1 rna e umune g~ren mu h' .. h 'II 'h d'l . k dd I · 

' . b" I · h · 1 · ya yiiksek fiatlarla satm ald1g1 za ne ve musta Sl er 1 rae e 1 ece rna e enn en 
esseseler kendi unye enmn usuSiyet enne . d . k d ' l'I ' . . 'I . • . .. d k d' " d 

k d · bl .. 14 .. .. de e- y1yecek rna delenm en 1 e 1 e yaoanc1 1y1 enm se~1p gon erme te "· .,.uraSI a 
veya a ro Ica anna gore uncu r k' h dd . h . .. d 'I' . 

- d 1 'hd d b'l' 1 0 devletlere satmakta ve bu suretle miira- var, 1 er rna enm ance gon en i!l 
ceden a§agi erece er 1 as e e 1" er. d h'ld k' · 'hl·k· k d' 

I b I _ bahaya meydan vermemektedir. Son se- a 1 e 1 "h a ata zarar verme te Ir, derecelere memur a mmas1 ve un ar ara . . . . . . . . . . 
d f. kl' bu kanunun hiikiimlerine neler zarfmda pamuk ek1m1m ~ok le!vik Her maddenm tyiSt hance g1tmekte, da-

sm a ter 
1 

1• 
1 

d ·h 'd" ! ... .. B I ·· h ld k .. "I · k I k d tabi olmJYacaktiT. Layihaya bagh muvak- , e en 1 racat mu ur ~gu u .gadr sana11~,m~ 1 e otu en a ma ta "· 

k adde e ore, halen miistahdem ola:1- 1 de kullanilan pamugun yuz e e "'m Y Of iiziim ihracat.na haz~rl1k 
at m y g B I k .. I.. .. .. 11 B I k d 

I ann iicretleri tahsil derecelerine ve bu ka- u gar oy ~sunun e I e, u gar topra · · Y •1 iiziim e bu ihrac maddeleri ara-
nuna tabi miiesseselerle umumi, miilhak l~nndan Iemme b~~lami!IIr. 1930 sene - smdadlf. Bir~ok firmalar daha 11mdi • 
ve hususi biit~esi devlet dairelerinde ve smde Bulgamtanaa 54,620 dekar pa - den iiziim miistahSIIlenne ve bagcilara 
bunlardan ba§ka bankalar ve tabrikalar muk ekilmi1 ve 2.790,000 kilo pamuk a- para ikraz ederek iiziimleri ihrac etmek 
gibi mali ve smai miiesseselerde iicret ve- hnm1•ken, 1934 senesinde . 194,826 de- iizere _angaje etmektedir. Sofyada bir~ok 
ya maa§la ge~mi§, miidde~lerm m.ecmu- kar ek1lerek. 13,099,000 k1~o pamuk .~•- iiziim ihracat firmalan te§ekkiil etmi

1
tir. 

una ve bu kanunun be§IDCI maddesme ve hhsal ediim11 ve 1938 senesmde bu ~~~- Gene hiikumetin kontrolu altmda ge<;en 
iik.ek mekteb mezunlan i~in iki, diger- tar 549,409 dekar ve 23,782,000 kilo- sene 12,000 vagon ya1 iiziim ihrac edil

reri i~in ii~ senede bir terfi. esasma gore ya yiikselmi1tir. 1939 senesinde ise ge. - mi1tir. Bu seneki bereketin daha bol ola
tespit edilecektir. ~u kadar k1, bunlar me- <,;en senekinden daha fazla pamuk ebl- ca~1 tahmin edilmektedir. Sogan, palates 
yanmda bu kanunun ne1ri tarihinde miis- mi~tir ve oniimiizdek1 sene Bulgar sana- istihsalati da ~ok terakki etmektedir. So
tahdem olanlardan hizmet miiddetleri ii~ yiinin yiizde altm1~ pamuk Ihllyaci da - ya fasulyesi de Bulgaristanda fazla mik
•eneye kadar olanlann bir, 3 seneden faz- hilden temin olunacakllr. Pamuk yeti~ti- tarda yeti~tirilmege ba§lanmijbr. Bulgar 
I a olanlann iki yukan dereceye ge~irilme- rilmesinin bu derece siir' a tie ilerlemesi Ziraat ezareti soya fasulyesinden ~1ka
leri caizdir. Layihaya gore, kanunda ne1- devletin miidahalesi sayesinde olmu§tur. nlan yag ve bu yaii;dan yap1lan pasta ve 
ri tarihinden muteber olacak, ancak de- Zahire ihrac miidiirliii>;iiniin pamugu •air yiyecek maddelerile, soya tohumlan
recelere inhbak dolayl!ile yap1lacak zam miistahsilden yiiksek fiatle mubayaa et- m, naSI] ekilip yeti~tirildigini, hangi top
ve tenziller 1 eylul 1939 tarihinden ba1- me•i koylii iizerinde ~ok btiyiik te1vik raklarda yeti,ebilecegini ve diinyamn 
layacakur. Devlet memurlan ayhklannm kuvveti yaratmi§tlr. Bundan ba§ka, pa- hangi mmtakasmda ne miktarda yetiiti
tevhid ve teadiiliine dair kanun layihaSI da muk ekimi te~kilatlandmlmi§Ilr. Pamuk gini sergiler a~arak grafiklerle te~ir et
son 1eklini almijltr. tohumunu devlet tevzi etmekte olup en iyi mektedir. Bu sergilerde goriildiigiine go-

Hakimler ve muallimler dahil olmak ve iklime uygun tohumlar temin edilmek- re soyadan istihsal edilen yag kuk dort 
iizere maa1h devlet memurlan ayhklan- tedir. Bu tohumlardan yeti1ecek pamuk- tiirlii maddede kullanilabilmektedir. Ay
mn tevhid ve teadiiliine dair kanun lay1ha- lann Bulgar dokuma fabrikalanna uy - nca ben>ine kanjhnlarak yakilacak mad
omm son j<klinde de 15 derece kabul e- gun olmaSI da aynca 'dii§iiniilmii§tiir. Bu de olarak da kullamlabildigi 1~m bir 
dilmi1tir. Bu layihaya te§kilat kadrosuna suretle devletin inhi•an altma alman pa- harb aleti olarak da kabul edilmektedir. 
aid cedveller de baghdu. Asker! bareme muk istihsal, ithal ve ihrac1 Bulgaristani Soya fasulyesinin Bulgaristanda fazla 
aid layiha da aynca hamlanmi! ve heye- yiizde elli d11andan pamuk ithalinden miktarda yeti§tirilmesmi Almanlar te1vik 
ti umumiyeye sevkedilmi,tir. Riitbelere kurtarm11 ve Bulgar parasmtn harice etmi1tir. Bu rnaddeden ne miktarda ye
gore cetvelde I 3 derece vardu. Bun Ian gonderilmesinin k1smen oniine ge<,;ilmi1 - ti1irse yeti;sin Alman piyasalan derhal 
tafsilatile yazmi§hk. Milli Miidafaa ka- tir. mii1teri olmaktadu. 

ra ve deniz kl!ml muallimlerinin mevcud- Cilek ihracatr S ebz ecilik tq kilatr 
larile bunlann maa! derecelerini gostedren <;ilek, tomales, biber, sogan, uzum, Sebzecilik bir te§kilat altma ahnmi§-
yeni bir cetvel de hamlanml), buna aiT soya fasulyesi istihsal ve ihracma gelince, !Jr. Umum Bulgaristanda 250 bah~1van 
kanun layihaSI da enciimenden ge~erek ge~en yil ba1hca Almanya ve d11 mem- cemiyeti vardu. Bu cemiyetlerin ittihad 
Meclis ruznamesine almmi§hr. leketlere dort yiiz vagon ~ilek satilmiillr. ettigi Sofyada bir umumi merkezleri var-

Barem kanun layihalanmn Meclis he- <;ilek sah11 pe§m para ile yap1lmakta ol- dlf. Aynca bir de mecmualan ne§rolun
yeti umumiyesinde hararetli miizakerelere dugundan bu yiyecek maddesi Bulgar maktadu. 

mevzu olacag1 anla11hyor. miistahsillerinin eline d11 memleketlerden Ancihk da giinden giine terakki et -

Berlin miizakereleri 
[Bll§tarajo 1 Inc! sah.ljede] 

K1t' alarm ge~i1i. 2 sa at siirmii1tiir. 
Hitler'le Mare§al Goring, misafirlere 

refakat etmi1lerdir. 

Hitler, Prenses OJga'ya, Alman K I
ziiha~ ni,amni vermi1tir. 

Yugoslav Hariciye Nazm Markovi~ 
de diin ak§arn Mare1al Goring'e Yugos
lavyamn en biiyiik ni1am olan Kara Yor
gi ha~I ni1anm tevdi etmi§tir. 

Gazetelerin nefriyah 
Berlin, 2 (a.a.) - Alman matbuati, 

bilhassa Yugoslavya N aibi Prens Pol'iin 
Berlin ziyaretile mejgul olmaktadu. 

«Deutsche Allgemeine Zeitung» diyor 
ki: 

«FransiZ hegemonya siyaseti Yugoslav
yay! daha metbu bir devlet telakki ettigi 
malarda Almanya yeni biiyiik Balkan 
devletinin ehemmiyetini takdir ediyordu. 
«Balkanlar Balkanhlanndir» prensipini 
biz biitiin kalbimizle tamyoruz. Bu pren
sipe dayanarak harici siyasetini miistakil 
kilan, ekonomi•ini diizelten ve kom1ularile 
iyi ge~inen bir Balkan devleti tabiidir ki, 
i1tihar eder. hte Yugoslavya boyle bir 
vaziyette bulunuyor.» 

Son aylar i~inde Yugoslavya bu va
ziyetini tarsin i~in ~ok ~ah§h. Ve dogru 
gordiigii bir siyasi hath hareketi icab1 ve~
hile idame eyledi. Yugoslavya milleti, 
Prens Pol gibi bir 1efe malik olmakla if
tihar edebihr. Hiikumeti kiyaset ve sebat 
gosterdi. Yu2:oslavyanm bu siyasetini boz
mak i~in bir~ok le§ebbiislerde bulunulmuj, 
Yugoslavyamn ltalya ile hemhudud olu
§unun ve !talyamn Arnavudlugu ilhakmm 
bir tehlike te,kil eyledigi ileri siiriilmii§tiir. 
Fa kat, Bel grad 1iipheli garantiler bekle
memi§tir. Kumanda manivelaSI terkolun
mami§hr. Mihver devletlerile dogrudan 
dogruya yap1lan miizakereler ispat etmi1tir 
ki, bu, endi,eleri izale ve emniyet i1lerini 
kuvvetlendirmek i~in en iyi vaSltadiT. Di
ger baz1 hiikumetler bu usulii takib eyle
memi,Ierdir. Yugoslavya tehlikeli yo!dan 
ihtiraz eylemek suretile Balkanlara biiyiik 
bir hizmette bulunmu§tur. Kendilerine 
«sulh cephesi devletleri» adm1 veren mem: 
leketler hilafma olarak Yugoslavya kend1 
kararlanna hakim kalmi§hr .» 

para getirmektedir. Fidanlan F ransadan mektedir. Biitim memleket dahilinde 
getirilen biiyiik ~ilekler biZim 1stanbulda 70,000 anc1 vardlf. Bunlardan 20 bm1 
yedigimiz nefis kokulu ~ilekler derece - (Nektar) i•imli bir anc1hk te:: ilauna 
sinde lezzetli olmamakla beraber, yemc~- dahil organize edilmi§ profesyonel anci
ten sonra yemii olarak almak i~in en bi- lardir. Anc1hga yatmlan sermaye 350 
rinci bir gtdadlf. Renkleri <,;ok k1rm1Z1 - milyon leva olup umum memleket dihilin
d~r. Ve bilhassa tath yapmak i~in ~ok de Sofyadaki ( ektar) merkezine bagh 
enfe• ve giizel bir maddedir. Boyle iri 450 anc1hk cemiyeti faaliyettedir. Bu ce
~ilekler bizim memleketimizde heniiz ye- miyetlerin miistahsilleri mmtaka, mmtaka 
ti§tirilmemektedir. Bulgaristanda sulak dola1arak modern anc1hk hakkmda kon
arazisi olan her ren~ber, her esnaf kendi feranslar vermekte, sergiler a~makta ve 
yiyecegi i~in yanm, yahud bir dekar ~llek pratik ancihgi ogretmege ~·h,maktadu. 
yeti1tirmektedir. Sofyada yakm giinlere Bal ve balmumudan gelen varidat sene
kadar kilosu 30 levaya sahlan bu nefis de 50 milyon levad1r. 152,862 iptidai an 
yemi,, iki giindenberi birdenbire ucuzla-. kovam sepeti, 74,752 modern an sand1gt 
yarak kilom 8 - 10 levaya dii!llliijtiir. ' i~inde I 5 milyar an Bulgar meyva, ve 
Cilek mevsim mahsulii oldugu i~in Bul- bah~elerile, tarlalannda insan elinin go -
garistan)n bilhassa Filibe havalisinde ~ok remedigi vazifeyi gorerek nem hal ve 
miktarda ve be1 on giin i~inde olgunla§I- balmumu yapmakta ve hem de nebat, 
verdiii;inden birdenbire ucuzlay1p paha - hububat ve <;i~ckler iizerinde ~ah1arak 
hlanmaktad1r. Halbuki, hiikumet ~ilek taneleri fazlala§hrmaktadiT. Anc1hk ce -

mevsimi gelmeden once hususi vagonlar miyetlerinin kuliiblerinde §Oyle levhalar 
tedarik ederek ihracat.i!lerini organize et- aSihdu: 
mi1tir. Hergiin Sofya istasyonundan gar- «Bah<;elerinizde bol yemi1 yeti~mesini 
ba dogru yirmi, otuz vagon ~ilek vagonu istiyorsanJZ birer sepet an koyunuz.:o> 
ge~ip gitmektedir. <;ilegin ilk yeti•mege «An olmasayd1 diinya yiiziinde bir~ok 
ba1Iad1g1 gi.inler ihracat tayyarelerle ya- yiyecek maddeler bugiin mevcud olm1 -
piimaktaydi. yacakll.» 

Bir ay sonra ~ilek ihracah nihayete ** 

. ' 

Kannda _ ingiltere Kral ve Krali~esinin Kanaday1 ziyaretlerindall 
hahra : Mont Real'de Kral ve Kr li~enin ilk ziyaretleri ha!lrasi olarak 
ta~ dik.ilmi~tir. Merasimde Kral ve Krali,e de haz1r bulunmuslardtr, 

Di.r 
bir 



Beynelmllel ~ohret! halz bu diir· 
bilnlerln optlki evsa!I ve ltudretl 
dalma tl.'ltiln kalm.,tu. Bu diir· 
bilniln seneler zarfmda devamii 
surette kullantlmast evsafma ha· 
lei getlrmez. 4 - 18 de!a btlyiltme 
kabilly~tlnde 30 dan fazla modell 
mevcud olan bu diirbiinler lenni 
gozlilk ve optlkl il.let satan tlca. 
re thanelerde bulunur. 

SA GLIGINIZil 
KORUYUNUZ: 

En ho§ ve tabu meyva usare
Ierinden yaptlmt~tir. 

Taklid edilmesl kabil olmayan 
bir fen harikastdir. 
iNGiLtz KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU. !STANBUL -Yenl ~1kb. R. Fenmenln 

MODERN ORDUDA 

- ~·-~-- _ -
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Tayyare - Motorle§rne • Muhabere 
General Maurin'den terciime 

30 kuru, 
1stanbuldp her k.itabevinde 

Akba Kitabevi • Ankara 
Yar1m litrelik ,i,esi perakende 100 kuru,tur. 

SATICILARA VUZDE ON TENZiLAT VAPILIA. 
inbisar sati!J kamyonlarJndan, sati§l magaza ve depolarindan isteylniz. 

Mecmuasmm 3 iincii say:lsl ~1kti. 

En giizel hik~ye ve resimler 
36 sahife 10 kurll§. 

On kuru~luk bir posta pulu ile nii
mune say1S1 isteyiniz. 

Posta kutusu 17 Fatih - istanbul 

Satllak Kotra 
Kamilen 1ngU!z me§esinden mamru 
ve yardrmCl makineli KETCH. 42 
ton. tul 19, arz 4, su kesiml 2 metre. 
Omurga safras1 7 ton kur§un. Kama
ra 2. yatak 4. Biiyiik mahon salon. 

D1EZEL mak!nesi 26 beygir. Tam 
yelken 6. Sandal 1. 1stinyede (Le-

vend) kaptam Vasil'e miiracaat. 

