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Kitabcdardan ar Her kltabctda bulunur. 

Londrada yapllacak 
askeri mi.izakereler 

Bir harb vukuunda tniittefik 
ordulartn kuntandast F ranstz 
generaline tevdi edilecek 
Ge~ kalmasalar 
R iinyanm en iyi kalbli insanlarm
~ dan biri olan Chamberlain, ay-

ni zamanda ~ok talihsiz bir dev
let adamt olmah. Sulhu kurtarmak i<;in 
giri1tigi miicadelede kar~mna ~tkan mii1· 
kiilleri gordiik<;e ba§ka tiirlii dii1iinmek 
elden gelmiyor. 

Samimi fikirli ve temiz yiirekli diplo
mat, Avrupamn tepesinde dola§an kara 
bulutlan dag1tmak azmile neler yapmad1 
k' ) ). 

Siidet meselesi malannda, Fransa se
ferberlik il tm ederken o, koskoca bir im
paratorlukla beraber altm1~ dokuz sene
nin aii;tr yiikiinii ta§tyan ihtiyar viicudiine 
bakmadan tayyare ile Godesberg'e ve 
Miinih 'e kadar giderek Avrupanm k•z•l 
kana boyanmasma mtmi olmu1tu. 

Bu. uysal siyasetti. Sinirleri yall§llr· 
maSI beklenirken, bazt adamlarm ciir' eti
ni art1rd1. Neticeyi biliyoruz: Ultima
tom, i•gal ve nihayet fiyasko I 

F akat Chamberlain y1lmi§ degildi. 
Uyu~ma siyasetine yana~mlyanlara kar§l 
yapdacak muameleyi ke~fetmekte gecik
medi : Sulh isteyen milletler arasmda bir 
birlik kurarak, icabm<la, harbi sevenleri 
harble tatmin etmeyi gaze almak. 

Uysal siyaset muvaffak olmad1gma 
gore, tulhu kurtarmak i<;in ha§ka ,are 
kalmiyordu. 

Te§ebbiis, her tarafta sevincle kar;•
lancb. Romanyaya, Yunanistana verilea 
tek tarafl1 garantiler, Polonya ile ve bil
hassa bizimle yapllan kar~1hkh anla~ma
lar, yeni siyasetin ilk muvaffakiyetli se
merelerini te~kil etti. 

ingiliz Erkan1harbiye reisi 
Viscont 

Sovgetlerle 
• • • 
z~zn genz 

Orgeneral 
Kazun Urbay 

Fransu Ba~kumandam 
General Gamelin 

gapzlan miizakereler 
bir formiil bulundu 

Londra, 7 (Hususi) - Buraya gel- zakerelere ba§layacakllr. Bu miizakerele
mij olan Tiirk askeri heyeti, yarm, Fran- re Londra siyasi mehafilinde biiyuk bir 
stz Ba;kumandant General Gamelin'in ehemmiyet verilmektedir. 
de i§tirakile lngiliz erkam harbiyesile mii- [ Arkast Sa. 9 siltun 1 G!e] ........................................................................................................................ ,. 

Meclis miizakereleri 
Denizyollari ve Limanlar 

layihalan gorii,iiliirken 
bir~ok tenkidlere 

Umum 
Ali 

cevab 

Miidiirliikleri 
<;etinkaya, 

verdi 

• 
lnonuniin seyahati 

Cumhur Reisi dii.n gece 
Ankaradan hareket efti 
Milli 

yatile 
~ef, bugiin Derinceden Savarona 

~ereflendirecek dogru Y alovav1 
A nkara 7 (Telefonla ) - Cumhur Reisimiz 

lsmet lnonii bu gece saat 23 te hususi trenlerile 
,ehrimizden hareket etti. R efikalan ve c;ocuklart 
da beraberlerindedir. Maiyetleri arasmda fahri 
yaverleri $arkierdiin Emirinin oglu Emir Nayif 
de bulunmaktad1r. 

Reisicumhurumuz, gard aki dairelerinde, Ma
re,al Fevzi Cakmak, Ba,vekil R efik Saydam ve 
Vekillerle bir miiddet gorii~tiikten aonra on hire 
b ir kala trene bindiler. Vekaletler erkam, meb· 
ualar ve kumandanlardan miirekkeb kesif bir ka
labahk Cumhur Reisimizi ugurladt. 

Cumhur Reisimizin, Yalovayt fereflendirmek 
iizere husu si trenlerinden Derincede inecekleri ve 
Savarona yatile seyahatlerine devam edecekleri 
anla,tlmaktadtr. 

Ankar a 7 (Telefonla) - 5Phrimizde bulunan 

• 

Yunanistamn Paris Sefiri Nikola Politis, Cumhur 
Reisimiz tarafmdan kabul ed ilmi,tir. 

Alman Biiyiik El<;isi F on P apen de Reisicum
hur teraftndan ayrtca k abul edilmi~tir. 

Dahiliye V ekili ve V ali Derinceye gittiler 

iki ii~< giindenberi tehrim izde bulunan Dahi
liye Vekili F aik l:h trak ve Istanbul Valisi Lutfi 
Ktrdar, Milli Sefi kartJiamak iizere diin oileden 
sonra Savaron a yatile Derinceye gitmi,Ierdir. 

Cumhur Reioimiz, Derinceden Savaronaya ra
kib olarak dogruca Yalovayt ,ereflendirecekt ir. 

B ursada haz.irlrk 
Bursa 7 (Telefonla) - Milli Sefimizin Yalo

vayJ te,rifini miiteaktb, Bursay1 da tereflendire· 
cekleri oirenilmi,tir. Bu h ab er Bursahlart <;ok 
sevindirmistir. Sehirde h az1rhklar vamlmaktad1r. 

Alman · Letonya · 

Estonya pakb lstanbulun • zmarz 
•• 
u~ devlet arasindaki 
muahede diin Berlinde 

imzaland1 
Berlin, 7 (a.a.) -Alman- Leton a

demi tecaviiz pakb saat 10,30 da Hanc•
ye N ezaretinde M unters ve Von Ribben
trop tarafmdan imza edilmi,tir. Birka~ 
saniye sonra Seiter ile Von Ribbentrop 
Alman- Estonya ademi tecaviiz pakt.m im 
za etmi§lerdir. Bu vesikalar Danimarka ile 
Almanya arasmda akdedilen ademi teca
viiz paktmm aynidir. Paktlarda imza e
den taraflann birbirine kaT§! barbe veya 
bir cebir hareketine miiracaat etmiyecekle
rini taahhiid ettikleri tasrih edilmektedir. 
O.;iincii bir devlet tarafmdan akid taraf
lardan birine kar;1 harb ilan edildigi veya 
bir cebir hareketine tevessiil olundugu tak
dirde diger taraf mezkur devlete hi.;bir ve<; 
hile yard1m etmiyecektir. Bununla hera
her bu ii~iincii devletle Iicari miinasebet
lerin idamesi ve e§yalann transit suretile 

Belediye 

bir heyet 

imar miidiiriiniin riyasetinde 

yakmda Ankaraya ~idecek 

F akat bu sistemin !.iy1kile i;liyebilme
si i~in Rusyanm da iltihak1 liiz•md1. Mos· 
kova hiikumetinin i~tirak etmiyecegi bir 
sulh bloku -Alman taarruz hedef!eri §ark 
olduguna gore - eksik kalmaya mahkum
du. 

Vak1a, totaliter bir devlet olan Rus
yanm demokrasilerle i~birligi etmesini ~a
bucak miimkiin bir hadise telakki ede
mezdik. iki taraf arasmda kurulu; ve 
diinya gorii§ii bakimmdan taban tabana 
z1d farklar bulundugu i~in anla~ma yo
lunda kar§1hkh fedakarhklara katlanmak 
~arth. Bu da tabi1 az~ok zamana bagh 
bir~eydir. Fa kat aradan uzun haftalar 
ge~mesine ve Chamberlain'in biitiin iyi ni
yetlerine ragmen anla§ma beniiz meyda
na gelmi~ degildir. Ve Balllk devletleri 
iizerinde bal~1ga saplanan miizakerelerin 
il anihaye uzamast da sulh namma mem
nun edici bir vaziyet say1lamaz herhalde. 

Ankara, 7 (a.a)- Biiyiik Millet I 
Meclisi bugiin Semseddin Giinaltaym 
ba§kanlig1 altmda toplanarak Bergmanm 
Arifbey mahallesinden ~eref oglu Ali 
Orkmez, Konyanm Hasandede Me;cid 
mahallesinden Mustafa k1z1 Huriye ve 
Vezirkopriiniin T a;ka1e mahallesinden 
Kara Mehmed ogullanndan Cerna! Saka
rm oliim cezasma <;arptmlmalan hakkm
daki mazbatalan kabul etmi~tir. 

· ge~irilmesi bitarafl•i!• ihlal mahiyetinde te
, lakki edilmiyecektir. 

~ehircilik miitehasSISI tarafmdan haziT· beraber Haydarpa§a limanmm da tevsiini 
lanml§ olan Istanbul imar plamnm N af1a teklif ediyordu. Bu liman mevzuu §imdi
Vekaletince tasdik edildigi ve bu i§ ic;in lik tehir edilmi§tir. Bir miiddet sonra hii· 
Ankarya gitmi§ olan miitehasSIS Prost ile klimet, bunu esash surette tetkik ettirecek
Belediye lmar Subesi Miidiirii Hiisnii ve tir. Maamafih Haydarpaja limanmm tev
Harita ~ubesi Miidiirii Galibin §ehrimize sii mukarrerdir. ~imdiki halde Istanbul Ji. 
dondiiklerini yazml§llk. Hiikumet, planm manmm eski mevk.iini muhafaza etmesi 
heyeti umumiyesini tasdik etmi§tir. Yalmz kararla;mJ§hr. Y enikap1da yeniden bir li· 
liman i;i etiid edilecektir. Malum oldugu man in;a edilecegi hakkmdaki haberler 
iizere 1ehircilik miitehaSSISI limamn Y enika dogru degildir. 

Harbi sevenletin arzusu nedir? Avru· 
pada kararSIZhgm, tereddiidiin, nefse iti
m<.ds1Zh1bn devam1 de gil mi? Simdi so
ruyorum: Demokrasilerle Ruslar arasm
da cereyan eden miizakerelerin boylece 
siiriip gitmesi ba~ka ne netice dogurabi
lir) 

Maksadlanna bir an evvel . varmak 
iimidile A vrupanm ba~1 ucunda her an 
fusat bekleyenler bulundugunu ne ~abuk 
unuttuk? Bunlar hesablanm yapml§, pu
suya girmi~ bulunuyorlar. Gozleri saatle
rinde, dakikalan ve saniyeleri hesabla • 
maktadular. Fikretin tabirile «bir lahzai 

NADIR NADl 
[Ark<tS! sa. 9 sutun 3 te] 

LONDRA M EKTUBU: 

lngilterenin irfan merkezi 
Kembri~te bir giin 

Yazan: ABIDIN DAVER 

5 inci sahifede 

istiklal Harbi ma!ullerine verilecek 8 
bin 700 lira!Ik para miikafah hakkmdaki 
kanun layihasmm kabuliinden sonra bilu
mum muvazzaf subaylar ve asker! memur 
!ann yirmibe§ ya;m• ikmal etmeden evle
nemiyeceklerine dair olan kanunun tadili 
hakkmdaki layihanm birinci maddesinin 
baz1 hatibler tarafmdan ileri siiriilen mii
talealar nazan dikkate almarak enciimene 
iadesi kararla 0tmlml§ ve ikinci, ii~iincii ve 
diirduncii maddeler aynen kabul edilmi§· 
ti r. [Arkast sa. 9 siJtun 3 tel Ali l;ctinkaya Meclis kiirsiisiinde 
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Bak1rkoy hastanesinde 
yeni bir paviyon a~IIdi 
Bin doniimliik arazisi olan bu miiessesede 

hastalarm bir k1sm1 ~ah,tn•ilacak • 

• • ;,>_ 
;"_~ ~- ¥ N :;rt " -~- , - ~ -

Balurkoyde Emraz1 Akliye 

"' w~-
~- ' -l' ~ .l'WW ..... 

hastanesine ycni ililve edilen paviyon 
.(Yaztst 9 uncu sahife_mizde) 

Paktlarm imzas1m miiteak1b Munters 
ile Seiter yanlannda Von Ribbentrop ve 
Letonya ile Estonyamn Berlin sefirleri ol
dugu halde Hitler tarafmdan kabul edil
mi§lerdir. 

Hitler, bugiin Berchtesgaden' e hareket 
edecektir. 
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Hatayla giimriik muame
lah tamamen kaldmld1 

Ankara 7 (Telefonla) Biit<;e, 
Giimriik ve lnhisarlar ve ikhsad ve Ma
liye enciimenlerinden miirekkeb muhtelit 
enciimen, Meclisin diinkii celsesinde Ha
riciye Vekili Saracoglunun teklifile sev
kedilen kanun layihasmm miizakemini 
bitirdi ve vazifesini tamamhyarak layihayt 
Meclise sevketti. Layihaya gore Mey
damekbez istasyonunun bir kilometre ~i
mali garbisinde bulunan 312 numarah 
hudud ta~mdan, Payasta denize kadar 
inen sahada hududa miiteal!ik olan, el
yevm mer'i bilciimle idar1, mali, ikbsadi 
ahkam ve muamelat tamami1e kaldmlm•~
llr. ............................................................ 

Baro haysiyet divam 
Ankara 7 (Telefonla) - Avukathk 

kanununun 110 uncu maddesi mucibince 
Temyiz mahkemesi birinci reisinin ba~
kanhgt altmda te§k:il edilen haysiyet di· 
vam asli azal!klarma Temyiz birinci 
ceza dairesi reisi Halil Clztiirk, Ticarct 
dairesi azasmdan $efkati ve Memduh 
tl'Jkii ile istanbul avukatlarmdan Hasan 
Ferid izmir avukatlarmdan Siileyman ' . 
Faik, Ankara avukatlarmdan Ibrahim 
Rauf; yedek azal!klara da Temyiz dor
diincii hukuk azasmdan ~emseddin, lcra 
ve illas dairesi azasmdan Necati, istan
bul avukatlanndan Sadeddin Ferid, ~ii
kufe Ziya, ve Ankara avukatlarmdan 
Hamid $evket se!<ilrni§lerdir 

p!da yapllmaSIDI teklif etmi;ti. Bununla r ArkaSt Sa. 9 siJtun 5 te] 
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Yunan mekteb gemisi 
diin §ehrimize geldi 

Aris merasimle karl?dimdt, bu
giin komutan ve talebeler 
'erefine bir ziyafet verilecek, 
bir de resmi kabul yapdacak 

;~~~.; -.,;,,,""'11'}~&"'~ '-:. 
-~ --~ .. . ,, ---"-~ ~ 

"'-----~ Diin liman1mtza gelen Yunan mekteb gemlsi. Yukanda, gemi kumandanrm 
Valiyi ziyaret etmek iizere Vilayete girerken goriiyorsunuz 

Yunan bahriyesinin Aris mekteb ge- edilmi~ ve komutan da karaya ~1karak 
misi diin limamm1za gelmi§tir. Aris, sa- Vali muavini Hiidai Karataban, ve hilA
at 14,30 da limana girmi ~ ve §ehri topla hare istanbul Komutamm ziyare et • 
selamlaml§ ve Selimiyeden attlan top- mi.§tir. Hiidai Ka.rataban ve istanbul 
!aria bu selama mukabele edilmi§tir. A· Komutam da bu ziyaretleri iade etnl ~
ris gemisi irtibat subaymuz tarafmdan lerdir. Misafir komutanm bu ziyaret • 
motorle Ye§ilkoy a~1klannda kar§llan- lerinde yanmda irtibat $Ubay1m1z ge. • 
ml§tlr. nel kurmaydan lmrmay deniz binba§l$1 

Sahpazan oniinde gosterilen mevkide Sadeddin Clzman bulunm~tur. 
demirliyen Ari.sin komutam biraz son- Diin ak§am saat 20,30 da Vilayet la-
ra Merkez Komutam tarafmdan ziyaret [ArkaSt sa. 9 sutun 3 tel 
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Tarihi roman: 47 

he men 
ve 

Ka•nm 
biraz 

bir 

0 kadar ki «Bahti» imzasile 1iir yaz
maya bajhyan gene Padi~ah, kavugunun 
iiniine sorgu~ yerine bir ayak resmi vap
hrmi~, jU sozleri de onun altma yazdlf
mijll: 
Nola tac1m gibl ba1•mda gotursem daim 
Kademt resmi diirilr hazreti $ahi Rilsilliin. , 
Giilii giilzan nubii.vtet o kadem sa,, fbidtr 
cBahtt1/d» durma yUzU.n silr kademine o 

gilliln .. 

T uzag1 pek begenen Hoca Muotafa 
Efendi de Padi ahm son tereddiidlerini 
silip siipiiren bir hadis okudu. Bu hadis 
~u manaya geliyordu: 

«Dii•manlanmza iistiin gelmek i!tiyor 
musunuz, onlarm silahlarile hiicum edi
nil !>> 

KaSim Pa1amn sadaret kaymakamli
gma tayin edildigi ve kendisine hi~bir za
rar gelmiyecegi hakkmdaki ferman he· 
men hazlflandi; Dervi§ Aga o giin yo Ia 
~·kti. 

On giin sonra Kas1m Pa§a O skiidar
dan fstanbula ge~iyor; konagma yerle§i
yordu. F akat etrafmda ~ok .. k, b:r mu
hafaza ~emberi bulunduruyordu. 

Mahfir11z: 
- Am an iirkiitmiyelim I 
Diyordu. 
Padi~ah, vezirine pek lath dille ve 

tendi elile yazilm4 olan bir mektub 
iinderdi. Ayni giin ayni 1ekilde 1ki mek
ub daha gitti. T arihte bu derece iltifat 
goren bir vezir bulmak gii~tii. 

Bunun i~in, Kas1m Paja, ertesi giin 
Padi§ah tarafmdan ~agmld:g1 vakil her 
tiirlii 1iiphe ve korkuyu yiireginden almi§ 
olarak saraya geldi. Vezirleri, Hoea 
Mustafa Efendiyi, !;leyhii!islam Sun'ul
lah Efendiyi orada giirdii. 

Birinei Ahmed •ert bir aesle sordu: 
- Bak ha, Pa1a I Sen ta§rad• iken 

buraya gelmen i~in iki defa hath hiima· 
yun yazarak ~aglfdim. Ni~in gelmedin} 
Padi,aha itaat gerek degil midir} Bu 
na"l ve nice kulluktur? 

Koca kavuklu vezir ve hocalar hirer 
heykeldi ve hava kur§un gibiydi. 

KaSim Pa§a sarard1; i~ini ~ekti; sa· 
kah titredi ve hafif~e di\11~t~ l>ap1ya 
bakh, orada yalm k1hc bekliyen iki eel
lad!, onlara yard1m i~in hazir d~~~,n h~
tancilan gordii. 