Muhabere ve Miinakale Vekaleti 
istanbul Elektrik i~Ieri Umum Miidiirliigiinden : 

1 - Muhammen bedeli • 49950 • kirk il.okuz bin il.okuz yiiz elli lira 
tutan 28 aded muhtelif yagh transformatiir kapah zarf usulile satm ah
nacaktrr. 

2 - Muvakkat teminat • 3746,25 • ii~ bin yedi yiiz kirk altJ lira yirml 
be §kuru§tur. 

3 - Eksiltme 3/7/939 pazartesi giinii saat 15 te Metro han binasmm 
5 lnci k atmda toplanacak olan Arttuma, Eksiltme Komisyonunda yaptla
caktrr. 

4 - Bu i§e aid §artnameler lc!.are veznesinden 250 kuru§ mukabU!nde 
tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektublarltlUl §artnamedeki tarifat dairesinde haz1rlanarak 
saat 14 e kadar 7 inci kattaki Komisyon Katibligine imza mukabilinde ve-

rilmi§ bulunmasi lazrmd1r. ( 3742 

- Ne zahmet ediyorsunuz, camm! 
<;:ok lutufkarsm1z, te1ekkiir ederim. 

Dedikten sonra, derhal ilave etti: 
- Evime gelmez misin? 
T eklifinde bulundu. Gaspar: 
- Hayu, te1ekkiir ederim, ba1ka ye

re sOziim var. 
Dedi ve yiiriidii. Vestiyerden silindir 

§apkasile bastonunu ald1. Otomobili ka
pi oniinde bekliyordu. ~ofor, sordu: 

-14- - Ne tarafa emir buyuruluyor? 
Gaspar, azametli bir tavula' cevab ver

di: Madam, sizde sekiz var, diye ila- Nit;in unutmiyacakml§im? Bence 
ve etti. kumar ahlakSIZhkhr. 

Gaspar, oniine, on dordiincii bir fi1 yi- K asadar, ald1g1 cevahm inkisan haya· 
gml doldurmaktan korkmu§, ayaga kalk- lini, gayet soguk bir selamla ifade edebil
ml§h. Oniindeki fi1leri toplad1; Ameri- eli. F akat Gaspar, kasadara reva gordii
kah kadma bir reverans yaph ve biitiin gii red cevab1m herkese vermek niyetin
oyunculann based dolu nazarlan hltmda, de degildi. Kendisine ugur getiren kadma 
kasaya dogru yolland1. Oyuna ortak etti· donerek, kibar ve zarif bir tebessiimle: 
gi kadm, golge gibi pe§inden geliyordu. - Madmazel, dedi, sizin rehberligi-

Kasadar, fi,leri saydrktan sonra: niz ve nasihatleriniz sayesinde i1:mi yolu-
- Mosyo, dedi, yekun dort yiiz bin na koydum. Miisaade buyurursan1z, lu-

iki yiiz yirmi frank. tufHrhginlza §iiyle na~iz bir mukabele-
- 0 kadarc1k m1? de buluna}'lm. 

- Evet, efendim. 
- Neyse, verin bakahm. 
- Bah~i~i unutmazsm1z 

Mosyo? 
degil mi, 

Boyle diyemk, elindeki para deste· 
sinden onar bin frankhk iki kag1d t;Jkar
dl ve gene kadmm t;antasma koydu. Ka
chn: 

- Kazino do Pari'ye. 
¥¥1/< 

Temsil heniiz bitmi§ti. Her tarafta i
!lklar sondiiriilmii§tii ve biraz evvel, ay
dmhkJ.ar i~inde pml pml yanan biiyiik 
hoi, ~imdi zifiri karanhkh. 

Gaspar iki ayak merdiven 1<1kh, du
varda rovii artistlerinin fotograflanm a
ra§llrdl. Bulamaymca bir kibrit ~akt1. Bu 
hareketten ku1kulanan kap!Cl I<Ocuk Gas· 
par'm yamna yakla~arak sordu: 

Bir§ey mi kaybettiniz mosyo} 
- Hayu, gonliime bir eglence anyo

rum. 
<;:ocuk hit; 11ayret etmeden ~akmagm1 

yakll ve l§lgml artis! resimlerine dogru 

I Bulana mUkltat IT'' k" 
28/5/939 da c;ubuklu ile Pa§abah~e Ur tye 

arasmda niifus tezkeremle askerlik ter· 
Biiyiik Millet Meclisi 

his Mg,.d1rn1 kaybettim. Bulan istanbul 
2 nci ceza Mkim namzedi Altay Egesel 
adresine getirirse miikAfatland!nla -
caktir. 

Altay Egesel 

Sat1llk motosi klet 
c;ok az kullamlml§ be§ beygir 

kuvvetinde T. W. N. 'markalt bir 
motosiklet ehven fiatla sabltktu. 
Giirmek istiyenlerin Parmakkapt
da Liiks garajma miiracaatler!. 

yakla§hrd1: 
- Y1ldlzlarimizin resimlerine mi ba

kJYorsunuz mosyo? 
Gaspar, tasdik makaminda ba§lnl sal· 

lad1; ayni zamanda elini cebine sokarak 
bin frankhk bir banknot t;lkanp c;ocuga 
uzatt1. <;:ocugun agz1, hayretten bir kan§ 
at;lk kalmt§tl. Gaspar, banknotu t;ocugun 
eline slki§bmken: 

- Siiyle bakay1m oglum , dedi, bu 
artistlerin en giizeli .hangisidir? 

- Hangisi ho§unuza giderse. Bilm~m 
ki, san§m m1 seversiniz, esmer mi ? Z a
Ylftan m1 hazedersiniz, tombuldan m1? 
Mesela bana sorarsamz, ben bahketi de
nm. 

- lncesine bakma. En iyisi hangisi
dir, sen onu soyle. 

<;:ocuk, t;akmagm alevini, resimlerden 
birine dogru uzath: 

Kolet J evil'in resmi, m osyo, dedi. 
- Fen a degil. 
- Elbette, mosyo. T iyatromuzun 

ba1 yJidlZl. 
- Kendisini derhal gormek isterim. 
- lmkant yok, mosyo. 
Gaspar, cebi likhm ukhm dolu bir 

zengin azametile, cebinden bir binlik ka· 
g1d daha ~1karch ye kaptcl ~ocugun avcu· 

• 
lnsaat 

' 
Komisyonundan: 

1 - Ankarada Yeni§ehirde Devlet mahallesinde yeni yap!lacak olan 
Biiylik Millet Meclisi binasmm 30 may:ls 1939 tarihinde mukarrer olan ihale• 
giiniinde verilen teklif komisyonca lay1k hadde goriilmem~ oldugundan 
eksiltmenin yenic!.en yapilmasi takarriir etmi~tir. 

2 - !hale 26 haziran 1939 pazartesi giinii saat on be~te kapah zarf 
usulile Biiyiik Millet Meclisi !n~aat Komisyonu odasmda yap!lacaktir. 

3 - isteklilerin evvelce gazetelerle 14, 20 ve 27 nisan 1939, 4, 11, 19 
may1s 1939 tarihlerinde iH!n edilen ~artlara gore hareket etmeler! lazrmdrr. 

4 - 19 haziran 1939 pazartesi giinii oi(leye kadar mali ve fennl eh
liyet vesikalarm1 1n~aat Komisyonuna bir arzuhalle tevdi ederek eksiltmiye 
girebilmek i~in laz1m olan vesaiki almalan • 2093 • ( 3893 ). 

na slki§hrdl. Ayni zamanda §U tek keli- olan bu zat, ke~~isine bas ciddi, aguba1!i 
m elik emri verdi: tavularla Kolet m etrafmda dola!lyor, I< 

<;:abuk I . .. badet edercesine tazimkar, jestlerle, artis• 
Ben 1imdi icabma bakanm, mos- tin ufak tefek hizmetlerini yap1yordu. 

yo. 
- AI, karhmi da vereyim. 
- Emredersiniz mosyo lo diik. 

Gaspar fazla beklemedi. <;:ocugun 
kaybolmasile geri donmesi bir olrnu§tu. 
0 onde, Gaspar arkada, bir siirii koridor· 
dan get;erek artistlerin localarma kadar 
gittiler. 

Numara artistlerinin, hepsi hirer ran
devuya yeti§mek tela,ile, iti§e kak11a so
kak kap1sma dogru ko§tuklan dakika idi. 

K ap1c1 o;ocuk G aspar' a: 

- Bir saniye bekleyiniz mosyo lo 
diik, haber vereyim. 

D edikten sonra ortadan kayboldu. 
VII 

Miizik hol'iin i~yiizii 
K olet Jevil, her giinkii gibi, toplad1g1 

co§kun alkl§larm mestisi ic;inde locasma 
heniiz avdet etrni§, soyunmaya hazulam· 
yordu. Y anmda iki de erkek vard1. 

Bunlardan biri, artistin her gece ma
lum a.,llu Mosyo Diitye idi. Elli ya11n· 
da, iki dirhem bir t;ekirdek bir kuyumcu 

Oteki, kahn enseli, pehlivan yap1h, dat 

ahnh bir adamd1. Bu da, artistin §imdiki 
goniil avutucusu idi. lsmi Gregor, roes• 
legi serbest giire§ ve kal< muallimligi idi.. 

Bu iki erkek, birbirlerine fena fena ba• 
k1yorlar, giizel y1ld1Z1n mahremiyetins 
giri§lerini birbirinden k1skamyorlard1. 

K olet ]evil, ger1<ekten giizeldi. Fazla 
olarak hankulade giizel viicudii vard1. 
Tiilden bir kravat, bir miicevher, bir 1<i• 
c;ek, bir posta pulu bu viicudii giyimli 
gostermeye yetebilirdi. 

D iitye, kurnaz bir manevra ile bi~<imi· 
ne ~etirip artisti muazzam bir giil sepeti 

arkasma slkl§lirmaya muvaffak olmu1, 
yalvanp duruyordu: 

- Azizem, seninle ciddi surette go· 
rii1memiz laz1m. Zira, biliyorsun ki bu 
arhk bOyle devam edemez. 

K olet, magrur bir eda ile sordu: 

- D evam edemiyen nedir azizim} 

- Ne olacak, masraflann I lflas ede 
cegim. 

LArlca&~ var l 



3 Haziran 1939 8 

davas1 

Jd 
e 

0
se'J kl IDl .. ra~Jn ab§ an lgdm a a· aJdJJar. tJk miitaJea olarak deniJdi ki: dedi ki: tima) biinyemize daha uygun ve koy)ii muhakemesJ· du··n 

<;I 1. I e encumem maz. atasm an.so.n «- Koy, vatanm her tiirlii hizmetine <r-Bazl arkada•lar kad1nlar'1n da yo! m·u· kl 
f I f 1 I 1 d 1 kl ld 

, ~ocu arm1 kendi ocaklanndan uzakla1 
rEa ~~~ as1 ayn m1b1 o and Je k~lrle gec;k• 1. §ehirlerle birlikte ortakhr. $ehir mekteb- kellefiyetine i1tirakini istediler. Ben mah- hrm1yacak bir §ekle getirilecegini, mek-

·
ncumen raporun a§m a ve I. enn en- Jeri devlet biitresinden yaptld1g"1 halde zurlu go"ru"yorum. Gerc1' onlara her haklu 

d I I k I I 1
-k 1 • • teb kitablannda diger mekteblerdeki em-

1 ~a .•.1ma anru o ay a§tm.cl. a a a ann - 15 - 20 hanelik kaye «mektebioi ken din vermi•iz ·, bun a la"mkhrlar. Fakat kad 
d k I b h k di 

, J • m· saline gore, mevcud ucuzlugun bir kat 
an §U ran a a setme te 1 . yapacaksm» deniyor. Ki:iy mekteb!erinin !ann erkeklerde olm1yan baz1 m'u'stesna d h J h h l' a a veliler Lehine olarak indirilecegine 

. noniiniin ey e t de devlet bi.it~e•inden yaptlmaSJm dile- halleri vardtr ki, onlardan dolayt bu ver- clair Hasan Ali Yiicel tarafmdan vaki 
Ilk olarak Ba§vekaletle alakah dilekle· rim.» giye tabi tutulmamahdJrlar.>> olan beyanatla diger dileklerin bir kJSml· 

rin .. tetk_ik ve. ~iiz~keresin~ g~~ildi. . ln- lnegol oe Yenifehir Diger bir murahhas da vergi bakayasi- nm tetkik edilip imkan aranacagt veya 
onu §ehJdler abtd~SJle, E7kt1eh•: ~oseSJ ara· Murahhasm bu lemennisi 1iddetle a!- nm affi i1ine temas ederek bu affin gu· programa dahil olup maSJ geldik~e ya-
sm~a bulunan ~1yade Slperl~~mm bulun- kl§landi. lnegollii bir delege, lnegol ve niinde vergisini verenler iizerinde aksiila- p1lacag1 hakkmda verilen izahat, encii _ 
dugu ~~r~ ~1lh ~ef v~ ~eJStcu;nhur ls- Yeni§ehrin bilecige baglanmasmm dogru mel yaphgmt ve bu gibi vatanda§lara ce· mence kafi goriilmii§tii. 
mdekt InBon

1 
unun hdey

1
kellenmnk rekzd1 hakkm· olmadtgm1 ileri •iirdii. Koy katibleri za mahiyetinde oldugunu iddia etti. Ve Naira ve Maaril Vehilleri 

a i. i ecigio i egiru tel ik. e en encii- meselesi iizerinde gorii1iildii ve Dahiliye Maliye Vekilinin bir nizam1 i~timai ha-
memn rap~runda dem.yord~ ~: . Vakili F aik Oztrak kiirsiiye gelerek be- disesi olarak bu dilegi nazan dikkate al- Bir~ok hatiblor soz alarak bu tern en• 

M II t k I I h d kt tt b I d E 
" I d d' k' nilerle alakah dileklerde bulundular. 

«- 1 e m ma us a 1 1m yen 1 en yana a u un u. zcum e e 1 1: mas101 affin yalmz s1a1 hali miisaid som~ Ebedi ~ef Atatiirkiin Y .• anmda v.e «- Tam le§ekkiillii nahiyelerdeki olmlya~lra tahsisini temenni etti. N af1a Vekaletile alakah dileklerde 

b d b d I k T k II t I h
. I d b k 1 · demiryolu in•aatJ ve limanlar mevzuu 

~g~n. : . ~§lllliZ. a o a!a ~~ .. nu e I· memur arm na .ye er e ua 1 may1p VI- Muamele ve bugdayt koruma i1leri uze- ' ~~n tshk!.ah~.' t~m etml§ ve b~tun varh- layet kaza merke~!~rinde istihdam edil- rinde de konu§malar oldu. Kiitahya dele· iizerinde temenniler, rapora kaydedil -
g.'l~ bugunku m1!letleraras1 benhk ve ~e~e: diginden bahsoh,ndu. Buna vak1f de&iliz. gesi Hakkt, ~J~emleetimizde imal edilen mi§ti. Limanlar bahsinde §imdilik Kara
fm1 kazandnmJ .. '·· v .. e ya.'a.lml§. o!an M~ll~ Al.ikadar ola.c:aglli); mani olmaya Gah- bah ipliklerinin her tiirlii vergiden muaf denizin ,ark ve garbtnda olarak iki lima-
c:: f 1 t 1 II h II" • " 1 "I Y · h · B'l ._ nm dii•iiniildiig"ii, •arktakinin Trabzon -
.,;e . sme nonunun m1 1 tan 1 ve ml .' ,acagtm. nego ve em§e rm 1 ectge tutuldugu halde kilim ve beylik kilim tp· ' ' 

f I d k I b d b 
bag"lan a " · d k' b da, garbdakioin de ya Ereg"li veya ra-

§ere 1 gurur an naca o an u yer e Jr m •I mevzuu uzenn e ' eyanata liklerinin rnuaf olmamas1 vaziyetini zararh "' 
heykelinin kendisine kar§l milletin duy - gelin~e: Muhterem arkada§lanmm bu oldu"gu kadar da giiliinc buldu. talagzmda in&a edilecegi, Akdenizde de 

k ld 
• · "k · · m•vz I ·· · d b d h b Mersin veya 1skenderunda kurulacag"t, 

rna Ia o ugu rnmnet ve §U ran DJ§anesl c u ar uzerm e en en emen ceva Emltih Banha tna ge!;en emltik 
olarak dikilmesi dilegine candan hir istek· beklemediklerini zannederim. Bu baglan· F 'k K d •1 

8 

1. trii"k d bu rneyanda Arnasra mendereginin de 

l 
· k d · · k · · · I · t tk'k d T k'k d 81 ur og u, emva 1 me e en bitirileceg"i, kurultay h•ye" umu~:y-s1'n• 

e i§hra e en enciimemmtz, hii umehmt- rna I§ en e I mevzuu ur. et I e er k•'l I . 'I E l"k B k ~ " .... c • . k d • . • . . h k 1 'f ·•· . b va u e a IDml§ araz1 1 e m a an asma bildiriliyordu. 
zm ya ·m an vab alakasJm venlen 1~a at- ve anun arm tan ethgx meraSJme Ia i odenmiyen bore mukabili intikal etm 
tan anlayarak icab eden te§ebbiislenn fa- olarak yapanz. Koy derneklerinin koy l"k h kk d .. d• _1 

11 
Gerek Naf1a Vekili General Ali Fu-

.. . . . b"t I . .. . d .. k b l h' l ern a a m a, encurnen c yapuan gi:i- d' k M 'f V k'l' H • 
51

]aSJz tak1b
1 

hususunu tasvtb etmt§tlr.» u c;e en uzenn e mura a e sa a 1yet eri .. I . 1• 'k e~h·l a m ve gere aan e.,, asan Ali 
Kurultay alk

1
§larla bu dilegi teyid etti. olmadtgmdan bahsolundu. Saym arka- d~~~~ e~ml d~pora ayl 

1 
v 

1 
e ge~me- Yiicelin kendi Vekaletlerile alakalt di-

Bundan sonra, Evkaf Umum Miidiirlii- da~lar1m1n malul)'ludur ki, kay biit~eleri- lgH~kmso:t e T ker (ro m) en .. lekleri iizerindeki beyanatlan alh&larla 
•'] l"k 1 d'l kl 'ld' k' b 1 ni koyliiler · yapar, hesabt kat'ilerini der- 1 e '>' ru ' cumen kar§tlandt. Vakil ge~tiginden yarm saat 
gl e ada a 1 .'