Sultan Ahmed bu sefer §eyhiilislama 
dondii: 

- Padi,ahma itaat etmiyen kulun 
katli vacib midir} 

Hoea zaten ~oktanberi bu sorguyu 
hasretle b,kliyordu, hemen eevab verdi: 

- v altahii a! em bissavab katli va
eibdir. Padisah1m I 

Padi1ah, kap1ya dogru bakh, ba,ile 
kii~iik bir i§arel yaph. Boslancilar hemen 
vezirin iistiine sald!fdilar; siiriikleyip go· 
tiirdiiler; biraz iitede ba11 kesildi. 

Ortahkta hs yoktu. Y aln1z KaSim Pa
§&nm ba1m govdesinden fi§klran kanla
nn sesi, cigerlerinden bo1alan son nefes· 
lerin hmltiSI, kesilr. kesik duyuluyordu. 

Sultan Ahmed gene §eyhiili!lama bak-
11: 

- Kimi kaymakam etsek? 
Sun 'ullah Efendi oradakilerin arasm

da Kas1m Pa~& gibi ortadan kalkmast 
Iaz1m ~elen birisini daha gorUyo;du: Sa
nkc• Mu1tafa Pa,a ... 

Ondan intikam almak i~in en kestir
me yo! herkesin gCiz diktigi kaymahm· 
hi!a yukseltme]<, 1onra hi~ ebik olm.'yan 
bahanelerden hirkacm1 ileri siirmekt1. 

Hoca Mustafa Efendi de boyle dii1ii· 
niiyordu. . 

ikisi de fikirlerini soylediier. 
Birinci Ahmed bunu Mahfiruzun da 

arzu<una uygun buldugu i~in hemen ka
raflni verdi. Ve1.irler arMinOa duran Sa
rtk~I Mu.tafa Pa aya dondu: 

- Raka, 1eni kaymakam ettim. Gay
ret ve dirayetle it goresin. Eger bir fe
nal•:<m o]u.,a ... 

Ka"m Pasanm kanlar i~inde verde 
yatan ve arllk hie kimiidamiyan olii!iinii 
go,tererok •ozlerini bitirdi: 

- Bu vat an gibi k1hca uliraf'm I 
Bu mada Ku1m Pasan1n oliisiinii or

ta kaptva kadar !Uriikliyerek lliotiiriiyor
lar: ~iibre tatJyan bir bev~ire llieni•liRi· 
ne koyuyorlar, 1ehrin 10ko klannda ~ez· 
dirdikten 1onra Edirnekap1da bir hende
ge •t1yorlard1. 

!dam edilenlerin ii1tlerinden ~Ikon e§· 
ya celladlara bag.,!antrdi. Ka11m Pasa· 
nm cebinde ~ok u•tahkh yaOilmis olan 
miirevherli ve altm bir 1aat de ~1kh. Bu 
saati Ociincii Murad zamamnda Ru1tem 
Ai!a admda bil~ili ve me•hur bir saatci 
kapl aga'l, Gazanfer Ahya yapmiSll. 
Hatta miirevherlerini de Gannfer Ai!a 
vermi•ti. Fa kat kap1 a~iasi b;rka~ sen~ 
evvel idam olunduliu zaman oted•"~f' 
goz kov""'"' olan T1rna kc1 Hasan Pasa 
tarafir-1 •alm almml': cok germeden 
TlfnakCI Ha<an da idam e..Jilinre T<aSim 
Pa1anm eline ge~mi1ti. Dervi1 Aga, sa-

~l:IZ 

Y a zan: Kadircan Kafh 

i~aretile bostancdar 
iisti1ne saldJrdJlar 

basm1 kestiler ! • 

hiblerini idam ettiren bu saate sahib ol
mak 1evda1tm yenememis. kaymakamm 
iiliisii heniiz orta kaptda iken cel!ada ha
ber gondermi,ti: 

- «Rii!tem Aga 1aati» ni ba;ka,.na 
;atmiyasm, bedeli her ne i1e ve;ilir! 

Dervis Aga saati ald1, koynuna ko
yarken ken8isini biraz daha biiyiimiit bu
!uyordu. 

-24-
Haseki Sultan ••• 

hler hk de iyi gitmiyordu: Bostanci· 
ba11 Dervis Aga timdi derya kaptam ve 
paja olmujtu. fyi havalarda Bogazdan 
~1karak ~iiyle bir gezinti yaparken fstan
buldaki kethiidaSl da esir pazanndan gii
zel k1zlar topluyordu. Sohra bu k1zlar 
gizlice amiral gemisine ahmyor; bura
dan da harbde elde edilmi1 gibi saraya 
takdim olunuyordu. 

fki sene evvel, kendisine verilen Bo!· 
na Valiligine on bin serserinin ba;mda 
oldugu halde giden Deli Hasan o kadar 
zu!Um yap1yordu ki halk isyan elti; onu 
la§lad1. Deli Hasan ka~maya mecbur 
oldu. Bu 1ef<r T amjivar Va!iligi veril
mi§, ora a~ali•i de silahla kar11hyarak 
§ehre sokmamljh. 

Doguda Sah Abbas, kii~iik de olsa 
zaferler kazamyordu. Ortahga deh1et !a· 
lacak hareketler yapmay1 da ihmal etmi
yordu. Me1ela S1hh koyiiniin ahalisini 
toptan bogazlatmi!, ~ocuklan harmanla
ra yallrarak iizerlerinden diigen yiiriil· 
miit. oldiirtmii1tii. Kumandanlarmdan 
Emir Gilne Han da ondan geri kalml· 
yordu: Kars kumandam O sma'l Aganm, 
dii1manm vaziyeti hakkmda baz1 !eyler 
ogrenmek iizere adam yakalamak i~in 
gonderdigi Alaybeyi Kenan, T ebriz lop
~ubati!IDID diivdiirdiigii bir topun agzma 
konularak giille gibi havaya alllmish. 

El!i ya1larmda olan Cagaloglu Sinan 
Pa1a Sultan Siileymamn iki torununa ho
eahk etmi1, T unustaki deniz harblerinde 
me§hur olmu§tu ama bu sefer heniiz bir~ 
jey yapamtyordu. «Ene miicahidiilbern 
velbahr» diyordu. lakin karada yigitlii!i 
hi~ goriilmemi1ti. ~'ki acl1 Sipyon olan, 
on iki r.a~larmda saraya ahnan bu ada
'ma Akdenizin havas1 yaram11tl ama Van 
ve Sirvan taraflan iyi gelmemi~ti. 

Sadnazam Lala Mehmed Pa1a Pe§· 
te ve Gran kalelerini ku§atm11. fakat bol 
yagmur ve sert kar f1rtmalan yiiziinden 
~ekilmeye mecbur olmuttu. 

KarayaziCI ile karde1i Deli Hasanm 
yerini daha az1h dort e,kiya r~i~i alml§· 
lard!! Kalenderoglu, Kara Sa10, Sa~h. 
Uzun Halil... 

Bunlar Aydm ve Saruhan gibi Boga· 
za en yakm ve en giizel yerleri kan ve 
ate! i~inde hoguyorlar?•: '! a~l ~~~lak, ~~ 
ve sefil ~ikayet~ilerin 1mlhlen, aaalet IS· 

tiyen sesleri, Kubbealtmda hirer h1~kmk 
zinciri halinde durmadan uzayordu. Sa
nk~' Pa1a ~ikayet kapilarlni kapamaktan 
ba§ka ~are bulamad1. Bu da h_~lki ve as
keri kizdirdi; kaymakamm dutmanlarl· 
na onu kotiilemek kin en bliyiik flflah 
verdi. Bununla beraber Davud Pa§aya 

da: . 
- E1kiyay1 vurmak i~in hemen g1· 

desin I 
Diye bir emir verdi. Davud Pa~a fa

kirdi; asker i~in para i!ledi. 
Mahfiruzun kulagma bir h!ber flsla

d,Iar: 
· - Valide Sultanm cariyelerinden Ra

zidil, Padi1ahtan gebe imi§. 
Gene kadm sarard1; ktzardt. lnanma

dl! 
- Yalan ... 
Bununla beraber Canfeda kad:na bu 

i1i incelemesini soyledi. Erte1i gii~ ogren
di ki haber dogrudur. Hem de -~~· ortak 
~Ikan bu safl!ID kadmm gebehgi en az 
bet ayhkhr. 

Mahfiruz ii~ giin odasmdan ~Ikmad;. 
<;atkth ba§Inl yashga koyauk hiin~_iir 
hiingiir agladi. Uki~ bunda~ fayda !liOr· 
medi. Hatta kendisme ~evnlen baktllar-

CUMBURlYET 

( ~ehir va Memleket Haberlerl ) 
Denizbank1n yen1 Y eni stad miina-j Klorformla adam • 

vaziyeti taayiin etti kasaya ~Ikar1hyor I bayiltmi'! 

iki U. Miidiirliigiin yeni Valinin riyasetinde bir H1rsiz bir isvi~reli alb 
aya mahkiim oldu ,ekli tespit edildi heyet plam tetkik ederek, 

- kat'i karan verecektir Bundan bir miiddet evvel <;ine kadar 
Miinakaat Vekaletine bagh olarak ku- bir seyahat yapmak maksadile 1svi~re-

rulan Denizyollan Umum Miidiirliigii ilc Dolmabah9e Gazhanesi ittisalinde ya- den hareket eden Viller ismind~ btr !s-
Limanlar Umum Miidurlugiine aid le§ki- ptlacak stadyom binasmm pliimm ha - vi9reli, tstanbula geldigi zaman parasiZ 
!at son §eklini almt§ltr. Tespit edilen 1ekle zirlamt§ olan italyan mima.n Viyot kalmt§ ve son parasile Klorform alarak 
gore: V;1Ji diin sa bah §chrimize gelmf§ ve Be- Firuza~ada !talyan tebaasmdan Marko-

Devlet Denizyollan f§Ietme Umum lediyeye gelerek !mar §Ubes! miidilrii vi9i bununla baytltmak ve cebinden pa-
Miidiirliigiiniia i§tigal ve vazife mevzu· Hiisnii ile goril milstiir. rasmt almak istemi§, muva!fak olamt · 

lan §unlardlf: Tiirkiye sahillerinde mun
tazam posta seferleri inhisanm i§letmek, fs. 
tanbul ve civan i~ hatlarile Y alova hattim 
i§letrnek, Gemi kurtarma inhisanm i§let
mek, kilavuzluk ve romorkoreiiliik inhisa
""' i§letrnek, Vangiilii i1letme inhisann1 
idre etmek. Bunlardan ba1ka inhisafl ta
zammun etmemek §artile deniz, giil, nehir 
ve kanallarda her nevi yiik ve yolcu nakli-
yah yapmak, gemi in§a, tamir ve havuz, 
lama i,leri, turizm i1lerinin denize aid ki
sunlaflm, tedvir etrnek. 

Devlet Limanlan l~Ietme Umum Mii
diirliigiiniin i1tigal ve vazife mevzulan ise 
§Unlardir: lsnabul, lzmir, Mersin, Trah
zon limanlarinda inhisar 1eklinde ve diger 
limanlarda ihtiyari olarak, yolcu berabe

rindeki zat ve hane e§yast haric olmak ii
zere bililmum ticaret e§yaSimn, her tiirlii 
yiikleme, bo§altrna ve aktarma i1leri, ge
milere lath su verilmesi, ihrakiyenin yiik, 
Ierne, bo,altma ve aktarma inhisan, nh

hmlann i§letilmesi inhisan, ambarlar, an
trepolar, deniz yolcu salonlan ve sundur
malar tesisi ve i§letilmesi 1nhisan, nhtun· 

Viyoti Villi, bugiin, Vali ve Beled'YP yarak ka9maga te§ebbiis eylemi§ti. 
reisi Lutfi K1rdarla goril$erek haz1rla , Yakalanarak Adliyeye verilen Villerin 
d1~1 plam takdim edccekti.r. Ag1rcezada giirillmekte olan muhake -

Bundan sonra Beden Terbiyesi umum mesi diin neticelenmi§tir. Ciiriim sabit 
direktoriiniin i~tirak'le alakadarlardan goriilmii§, fakat bunun a91Ik ve sefalet 
miirekkeb bir loplanb yaptlarak yeni tesirile yapilmi§ olmast ve su9lunun cfir, 
stadyom p!Am tetkik edilecektir. Ma • miinii tamam!le itiraf eylemi§ bulun • 
!fun oldu~u iizere yen! stadyom 24 000 mast gibi sebebler cezayt hafifletecek a
ki~ilik olarak ve sporun muhtelif sub~, nas1rdan goriildiiglinden altt ay hapsine 
lerine aid tes'sah ve muhtelif balkon · karar verilmi~t i r. 
Jan ihtiva edeeektir. Bu stadyomun se, ____ .......; __ M_07.'"'T_E_F_E ___ R_R::-":/'::"":K 

lkbsad V ekili gitti 
Birka9 giindenber! §ehrimizde bulu

nan tktisad Vekil! Hiisnii <;:akL!' diin ak· 
§8m Ankaraya hareket etmi§tir. 

kiz, on sene memleketin stadyom ihti -
yac1m karsiiiyacag, iimid edilivor. Plb 
tasdik edildikten sonra derhal in~aat 
eksiltmeye konacak!Ir. Gelecek sene 19 
may1s bayrammm burada yap1lmasma 
cahstlacak!Ir. 

Y agmur ve soguk 
SEH/R I$LER/ Evvelki ak§am ba~hyan ya~mur, dun 

Taksim bah,..eaindeki binanm de biitiin giin muhtelif fastlalarla ya~ -
"" makta devam etmi§, ak!jama do~ru Sik· 

intasma batiamyor la§mt~tlr. Ya~mur, tstanbula adeta bir 
Taksim bah9esinin in§aatma hararetle sonbahar manzaras1 vermektedir. Hava, 

devam edilmekted!r. Bah9enin on tara- adamakilli sogumu§tu.r. 
fmdaki bir klsrm arazl de bah9eye illve Karadeniz, Marmara ve Ege denizinde 
edilmi§tir. Taksim bah9esinin esk! sah - biraz hafifler gib! olan §imal ftrtmast, 
nes! ytk!InlmaktadLI". Buraya yaptm • evvelki gece tekrar §iddetli bir §ekil al· 
laeak sahneler miiteharr!k olacakttr mt§ ve ekser! vapurlar seferlerinde ge -
Bah9enin ortasma yap1lacak havuz cikmi~tir. Aris Yunan mekteb gemisi de 
tesisati i9in on bin lira ke§if konulmu§- evvelki gece limanimtza gelecekken ftr

lann i§letilmesi inhisan, sahillerde iskele- tur. Sahne ile birlikte yaptlacak diger tma dolaytsile diin ogleden sonra gele
ler tesisi, i§letrne ve bak1m i§i, limanlarda tesisat i9in de 176,000 l!rahk ke§ifname bilmistir. 
palamar §amandlfalan tesis ve i§letilmesi hanrlanmJ§tLI". tn§aata hemen blllJlana- Karabiik fabrikasl 
inhisan, Tiirkiye sahillerinde fenerler, eakttr. miihendiaieri 

d f I d · · I · h"ll d Orner Seyfeddinin kemikieri ra yo ar ar, emz I§aret en ve sa ' er e Karabiik demir ve 9elik fabrikalannm 
can kurtarrna istasyonlan tesisi inhisan, asri mezarhga merasimie faaliycte ge<;mesi yaklas!I~mdan Ba§· 
her limanda ihtiyari olarak umumi mag!· nakiedilecek miihendis T. Morgan, Londradan cu • 
zalar i§letmek, dalg1e i1leri yapmak, kii- Hikaye iistadt merhum Orner Seyfed- martesi giinii ~ehrimize gelecek ve An· 
miir mmtakalan tesi!• vt i!letilmesi. din in kemikler!nin Uskiidardan Asri me· karaya ugnyarak Karabiike gidecektir 

Her iki miidiriyeti umumiyede de u- zarhga kaldmlacagmi ve bu hususta KarabUk demir ve ~elik fabrikalan 
" h M 1 d k d • · miihendislerinden Gardemier diin sch· mum miidiir muavinleri, hukuk miisaviri, .,.e fr ec is!nin e arar ver igmi yaz, 

d 1 mt§hk. Bu nakil esnasmda istanbul Mat• rimize l(elmis ve An karaya gt'mist'r. 
muhasebe, i1letme ve fen heyeti mii iir e· Aimaniar tu'·t

1
·,·n ve der1' kk h b. k"l d" buat cemiyeti azast ve Halkevleri ede-rinden miire e If enciimen te1 t e I· "k 

biyat kollannm i§tirakile bir merasim al ca leeektir. a , . . , 
M .. k ]'t V k'l t" b ·1 "dareler V"P'lacakltr. :Sir Alman tiitiln faGrikatorile bir una a a e a e me ag 1 ' B 1 d" •h I' •• ··I . · • b" k .. d d • . 1 e e Iye, I rna I gor~ en. me· de,bagat fabrikatol1\ diin ~eh,rimize gel-

l~ll' Ulll\Wl IT te au s~n 1g1 yap! mcaya I . . I • ·• d t i d .. .,, 
k d D · b k 1 k ··d d • D ·z mu arm 111m erm1 aor u mi~ir. ki fahrikator ~ehrim z e tu,un 

a ar emz. an I e au san ~~~· .. f··~~~ : Belediye r!yaset makamJ, kaymakam- ve deri miibayaa\1 i9in temaslara bas Ia , 
yollan ve ;•man ar ku~j- m~ urdu en lara gonderdigt bir tamimde, teft!~ler mislardtr. 
tekaiid san lgl olara aa Jyetme evam esnasmda hengi yerlerde hengi memur- Kacak kumas getiren bir 
edecektir. !ann ihmalleri goriildiigiinii sormu~ ve • I 

Denizbankm I kanunusaniden 1 tern- bunlann isimlerinin bildirilmesini is • yo cu 
muz tarihine kadar olan muamelat ve he, temistir. Pireden limammiza gelen ltalyan ban-

"! "I V k'l d1rah Rodi vapuru yolculanndan Ma -saball hususi bir b• an~o 'e e a ete ve· Etrafi duvaria "evri'Imi• 
Y ,. dam Attanik'in vaz!yetini ~iipheli goren 

rilecektir. arsaiar giimriik muhafaza te~killti memurlari, 
Denizbank mernur ve miistahdemlerin- kadmm iizerinde bir ara•tirma yaptir • 

d I k Beled.ye, ~ubelere giinderdi~i bir ta- ' 
den yeni te1kil olunan umumi mii iir ii • mimde birinci derece caddelerdeki ar- mi§lar ve bi"ok ka9ak ipekli kuma~ bul-
ler le1kilat kadrolannda vazife alamiya- salann etrafmm duvarla 9evrilmesi hak- mu~lard1r. 
rak a~1kta kalanlardan 3137 say•h kanun kmda verilen emrin tatbik edilfp edilme- lt yerieri hakkmda Maliyenin 
mueibinee tekaiid hakkm1 ihraz dmemi§ o- digini ve bu emre ragmen etraf1 9evril- yeni bir emri 
!up da tekaiid ahkamma tabi olanlara memi§ arsalar varsa, bunlarm kimelere 
Denizbanka ge~en ve bundan evvel De- aid oldugunu sormustur. 
nizhanka tabi bulunanlara Denizbankta Y1rbk ve pis tenteier 
ge~en ve bundan evvel Denizbanka inti- kullandmiyacak 
kal eden miiesseselerin devlet idaresinde 
bulunduklan zamana aid olan beher biz
met senesine mukabil son aldiklan bir ayhk 
nispetinde tazminat verileeektir. 