1 
e · ere gec;k~ 1 11' · un ·~~ nekler hamlar. D•rn•klert'n kontrol •a· mazbatasmda yanh§hk olrnadlgml, Kurd· I 0 da toplanmak u"z c 1 'h I 

arasm a canu erm ve es 1 eser enn tamm, c c 'I .. 1 1 1 d h k k" bak d ere e seye m aye . . . . lahiyetleri vardlf. og unun mu a ea ann a u u 1 1m an verildi. 
arazl temlikme a1d temenmler de vard1. mesned goremedi"ini soyledi. Faik Kurd-

Beden Terbiyesi Gene! Direktiirliigii Koy katibleri •1 k ~ k k d Kurultay azalan Tiirhhufunda 
ile alakah dilekler de mevzuu bahsoldu. Katiblerin koylerde hizmetlerini iyi ifa :\u, :~ rar ceva verere ' ma sa lnl I· Ankara 2 (a.a.) - Turk Hava ku-

Beykoz, F atih ve Oskiidar i~in bu sene on etmedik1eri, bilaki• baz1 yerlerde koyii 1z· a H~ B (M . ) b rumu Ba§kanhgmm yaptJg1 davet iize • 
bin lira gonderilerek ufak bir yard1mda rar ettiklerinden bahsedildi. Bir defa her .. . et.. ayur amsa .' u m~~zu rine kurultay delege1erinden 150 ki1ilik 
bulunuldugu da zikrediliyordu. Devlet koyiin bir katib tutmaya mecburiyeti lz~nnde soz.dldd V~ ~u~~otunun rnuta· bir grup bu sabah oi!leye kadar Turk
~urast ile ve meteoroloii umum rniidiir· yoktur. Yalmz hiikumetin koy ihtiyar he- ea arm• teyi e ere e 

1 
•:.. ku&u tesisahm ve ~ah1malanm tetkik et• 

liigile alakah dilekler okundu Manisada 'yetlerinden istedigi §ey hesablarm mun- «- Borclu borcunu vermedlgmden rna mi§tir. Ilk olarak planer alamna gidil -
Salihlide bir istasyon a~1lmas;na clair di: tazam ve dogru olrnaSJdn. Hesab mun- h sahlmt§. Ucuz ol~u§ ... banka iizerinde mi§, burada Tiirkku§unun bu sene yeti§• 
legin yerine getirilecegi, meteoroloji u- taza~ ols~n, te§evvii§ii, kan11khg1, fOp- kalml§ .. · Banka bu muddet sonra aym tirmege ba~lad1g1 gene ogretmen namzed· 
mum miidiirii tarafmdan ifade olunmuj- helen muclb olmasm, kim tutarsa tutsun. mah ~ok pahahya satmt§l!r. Bu kadar bii Jeri para~iitle grup atlayi§J ve planiirlerle 
tu. Koy biitc;elerile koyliiye tahmi! edilen yiik farkla sah1 vak'alannda banka fazla akroba•i yapmt§lardu. Kurultay delege· 

Adliye Vehiiletine aid dilehler sal~·. mrzuu tir d~iiddettenberl hiikfi- alldlgln~ ke~disine k~r. kayddetmesin ;d ~~C· Jeri tayyarelerle ~ekilen iic planoriin yap· 
Bundan sonra Adliye Vekaletile ala- mehdl§ga etle te IT., l'Daf'i~!yey]e 'gdcl- uMnunl' esaVmah'gl~~~.rsm, • ."hn;yor:)) he ; hilt hava hi.inerlerini ve para§iitle atlaylj 

k 
1 

dil k! . k'k' 'ldi E .. mez en evve o mes u 1yeh uzer enn e a 1ye e t tmn mu tm zza a t hareketlerini SJk slk alkl§laml•lardJT. 
a 1 e enn tet 1 me ge~t . ncurnen- ta§JY k d 1 b h b k M I' V k T F d A· 1 ·· ld ' de Adliye VekT F thi Ok a huzurile an ar a &§ anm unu esa a at- a Jye e 1 1 ua gra 

1
' soz a 

1
' Ahrobast' u,.,••lart 

k l I ., ~ ~. 1 kl .Y ~m d Ad mt§lar, salmalan haddi makule irca icin Ve hatiblerin ileri siirdiigii noktalara hirer :.-y 

/nu~~ mu1. 0 an u 
1
1 e k en·'d· a~o k~l . laz1m olan tebligah yapm11lar. Vekalet hirer cevab verdi. Bu arada eski tekaiid Bundan sonra Etimes'uddaki motorlii 

~ye mas! ;.n~aatJ ~~ re t~ 1 \· ~·a ·~~n mes'uliyetini iizerime aldlktan sonra ben kanunile rniitekaidlere tah•is edilen mao§• tayyarecilik alaruna gidilmi,, bu mey
_er stne ta ~!Sal ~ 1. ~· ~~ gl 1 .108 1 - de arkada1lann tamim ve tebliglerini tav- !arm azhg1 meselesine ilk imkanda yap1l- danda Tiirkku§undan yeli§mi§ gene pi· 
~yac ~nm 1~ :numye~t r.ras~ e tenu~~ ~~- zih edecek tebligaUa bulundum. Bu se- mak iizere hiikiimel~e el konuldugunu, ynl lotlar dokuzlu bir filo u~u~u yapml§lar • 
l§mal taKo ugu ve mteMim . u sendle. 1 tabi- nenin dordiincii aymda yaptlan bir teb- vergisi bakkmdaki miitalealara gelince du. Bu sene Tiirkku§una alman gene og

mat a astamonu ~e am•~ a 1ye - ligde de bu ui~JW~Ilrl* ti)ylere t'ann~ Millteye aid flkra ~e mevzuu bahs e- retmen namzedleri heyecanla takib edi-
nalanmn yaptmlacagt da encumende Ifa· kadar miktarJ i•tenmi•t1'r dil · d 'd · h · 'd ld len akrobasi u~u1lan yapml§lardir. Bu a· 

d I 
' · m11•e e 1 are1 usus1yeye a\ o u· 

e o u?mu§tU. . . _ Bazt arkada§lar, ki:iy biit~elerine koy- gundan bu temennilere Dahiliye Vekili rada ii~ k1z ogretmen namzedi pek giizel 
A?l•~e~e da:r. dtlekler arasmd_~ . ce~a lii~erin . mecburi ve rhtiyari hizmetlerile tarafmdan cevab verilmesinin daha mu- bir filo u~u§u ve ba~ogretmen Bay an Sa-

evlen hakun taym1, kanunlarda degt§tkhk, alakaSJ olmtyan i1Ier irin tahsisat konul· f k I - b 11. .. 1 rt'n de hiha Gok~en de akrobasi figiirleri yap• 

hk 
. . . . ..• • . , va 1 o acagm1 eyan e 1 ve soz e e • l d "' 1 d ~a . erne. teSJSI ve. noter. taym1 .':'evz_..an dugunda~. bahsethler. Bunlarm online vamla: ml§ ar IT. ug eye ogru Tiirkku§unun 

uzenndekt temenmler D1lek encumem ra· gec;mek tc;m ~ok sarih tebligat yap1]m1•hr. Akkiipriideki atelye•ine gidilmi~ ve pia· 

T 
' «- Hayvan vergisinin kazanclan iize- 1 

porunda te•pit edilmi§li. atbik edilmedigini duyarsak aliikadar- nor erin seri halinde in§aSI ve motorlii 

I h k 
rinden ahnmast, temennisine gelince bazt 1 

Bo•anma i,leri ar ak mda liztm gelen muameleyi ifa- tayyare erin tamirah tetkik edilmi1tir. A-
• d d memloketlerde hakikaten hayvan vergiSJ 1 d T k 

Soz alan delegelerden biri hakimlerin a !ere diid edecek dej!iliz.» te ye en sonra iir ku~u mektebine gi-kaldmlml§, yerine zirai irad vergi•i ko- d') k d h 1 b 
mezuniyetleri meselesine temasla, mezuni- . . Sa. lma ifi 

1 
ere ers ane ve a oratuarlar goriil-

1 d h I 
Dahlhye V k I' 1 . . "k 11 f' nulmujlur ki arkada§untzm teklifleri de mii§, Hava kurumu ba•kam Erzurum 

yet erin adaletin tevziin e tea hiir ere se- e 1 1• •a rna J§l, mu e e I· bu vergiyi istihdaf etmektedir. Benim ka- ' 
bebiyet verdigini ileri si.irdii, kanunlanmt- yet i§i oldugundan kanunun iltizam ettiii;i naatimce de hedef budur. F akat memleke- meb'usu Siikrii Koc;ak Tiirkkujunun bii
zm Slk 

51
k degi,mesindeki mahzurlara i§a· adalet veya tayin ettigi hudud haricine ~i- tin her tarafmdan, mesela mezbahahr yiik bir h1zla inki1af etmekte olan mesa-

retten sonra, bo•anma 
1
• •ler

1
· u"z•rl'ndekt' k1lmasm.a mii•.•.maha e. d. il.emiyecegini i- ' isi hakkmda misafirlere malum at verrni§ , ' ~ hayvan borsalan, yoktur. Zirai irad ver- 1 · · · 

miitalealrml soyledi ve icra tatbikah iize· zah eth. Dahthye Vektlmm beyanah al- ve gene erunm u~maga le§vik hususunda . d a kt,Iandl gisinin tatbik zamam heniiz gelmemi§tir biitiin vatanda,lann c;ah§mak mecburiyet-
nn e durarak alacakh tarafm an hiikme B d. , . . • V · b k ff d b h d'l-un n M 1 V k"l t 1 1 ergJ a ayasmm a m an a se 1 lerini tebariiz ettirdikten oonra Tiirkku -
baglanan kararlara kar•1 borclann gayri a sonra a tye e a e 1 e a a· d' 0 d b h 1 · b' 
rnenkullerl·n

1
· kartrrnalart,na meydan verrnl·· ka. h dileklerin gorii§i.ilmesine ge~ildi. Bu " rta yer e mevzuu a so an yem If 1unda a~llmakta olan hava gedikli ha-

• d 1 kl ·1 telkin yoktur. Ne maksadla bu noktaya 1 1 · 1 · · 
Y

ecek tedb'rler llnmastnl 
1
•stedl' I e .. er ve~gl er iizerinde tekSsiif etmek- zn ama yuvasma gene enn yaz1 maSJ 1~10· 

1 a · d M h temas ettiklerini bilmiyorum. Son kanu- d k' h · · 1 '11 · 
A

,
1
] .. k l d b' hhas da te I 1. u tac ziirraa · arazi tev1.ii i~in e 1 e emmJyeh an atml§, m1 etm ve 

, an muza ere er e If mura t b l 1 . . . nun ihdast sebebi, arazi vergileri kay1d· p · · b' · 1 T 
bo•anma .. 

1 
..... d b'lh 'k' 

1 
fm •tan u, zmu, Kaysen, Kn§ehtr, Ko- artmm If esen o an iirkku1unun in· 

h
.k'. k gu~ udguob en l as~a b' I dara caeli, Konya, Manisa, Mara~ ve Sam- lannm pek eski olmaSJ ve dogru bulun- ki§aft i~in elbirlii!ile ~ah§mak vazifesini 
a 1m ar§JSID a O§anmayt tea e en se· d'l kl . d mamaSiydt ki, bu sebeble yeniden arazi h t ) k T kk b " 

b bl 
· .. I d'kl . h ld h"k' . k sunun 1 e en e bu arada enciimen ra· a u atara iir U§unun gene ir mu-

e en soy e 1 en a e a tmm arar- d 'k d'l' · tahrir edilmi~tir. Ve zaruri bir netice o- 1 b b h 

d h 
• k . . . d . . h porun a Zl re 1 .yordu. Muhtar ziirraa essese o masma ragmen ugiin ile ava 

a 1a SJ anaatme !Sima etme•mm usu- · .. · · · 1 • .. larak 935 sene•i sonuna kadar defterler- d · · k ]' b' h k 1 I t' d'"' .. l"kl . I araz1 tevw 111n1n esas 1 ve mah bunye- or usu 1~10 1ymet 1 n i tiyat uvvet o • 
e ~e /!h ~~ guc; u(Ken anl)athy. mize uygun bir surette halli i~in de bir de mevhum olmaktan ba&ka bir mahiyeti dugunu tebariiz ettirmi§tir. 

. a _a • balrgl ~caek la§ayadn ce- kanun !Syihasl haZJrlanmakta oldugu an- bulunmtyan bakayamn terkinine gidilmij- Ba,kanm bu s<izlerine C:anakkale mu-
mtyetm 1c~ anna gore, anun arm a te- latJlmakta idi. tir. Arazi tahriri i~i biiyiik meclisin ba- rahhast Halil Dilmac; arkada$lan namma 
kamiil ett1gi ve kaounlarda yaptlan tadil- Eski tekaiid kanununa g" 1 k .. d _ 1ard1g1 biiyiik mali i1lerden biri olarak cevab vererek havact genclerimizin kabi-

1 · b za tl · · · ld " · h ore e au e f h 1 k d d'l b'l' B d d'"' · enn u rure erm net1ces1 o ugunu tza dilmi§ ordu menoublannm terfihi hakkm- i ti ar a ay e 1 e I u. u e 1g1mm liyetlerini ve Hava kurumunun mesaisini 
etti. Bo1anma rneselesinde soz alan dele- daki dilek de enciimenin raporu d h . haricinde bir af veya telkine gidi - ogmiiJtiir. 
gelerce ile~i .'iirii~en sebebleri yersiz hul- yeti umumiyeye bildiriliyordu. n a e lirse arkada§ln dedigi mahzurlara ben ----------
dugunu, hak1mlerm kanunun sarih madd~- flk soz alan <;anakkale delegesi Ali, de i1tirak ederim. Vergi karnesinden bah- Hariciye Vekilimizin tekzibi 
Jenne dayanarak karar vermek mecbun- eski tekaiidlerl'n ac1k]1 vazt'yett'n1· •nlata· sedildi. Esasen kazanc ve hayvan vergi· 

kl b 1 

• Ankara 2 (a.a.) - Paris - Soir gazete· 
yetinde oldu anm eyan etti. era tatbi· rak: sinde tebliii usulii vard1r. Y alntz araZI slnde in!i§ar etm!~ olan bir yaztda Ha _ 
kat! hakkmdaki miitaleaya kat§! da ala- «- Bunlann y&§l bugiin altmi§l R~- ve binada tebliii; yaptlmtyor. C:iinkil ric!ye Vekilimize atfedilen beyanat, ha· 
~a~hnm hi.itiin haklar.~n:. elde edebilmesi mi1tir. Say1lan giin ge~tikc;e azalamakta- her sene delli1miyor. Karneler bastlr - kikate tevafuk etmiyen cihetleri ihtiva 
!<;In kanunlann1zda hukumler mevcud ol- dir. Vatana yaphklan hizmete mukabil IDI§hk. Pek ragbet gormedi. Yiiksek en· etmekte ve aykm bir ruh ve manada ter
dugunu, ihtiyati haciz gibi tedbirler de bu- oldiikleri zaman ailelerine buakacaklan ciimende de mevzuu bahsoldu. Yeniden tib edilmi§ bulunmakta oldugu cihetle 
lundugunu, fakat hakk1 i1kak1 yalmz bir ta bir tas ~orbay1 millet on1ardan esirge- ilan ediniz dediler. Radyo ile gazetelerle bu yazmm Hariciye Vekilimizin fikir ve 
rafl1 olamtyacagmdan, alacakh hesabma mez» dedi. ilan edildi. V atanda1lara almalanm hu miitalealarma uygun olmadtgmi bey a • 
borclulannm tasarruf haklanm selemesse· Diger bir murahhas da §U •ozleri soy- ve•ile ile de tavsiye ederim. Malsand1k- na Anadolu Ajanst mezundur. 
lam ihlale gidilemivecegini izah etti. Jedi: lannda mevcuddur.>> Giride iltica eden Yahudiler 