ADLIYEDE 

Bir katil mahkum oidu 
Bundan bir miiddct evvel Sirkeci:ie 

kasa b~erif, bir giin diikkanda et keser
ken yanma arkada§I Gani g:lerek §aka 
maksadile kendisine takllmaga ba~lamt§ 
ve bu arada ~erife bir de kii!iir savur • 
mu§tu.r. Bu yiizden ~er!f de elindeki bt· 

9akla Ganiyi karnmdan yaralamak su· 
retile iildiirmil§tiir. 

Agirceza mahkemesinde bu i§e aid ce
reyan eden clava, diin netlcelenmi~ ve 
~er!fin on sekiz sene hapsine karar ve
rilmi§Se de hadisede Ganinin kiifretmi§ 
olmas1 tahrik mahiyetinde gOriildiigiin
den bu seza sekiz seneye indirilmistir. 

Arkadatmln karisini korkut· 
mak istemit 

Belediye, bazt diikkanlann YJrtik, le· 
keli tente kullanmak suretile §ehrin gii
zelligini ihlal ettikler!ni iler! siirerek 
bunun derhal men'ini a!akadarlardan is· 
temi§tir. 

Dutiar cameki.niarda 
satdacak 

Dut gibi YJkanmtyarak yenilen mey
vala.nn behemehal iistii cam iirtiilii kap, 
Jarda sattlmast ve bunlan satanlarm 
pejmiirde kthk ve k.tyafette dola~ma -
malart alakadarlara tebli~ edilmi§tir. 
Karakoy kopriisiinden esya-

lar ne zaman ge~ecek? 

i§ yerlerinde mayts ba§mda ba§hyan 
miimessil se9imi i~i haziran ba~ma ka
dar devam etmi§ ve idareten 15 giin da
ha temdid edilmi§tl. Bu mada Maliye 
Vekaletinden bir emir gelmi§tir. Bu e· 
mi.rde miimessil se<;iminden evvel yapt· 
Jan se~fm heyeti te§ekkiil mazbatalanno 
on kuru§luk pul yapi§tinlmast Hiz1m ge
lecej!i bildirilmektedir. Miimessillerin 
se,imlerine aid mazbatalar ise puldan 
muaf tutulmaktadtr. 

t§ kanunu, t§ dairesine verilen biitii!l 
istidalar ve sair evrakl puldan muaf tut· 
maktaJ1r. Bu yen! emir iizerine a!aka • 
darlar rnii§kiil vaziyette kalrni~Iardtr. 
<;iinkii ii9er niisha tanzim edilen bu maz· 
batalardan ~imdive kadar yurdun her 
tarafmdan on binlerces!, ~ yer!nden 
Vilavet, polis ve is dairesine verilmi~tir. 
~imdi bu mazbatalarm iptal edilerek ye
niden tamimi liiz1m gelmektedir. 

Koionva ami11erinin 
miiracaati 

da: Arkada~t Ferdi, hapisanede bulundu, 

Belediye, Karakoy kopriisiinden ge 
9ecek e§ya nakil vasitalanmn izdihama 
sebebiyet vermemeler! i9m bunla.nn ge-
9ccekleri saatleri tespit etmi§tir. BuM 
nazaran, bu vesait, 1 te~rinievvelden ~u· 
bat nihayetine kadar sabah saat seklz -
den dokuza, a)Q;amlan on yediden on 
dokuza, yazm da 1 marttan eylul nih3 . 
yetine kadar sabah saat 8 den 9 a, ~k· 
samlar~ 17 den 20 ye kadar Karako.v 
konrii•ii~den ge<;ebileceklerdir. 

Kolonva amilleri !nhisar idaresinin 
piyasay; 9tkardt~ ~eni kolonyadan do
laYJ Riyastieumhur, Ba~vekalet, Mallye 
ve tnhisar Vekaletlerile Parti Gene] 
Sekreterligine telgraflar ~ekerek tnhi· 
sar idaresinin devlet sermavesini kul · 
!anarak kendilerile rekabet etmesinin 
muvaftk olmadiihm bildtrmi<lerdir. 

Oh I 1 "u strada Ferdinin kanst Hayriinnisa ile - o sun .. " 
Diyen manalar bile sezivordu. . konu~mak maksadile f1rsat kolltyan ve 
Birinci Ahmed Valide Sultan dane- bundan bir miiddet evvel Hayriinnisa· 

sine pek Sik gidiyordu. Dervi1 Pa1anm ya Haydarpa~a vapurunda tesadiif ey -
hediye ettigi on be1 cariy~den .. de bahso· ledigi zaman korkutmak i~in ii~ el siliih 
Iunuyordu: Bunlann hepsi on. u~er Y"(.)" a tan Fahreddinin Ag1rcezada devam e
dan ne a1aR1 ne de yukan tmtsler · ~ den muhakemesi diin bitmi~tir. At1lan 
tane1i <edef kadar beyaz tenli ve altm sil~hlann oldiirmek gayesile olmadt~ 
Sar!1·, ii• tanesi siit derili ve kum. ral sa~h ·.• h 
ii~' lane~i fildili renlliinde ve Siyah sa~~~' anla~IIdi~ i(,'in su9lunun altl ay apsine 
ii~ lanesi kahverenginde k•.v:r• .k. ·~~h: u~ karar verilmi§tir. 
tane<i de abanoz kadar "Y"~ Imi§. P~- H1rs1Z haatabala.c1 
di,ah bunlan o kadar bejien;yormk1 ~1 ' Giilhane hastanesinden 9atal, ka§tk 
kars.,ma diziyor; renk renk b_oncu I a: ~ gibi ~eyler 9almaktan su~lu oldugu i9in 
oymyan bir ~ocuk ~ibi ikide bn yer enm asllye eeza mahkemesinde duru~mas1 
<le~ittiriyor, ejileniyormus I . P yap1lan hastabaktct Halimenin muhake· 

Vaktile Dervis ARayt De_rv•.l . asa mesi diin nihayet bulmu~ ve su9 sab't 
vapmayi du•unen Padi1ah hu f1knm sev· g~lerek ik.i ay hapsine karar veri! -
gilisine a~m11h da: [Ar~an varl I mt~tir 

Haik hamaml""I"Inin a~1Imas1 
gecikti 

Belediyenin bir! KaS!mpa§ada, digeri 
Balatta a9acag1 iki hal·k hamammm su 
tesisatt heniiz ikma! edilemedigind~n 
bunlann a91lmasi gelecek ay sonuna kal
mJ§tir. 

Eminonii meydammn 
a~1Imaai 

Eminoniinde Bahkhane eivarmdak' 
Mes9id adasile MISIT9ar§1SI kapist iiniin· 
deki be§ diikkanm istimlak bedellerf 
gelmi§tir. Belediye, bunlan yakmda !s
timlak edecekti.r. 

Eminoniinde Mehmed KAztm eczane
sile yamndaki diikkAmn istimlak mua . 
melesi de bitmi§ oldugundan ytkma !§i 
miiteahhide verilmi§tir. 

Miiskirat amilleri de bugiin Milll Sa
nay! Birlillinde bir toolanti yaparak ay
ni mesele iizerinde giiriisecekler ve arl
Jarmda bir cem1yet teskilin! miizakere 
edereklerdir. 

ltaiyarlan Jimor> it"h .. Iine 
miisaade edildi 

Haricden getirilen limonlarda hasta
hk goriildUj!iinden bunlann ~ehre sokul
mast menedilmi§ti. !talyadan gelen It, 
monlann saglam olduklan ve !talvada da 
ayni hastahklarla miicadele edildiji! an, 
la§IImt§ oldul!undan. bunlann §ehre glr· 
mesine miisaade edilrni§tir. 

Suriyeden gelen limonlann da limon 
mmtakam1z olan Mersin, Antalya ve 
Rize mmtakalarma soknl...,amak iizere 
ithaline miisaade edilmi~tir, 

8 Haziran 1939 ---..., 
Siyasi icmal 
Yugoslavya ve biiyiik 

kom,ulari 

Y ugoslavyanm Kral N aibi Prens 
Pol Berlinde Hitler'le giiriiltuk
ten sonra Almanyanm diger 

beldelerini gezmektedir. Siyasi miikale • 
melerin neticeleri Berlinde ne1redilen res· 
ml tebligde bildirilrni§tir. Bu teh\ige na· 
zaran iki memleketi umumi ve hususi su· 
rette alakadar eden hertiirlii meseleler iki 
devletin 10fleri ve Hariciye Nazirlan Ia• 
rafmdan birlikte tetkik edilmi1tir. Yu • 
gaslavya ile Almanyay1 birbirine bagla· 
yan ve tam itimada dayanan dostluk ve 
Siki te§riki mesai Avrupanm huzuru i~in 
miihim bir amil oldugu tespit edilmi1tir. 
Bu esas uzere iki memleket arasmdaki 
miinasebetlerin bir kat daha derinle,tiril
mesine iki taraf karar vermi1 bulunmak
tad~r. Bu tarzdaki me1ainin Avrupamn 
1imdiki havasma ag~rhk vermekte olan •i· 
yasl gerginligin zail olmasma ve milletle
rin hakk1 hayatlanm lMiin edeeek musli
hane inki1afm meydana gelmesine yar • 
d1m edecegine Yugoslavya ve Almanya 
kanaat haSI! etrni~lerdir. 

Bu umumi neticelere gore Almanya ile 
Yugoslavya siyasi noktadan birbirlerine 
daha ziyade yakla,acaklar ve politikala• 
rm1 birbirlerine uyduraeaklardu. Yugos
lavya hic;bir zaman Almanya ile ftalya· 
nm aleyhinde harekette bulunmiyacak ve 
boyle hareketlere istirak etmiyecektir. 
Almanya ile ftalya da, Yugo•lavyanm 
hududlarma ve mevcud vaziyetine riayet 
etmeRi taahhiid etmi1lerdir. 

Yugoslavyamn emniyeti i~in miihirn o
lan bu netieeyi Belgradda Ba§vekil Zvet
kovi~. miihim siyasi 1ahsiyetlerin huzu· 
runda soyledigi nutukta tebariiz ettirmi, 
ve Yugoslavya ile Almanya arasmda 
1imdi mevcud hududun ebedi kalaca~mt 
Hitler' in Prens Pol' a bir daha bey an ey
ledigini ve Yugoslav devlet 10finin de bu 
teminab memnumyetle kar!Iladigmi ehem
miyetle kaydetmistir. 

Siyasi i1birligi; politika noktasmdan, 
Yugoslavyanm Almanya aleyhinde bu
lunrniYacagmJ ve bilakis siyasi niifuzunu 
Almanya lehinde kullanaeag1 mana"m 
ifade eder. fkhsadi i1birliRi ise Almanya· 
mn ham madde ve yiyecek ihtiyaema Yu
goslav menabiinin tahsis edilmesi, yani 
Yugoslavyamn Almanya elinde bir nevi 
sagmal vaziyetine girmesi d•mektir. 
Bu "liususta 1imdiden Alman ve YuRD'· 
lav devlet komisyonlan arasrnda miiza
kereler ba,!ami!br. Ba1hea miizakere 
mevzulan; bir mark1n 13 dinar 80 san
timden 14 dinar elli santime yiikseltilme· 
sine ve Yugoslavyanm ingiltere ve Arne· 
rika gibi serbe1t kambiyo.u olan memle
ketlere sathgi antimuan, boksid ve kene• 
vir gibi k1ymettar maddeleri Almanyaya 
verme1ine taalliik etmektedir. DiRer mad· 
delerde, Romanya ile lmanya arasm
daki anla:ma gibi Yugoslavyamn da :s
tihsalatmi Almanyanm ikh1adl ihtiyacla
nna uydurmas1 i~in uzun miiddetli bir 
plan tatbik, yani Yugoslavyanm miimkun 
mertebe kiilliyetli miktarda mevadd1 ma
deniye, nebatl ve madeni yaglar istihsa• 
line ~ah~mas1 vard1r. 

Hulasa Berlin gorii§melerinin netice
sinde, Yugoslavya zengin ham madde 
menabiini Almanyaya hemen tamamen. 
lerketmistir. DiRer taraftan Yugoslavya· 
nm mih.ver devletlerile ittifak edecei(ine 
ve hi~ olmazsa komiini<t enternasyonali 
aleyhindeki pakta girecei(ine clair yapilan 
tahminlerde isabet olmamii ve Yup;oslav· 
va miistakil siyasetini muhafaza etmi1tir. 

MrJhttrrPm P ,.,,7; rnr. ~ Y 

Bankaiarda yaz mesaisi 
Bankalarda yaz mesal tarzt mucibince 

gi§elerin her giin saat 9 dan 14 e. cumar
tesi giinleri de 11,30 a kadar a9tk bulun· 
durulmast ~eklinin tatbikma ba~lan • 
m1sllr. 

Defterdar Ankaraya gitti 
!stanbul Deftardan ~evkct, Maliye 

VekA!etile temas etmek iizere diin An· 
karaya gitmi~tir. 

latanbul Tapu mUdiiriUgii 
lagvedildi 

·Kocaeli ve Zonguldak vilayetlerile ka
zalanm ihtiva eden, istanbul Tapu mii
diirliigile Beyojtlu ve tl"skiidar, Tapu 
Ba§memurluklan lagvedilm'§ ve yer • 
lerine lstanbul grupu, tapu sicil mil • 
diirliijtile Beyoj!lu, tl"skiidar, Eminonii, 
Fatih, Eyiib, Sanyer, Kadtkiiy, B~ikla§ 
ve Adalar tapu sicil muhafizltklan le~
kOO!t kuru1ITU$1Ur. 

Saraybur!"lundaki kazino 
y1k1Iacak ' 

Sarayburnundaki kazino ve ah>ab bi· 
nalann tamamen yikilmasma Belediye
ee karar verilmistir. 

NUsbns• 5 lruruslur 

Abone ~eraiti l TUrkive v lctn 
Senelik 
Alh avhk 
Oc ayhk 
Bl• ovhk 

1400 Kr 
750 • 
400 • 
150 • 

llarie 
icin 

2700 ]{r, 

1450 • 
800 • 
!!oktw: 
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·s 0 N .· ,, ·1-1 A B E R ·L E R (~~~~~B~u~··y~u~·k~da~v~a~w~r==~-=--) 
• 
lngiliz miistemlekeleri 
i~in miidafaa tertibat1 

Kenya'daki 
oymyacagt 

ingiliz kara 
role biiyiik 

ve hava ordusunun 
ehemmiyet veriliyor ----. Lond:.• 7 (a.a.) - Kenya te§rii mecli- km olduguna i§aret ederek Aden ve Ci-

smde dun beyanatta bulunan umumi buti'nin yard1mile bu arazinin birinci 
vali Sir Robert Brooke - Popham, mu- derecede miihim stratejik bir mevki te§
hasemat halinde miisellah kuvvetlerin kil ettigini soylemi§tir. 
ba§.kum~~~amnm bu miistemlekeden Tanganyika, manda altmda bulundu-
se~;Ilecegmi ve ckumandamn Kenya hu- gu i<;in burada yerlilerden sker a1 g 
dudlaz:ndan ~teye ~a~ar otoritesini kul- imkan yoktur. Bu arazini: miid~:.~ 
lanacagtm> soylerni§tlr. geni§ mikyasta Kenya'ya terettiib e-

Siyasl mahfiller, bu beyanatla ~;ok ala- decektir. 
kada.r olmaktadirlar. Bu mahfiller, harb 
zuhurunda siyasi hududlann ehemmi -
yeti kalmiyacagi ve yalruz stratejik ha
kikatlerin hesaba kat!lacagi kanaatinde
dirler. 

Kenya'da bulunan eKing's African 
Rifles> alay1 miihim bir miidafaa kuv -
veti te§kil etmektedir. 

Kenya'nm umuml miidafaa planmda 
mahalli Arab ve HindU lot'alarmm da 
miidafaaya i§tirak etmeleri derpi§ edil
mektedir. 

Kenya'dkai !ngiliz kara ve hava or
dulan kumandanhgmm oymyacag1 ro
le biiyiik bir ehemmiyet atfedilmekte -
dir. Kenya, s1ca'k iklimlere ah§lDI§ olan 

Parlamento mahfillerine mensub bir ihtiyat Hind klt'alanmn kiilliyetli rnik
zat, Kenya'nm Uganda, !ngiliz - Misir tarda bulundugu mmtakaya birka<; giin
Sudam ve !ngiliz Somalisi arazisine ya- liik bir rnesafede bulunmaktadlr. 

""""'""'""""""'""'""wuwmmun111UIIIIIU1111!11111liiii\IIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIII11111lllllllmun""'"""'"'""'''""'''-

Japonya da askeri 

ittifaka girecek 

Hakem 

'ehrimize 

he yeti 

geliyor 

Tokyo kabinesi prensip 
olarak bunu kabul etti 

Roma, 7 (a.a.) - Japonyanm Roma 
ve Berlin sefirlerine Avrupanm vaziyeti 
kar§Ismda Japonyanm takib ettigi siyase
te clair diin Tokyodan yeni talirnat gel
digi ogrenilmi§tir. Kont Ciano, diin ak1am 
Napoliden avdet etrni§tir. Japan mahfille
rinde soylendigine gore Tokyo prensip iti
barile Antikomintern paktm takviyesine 
hatta, bilhassa Sovyetler Birliginin muh
temel tam hareketile alakadar baz1 §art
larla Roma, Berlin ve Tokyo arasmda ie
dafiii bir askeri ittifak akdine taraftardtr. 

<;ekyada 
aleyhine 

Almanya 
tahrikat 

Briinn 7 (a.a.) - Briinn zabttasm:n 
Alman reisi, a~ag1daki i!an1 ne~r~tmi1tir: 

«Gayrirnes'ul Cekler, Almanya aley· 
hinde risaleler dag1tmaga te§ebbus et • 
mektedirler. Bu risaleler muharrirleri ve 
(:ek milletinin heyeti umumiyesi i~in teh
likeli neticeler verebilir. Cek milletini 
Almanyaya, onun icra organlanna ve 
bugiinkii siyasi ve hukuki vaziyete kar~t 
hareketlerden ~ekinmege dave! ediyo • 
rum. Cek milletini ayni zamanda kulak
tan kulaga yaptlan propagandaya niha· 
yet vermege ve yalan haberler ilaa etrne-. 
ge ~altlan tahrik~ilere kar11 a(Ilan mii· 
cadelede hiikO.mete yard1m etmege davet 
ediyorum. Almanya aleyhinde risaleler 
ne1redenler ve bunlan dag1tanlar 1iddetle 
tecziye edileceklerdir .» 