Adliye Vehilinin cevabt «- Yo! vergisi koylii ic;in aii;udn. Maliye Vekili, temas edilen diger Telaviv 2 (a.a.)- Danzigli 484 Yahu· 
Adliye Vekili F ethi Okyar da giiroii- N e yaptp yap1p tenzili cihetine 11idilme- noktalardaki miltalealarml soyledikten ve di muhaciri Giride iltica etme~e mecbur 

ye geldi. 1Ieri siiriilen bUtiin miitalealara lidir. Bu tenzile mukabil. ;, sahibi bayan· Emlak Bankasmdan bore alanlarm gay- kalmt§iBrdlr. Bunlar Filistin sahi!lerin-· 
kar§l izahatta bulundu. T atbikata aid 1i- !ann yol vergisine tabi tutulmalarml ve rimenkullerine mliraeaatle bankaca ucuz de alman tebdirler ilzerine Filistine ~lk
kayetleri tetkik ettirecegini bildirmekle bu suretle te§ne bulunduklan milsavatm bedelle •efviz edildigi halde bilahare marnt§lardxr. Muhacirler Yahudi maka-
beraber, bo§anma i1inde aile nizam1m bu sahada d' teminini rica eclerim.» yUksek bedelle ba,kasma sahld1g1 takdir- matma milracaat ederek elbise ve yiye· 
mahfuz tutmanm esas oldugunu tebariiz Hayvan vergisi de, borcluya aid hesaba konulmasJ yo - cek isterni§lerdir. Muhacirler arasmda 

Z 
hastahk clkrnl§llr. 

ettirdi. Fikret Ath, insanlar ve emlak iizerin- lundaki temennilere de temas etti. i -
Milli Miidafaa Vekaletile alakah di- de vergilerin kazanca nazaran, hayvan raat Bankasmca boyle bir usul takib edil

leklerden sonra, Dahiliye Vekaletini a- vergilerinin ise, saytlan Uzerinden aim- di~ini, Emlak Bankasmca da bu usuliin 
!aka dar eden dilekler iizerinde konu1ul- d•gmdan bahisle: tatbikt i~in almacak tedbi:ler iizerinde ~·-
maya ge<;ildi. Bu dilekler Belediye i1leri, «- Memleketimiz biiyiik ve dagmtk- h§1ld1gml iza't etti. 
niifus i§leri, nahiye lejkilah i<;in istenen hr. Memleketin bir ucunda olan hayva· Maliye Vekilinin heyanah da alk11-
yerler, ba1ka viliiyetlerden istenilen ka· mn kazancile diger ucundaki hayvamn larla 13.Jvib edildi. Bundan sonra Maarif 
zalar, irtibah degi§tirilmesi istenilen koy- kazanCI ayni degildir. Kahil degil midir Vekaletile alakalt dileklerin tetkikine ge· 
ler, kaza te•kili, hUkumet konaklan, tam ki. hayvandan az kazanan az, ~ok kaza· ~ildi. Bu dilekler, orta okul a~1lmaso, 

Bayan bir hizmet~i 
aran1yor 

lki ki~ilik bir aile ya.nmda ufak 
tefek i~lerle me~gul olmak iizere 
bir hizmet~iye ihtiya~ vardtr. Miina.-

sib mikdarda ayhk verilecektir. 
Istanbul posta kutusu 246 No. da 
L. L. adresine mektubla miiracaat 

!Ba<tarat• I lnci sahlfede] den a!dlguniz tekneye aid sigorta bedeli 
lerine bir tazminat davasi a<;tlml§!l. Bu 25 000 lira "t b k' · 1 · 52 900 
muhakemeye d.. .. "led . 1 • mn rnu e a ISm ' yaru • 

. • un og ~n sonra stan- kllsur liradan bu miktar tarhedildikten 
bul Ttcaret rnahkemesmde ba•land Davactlar bat Mill t • !. sonra geri kalam dava ettigimiz taraf-

• an • e • vapu.runun sa· t . t k b h ki . hibleri BarziUy v B . dir B an IS er en, u ususta vesikalanrn1ZI 
e enJamen · un - da ibraz ediyoruz 

lar, vapurun sigortal1 bulundugu cAsi- ' . . 
gorasyonu Genera!i. sigorta §irketile .Buna kar§• •. dava <;Oilen tar~f ve~IPri 
lek davada birle§mi§lerdir. Batao vapu- S~leyman Ah ~e Lazarak.i Kurk<;uoglu, 
run sigorta bedeli olan 25 000 r,·r JkJ davacrmn brr dava ikame edem·ye-• ay1 va- ~· . 
pur sahiblerine Odeyen §irket, §imdi, cestm v': d~vanm a~tlm::smda. ba§kaea 
cNtkola Nomikos• vapurunun hatah ha- da usulsuzlukler bulundugunu 1len su.r
reketi dolaytsile bu tediyede bulun . diiler; bu arada deniz ticaret kanununun 
rnasi laztm geldigi kaydile, bir tarafa 1302 numaral1 maddesini ele aldtlar. Re
verdigi pa.ray1 diger taraftan istiynr. is Remzi ile aza Beyhan ve Mefharet, 
cMiiiet. vapu.ru sahiblerine gel.nce, on- lasa bir miizakereden ronra, dava edi 
Jar da vapurun sigorta bedeli haricinde lenlerin bu cihetten itirazla.rm1 reddet 
kalan diikerinin, yani 52,900 Jiradan tiklerini bildirdiler ve davac1 tarafm ve-
25 .000 liras1 ~tkanldtktan sonra list- sikalanm tamamile ibraz etmesi, dava 
yamnm, cNikola Nomikos. vapurunun edilen tarafm bunlan gi:izden ge~irip 
hildisedt?n mes'ul olmas1 itibarile, dava cevab vermesi ic;in, muhakemenin deva 
?tti~Ieri taraf~a kendilerine iidenmes1 mm1 ~imdiki halde muayyen oltmyan 
1stegmdedtrler. . bir ta.rihe btrakrnagt kararla§tlrd1Iar 

Mahkemede stgorta ~irketinin vekili Muhakeme giinii, sonradan tayin oluna 
Jak Hatem. davacxlann tek davada b'r- cakbr. 
le§meleri esasmi ve diger usule aid ci- Macellanoa - Kapopino 
hetleri izahla. davanm biitun hukuki ci-
hetler goziiniinde tutularak a~tlmt§ bu- Ayni mahkemede, t;anakkalede cMe 
Iundugunu siiyledi. cMillet• vapuru s~- cellanoS• ispanyol vapurunun cKapo 
hiblcrinin avukab Leon Amaraci de, bu pino• !talyan vapurunun batmasxna .;e
s1izlere ~unlan katll: beb olmasmdan <;tkan tazminat davasi 

- Bizim vapur, limanda demir!iydi ve na da diin baktldJ. Davact tarafm 101,000 
bu vaziyette iken, cNikola Numikos• ingiliz lirasma mukabil 630,000 Tiirk li 
vapuru sonradan yiiklii olarak geldi. ras1 tazminat istedigi bu davada, dava 
cMilleh vapurunun iizerine bindi.rdi. Bu edilen tarafm baZI itirazlan reddoluna 
hareketile de, bizim vapurumuzun bat· <"ak, esastan karar bildirilmek iizere, 
masma ve tayfam1zdan 17 ki§inin bo - muhakeme 9 haziran coma saat 14 e 
gulmastna sebeb oldu. Sigorta §irketin· kaldl. 

Tiirk - ingiliz askeri 
miizakereleri 

General Kaz1m Orbaym riyaseti al
t:nda bulunan askeri heyetimiz, dUn ak
§amki ek.presle Londraya hareket etmi§
tir. lngiltere elc;iligi askeri alajesi Kolo
nel Ro.s, hava ata§esi Yuzba11 Core ile 
deniz ata§esi Parker de ayni trenle Lon· 
draya gitmijlerdir. 
Turk • lngiliz asheri goriifmeleri 

Londra 2 (a.a.) - Bir Tiirk askeri 
heyetinin oniimiizdeki hafta ordu miifet
ti§i Kaz1m Orbay'm riya•eti altmda Lon
draya gelmesi bekleniyor. 

Siyasi mehafUde beyan olunduguna 
gore, miisellah bir ihtilaf takdirinde seri 
vo miie&&.ir bir le§riki mesai temini i~in 
icab eden tedbirleri tespit etmek iizere 
Tiirk ve 1ngiliz hiikumetleri ara•mda 
miizakereler vuku bulacakttr. 

Oyle tahmin ediliyor ki, Londraya ge· 
lecek olan Frans1z Genelkurmay Reisi 
General Gamelin bu hrsattan istilade e· 
derek Turk heyetile temas edecektir. 
Tiirhiyeye verilecek harb levazrmt 

Londra 2 (a.a.) - General Kaz1m 
Orbaym riyaseti altmda oniimiizdeki haf· 
ta buraya gelecek olan Tiirk askeri he
yeti, silah fabrikalanm ve tayyare mey· 
danlann1 gezecektir. 

Bu ziyaret 1ngiliz - TUrk ittifakmm 
bir neticesi olarak telakki edilmektedir . 
Turk heyeti, Turk ordusunun bilhassa 
silah ve tayyare ihtiyaclan hususunda ln
giliz piyasasmm imkanlanm tetkik eyliye
cektir. 

Salahiyettar mehafilde beyan olundu
guna gore, Tiirkiyeye verilecek harb le
vazlml, Tiirkiyeye a~1lmt§ ihracat kredi
lerile tediye olunacaktlr. -·-----Yugoslavyanm 

vaziyeti 
[B~makaleden cltvam] 

tmda bir dakika iimid ve azmini kaybet
rniyen bu kahraman adam, memleketinin 
istiklalini saglamlamak hususunda en kuv
vetli temel olarak Balkan Antantlm bul-
mu§tu. Bu hususta biitiin miinevver Yu
goslavlar kendisile ayni fikirdedirler. Ge
c;en sene, Balkan Matbuat Kongresinin 
Y1ld1zdaki toplant1lanndan birinde, Bel· 
gradh bir meslekta§trnizm sozlerini hallr· 
hyoruz: 

Y eni petrol arama 
mmtakalari tespit edildi 

[B~taraft 1 lncl sah!fede] 

yerlerdeki hiltiin tesisat ve kamplar so

kiilmii$. ve yeni yerlere nakil faaliyeti 
ba&laml§hr. 

Ogrendigimize gore, yeni petrol ara

ma yerleri §U 1ekilde tespit olunmu1tur: 

I. Trakyada Hayrabolu civannda ya

ptlacak ara§hrmalar; burada yalmz jeo
lojik tetkikat ic;in bu yaz hendekler a~l

lacak, fevkalade bir vaziyet olmad1k~a 
faaliyette bulunulmtyacakhr. 

2. Ramal dagmda yap.!acak ar&§br· 
rna; Hermiste bulunan makine ve tefer
ruat Kerbend noktasma nakledildikten 

sonra 1imdi Diyarbakmn 125 kilometre 

§arkmda bulunan ve Dicle yakmmda Ra

mal dagmm g~idi olan Mecme bogaz1-• 
na nakledilmektedir. Burada agmtostan 
sonra sondaja ba§lanacak.tlr. 

3. Gercii~ ara§hrmalan; Hermiste a
~Ilan ikinci kuyudaki orta ~aptaki rna-

kine Midyat civarmdaki Gergii§e naklo
lunmaktadu. Burada da temmuz i~inde 
i1e ba,lanabilecektir. 

4. Adana civarmdaki faaliyet: en bii

yiik makine Adana civarmda kurulacak 

ve burada bUyiik faaliyet sario!unacak

tlr. BuraS! i~in Almanyaya bir makine 

sipari1 edilmit ve malzemesi k1•men gel

mi§tir. Bu makinenin faaliyete ge~mesi 

eylul i~inde olacaktii. 

Dicle vadisinin §ark }ea- •inklinal 
strUktorile Adana havalisinin garbi ~i:i

kiintiilerin striiktorlerinde petrol mevcu
diyeti kuvvetle taltmin edilmektedir. Bu 

ihtimal mevcud ola.o arazide jeolojik 
tetkikat ve •ondajlar yapllacaktii. 

Avrupa ile Asyanm en ehemmiyetli 

petrol •ahaSJ olan ve istihsalleri yiizde 
95 i g~en Rusya, Romanya, Polonya, 

fran ve Irak ortasmda bulunan ve ayni 

striiktor evsaft ta§1yan memleketimizde 

bu araJhrmalarla petrol bulunacagt iimi
di ~ok kuvvetlidir. 

'r "1 

Ankara Borsas1 2/6/939 
- Balkan Antanlr, bugunku §cklile 

milli istiklcillerimizi oldugu kadar diinya 
sulhunu da koruyan ideal bir topluluktur. [ 
Burada, Bogazi~inin zumrud kryiiarmda 
birle§cn bizlcr, ayn ayn dart millete de
gil, ayni milletin dart 1ehrine mensub gi
biyiz. Antanllmizrn istikba1ine olan itima
drmiZ hi~bir zaman sarsllm1yacak kadar 

1 

kuuvetlidir. 
Ge~en sene bu sozleri siiyleyen arka

da,lann bugiin ba§ka fikirde olmalan i~in I 
bir sebeb yoktur. Bilakis her gec;en giin, 
Balkan Antant1nm ne kadar faydah bir 
te§ekkiil oldugunu daha biiyiik bir kuv
vetle ispat etmektedir. 

KAPANI~I 

1 lnl(llla U.ran 
lUO Oolar 
I 00 Frans11 fran21 
100 Ltret 
IOU lsvi~re franp 
100 Holanda 

florini 

A~"'' Kapanq 
5,93 

126.6175 
3,3550 
6,66 

28,565 
67,825 

100 Rovhl$mark 50,8025 
100 BeiR;a 21,5575 

~u halde, Prens Pol'iin mihver devlet
lerile vaki olan temaslarmdan Balkan bir
ligi aleyhine bir netice <;1km1yacagma ina
nabiliriz. 

Eger bu samimi birligi bozmaYJ tasar
layanlar varsa, 1imdiden haber verelim: 

- l'losuna zahmet ediyorlar. 

IOU Orahml 1.0825 
100 Leva 1,56 

krona 
100 Pezeta 14,035 
IOU Zloti 23,845 
100 Pen~~:o 24,8425 
100 Ley 0,9050 
100 Dinar 2.8925 
100 Yen 34.62 
100 lsve~ krona 30.5375 
100 Ruble 23,9025 

I 
Esha.tn ve TahvilAt 

Ergani 19,20 
., Stvas.Erzurum 5 19,75 19,76 

tejekkiillU olmas1 istenilen nahiyeler, po- nan .;ok venin ve nispetsizligin online ge· Ankarada milli kiitiibhane tesisi, liseler, edilmelidir. 
li• tetkilah ve koy i§leri iizerinde tckasiif c;ilsin.» san'at okulu ve yah mektebleri iizerinde 
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10 CUMHURlYET 

Ll ....... i.s.ta•n•b•u•I .. B•e•le•d•i•y•es.i .. i.Ia.n.l
1
a.n ........ l* Sa~ Balam1 --.. 

Giizelligin en birincl §arl:L z 0 z 0 
DALMAS 

Yap1 ve yollar kanunu izahnamesi Umumi Meclisce tadil ve talimat
name olarak tatbikma karar verilmi~ ve a~ag1ya dercolunmu~tur. ilan 
oh·nur. ( 3915 ) 

Yap1, Yollar kanununun tatbikah hakkmda talimatname 
1 - Yap1 ve yollar kanununun 4 iincii maddesinin E f1kras1 mucibince 

belde i~inde ge~en ~imendifer hatlannm her iki tarafmda istimlak hudud
lanndan itibaren on be~er metreden otuz metre bir saha dahilinde in~aata 
miisaa1e edilmez : 

2 - Mezkur kanunun 4 iincii maddesinin G f1krasma tevfikan abicl.at 
ve mabetlerin her tarafmda en az on metre saba dahilinde in~aat memnu 
olup bu gibi eserlerin hududuna hangi noktadan itibar edilecegini tayin ve 
escre gore en az on metroluk mesafenin tespiti. Fen heyeti tarafmdan ve
rilecek raporun Belediye Reisligi tarafmdan tasdikile yap1hr. 

3 - ~ehir ileri pliin1 yapllmc1ya kadar bina yiikseklikleri bit~ik bina 
yap1lacak sokaklarda a~ag1daki ~ekilde olacaktlr. 

A - Biti~ik bina yaptlan sokaklar: 

Sokak arz1: 

6 m. ye miisavi veya 6 m. den ziyadc 
ve 9 m. den az ise 
9 m. ye miisavi veya 9 m. den ziyade 
ve 9,5 m. ye miisavi 
9,5 m. den ziyade ve 12 m. den az 
veya 12 m. ye miisavi 
12 m. den ziyade ve 15 m. ya kadar 
( 15 m. dahil) 
J5 m. den ziyade ise 

Bina cephesinin en yiik
sek noktas1 olan parapet 
iist ~izgisinin trotuvar 
iistiinden olan irtifa1 Kat adedi 

1 bod + 1 kat 

1 • +2kat 

3,00 + d + 0,80 

6.00 + d + 0,80 

9,00 + d + 0.80 

12,00 + d + 0,80 

15,00 + d + 0,80 

1 • + 3 kat 

1 • + 4kat 

1 • + 5 kat 
Bu cetveldeki d miktan yo! seviyesindcn itibaren zemin kat do~emesi

nin iistiine kadar olan irtifa olup haddi azami 2 metrodur. 
Katlarm yiiksekligini ziyadele~tirmek i~in binamn iistiinde verilmi~ olan 

80 santimetrenin 50 santimetresini kat irtifalarma ilave edebilirler. Katla.. 
rm irtifalarm1 bundan fazla yiikseltmek istiyenler d miktanm tenkis et
mek suretile kazantlacak miktarla temin edebilirler. 

Bu cetvelde verilmi~ olan kat adedleri gabariden istifade ~eklini mev
zuubahs etmek veya ba~ka bir kombinezon dii~iinmek suretile tezyid 
edilmez. 

Yukancl;: gosterilen cetveldeki 0,80 miktan binanm iistiinrle parapet
lerin bir hizada olmasm1 temin etmek i~in yap1lmast mecbUl l olan atik 
duvandtr. 

4 - Mcyli ziyade olan yollarda d miktan meylin yiiksek tarafmdan 
bina zemine 0,50 metre girdigi halde bu hizada tcsis olunacak kat seviyesi 
binamn miinhat tarafmdan kanunla tayin olunmu~ olan 2 metroyu tecaviiz 
ettigi takdirde bu iki metroluk irtifam haricinde yani yan tarafmda kalan 
yi.iksek k1smmda zemine ancak 0,50 metre girccek ve~hile tanzim etmek 
suretile en fazla bir kat tesisine miisaade olunur. Bu ilii.venin altmcl.a ka. 
Ian klStm ne irtifada olursa olsun bodrum olarak kullamltr. Kat tesis edi
lemez. 

Be~ kath binalarda bu hale tesadiif edildigi takdirde miinhat cihette 
alb kat! bulacagmdan ve halbuki Heycti Vekile kararnamesine gore alb 
kala izin verilemiycceginden son be~inci kahn kademeli olarak tesis edil
mest ve kademeli k1smm ister ~ah ile kapanmast ister terasa olarak a~1k 
btrakdmast vc bu suretle de binanm gerek miinhat ve gerek miirtefi kl
stmlarmdn kat at'edinin be~i tccaviiz etmemesi lazimd•r. 

5 - Biti§ik binalarda sa~ak yap1lmaz ve cephe tarafmdaki dereler 
gizli olur. 

6 - Binamn yol cephesinden ba~ka diger cephelerinde baska taraftan 
ziya &lmtyan bir oda mevcud ise bodrum katmm haricinde kalan bina 
irtifamm ms1f kadar binaya amud istikamet bir bo~luk birakdmak mec
buridir. Vc bu da asgari ii~ metrodur. Bu bo~lugun arz1 pencere mihverin
den itibaren iki tarafmda asgari hirer bu~uk metro olur. 

Pencereye amud istikamette ve binanm her hangi kabnd.a olursa olsun 
diger bir bina ile kapanmas1 miimkiin olm1yan yerlerde kapanmtyan ktslm
Jarm oniindc zemin katmdan itibaren bu kiSimm iistiine kadar olan irtifa 
kadar oo~luk mevcud oldugu takdirde bu kiSimlar bu ahk§ma tabi de
gildir. 

Mutfaklar i~in bo~luklar cephelerin& pencere mihverinden itibaren 
iki tarafmd.a hirer bu~uk metrodan arzen iic metro olmak iizere iki katlt 
binalard~ cepheye amud istikamctte 3 metro ii~ kath binalarda 3,50, diirt 
kath binalarda 4 ve bes kath binalarda 4,50 metro olur. 

7 - Binalarda yukanda gosterilen bosluklar biraktlmi$ olmak ~ar. 
tile bu saha dahilinde arka cephelcrinde actk balkonlar tesis edilebilir. Bun
larm arz1 en fazla bir metro 20 santimetre olmahdir. Bu balkonlar cephe
nin tulii kamilince yaptldtgi takdirde yan tarailarmm en az iki metro 
irtifamd~ kargir duvarla oriilmesi §arttlr. Bu sckilde ormek istemiyenler 
bina cephelerinde birakllan komsu paylanm btrakmaga mecburdur. 

8 - Arsada 6 nc1 maddedeki asgari bo~luk ~eraiti temini miimkiin 
degil ise sehir hartaSI yaptllnctpa kadar ancak bir kat i~in izin verilir. 

9 - Bitisik binalarda ~ahlarm meyli ister kalkan duvarh olsun ister 
be§ik ortiilii olsun en cok her sathmda 7o 33 olur. 

10 - Esas bina iistii terasa btraktlmak ve yalmz onden ve arkadan 
yaptlacak kat irtifat kadar geri ~ekilmek ~artile bir kat fazla yapmak i~in izin 
verilir. Bu gibi in~aatt,a merdiven mahalli ncreye gelirse gelsin iizeri ilave 
kah irtifat hizasma kadar kapabltr. Bu kabn ilavesi halinde arka bah~e
deki bo§luk miktan 6 nc1 maddede gilsterilen formiilii temin eyledigi 
takdirde arkadan geri ~ekilmek mecburiyeti yoktur. Bu ilave katlan bes 
kath ve daha fazla kath binalara ~ami! degildir. 

11 - Binanm iizeri kamilen tarasa birak11irsa buraya ~1kacak mer. 
divenin iizerJ kezalik kapabltr gabari miisaid degilse ancak merC.ivenin 
~on basamagmm oniinde en ziyade 1.00 metre geni~liginde bir sahanllk 
b!fakilarak auvarla oriiliir. Yani burada bir oda tesisine mi.isaid kapah yer 
btrak1lmaz. 

12 - Bitisik bina yaptlan yerlcrde ko:;e basma tesadiif eden arsada 
yap1lacak binaya verilecek yiikscklik geni~ sokak cep~esindeki irtifaa tii
bidir. Bina dar sokaktaki binaya yap1~acak olursa bu bmaya dogru pencere 
a~1lmaz. Pencere acmak istiyen binasmt bu binadan ii~ metre geri cekmege 
:necburdur. Kose ba~mda yap1Iacak bina arka sokaga kadar devam ettigi 
takdirde bu arka sokak daha dar ise sokak arz1 kadar olan klSmi bu sokak 
geni<liglne tabi olmak iizere irtifa altr. . •. 

Geni~ sokaga gore irtifa alan bina arkas1 dar sokaga kadar devam ettlg1 
takd.irde bu dar sokak cephesi gene yukandaki seraite gore irtifa altr. 

13- Biti~ik bina yaptlan yerlerde arsa sahiblcri ayn bina yapmak ister. 
lerse hangi taraftan aynhrsa o tarafta kendi arsas1 dahilinde en az 3 metro 
arzmda bo:;luk birakmaga ve buraya bahce duvart yapmaga mecburdur. 

14 - Sahil kenarlarmda bo~ birak•lmasi kanuna gore mecburi olan on 
metrodan sonra 20 metro dahilinde istikbal hartasmm tanzimine kadar mev
cud zemini tabii iizerine ancak bir kat bina in~asma izin verilir. Gene sahil
den itibaren 100 metro dahilind.e yapilacak binalarda ise miitehasslSca ~ekil 
ve yiikseklikleri tayin olunacak bir proje Belediye riyasetince tasdik olun
duktan sonra in~aata izin verilir. 

15 - Miinferid ev yap1lacak yerlerde binanm cephe hizas1 mevkii Be
ediyece tespit olunur. Ve bu gibi binalara verilecek irtifa dort tarafmda bo~ 
bn•k•lacak k1smm en kii~iigiiniin arzmm iic misli olur, Fakat bu irtifa her 
halde 4 kat irtifam1 tecaviiz edemez. 

Bu irtifa binanm yapildigi noktadaki tabii zeminden itibar edilir. Bu 
gibi miinferid binalarC.a talimatname ve~hile verilmis olan gabari dahilinde 
kalmak §artile mal sahibi list kata arzu cttigi eskali verebilir. Boyle miinferid 
binalarda ~abda sacak yapmak caizdir. Ve bu sa~ak ister ah~ab, ister kargir 
olabilir. 

16 - htanbul cihetinde 40 raktmmdan yiiksek olan mahallerde yalmz 
iiG kata mi.isaade olunur. Bu gibi yerlerde geri ~ekilmek ~artile bir kat 
yvp1lmast hakkmdaki hiikiim cari degildir. 40 raktmmdan mi.inhat olan ar
salarda da binalara verilecek irtifa 40 raktmmdaki irtifa• kat'iyyen tecaviiz 
etmcz. 

17 - Binalara bu talimatname mucibince verilen irtifalar her hangi 
bir abi&yi veya muhafazas1 icab eden tarihi ve mimari eserleri ve ~ehrin 
gi.izel manzalanm kapatacak olursa bu cihet miitehass1s~a tetkik edilerek 

verilecek irtifalar Belediye riyasetinin muvafakatni almak suretile tayin 
olunur. 

18 - Bu talimatnamede verilen irtifalarm her hangi bir sebeble bir 
mahalde tad1line liizum hast! olursa o mevki icin Belediye Fen Heyetince 

yap!lacak miicbir sebebleri gosteren ve Daimi Enci.imen tarafmdan kabul 
edilen bir raporla degistirilebilir. 

19 - Bclediye hududu dahilinde ve aynca sahillerde yaptlacak fabri
kalann mcvkileri vo yi.ikscklikleri mcrkez fen heyetince tayin ve tespit 
olunur. 

20 - Mevcud binalara kat ilavcsi halindc alt katlard,a bu talimatnamede 

PETROL NiZAM 
Kepeklerl ve sa~ dokiilmesinl te

dav! eden tes>ri miicerreb bir iUc
d!r. 

Ayvac1k sulh hukuk hiiklmliginden: 
Ayvactk kaymakam1 Celal Tayyar Gi.i

leyin Ergani istikraZI tahvillerinden (A) 
tertibinden (102337) ve (102338) ve (B) 
terttbinden (102337) ve (102338) nu -
marah dart klt'a tahvillerini her hangi 

suretle zayi ettiginden bahisle mah
kemeye miiracaat etmi~ ve bu babda 
kanaat gelmi!j oldugundan ticaret ka -
nununun 437 nci maddesine tevfikan 
mezkur tahvillere dair tediyatta bulun
maktan Maliye Vekaletinin memnuiye· 
tine 2/5/939 tariliinde kara.r verildigi 
ilan olunur. 

Bomonti 
BAHCESiNDE 

Revn-
Operet

Varyete
Balet 

Ilk temsil bu ak~am 

KIZILAY menfaatine 

Mimarlarm 
Miiteahhidlerin 

ve miihendislerin 
NAZARI DlKKATINE: 

Kirahk yaz•haneler .. Donma ve sertle~meyi ~abuk ve 
her hususta saglamhg1 istilzam e
den biitiin i~lerde yalmz fabrika -
dan kur§unlu ~uvallarda sablan 

Mi.inferid odalar, ~irketlere mii
said denize naztr 4- 5 - 12 odah da
ireler, bir kat iizerinde I 080 metre 
murabba1 mesahasmda 37 oda, ilst 
katta 300 metre mesahada tek sa
lon halme kabili ifrag denize naz1r 
ii~ salon ve alt katta magazalar. 
Galatada Karamustafapa~a cadde
sinde 155 No. da Denizbank 7 No. I! 
antreposu kar~tsmda Veli Alemdar 

• ham. 

LA FARGE 
"SIMAN FONDU,. (:lmentosunu 

kullammz. 
Yegane depoziteri: Galatada Mah

mudiye caddesinde 65 No. da. 
Trigon Vlelllot va Mandegout 

- Ticarethanesidir. Tel: 41532 

I Devlct Demiryollar• i~Ietme U. Miidiirliigiinden: 

Biiyiik bir miiessesenin Anadolunun muhtelif yerlerindeki fabrika. 
Jarmdan birinde ~ah~mak iizere, devvar iskarah, su borulu modern 
buhar kazanlarmda ba~ ate~~ilik etmi$ bir Tiirke ihtiyac vardtr . Talib 
olanlann biitiin ~artlarm1 fotograflarile birlikte istanbul posta kutusu 
84 adresine gondermeleri. 

Spor ve Beden T erbiyesile 
Alakah Zevata 

Ba~vckalet Bcden Terbiyesi Gene! Direk torlilgiinden : 
Gene! Direktorliigiimiiz tertib edecegi bir spor miizesi kiitiiphanesine ve 

ne~redilecek bro~ilre konulmak iizere a~ag1daki maddelerde gosterilen rna. 
lumat ve resimleri toplamak kararmdad!f. Alakah zevatm bu i!ammizi 
mektub yerine kabul buyurarak laakal 6 X 9 eb'admda bir fotograf ve ter
ciimei halleri11i c Ankarada, Beden Terbiyesi Gene! DirektOrli.igii , adresine 
gont'ermelerlni rica ederiz. 

1 - ldman ittifakmm te~ekkiiliinden itibaren umumi merkezde, Federas
yonlarda ve diger heyetlerle mmtakalarda ~ah~m1~ olan zevat 

2 - Beden terbiyesi ve spor i~lerine otedenberi emek vermi~ olan zevat. 
3 - $imdiye kadar muhtelif sporlarda Tiirkiye rekoru kazanm1~ olan 

sporcular c rekor nevileri kazamlan yer ve tarih. • 
4 - Muhtelif sporlarm milli ekipleri i~in de yer alm1~ ve billi temaslara 

i~tirak ettirilmi$ olan sporcular. 
5 - Beden terbiy~si ve spor icin eser meydana getirmi~.. gazetelerde ve 

mecmualarda spor muharrirligi yapm1~ ve spor gazetesi clkarm1~ olan 
zevat. • Bu zevatm miimkiinse eserlerinden ve yaz1larmdan hirer 
koleksiyonu birlikte gondermeleri rica olunur. ( 3933) 

gosterilen ~erait ve kanun ahkam• tatbik edilmek ~artile ilave katlara 
izin verilir. 

21 - 6 metrodan daha az geni$1ikte olan sokaklarda yo! 6 metroya ib· 
lag edilmek ~artile ancak bir kat i~in bina yapmaga miisaade olunur. 6 

metrodan ziyade ve 9,50 metrodan az olan sokaklarda da (9,50) metroya iblal! 
cdilirse 9,50 metroya aid irtifa verilir. Bu blfakilacak yerler mal sahibleri 
tarafmdan bahce olarak kullamhr. 

22 - Bodrumdan ba~ka ii~ kattan fazla olan binalarc'.a asgari eb'd1 0,80 
olmak iizerc bir metro murabba1 sahasmda bir asansiir yeri btrakmak mec. 
buridir. 

23 - Yanmdaki binadan daha yi.iksek yap1lan veyahud yanmda heniiz 
bo~ arsa bulunan binalarm bu goriinen cephelerinin SJvanmasi ~artl!r. Ve 
pis sulan 7emine indiren borular bu gibi vaziyetlerde gizli yap1hr. 