Demiryolu Tercana vardi 
Tercan 7 (Hususi) - S1vas • Erzurum 

hattt, Tercana ula§ffii§lir. ilk tren, hal -
km candan alki§lan arasmda bugiin gel
mistir. 

Ege mmtakasinda yagmur 
vaziyeti 

izmir 7 (a.a.) - Havalar bir hafta -
danberi itbratsiz ve fena gitmekte, stk 
s1k boralar ve §iddetli yagmurlar htiklim 
siirmektedir. DUn gece ba§hyan yag -
mur sabaha kadar devam etmi§tir. Ha
va bala yagmurlu ve saikabd1.r. Diin §eh
rin kalabahk bir caddesine y!ldmm dii§
mii§se de niifuS~;a zaylata sebebiyet ver
me.mi§tir. 

Fransadaki lspanyol 
miiltecileri 

Paris 7 (a.a.) - Fransadaki i:spanyol 
miilteci!erinin bir zaman 500,000 i bu -
Ian ve 1/3 tarihinde 450,000 e inen adedi 
§irndi 350 bine inmi§tir. 1/2 tarihinden
beri 90,000 miilteci !spanyaya diinmiis
tiir. ~imdiki vasati, giinde 400 diir. • 

Mliltecilerin giinliik masraft adam ba
§lDa 15 frankttr. Bir mliddettenberi giin
luk masrafm 7 milyon frankl buldugu 
hesab edilmektedir. 

Y eni bir lngiliz kruvazorii 
Londra 7 (a.a.) - 5,350 tonluk yeni 

cEuryalUS> kruvazorti diin Chatham'da 
denize indirilmi§tir. 

Sub - Htrvat miizakereleri 
Belgrad 7 (a.a.) - Pravda gazetesi, 

Ba§Vekil Tzvetkovitch'in, bir muharriri
ne verdigi beyanati ne§retmektedir. 

Bu beyanata gore, Strblarla H1rvat!ar 
arasmda bir anla§ma husuliintin Sirb. 
H1rvat ve Slovenlerin menfaatine ola -
cagm1 ve bundan dolay1 bu anla§manm 
elde edilmesi laz1m geldigini kaydettik -
ten sonra §Unlan ilave etmi§tir: 
·- Ma9ek'le yaptlan miizakereler in

kltaa ugramamisttr. Bu rniizakereler, de
varn edecektir. iki tarfata da hiisnii ni
yet mevcuddur.> 

Alman ~irketile olan 
ihtilafm tetkikleri bitti 

Ankara, 7 (a.a.)-Julyos Berger !irke
tile hiikO.met arasmdaki ihtilaft tetkik et
mek iizere Yunanistan hiikO.metinin Pa
ris sefiri maruf hukuk~u Nikola Politisin 
de dahil oldugu hakem heyeti Ankarada
ki tetkiklerini bitirerek bu ak§am 1stanbula 
ekspresle hareket ettiler. Heyette Tiirk 
hakemi olarak Yusuf Kemal de bulun
maktadtr. Bundan ba1ka, ltalya - Habel 
ihtilafm1 vaktile tetkik etrni§ olan De 
Lapsadelle de davact §irketin hukuk mii
§aviri olarak, 1ehrirnizdeki tetkikler ma
smda haztr bulunmu!lur. 

Heyetin daha bir iki celse aktedecegi 
anla,thyor. Hakemler istasyonda ba1ta 
Hariciye Vekilimiz Saracoglu oldugu 
halde kalabahk bir te1yici kiitlesi taraftn
dan ugurlandilar. Bu rada Kukuk ilmini 
yayma kurumu namma Manisa meb'usu 
Refik fnce de istasyonda bulunuyordu. 

Miinakale V ekaleti ticaret 
dairesi reisligi 

Ankara 7 (T elefonla) - Miinakale 
Vekaleti Tarife ve Ticaret dairesi reisli
gine ayni daire miitehasstslarmdan Ru~
bar tayin olunmu1tur. 

Naf1a Vekaleti hukuk 
mii§avirli ig 

Ankara 7 (Telefonla) - Nafta !ir
ket ve miiesseseleri komiseri Ziya Merih 
Vekalet ii~unci.i hukuk mii1avirligine ta-
yin edildi. . 

Naf1a Vekaleti teftit 
heyeti reisi 

Ankara 7 (Telefonla ) - Nafta Ve
kaleti Tefti1 heyeti reisligine tugbayhk
tan miitekaid Cerna! tayin olunmu!tur. 

Y eni Adliye miiste§ari 
Ankara 7 (Telefonla) Adlive 

Vekaleti Miiste~arltgma tayin olunaca~:
m bildirdigim Selim Nafizin tayini Yiik
sek T asdika iktiran etmi~ti r. 

Japonlar, lngiliz ata§emilite-
rini tevkif ettiler 

Hongkong. 7 (a.a. ) - Cekai ajansma 
gore, J aponlar 1ngiliz ata1emiliteri Kay
makam Christophe Spear'i tevkif etmi§ler
dir. Heniiz serbest bulunmtyan ata1emi-
literin aktbeti me~huldiir. . 

lspanyadan gelenlerin ikinci 
get;;id resmi 

R oma, 7 (a.a. ) - D un Napolide ge
~id yapan ispanyol lejyonerlerile ispan
yadan donen 20,000 italyan lejyoneri bu 
sabah R amada Mussolini'nin oni.inde bir 
ge~id yapmt!lardtr. Ge~idde Ciano, Ser
rano Sumer ve !spanyol heyetinin diger 
§ahsiyetleri de ham bulunmu<lardir. 
Macar - halyan milli takJm-

lari bugiin karSJla§Iyor 
P e1te 7 (a.a. ) - Per~embe gi.inii 

Macar mi111 takt mile kar,!la~acak olan 
!talyan futbol milli taktmi Pe~teye gel
mil ve Macar futbol federasvonu azala
rile kalabaltk bir halk kiitlesi tarafmdan 
hararetle kar§tlanmt§ltr. 
Yugoslavyada erik mahsulii 

Belgrad 7 (a.a.) - Gazetele.re gore, 
bu seneki erik mahsu!G, bir rokor olmak 
tizere 15 milvon tona balig olacakttr. 

lsve .. hiiki'imeti harb malze
mesi ahyor 

Stokholm 7 (a.a.) - Hiikfunet, barb 
malzemesi miibayaas1 i<;in 70 milyon 
kron luk fevkalade tahsisatt kabul et -
rni§tir, 

Mayts taarruzu 

Japonlarm hiicumu <;in
Iiler tarafmdan tardedildi 

Cunking 7 (a.a.) - Cekiai aianst 
bildiriyor: 

Askeri vaziyetin gec;en hafta zarfm -
daki inki;aft hakkmda beyanatta bulu -
nan salahiyettar bir zat ezciimle demi;tir 
ki: 

«- Biiti.in cephelerde Cinliler tara -
ftndan }aponlara indirilen miikerrer dar
beler sayesinde, 1 aponlann 0 kadar o
viindiikleri «rnayts taarruzu» tamamen a
kim kalmt§ltr. 

Orta Cindeki Hupeh vilayetinde dii§
man 20,000 zayiat vererek Hankeu'ya 
2000 kilometre mesafedeki Cungsiang' a 
~ekilmi;tir. 

29 mayiSta Cinliler Cungsiang ~hrini 
tamamen Gevirmi! bulunuyorlardt. 

Orta Cindeki muharebelerde, Cinliler 
on bir mi.ihim ~hri istirdada muvaffak ol
mu&lardn. 

Gene orta Cindeki Kiangsi vilayetinin 
;imalindeki askeri vaziyete gelince, Nan
(ang-K.iukiang demiryolu boyunda mii • 
him bir degi1iklik olmamakla beraber, Cin 
kttaaii iki yoldan N an(ang' a dogru iler
lemektedir. 

Sansi vilayetinde, Cinliler F Ulan' a hii
cum etmektedirler. Wutai ;ehrini kurtar
maga c;ah;an ]aponlar burada binden 
fazla olii. 3 top, 40 mitralyoz ve 300 tii
fek btrakmt&lardit.» 

Y eni muharebeler 
Cungking 7 (a.a.) - Cin aianst bil

diriyor: 

N an~ang'm cenubunda bilhassa 
Kia-Tien'in 1imalinde muharebeler 
yan etmektedir. 

San-

Nakayama'nm kumandasmdaki Japon 
kuvvetleri yiizlerce olii •vererek piiskiir • 
tiilmii§tiir. Cinliler rniihim miktarda mi.i
himmat ele ge(irmi;lerdir. 

DangiZde yeni hadiseler 
Var~va 7 (a.a.) - Polonya matbu

atmm bildirdigine gore 30 nazi Danzig
de bir Polonyalmm evine taarruz ederek 
bir hangan tahrib ve eve cebren girmege 
te§ebbiis etmi1lerdir. 

Polonyah, polise miiracaat etrni;se de 
halkm toplanrnasma sebebiyet verdigi i<;in 
tevkif edilmi;tir. 

Diger cihetten Polonya malbuah, 
Saint-Stanislas kilisesi camlannm me<;hul 
§ah1slar taraftndan kittldtgtm bildirmekte
dir. 

Dagtltlan Alman tefekkiilleri 
Var;ova 7 (a.a.) - Polonyadaki bir

~ok Alman te1ekkiillerinin ;ubeleri Pas
nan valisi tarafmdan dagtttlmt§hr. Bun
Jar Almanlann 12 cemiyetile Alman 
<;iftGileri birliginin 5 ;ubesi ve Gene Al
man partisinin 12 ;ubesidir. 