24 - Muhtelif yerlerde ve miiteferrik surette yap1lmi~ ve tasdike ikti
ran ctmi~ olan ve imar planma baglanmas1 icab eden ileri planlarda aynca 
hususi kay1dlar mevcud olma~.tg1 takdirde bu gibi mahallerde yaptlacak in
~aat i~bu talimatname hilki.imlerine tabidir. -Otobiis imtiyazmm k1sa bir zaman zarfmda Belediyece dogrudan dog-
ruya icrasma kadar devam etmek iizere Taksim _ Yenimahalle arasmcl.a 
l~liyen otobiislerin noksamm telafi etmek ve ruhsatla islemek iizere alii 
allPd otobiise ihtiyac vardtr. 

Burada otobiis i$letmek istiyen ve herhangi bir hatta cah~ma ruhsatt 
bulunmtyan otobiis sahibleri haziranm onuna musadif cumartesi giinii ak
~amma kadar tasarruf vesikalaf! bagh oldugu halde bir istida ile Belediye 
Reisligine miiracaat etsinler. ( 3872 ) -Sakalarm su almakta olduklaf! $i~hane, Ayaspa~a. Harbiye ve Ana-
doluhisarmdaki Goztepe ~e§meleri miinhastran halka tahsis ve bu ce~me
lerden sakalarm su doldurmalarmm yasak edildigi ilan olunur. cB.. (3906) -Senelik muhammen kiras1 96 lira olan Arnavudkoyiinde Lutfiye ma-
halelsi Kii~iikayazma sokagmda 25/51 numarah ev teslim tarihinden iti
baren bir sene miiddetle kiraya verilmek iizere a~tk art1Irm1ya konulmu~
tur. ~artnamesi Enciimen kaleminde goriilebilir. 1stekiiler ye<!.i lira 20 ku
ru~luk ilk teminat makbuz veya mcktubile birlikte 19/6/939 pazartesi 
giinii saat 14,30 da Daimi Enciimende bu).mmahdirlar. .t.. ( 3910 ) ' 

3 Haziran 1939 

BU AK~AM • TAKSIMDE 
• z z E T I 

Bahfesi 
( Eakl PANORAMA ) 

YUksek blr saz heyetlle a~d1yor. 
Pek yakmda bUyUk aUrprlzler - Telefon : 4 1992 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz ambarmda mevcud k1ymetli mtzika alat, edevatile caz 

sazlarmm pazarhkla talibine satllmasi takarriir ettiginden isteklilerin pa
zarhk giinii olan 16/6/939 cuma giinii saat 10 da Edirne Belediye Encii
menine mi.iracaatleri ilan olunur. ( 3930) 

Her Pazar 

{:UBUKLU Bahcesinde 
Ktymetll san'atkArlar•m•z 

Bayan MU ALLA 
ve Kemani SA D i 

_ Seanslarma devam edlyorlar. _ 

A~Ik Artbrma ile Gayrimenkul Sab!l ilam 
Odemi~ icra Memurlugunun 

938/813 Say1b Dosyasmdan ~ 
Odemi~ Tapu dairesinin mart 936 tarih ve c 44 • numarasmda kay1dh 

olup heyeti mecmuas1 sair gayrimenkullerle birlikte Ziraat Bankas1 Odemi~ 
~ubesine 9/1/939 dan sonraki % 9 faiz ve 7o 3 komisyondan ba~ka • 4141 • 
lira • 17 , kuru~ bore icin ipotekli bulunan Odemisin Zeybekler mahalle
sinde <;i~ekli sokai(mda kain ~arkan ve garban yo!, ~imalen Hiiseyin ve 
Nuri ve Dani~ haneleri. cenuben Piravi~tah Cevdet ve Hasan ve Ali ve 
~erif hanelerile mahdud c 2134 M2 • arsa, halihaz1rdaki miifrez hartalan 
artbrma ~artnamelerine ekli olup heyeti mecmuas1 ipotek &syas1 o1an 
939/30 sayth dosyada mevcud krokilere gore a~agtdaki izahat dairesinde 
Odemi~ icra Memurlugu odasmda 4 temmuz 1939 sah giinii saat 10 da a~1k 
artllrma ile 4 parGa olarak sablacakttr. 

1 - Orta okuldan sapthp tiitiin deposuna dogru gidilirken soldaki iki 
kath evlerc.en birincisi, alt, iist salon ve bu salona muttas1l yanyana iki 
oda ve bir vuanda te~kilab ve geride mutfak, hala ve hala iizeri adi ban
yolu ve arkasmda ihata duvarile cevrilmi~ bah~eli, iki kath ve kaptdan 
girerken sagma di.isen duvan yanmdaki ikinci evle mii~terek fenni su 
ve elektrik tesisabm cami, cephesi idropi~ s1vah • 4000 • lira muhammen 
ktymetli bir ev. 

2 - Yukanda zikredilen birinci cvden sonra gelen ikinci evin te~kilab 
tamamen birinci evin ayni olup muhammen ktymeti de • 4000 • lirad!f, 
Yalmz tabiatile mii~terek olan ara duvan soldaki duvard1r. Bu evcl.e 1/1/940 
tarihine kadar senelik • 200 , lira icarla kirac1 vardir. Kira akdine riayet 
~artile sablarak ve altct bu tarihe kadar kiralan alacak ve evin tahliyesini 
istemegc hakk1 olmiyacakhr. Kiralar her ay pe~inen 16 kiisur lira olarak 
odenmektedir. 

3 - Bu iki evle tiitiin deposu arasmdan b~hvarak arkaya dogru geni~
liyen ve cepheye y_anyana iki ev ve arkaya da diirt ev ki cem'an al111 ev 
yap!labilir. Bir arsa muhammen k1ymeti • 800 • lirad!r. 

4 - Ayni arsa iizerinde, arsa olarak satllacak yerden sonra gelen iic 
kath, mUceddcd ve ic;erisinde yaln1z asrt su tesisah mevcud ve elektrik 
olm1yan, cephesi idropi~ stvah tiitiin deposu; muhammen k1ymeti c 12,000 • 
liradir. 

Hcyeti mecmuast c 20800 • lira muhammen k1ymetli olan bu dort par~a
nm her biri ayn ayn ipotekli bor~ ve bu dosyaya olan bore kapamncaya 
kadar sablac&k ve bor~ kapandtktan sonra digerleril:tin satlJlma devam olun
mtyacakbr. 

Heyeti mecmuasmm sab~ tutan ipotekli borcu kapatmast ~art olup aksi 
tokdirde sablmtyarak sat1~ talebi dil~ecektir. Bunu temin icin evvel emirde 
her par~a son talibi iizerinde muvakkaten b1rakiiarak heyeti mecmuasma 
olan teklifler yekUnu ipotegi kapatbktan sonra hep birden ihaleleri ya
ptlarakhr. Bu gayrimenkullerin ~artnameleri 22/5/1939 tarihinc.en itibar<>n 
dairedeki hususi kartonda herkesin gorebilmesi i~in a~1k bulundurulacakbr. 
ilandan yazth olandan fazla izahat almak istiyenlerin ~artnamelere ve 
dairemizin ~38/813 sayth dosyasile 939/30 sayth ipotek dosyasma miiracaat 
etmelen laz1mdtr. Artbrrruya i~tirak i~in yukanda yaz11t k1ymetlerin yilzde 
yedi bu~ugu nispetinde pey ak~esi veya mill! bir bankanm teminat mek
tul:>u tevdi edilecektir. • Madc.e 124 • 

ipotek sahibi alacakhlarla diger alakadarlann ve irtifak hakk1 sahibleri
nin bu gayrimenkuller iizerindeki haklarmda hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialanm i~bu ilan tarihinden itibaren yirmi giln icinde evxak1 miis
pitclerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan 
tapu sicillile sabit olmadikca sat!~ bec.elinin payla~masmdan haric kahrlar. 
Gosterilen giinde artbrmtya i~tirak edenler artbrma ~artnamesini okumu~ 
ve liizumlu malumah alm1~ ve bunlan tamamen kabul etmi~ ad ve itibare 
olunurlar. Tayin edilen zamanda gayrimenkul ii~ defa bagnld1ktan sonra 
en cok artbrana ihale edilir. Ancak artbrma bedeli muhammen k1ymetin 
% 75 ini bulmaz veya sal!~ istiyP,.nin alacagma riicham olan diger alacakhlar 
bulunup da bedel bunlarm o gayrimenkulle temin edilmi~ alacaklarmm 
mecmuundan fazlaya 1;1kmazsa en cok arthranm taahhii<l.i.i baki kalmak 
~artile artbrma 15 giin daha temdid ve 15 inci gilnii olan 19/7/939 ~ar
~amba giinii saat 10 da yap1lacak olan artbrmada bedeli sab~ istiyenin 
alacagma riicham olan diger alacakhlarm o gayrimenkulle temin edilmi~ 
alacaklaf! mecmuundan fazlaya 1;1kmak ~artile en ~ok artbrana ihale edilir. 
Boyle bir bedel elde edilmezse ihale yap1lmaz ve sab~ talebi dii~er. 

Gayrimenkul kenc.isine ihale olunan kimse derhal veya verilen miihlet 
i~inde paray1 vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yiik
sek teklifte bulunan kimse arzetmi~ oldugu bedelle almaga raz1 olursa ona, 
razt olmaz veya bulunmazsa hemen 15 giin miiddrtle artbrm1ya ~1kanhp en 
~ok artbrana ihale edilir. lki ihale arasmdaki fark ve ge~en giinler i~in 7o 
5 ten hesab olunacak faiz ve diger zararlar ayru;a hi.ikme hacet kalmaks1zm 
memuriyetimizce ahc1dan tahsil olunur. 

Bu gayrimenkullere bu ~artlar ve artttrma sartnamesinde miinderi~ ~e
rait dairesinde talib olanlarm 4 temmuz 1939 sah gi.inii saat ona kaC.ar vc 
artbrma temdid edildigi takdirde 19/7/939 carsamba giinii saat 10 a kadar 

Odem~:;o~;:sin~::1c;;:;i i;~:~:r~rliigii ilanlar~3904 >I - Semti Mahallesi Sokagt 
Ogiid 

Cinsi 
Ev 

verilmek 

No.st 
19 Beyoglu Hiiseyinaga 

Yukancl.a yazllt emlakin 31/5/940 kadar klraya iizere arttml-
mas1 uzablmt~br. 

1stekliler 5/6/939 giinii saat 14 te miiracaatleri. ( 3850 ) 

Muhammen 
k1ymeti 
LiraKr. 

107 60 

217 60 

93 60 

107 50 

-
Bogazi~inde Boyactkoyiinde eski Duvarci yeni Dilgu~ah soka
gmda eski 15 yeni 13 say1h ah~ab hane. 
Siitliicede Mahmudaga mahallesinin Filibos sokagmda 41, 43, 
45 say11i ii~ bab ah~ab baraka. 
Kamerhatun mahallesinin Gaz sokagmda 12 NQ.h ah~ab 
bar aka. 
Ortakoyde eski Degirmen yeni saat~i sokagmda eski 15 yeni 4 
numarah arsanm yafl hissesi. 

Yukaflda yazll1 gayrimenkullerin miilkiyetleri pe~in para ile satt~lafl 

on be~ giin miiddetle a~1k arttirm1ya Cikaf!lmt~tu. 
ihalesi 19/6}lX'9 gi.inii saat on dortte Komisyonda yapiiacagmdan talib

lilerinin yiizde yedi bu~uk pey paralarile Akarat, Mahlulat ~ubesine miira
caatleri,. ( 3920 ) 
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KESKiN KA~ELERi ; Ktnkllk, · Nezle, Grip, Romatizma, ba~ ve di~ agnlanna birebirdir. Istanbul 

Bah,.:ekap1 SALiH NECA Ti 

Buyukdere BEY AZ PARK'ta' 
Pazar gUnU ne,•e gUnU: Caz, eglence, sUrprlzler 

Caz G I" Frans1z El • M 
Krah regor ge 1yor. y•ldJZI v1ra ay 

Kendisine i~tirak edecektir. 10 Haziram unutmaylnJz, 

K1r~ehir Kasabas1 Su Projesi Tanzimi i~i Eksiltmesi 

K1r~ehir Belediye Reisliginden : 
K1r~ehir kasabast iGme suyu tesisab etud ve projeleri tanzimi i$i ikinci 

defa olarak bir av mliddetle pazarhl(a biraktlmi~br. Bu pazarhk mlideeti 
17/5/939 tarihinden itibaren bir ayd1r 

1 - 1~in muhammen bedeli iki bin yedi yuz lirad1r. 
2 - 1stekliler bu i~e aid ~artname, proje vesair evrak1 bilabedel An

karada Dahiliye Vekaleti Belediveler 1mar Heyeti Fen $efliginden veya 
Ku~ehir Belcdiyesinden alabilirler. 

3 - Eks1ltmeve girebilmek iGin isteklilerin 2490 say1h kanunun 16 
ve 17 nci maddelerine uyj:(Un ve 202 lira 50 kuru~luk muvakkat teminat ve
reccklcrdir Kanunun tavin etti~i vesikahrla kanunun 4 uncu maddesi mu
cibince eksiltmiye girmel(e bir manii bulunmadtl(ma dair ve su i~lerindeki 
ihttsast Nafta Vekilletince tasdikli olacakbr. Bu miis:ldet dahilinde pazarhga 
girebilmek seraitini haiz olanlar Ktrsehir Belediyesinde Eksiltme Komis
vonuna muracaat edebilirler. ( 3660 ) 

r 
BOYOKADA iSPLANDIT PALAS 
Otell Haz lr a nm 4 UncU gU nU bUtUn konforlle beraber 

m u,terllerlne a,;tktrr. 

KELEPiR SATILIK HARMAN MAI<iNESi 
105 santimctr.- baraban genisliginde pir.inG ve bul(day tertibath ingiliz 

markah miikemmel i~letme halinde blitlin tefcrruat ve kayJ~larile ve 25 
beygir kuvvetinde bir lokomobilile sabhkbr. 

Mtiracaat yeri: Bursa Hisaraskcr sokak No. 6 ya. 

,_ PI RLANT A TEKTA~ KOPE ' 

I On bir ktratltk GOk temiz vc nadide bir ~ift p1rlanta tekta~ kiipeye, I 
Belcdtye Mezad 1daresi tarafmdan ( 3800 ) lira k1ymet takd.ir edilmi~tir. 
Kupeler Sandal Bedestenindeki vitrinde teshir olunmaktadll'. Haziramn 

be~inci pazartesi ,:(unli saat on dortte sattlacaktll'. 

T rabzon Belediye Enciimeninden : 
1 - Trabzon Belediye mezbahasmm mevcud binas1 dahilinde, glimrlik 

rcsmi haric olmak lizere 18,000 lira muhammcn bcdelli et ve muhtelif 
mcYaddt g1daiye icin soguk hava mahzcnleri tesisatt ile buz istihsa!ine 
mah.-tus tesisat yaptlrllacakttr. 
. 2 - Bu i~e aid olmak lizerc, tanzim olunan mukavelename projesi, ek

stltmc ~nrtnam<l•i. fennt ~artname vc avan proje, paras1z olar,ak Belediye 
Fen I~leri Miidlirllil(unden ahnabilir. 

3 - !sbu tesisat on yedi gun mliddetle ve kapah zarf usulil~ eksiltmiye 
kor~lmu~ olup. eksiltme 9 haziran 1939 cuma giinli saat 14 de Belediye 
EncumenindP icra olunacaktll'. . 

4 - Muvakkat teminat 1350 lirad1r. 
fi - jbraz1 icab eden vesaik eksiltme ~artnamesinde gosterilmi~tlr. 
6 - Teklif mektublan 9/6/1939 cuma giinii saat 13 e kadar Eksiltme 

Komisyonu R1yasetine tevdi edilmi~ olacakttr. ( 3791) 

- in$aat Sahiplerine Mujde: 
Tepeba,mdaki G A R D E N B A R Y1k1llyor. 

Ytktla n Gardenbardan ,;tkan nadlde keresteler, 22 Radlyator· 
lu Ka lilrlfer, Duvar tezylnatl, oluklu sa,; ve salre ucuz satrl· 

maktad1r. y1krm yerlne mUracaat. 
Telefon : 22574 

Askeri Okullara Talebe Ahn1yor 
1 - 939 - 940 ders ytlt icin Kuleli, Maltepe, B.ursa Askert liselerile 

KonY3 vc Erzincan Asker! orta okullarmm blitun s1mflarma, Kll'tkkale 
San'at lise~inin 1. stmfile Kayseri Zencidere Gcdikli Erba~ Haztrlama orta 
okulunun 1. smrlma talebe ahnacakttr. 

2 - Kabul ~artlan Askerlik ~ubelerile birinci maddede yanh okul
lnrda mevcuddur . Ne suretle miiracaat edllece~ni anlamak iizere istekl!. 
lerin AskPrlik ~ubelerine ba~ vurmalan lAz1mdll'. 

3 - !stekliler a~agtd.akl yaztll hususlan da goz oniinde bulundur
maltd!rlar. 

A - Askcri okullara girmek istiyenlerin mUracaatleri 1 hazir ardan 
10 agustosa kadar kabul edilir. Askerl liselerin yalmz Ill. smrllan lcin 
s~crne smva1 15 agustosta ba~lar. 20 agustosa kadar devam eder. Lisel~rin 
diger smtflarik orta okullarm biitlin sm1flan ve san'at lisesi I. sm1f1 icin 
secme smaVI 1 eyh1le kadar devam eder. Smav netlceleri bu tarihten blr ikl 
giin sonra ilan ve kabul edilmi~ olanlara t ebligat yap!lll'. 

B - Kayser! Zenciderede bulunan gedlkll erba$ haz~rlama orta oku
luna altnacak okurlarm secme smavlart 1 eylulde ba~hyacaktll'. 

C - !steklilerin kay& kabul kAI\'Jdlarml miimkun mertebe losa za. 
mn~da tamamlamaya cah~malan ve tamamlanan k!j'hdlarmm Askerlik ~u
besmden girmek istedikleri okula vaktile gonderme l~ini takib etmelerl ve 
okuldm: 5a/tlnlmarl1kca hie bir isteklinln okulun bulundugu mahalle git
memest lazJmdJr. $arid Anadolu ve Orta Anadolu hallo Erzincan orta oku
luna, Garb! Anadolu ve Trakya halkmm da Konva orta okuluna ahnmalan 
esas oldu.<tundan bu suretle mliracaat edilmesi laz!mdlr. 

• D - isteklinin Asker! okula g!rinceye kaear yol, ia~e ve okulun bulun
dugu sehlrdeki otel sair her tlirllimasraflari kendisine aiddir. Okurun v~lisi 
tara{Jndan bu masraflarm temin edildifii Askerlik ~ubelerince tahkik olu
nac~ktll'. 

4 - ~r.tekli okula kabul edilmedil!l takdirde hie bir hak !ddia edemez. 
Okullar :•h.lt ve parasi_zdll'. Talebenin !a~esinden ba~ka giyd.irilmesi, teGhi
zatt okuh a1d oldu/tu gtbi aynca her ay bir miktar maas da verilir. 

5 - A.skeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler miisabaka 
smavma g1rerek kazandtklart takdirde Asker! Yuksek Miihendis yeti$tiril
mek iizerc Avrupaya tahsile gonderilir. c 1004 • ( 3413 ) 

Yap!l':"as~. !~ab eden baz1 ameliyattan dolay1 4/6/939 pazar giinu saat 14 
ten ertcst gunu saat 12 ye kadar Terkos sulanm kesmek mecburiyeti 
hast! olacaktJr. 

Bu saatlerdc :;ehrin munhat noktalarmda sularm hafif 
yiiksek noktalar& su bultmmJyacagt saym halka ilan olunur. 

akacagt ve 
(3914) 

iHTiY ARLIGA VEDA 
ViRiliNETS FERTiliNETS 

( Erkekler l,;ln) 
Ademi ihtidar 
Belgevfeklil!'i 

Umumi beden zafiyeti 
Dimal!' yorgunlul!'u 

VIRILINETS ve 

( Kadmlar l,;ln) 
Zaf hisleri 

Ayhllljl intizamslzhl!'I 
Umumi beden ziifiyetleri 

A.sabi buhranlar 

FERTILINETS 

• 

Alma nyanm BloloJI Ustadlarmdan Dr. Richard Weelss'ln m u· 
azzam blr ke,tldlr. Ec7-.delerden araym1z. 

...... ._~........ Doktorunuza sorunuz. .. .............. .. 

inhisarlar Umum 

Cinsi 

Somikok 
Maden komlirli 
Muh. Eb'adda 

Miktart 

50 
60 

ton 
• 

Muh.B. 
Lira K. 
1137,50 
840,-

Miidiir liigiinden : 

Eksiltmenin 
$ekli Saati 

% 7,5 teminah 
LiraK. 

85,31 
63,-

AGik eksiltmc 15 
• • 16 

I 

yassJ kay1~ 400 metre 890,- 66,75 • • 16,30 
I - Jdaremizin Camalh ve Yav~an tuzlalan tGtn :;artnameleri muci

bince yukanda cins ve miktan yaz1h 3 kalem malzeme hizalarmda goste. 
rilcn usullerle satm ahnacaktll'. 

I1 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksitlme saatleri hi
zalannda giisterilmi~tir. 

III - Eksiltme 8/VI/939 pcr:;embe giinu Kabata~ta Levaztm ve Mu
bayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapiiacakttr. 

IV - Sartnameler hergiin sozli gecen ~ubeeen parasJZ almabileo~gi 
gibi kay1~ niimunesi de gorulebilir. 

V - !steklilerin eksiltme icin tayin olunan giin ve saatlerde % 7.5 
giivcnme para1arile mezkur Komisyona gelmelcri ilan olunur. ( 3586) -I - 11/V /939 tarihinde 7 aded tahammiir kabma talib zuhur etme-
diginden ~artname ve plam mucibincc yeniden pazarhkla eksiltmiye kon
mu~tur. 

n - Muhamt:hen bedeli 23000 lira, muvakkat tem!natt 1725 lirad1r. 
ill - Pazarhk 12/VI/939 pazartcsi giinli saat 15 te Kabata~ta Lcvaztm 

ve Mubayaat :;>ubesindcki Ahm Komisyonunda yapiiacaktll'. 
IV - :;>artnameler hergiin sozu geGen ~ube ile lzmir ve Ankara Ba~

miidlirluklerinden 115 kuru~ bcdel mukabilinde almabihcegi gibi plAm ea 
gorlilebilir. 

V - Mlinakasaya i:;tirak etmek istiyen firmalar verecekleri malzemenin 
teferruat ve evsafm1 gosterir tekliflerini miinakasa tarihinden 10 gun ev. 
veline kadar !nhisarlar Umum Miidlirlligli Miiskirat Fabrikalar1 ~ubesine 
vermeleri ve munakasaya i:;tirak vcsikast almalar1 laz1md1r. 

VI - Eksiltmeye gireceklerin % 7,5 giivenme paralarile birlikte mez-
kur komisyona gelmeleri. ( 3653 ) -I - :;>artnamc ve niimunesi mucibince 75000 aded 45 kolt tabanca 
fi§e{ii a~1k eksiltme usulilc satm ahnacakhr. 

II - Muhammen bedeli sif 3435. muvakkat teminah 257.63 liradJr. 
Ill - Eksiltme 19/Vl/939 pazartesi giinli saat 10.30 da Kabata~ta Lc

vazim ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 
IV - :;>artname ve niimuneler hergun sozu ,:(eGen ~u bed en parastz 

almabilir. 
V - !steklilerin eksiltme iGin tayin edilcn glinde % 7,5 glivenmc 

paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. ( 3738) 

Deniz Gedikli Erba~ Orta Okul Miidiil"liigiinden: 
1 - Bu ytl Deniz Gedikli Erba~ orta okulunun her lie s1mfina da is

tanbul ve diger mahallcrden talebe almacakbr. 1stidaya ~unlar baglanacakhr: 
A - Foto,!!rafh nlifus ciizdam vcya noterlikce musaddak sureti. • Ya~ 

diizeltcnler veya tashih edilmi~ nlifus cuzdam kabul edilmez • . 
B - Bes stmfll ilk okul sehadctnamesi veya orta okul tasd.iknamesi 

• iizcrlcrinrlrn bir sene gec;memis olmak • . 
C - Ozerinden bir sene gecmemi~ ciGck a~ISl kag1d1. 
D - Gerek kendisinin vc gerekse ailesinin kotli ahlak ve fena ~ohret 

sahibi olmad1klan ve mahkiimiyetleri bulunmadtklan hakkmda hlisnuhal 
kag1d1. 

2 - :f. inci s1mf icin yas 12 yl bitirmi~ ve 16 Y.l bitirmemis olmak. 
3 - 2 nci ve 3 lincii smtflara yukanda gostcrilen ya$1ardan hirer farkla 

dogrudan dogruya sm1f gecmi~ olarak tasdiknamesi bulunmak. 
4 - Gedikli er olarak da avr1ca orta okul mezunlart almara);: dogrucn 

donann>aya ged.ikli erba~ yetistirilmek iizere gonderilir. 
5 - Kaytdlara 1 haziran 939 dan 20 tcmmuz 939 a kadar devam oluna. 

gmdan mii aeaatierin 'i t1b!Hda K da i Di. Gedlld! {) Miidli • 
lli l(iine ve diger mahallerdeki miiracaatlerin mensub olduklan askerl!k ~lf-

lerir.e yaptlmas1. ( 3793 

Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinden: 
25 Memur Almacakbr 

Karablik demir ve celik fabrikalanmtzda istihdam edilmek lizere mii
sabaka imtihanile 25 memur almacaktlr. 

!mtih4nda mm;affak olanlara 80 lira maa~ ve aynca 10 lira mesken 
zammt verilecektir. 

!mtihana kabul ~artlan a~agtda yaz1hd1r. 
1 - Turk olmak 
2 - Liseden veya Ankara, lzmir ve istanbul Tlcaret liselerinden veya lise 

muadili olan ecnebi mekteblcrd.en mezun bulunmak. 
3 - S!hhati tam olmak 
4 - Ya§t 30 dan yukan olmamak. 

Talib olanlarm nihayct 6/6/1939 tarihine kadar niifus tezkeresi mek· 
teb §ahadetnamesi ve hizmet vesaikile birlikte Ankarada Sumer Bank 
Umumi Miidlirllik Personel §ubesinc ve istanbulda Siimer Bank istanbul 
:;lubes! Mlidurlligune miiracaatleri. 

!mtihan 10/6/939 tarihinde saat 10 da Ankara ve 1stanbulda yaptlacakhr. 
c 2052 • ( 3829 ) 

MEMUR AliNACAK 
Turkiye Demir ve Ceilk 
Fabrikalar1 MUessesesi MUdUriUgUnden : 

Karabiik Demir ve Celik fabrikalarmda istihdam edilmek lizere tiirk
ceden ing;Jizceye ve ingilizcedcn tiirkceye terciime yapabilecek kudrette 
imtihanla memur ahnacakhr. 
S~me imtiham 12 haziran 939 pazartesi giinli saat 10 da Ankarada 

Siimer Bank Umuml Miidiirliigiinde ve !stanbulea Slimer Bank !s. 
tanbnl :;ubesinde yaptlacaktll'. 

!mtihana girebilmek !Gin !steklilerin hirer dilekce ile Siimer Bank 
Umumt Miidurliii(Une veya lstanbul $ubesi Mudiirllijtii.ne mliracaatle 
alacaklan matbu i~ talimatnamesini kendi el yaz!larile cevablandtrmalan 
ve icab eden vesaikin as1l veya musaddak suretlerini de ekliyerek !0/6/ 
939 tarihine kadar Umumi Mlidiirllik veya istanbul Subes! Mlidlirllil\line 
tevdi etmeleri laztmdtr. 

Lis~ veya muad.ili mekteb mezunlarile askerlik odevini ikmal eden
ler, buro islerine vaktf bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecelrtir 

Verilecek iicret imtihan neticesinde ahnacak neticeye gore tayiD 
edilecektir. 

Zonguldak V alilig inden : 
Zonguldak Vilayeti icinc.c Beycuma - Caycuma yolunda yaptlacak •70000• 

lira kc§if bedclli :;osc in~aatt i~i kapah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 
Eksiltmesi 15/6/939 glinli saat 11 de Zonguldak Vilayet Daiml Encume

ninde yapJlacakhr. 
Eksiltme sartnamesi ve buna mlitefcrri diger evrak Zonguldak Naf1a 

Mudiirliigunde ve Daimi Enclimcn kaleminde gorUlebilir. 
Muvakkat teminat 5250 liradtr. Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale 

glinlinden sekiz giin evvel Zonj:(Uidak Vil~yetine muracaat ederek Viliiyet 
makammdan al.!nm1~ mlitcahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan bu 
yil i~inde almmt$ vcsika ve muvakkat tcminatlarile birlikte tcklif mektub. 
Ianni yukar1daki glinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilavet 
Daimi Enciimen Reisligine vermeleri iHin olunur. ( 3873 ) 

Memur aran1yor 
istanbul banliyosunde muhim bir ~i.rkette ~ah§mak iizere franstzcaya 

vaktf, muhasebeden anlar ve steno- daktilo bilir Tiirk tabiiyetinde bay 
veya bayan bir memura ihtiyac vard1r. 

!steklilerin hal terclimelcrinl ve istcdikleri ucretleri bildi.rir bir mek
tubla posta kutusu 1040 adresine (memur) rlimuzu altmda mliracaatlcri. 

Bursa Cumhuriyet 

Miiddeiumumiliginden : 
Bursa Cezaevinin 939 senesi haziran aYI !ptidasmdan bir haziran 940 gii

nline kadar 939 mall senesi zarfmda Bursa Cezaevinin ekmek ihtiyac1 a~a
{i!daki §artlar daircsinde kapah zarf usulile eksiltmiye Gtkar!lml~ ve ihale 
giiniini.in 24/5/939 car~amba giinii saat 16 ea yap1lacagi ilan edilmi:; isc de 
baz1 noksanb muamele dolayisile yevm! mezkurda !hale yap!lamadii!Jndan 
yeriiden flanat icras1 komisyon karan 1lrtizasmdan bulunmakla kcyfiyct 
a~t<!!,_yazih oldugu lizere ilAn olunur. 

1 - Safi bu/(eay unundan yaptlmak ve Beled!yenin piyasada ikinci 
nevi addedccegi ekmekten olmak ve ayni ~erait dahilinde pi~irilmck lizere 
beheri 960 gram itibarile herglin icin en az 300 en ~ok 900 ekmek teslim 
edilecektir. 

2 - Ekmekler sabahlan saat 9 ea Cezaevine teslim edilmi~ olacakhr. 
3 - Evsaft ve miktar1 gostcrilen ekmel'tin rayici baztrasma gore mu

hammen bedel iizerinden ahnmas1 iktiza eden yiizde yedi bucuk nispc
tindeki muvakkat teminat ak~esi 1977 lira 94 kuru~ olarak tespit olunmu~tur. 

4 - Teminat: Banka mektubu veya Malsandti(tna yabrtlan nakid veya 
tahvilata aid nakid ve ayniyat makbuzunu ibran. 

5 - !hale 15/6/939 per~embe giinli saat 16 dad1r. 
6 - l:hale Bursa Cumhuriyet Mliddeiumumiliginde yaptlacakhr. 
7 - Mliracaat : Talibler teklif mektublarml ve temlnatlanm ayn ayn 

zarflar:I koyarak 15/6/939 da Bursa Cumhuriyet Mlideeiumumili/tinde top. 
lanacak Komisyona saat 16 ya kadar vermeleri lazundll'. Bu mliddet ge~:
tikten sonra yaptJacak teklifler kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu hususa aid masraflar ve ilan ucretleri ahctya aid olacakhr. 
9 - Kanuni evsaf ve ~eraiti haiz olup da miinakasaya i~tirak edecek· 

Jere fazla malumat almak vc bu i~e aid ~artnameyi gormek ve anlamak 
iizere Bursa Cumhuriyet Muddeiumumiligine veya Bursa Cezaevi Direk
torliii!Unc miiracaat ctmeleri i!An olunur. ( 3786 ) 

Ba~vekalet Bed en Terbiyesi 
Genei Direktorliigiinden: Armudlu Kaphcalarl 

1 - Gene! Direktorliikce !stanbulda <;engelkoyunde a1h ay miiddctli ~lfa hassas1 en yUksek kaphcad1r. 
bir leyll bedcn terbiyesi ve spor ejtitmen kursu acllml$tlr. 

2 _ Bu kursa imtihanda en !yi derecede muvaffak olanlardan sJrasile Clinku; kliklirt, celik, kalsiyum, silisyum, lityum madenlerini cami 
azami • 50 • ki§i ahnacaktlr. \'C radyo- aktivitesi en cok bir kaphcadll'. 

3 - 26 haziran 939 pazartesi giinii tedrisata ba~ltyacak olan bu kursa Otel, yemek, banyo &hi! olmak iizere adam ba~ma fiatlar 2 lira-
girmek istiyenler, Beden Terbiycsi Beige Ba~kanltklarmdan kursa girme dan 4 liraya kadardtr. Ailelcrc tenzilat vardll'. Mudanya postalan hafta-
ve di~er §artlan ogrenebilirler. da dart giin gidi~ ve donlistc ugrar. 1skeledcn kaphcaya otobiis vard1r. 

4 - Miiracaat mliddeti 15 hazirana kadard1r. • 2020 • ( 3773) Her turlii malumat icin, Sirkeci istasyon kar:;ISinda Nemlizade han 11 

Gazinocular, lokantamlar ve bah~e a-~-a-n-la-ra_m_U-jd_e_! -.. - ,- ~~~~~~~!..:n~u~m:_:a::ra:::ya~m~u::ra~ca~a:_t ~ed~ilm~e~si.~~~~~~~ 
Avrupa mallartndan daha saiilam, Avrupa mahndan daha 

zarlf ve Avrupa mallarmdan daha ucuz olan 

K A R T A L 
Sandalyelerlnl terclh edlnlz. 

I~ I 
Sipari,lerinizi Mahmudpa'a 1 Kiirk~il i~ han No. 12 ye vermeniz 

Ankara Belediye Reisliginden : 
Belediye Su !~Jeri !daresi !~in bir muhasibi mes'ul ve bir ayniyat mu

hasibi almacakhr. 
Muhasibi mes'ule 175 ve ayniyat muhasibinc 150 lira ayltk iicret veri

lecektir. 
!steklilerin bu i~lerde cah~ml~ olmalan ve 45 ya~mdan yukar1 olma. 

malan ve a•ag1& yaz1h mevzulardan imtihan vermeleri ~artttr. 
1 - Muhasebei umumiye, arttlrma ve eksiltme, blitGe, harcirah, maa~ 

kanunlart, 
2 - Kazanc, buhran, muvazene, nakliye ve hava vergileri kanunlan, 
3 - Hesab ( faiz ) , 
4 - Yaz1 usulii, 
5 - U sulli defter! ( mali ve ticart ) 
lmtihan 9/6/939 tarihine rashyan cuma gunii saat 18 de Belediyedc 

i~tima salonunda yaptlacaktll'. 
!mtihana girecekler ~u vesikalan getircceklerdir : 
1 - Nufus tezkeresi, 
2 - Sagh raporu, 
3 - Husnlihal §ehadetnamcsi, 
4 - 6 X 9 eb'admda dart fotografl, • 2029 • ( 3762 ) 

Aydin Belediye R eisliginden: 
1 - Belediye elektrik fabrikasmm senelik ihtiyac1 olan 300 ton Turk 

Antrasiti Somikok komlirli Alsancak istasyonunda vagona teslim ~artile 
ve kapah zarf usulle eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Muhammen beeeli beher tonu 24,5 lira ve muvakkat teminah 
565,25 lirad1r. 

3 - Komiirler ihale tarihinden itibaren ayda elli~er ton olmak lizere 
alb ayda kamilen teslim ve teselllim cdilmi~ olacak ve her partinin bedeli 
teslimi mliteakib tediye cdilecektir. 

4 - EksiJtme 15 haziran 939 per~embe glinli saat. 11 de Belediye Da. 
im! Enclimeninde yaptlacakhr. 

5 - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin muvakkat 
buzlarmi havi teklif mektublannt ihale saatinden bir saat 
Beledive Enclimenine vermcleri ilAn olunur. 

SOMER BANK 

teminat mak
evveline kadar 

( 3766 ) 

ELLOLOZ SANA 
Miiessesesinin 

eml,te vapur lskelesl yanmda 2&•36 No. da ,..,. .• ,,, 

PERAKENDE SATI$ 
Faaliyete ba~lami~br, 

Her nevi kag1t ve karton lhtlya~larm•z• 
fiatlarla buradan tedarlk adlniz. 



1J CUMHURlYET 3 Ilaziran 1939 

MOTOSiKLETLERi 
ikbsadi, rand1manh ve fazla kullani§h 

bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX 
Tereihen 

isteyiniz. 

MOTOSiKLETiNi 
• 

SAGLAMLIGI, ~IKLIGI, HAFiFLiGi ve bilhassa UCUZLUGU 
ile PlY ASAMIZDA biiyiik ragbet kazanan 

B A U E R 
1939 model B i 5 i K LET ve hafif 

MOTOSiKLETLERi 
En mU,kUipesend blnlclyl 

bile memnun eder. 

Hakiki 
BAUER 
MamuUIIIm yaln1z, 

Tiirkiye Umumi 
Vekili : 

Istanbul, Beyoglu 
lstlklll caddesl 

No. 30·34 

AR$iMiDi~u.~~~!.~e~~~4~!i T._A.~~ de 

PASTiL KATRAN HAKKI oksUrUkleri kokiinden 
keser tecriibelidir. 

SATILlK 
M iifrez arsalar 

1111 Armudlu Belediyesinden: 
Ka\aml$ deniz k1y1smda, miiro.caat· 
K•z•ltoprak, Rii§tiye ookal< 47 No. do 

Mi~o dellletile. 

Zayi - Eminonlinden almakta oldu -
gum 1569 numarah maa§ clizdamm za
yid:r. Yenisi almacakbr. 

Yahya e§i Saibe 

Eksi!tme ile almacak bir motopomp ve teferrliatl. Bedeli muhammeni 
1950 lirad1r. Teminat % 7,5 hesabile 146 lira 25 kuru~tur. Fenn! ve hususi 
~artnamesi Armudlu Belediyesinden meccanen tedarik edilebilir. Eksiltme 
mlidc!.eti 8 haziran 939 per~;embe giinli saat 16 ya kadar 21 giindiir. Ihale 
glinli bedel haddi Hiy1k gorlilroez veya !alibi ~1kmazsa artbrma on glin mlid
detle temdid edilir. Eksiltmeye i~;tirak etmek istiyenlerin arthrma ve ek
siltme kanununun hliklimleri dairesinde vesaiki lazimelerini ibraz ct:neleri 
l~z!ffidu. lhale yeri Armudlu Belediye dairesidir. Daha fazla malumat al-
mak istiyenlerin Armudlu Belea.iyesine mi\racaatleri ilan olunur. ( 3630 

1 haziran 1939 dan itibaren: 
FiATLAR iNDiRiLDi 

Birinei Nevi 
Kara Av Barutu ESKI FiAT YENt FiAT 

1 Kiloluk kutusu 220 Kuru$ 200 Kuru$ 
1/2 " " 110 

" 
100 

" 1/4 " " 
55 

" 
50 

" 
ikinei Nevi 

Kara Av Barutu ESKI FiAT YENI FiAT 

1 Kiloluk kutusu 180 Kuru$ 165 Kuru$ 
1/2 " " 90 " 

82,5 " 
1/4 " " 45 " 

41,25 " 1/10 " " 
18 " 16,5 " 

katine 
Dudaklara tabii giizellik veren, yenileme ihtiyacJniZI vermeden biitiin giin dayanan biiyiik Frans1z markas1 

R u J "G u I T A R E, 
Serbetc;e yiyiniz, ic;iniz, banyo ahmz, iipiinliz. RUJ GUITARE, tarifi ve~hile kullamhrsa, silinmez ve dudaklardan 

iz vermez, Tecriibe ediniz, b8.fka ruj kullanm•yacaksJmz. Her yerde sabhr. 

ME~HUR 

M KA • 
I 

RADVOSU 
25 LIRA 

110 Volt h;ln 

220 Volt lllvesl 2 Lira 

MiKA RADVO 
Done Bank Karf•••· Yiiksek 
Kaldmm bafmda 79 Telefon : 

49021 Telg. MIKARAD ·-.................... ~ .... 
A~1k artbrma ile fevkalade sat!§ 

1939 haziramn 4 lincli pazar gilnli s:~
at 10 da Beyoglu S1raselvi Belediye has
tanesi kar§!Smda 151 No. 11 Krespi apar
tlmanmm 6 No. h dairesinde olli Bay 
Raul Skc~i'yc a:d e§yalar ac;1k arttuma 
ile sablacag• ilan olunur. 

12 par~a glizel yemek oda tak1m1, me
§in 1 kanape 2 koltuk, 49 plakalarile Sa
hibinin Sesi gramofon, 70 paro;a Rozen
tal sofra tak1m1, A.E.G. marka elektrik 
sliplirgesi, Moris koltuk, kadife perde -
ler, fileler ve mavi storlar, aynah dolah
lar, gardrop, tuvalet, 'bronz karyola, §i
fonyer, yaz1hane, salon ve oyun masa -
lar1, elektrik avizeler, divanlar, aynalar, 
tabak ve bardak tak1mlan, pe.;eteler vc 
c;aqaflar, ylin ve pamuk yatak ve yor
ganlar, Godcn demir sobalar, portmanto, 
mutfak tak1m1 ve sair biro;ok llizumlu 
e§yalar. Anadolu ve iran hahlan. Pey 
slirenlerden 100 de 25 teminat al!mr. Sa
tl§ pe§indir. 

Bayan\ara mahsus 14 ayar altm saat
lerin c;ok zarif yeni modelleri gelmi§tir. 

Fiatlan 44 ila 68 lirad!r. 

Ayda 3 Lira T aksitle 
Sirkecide Liman haru masmda Yel

kenci han No. 8, saat 9- 14 te mliracaat. 

ROMANYA SEYR1SEFA1N 1DARES1 
l!areket edecek vapurlar 

BASARABiA vapuru 9 haziran cuma 

saat 12 de (Pire, lskenderiye, Telaviv 

(ihtiyari) Hayfa ve Beyrut) a. 

ROMANiA vapuru 9 haziran cuma sa

aat 17 de (Kostence) ye. 
Romanya Seyrisefaln idaresi, Roman· 

yamn kaphca istasyonlanm ziyaret edc

ccklere hususi ve mlisaid §erait temin 

eder. 

Fazla tafsilat ic;in Galata Yolcu Salonu 
kar§Jsmda Tahirbey hanmda istanbul 
umumi acentahgma miiracaat. Telefon: 
49449 - 49450. 

Yatak, yemek ve c;ah§ma oda

Jarile salon taklmlan velhasll 

her nevi mobilyalar; BAKER 

(ESKl HAYDEN) magazalarmda 

te§hir edilmekte ve her yorden 

ucuz fiat ve mlisaid §artlarla sa

blmaktadlr. 

Fatih Sulh ikinci Hukuk 
Hakimliginden: 

Safa: Beyoglu Aynal!c;e§me Berendiz 
apart1mamnda mukim. 

Marika Katranc1 vekili avukat Ali 
Dosdogru tarafmdan aleyhinize ikame 
olunan dlikkan kirasmdan (45) lark be~ 

alacak davasmm gO.riilecek muha -
kemesi i<;in c;•kar1lan davetiyede goste
rilcn adrcsinde olmad•gm•z•, <;1k1p git -
tiginizi ve ikametgahm1zm mec;hul kal
d•f:t mmtaka mliba§irinin me§ruhatm -
dan anla§Jlmakla mahkemenin mualliik 
oldugu 21 ha~:ran 939 c;ar§amba glinli 
saat (10) onda bulunmamz ic;in davetiye 
teblig makamma kaim olmak lizere on 
be§ giin ll'lliddetle ilan olunur. D. 939/404 

SaiJ.fb VII li'(JfmUIJ.arrlrl: Yunu• Nadi 
Umumt ne§Tillatl caare eden Yazt ll!en 

Mtldllrit : H ikmet Miinif Ulgen 

Oskiidar C. Miiddeiumumiliginden : 
Us\:lidar Cezaevi mahkO.m ve mevkuflarma mall haziran 939 tarihindcn 

may1s 939 nihayetine kadar bir sene zarfmda verilecek ikinci neviden azami 
175,200 kilo ckmegin kapah zarf usulile eksiltmesinin yap!lmas1 ve bir mti
teahhid~ ihalesi mukarrerdir. 

!steklilerin tatil glinlerinden maada herglin tl'sklidar Cezaevi Mlidlir
lligliM miiracaatle ~;artnamcsini gorebilecekleri ve 14/6/939 ~ar~amba giinii 
saat 15 te Usklidar Adliye binasmda C. Miiddeiumumiligi dairesinde i~tima 
cdc· •k Komisyon huzurunda eksiltmesi ve ihalcsi yap!lacagmdan isteklile
rin ~;artnamesinde yaz1h 1314 lira muvakkat teminatlarile birlikte kapah 
zarfla tckliflerini komisyona bila.irmeleri ilan olunur. ( 3770 ) 

Naf1a 

A L A 
ALEM RAKISI 
Rak1m1za gUsterllen r agbet Uzerlne, 
bUyUk blr fedaklrhkla ve m odern te, 
klllltla s1hhl ,eralt alt1nda temlz ve 
ltlnah ~ekllen ALEM RAK ISIN I 
yenl etlketle plyasaya ~1kard1j1m1 
saym mUfterllerlme sayg1la r 1mla 

blldlrlrlm. 

Vekaletinden: 
8/6/939 per~embe giinli saat 11 de Ankarada Nafm Vekaleti binas1 i~in

de Malzem~ Mlidlirlligu odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Komisvo
nunda 12500 lira muhammen bedelli ve mahallinc!.e monte edilmi~ olarak 
teslim ~artile bir aded asfalt makinesi ve yedeklerinin kapal! zarf usulile 
eksiltmesi yapllacaktu. 

Eksiltme §artnamesi ve teferrliah bedelsiz olarak Malzeme Mlidlirlli
giinden almabilir. 

Muvakkat teminat 937 lira 50 kuru~tur. 
1steklilerin teklif mektublanm, muvakkat teminat ve §artnamesinde 

yazth vesaikle birlikte ayni glin saat 10 a kadar mezkur Komisyona mak-
buz mukabillnde vermeleri laZ!md1r. • 1905 • ( 3542) 

r Cad~.~.~D~~ T ~~ ~~ .. ~~.zino 
I ....... P.az•a•r•:•M--A•T--i•N•E--•D•A--N __ s_A __ N----

1 

Erzurum Valiliginden: 
1 - Erzurum vilayetinde yenic!.en yap!lmakta olan ilk okul binasmm 

ikmali in§aah kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkanlm!J;llr. 
2 - Vahidi k1yasi fiat lizerinden muhammen bedeli 15000 lirad1r 
3 - ihalesi 13 haziran 939 sah giinli saat 15 te Hlikumet Konag1 i~inde 

Daiml Enclimen odasmda yap!lacak. 
4 - Muvakkat teminal! 4875 liradu. 

5 - tstekliler eksiltmiye girebilmek i~in ihale giiniinden sekiz glin 
evvel Vilayete mliracaatle bu i§i yapabilecegine dair vesika almas1 mec
buridir. 

6 - fstekliler tcklif mektublanm ihale glinii olan 13 haziran 939 sal! 
glinli saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonuna maJ,(.Juz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul ecl.ilmez. ( ~636 ) 

Harblyede B E L V U Bah~esinde 
Alaturka k1smmda 

Surlyeden avdet eden M1s1r Y1ld1zlarmdan 

K i K i 
ve Semira Muhammed 
Kemant Necatl Tokyay ve arkada,lart Tel : 43711 

Erdek Belediye R eisliginden: 
Er&k kasabasmm 105 hektarhk k1smmm hali haz1r hartalan i~i t~lib 

~tkmad•gmdan tekrar ve kapah zarf usulile . cksiltmiye ~tkanlml~tn;: I•in 
maktu bedeli • 2000. !irad1r. Eksiltme 7 haztran 939 ~ar§amba gunu saat 
15 te Erdek Belediyesin&ki Komisyonda yap!lacakl!r. Muvakkat teminat 
c 150 • liradtr. i;jartnameler bedelsiz olarak Ankarada Beled1yeler lmqr 
Heyeti Fen i;iefliginden ve Belediyemizden almabilir. Tekliflerin tayin 
edilen glinde saat 14 e kadar Erdek Belediyesine verilmi~ veya posta ile 
bu saate kadar giinderilmi~; olmas1 laz1md1r. ( 3643 ) 

~~~~~====~~-

Orlino -
Rad~olaPt 

UCUZLADI 

Karacabey Belediyesinden: 
1 - Karacabey Belediyesinin yapbrmakta oldugu elektrik tesisatma aid 

cem'an ( 58170) kiloluk ve ke~;ifnamesinde mlifredal! yazth oldugu lizcre 
muhtelif eb'adda ( 334) ac!.ed potrel direk kapah zarf usulile eksiltmiye ko
nulmu§tur. 

2 - Ke~if bedeli ( 5,817) lirad1r, 
3 - Beher lrilosunun muhammen k1ymeti Karacabeye teslim §artile 

c 10 • kuru§tur. 
4 - Muvakkat teminat 437 lirad1r. 
5 - lsteklilerin teminal! muvakkate ve bu i ~;i yapabileceklerine dair 

kanuni vcsikalarile birlikte ihale glinli olan 14 haziran 939 ~arsamba giinli 
~aat ;15 te KaracabeY. Bele<iiyesine mliracaatleri ilan olunur ( 3763). 