Danzig'e 40 bin Alman gidecek 
Var§Ova 7 (a.a.)- 9 hazirandan 13 

hazirana kadar yap1lacak olan spor bay
ramlanna i;tirak i~in Danzig'e hiicum 
ktt' alanna mensub 40,000 Alman gele
cektir. 
Polonyanm Berlin aeliri Varfouada 

Var;ova 7 (a.a.) - Polonyanm 
Berlin sefiri Lipski, vazifesine miiteallik 
i;ler i<;in Var~vaya gelmi;tir. 
Polonya . Macariatan hukuk antanlt 

Varjova 7 (a.a.) - Polonya • Ma
caristan hukuk antanh, bu hafta nihaye
tinde Var~vada bir toplanll yapacakttr. 
Bu toplanllya i;tirak edecek olan Macar 
hukuk§inaslar heyeti, eski Adliye Nazm 
Dr. Lazar'm riyaseti altmdad1r. 

Mumaileyh, 9 haziranda Cihan Har
bindenberi Macaristandaki me&ruti reji
min tekamiilii hakkmda bir konferans ve-
recektir. 

A~tkta kalan Y ahudiler 
Havana 7 (a.a.) - Saint Louis va

purundaki Y ahudi muhacirlerin Pins a
daSina ~tkanlmast i<;in muhaceret komi • 
tesinin biitiin gayretlerine ragmen Kiiba 
hiikO.meti miizakereye girismek isteme • 
mi&tir. 

Bu sabah vapur kaptam radyo ile ver
digi bir haberde arttk kat'i olarak muha
cirleri tekrar Almanyaya iade etmek iize
re hareket ettigini bildirmi&tir. 

Bu haberi alan muhaceret komitesi, 
Amerika Reisicurnhuru Ruzvelt' e bir tel
graf giindererek vapurdaki muhacirlere 
yard1m edilmesini bir kere daha rica et • 
mi~tir. Komite vapurda bulunanlar ara
smda 400 kadm ve ~ocuk bulundugunu 
kaydetmi,tir. Saint Louis vapurunda bu
lunan muhacirlerden iki yiizii Almanya
ya iade edildikleri takdirde kendilerini ol
diinnek iizere aralarmda bir pakt irnzala
mi~lardtr. 

lsvi~rede bir tren kazasmda 
10 kit i oldii 

Bern 7 (a.a.) - Newchatel ile Lozan 
arasmda iki tren arasmda musademe ol
mu§, on ki§i yaralanmi§tlr, 

itimadsiziigi yenmeli 

26 may1s ingiliz • Franm teklifleri 
Rusyamn tam tasvibine iktiran edemedi 
ve anla§mamn akdinden evvel, yeni mii
zakereler yapmak liizumu kendini gos
terdi. 

Bu tekliflere nazaran, Fransa, 1ngilte
re ve Rusya: 

1. kierinden biri dogrudan dogruya 
tecaviize maruz kaldti!t takdirde; 

2. Muahedeye miistenid veya akid
lerden biri veyahud hepsi tarafmdan ken
disine verilmi~ tek tarafb bir garantiden 
miistefid garbi veya §arki Avrupa dev
letlerinden biri bir laarruza hedef oldugu 
takdirde; 

3. Bitarafltgmi muhafaza nrzusunda 
bulunan devletlerden biri, yeni emniyet 
birligine miiracaat ettigi takdirde, 

Birbirlerine karsibklt yardtmda bulun
mayt taahhiid edeceklerdir. 

FransiZ - ingiliz tekliflerinde, miite
kabil yardtmtn ani ve otomatik olacagt, 
bir taarruz tehdid veya tehlikesi karmm
da isti§arelerde bulunulacagl; a kid dev
letlerin, Cenevre mukavelesi ruhu i~inde 
hareket edecekleri gibi noktalar da var
dtr. 

Rusya ricali bu sistemde baz1 noksan
lar buluyorlar ve bunlann ikmalini isti
yorlar. 

Rusyanm ileri siirdiii(ii noktalann en 
ba1mda. Cenevre paktma miiracaat ftk
rasmm, bir buhran anmda 16 net mad
denio tatbikt manasmt ifham edip et
medigi suali vardtr. Milletler Cemiyeti
nin bugiinkii vaziyeti kar;:smda, miite
kabil yardtm sistemini harekete ge~ir
mezden evvel konseyin reyini almayi 
di.i§iinmek abestir. Bu takd;rde, miiteka
bil yardtm, ani ve olomatik olarak ha
rekete ge~mek imkamm derhal kaybe
decek, hatta belki asla harekete ge,mi
yecektir. 

Ruslartn, izahmt istedikleri ikinci nok
ta, otomatik ve ani kar§lhkh yarcltmla, 
diplomatik isti;areler mecburiyeti keyfi
yetini ielif edebilmek noktastdtr. D'do
matik isti~areler, oldukGa uzak bir tehli
ke halinde mecburi olacak mtdn? Rus
ya, Bel~ikanm, Holandamn, 1svi,renin, 
Polonyamn, Yunanistanm, Romanyanm, 
istilast halinde kendisinden beklenen va,r
dtma mukabil, kendisi tarafmdan Balttk 
devletlerine vaki olacak yan:hmda Fran
sa ile ingilter<nin ayni derecede muza
hir olup olm1yacaklanm bi!mek arzusun

dadtr. 

Yazan: PERTINAX 

t~fikini bu anlalmazhga sevkede\) §ey, 
tltmadstzltkttr. Pariste ve Londrada, pek 
<;oklart, Ruslann ftrsat beklediklerini, 
panjermanist firltnayt Avrupa garbtna 
Gevirmek istediklerini ve Avrupada bir 
ihtilal yaratmak hususundaki ~izli mak
sadlarmt terketmemi1 olduklartnt zanne
diyorlar. Buna mukabil, Moskova dik
tatorii ve mii&avirleri, (:emberlayn'lerin 
ve Bone'Ierin, Laval diplomasisini tak
lid ederek, yeni bir diirtler kanferansm
da, kendilerini Almanyaya ve italydya 
daha iyi satmava tesebbiis etmelerinden 
korkuyorlar. Her iki taraf da, Hitler 
imparatorluguna kar§t kuvvetli bir mu
kavemet azminin, yeni emniyet sistemi
nin ruhunda miindemic bulundul\una ka
naat getirmedik<;e. hu itim,dstzhk hovle 
devam edecektir. Bu derece esash bir 
sebebe bagh anlasmazhklan ortadan kal
dtrmaya, teferriiat iizerinde verilecek te
minat kafi gelmez. Gerek Rusya cephe
sinde, gerek F ranSIZ • !ngiliz cephesinde, 
yeni ittifaki mii•elles icabah olan muha
taralar, ttpkt barb meydanmdaki talii 
harb gibi kabul edilmelidir. Anlasma, 
ancak bu sayede akdedilebi!ecek ve kuv
vetini gosterebilecektir. Bilhassa !ngiliz
ler, Molotof'un nutktmdan, belki fazla 
rencide olmu~lardtr. F akat, bu giicenik
ligi yenmezlerse hata ederler. Miinih 
gii<;liigiinii basaran N amlar. karstlarmda 
bulunanlartn, teha ffuz tedb;rleri bahsinde 
ku•kulu davranmalanna hayret etmeme
lidirler. 

Biitiin bu manialara ra~men, miizake
ratm yakmda biteceaini i.imid etmek is
tiyoruz. Zira, her giin daha a&ikiir bir 
hale ~elen Alman ve ltalyap taarruz ha
ztrhklan, sulha baiilt biitiin devletlere, 
biiviik bir ittifa 1< tesisindrn ba•ka selamet 
yolu bulunmadtl(mt ispata kafidir. Ve 
ciimlenin ilk vazifesi. bu ittifaka dahil ola-
cak diger taraflann hiisniiniyetinden emin 
bulunmakhr. 

Virginio Gwda, ancak. Almanya Ye 
italyanm d~. Britanva ve Fransa impa
ratorluklan nispetinde ara~iye >ahib ol
duklan zaman beynelmilel adaletin te
essiis edebilecegini izah zahmetine kat
land!. Gavda, toP'•klarm yeniden taksi
mini ve FraP"zla ln~ilize diisen nisoette 
Almana ve italyana da toprak verilme
sini istiyor ve icab ederse, proleter mil~ 
letlerin, diinya servetlerini msfet da:resin
de kendilerile paylasmak i.izere. muhafa
zakar devletleri icbar edebileceklerini 
soyliiyor. Mabadi. diinya servetleoinin, 

Biitiin bu meseleler 1iiphe yok ki ~ok bi.iyiik kii~i.ik herkese ayni nispette tevzii 
muglak §eylerdir. Bilhassa ?ikenli olan i(in bir esas tesoiti de!Zil, diirt imtiyazh
ii~iincii noktaya cevab verebtlmek, tota-l nm. biitiin k1t'al'T iizerinde hakimiyet te
literler tarafmda cereyan eden vukuat.n sis ·ederek zaylflan ezmelerini temindir. 
bilinmesine miitevakktftu. Totaliter dev- B" 1 b' b' · b' hercu"m•rce . . oy e IT macera IZJ IT ' 
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'd b' 1 k d F k t tahnb etmek &ekhnde mun enc 1. u-1 ayette, u ejme zor ur. a a • §U· . • . 
rastm itiraf etmek gere~tir ki, Holanda giin: b~.tiin diinyay• t~t?tki derPI& ed1le~ 
ve BelGika Fransa ile lngilterenin nastl yem dortler pakh ln~IJ.z ve Franstz m-

"tt f'k' · 1 B lt k d 1 tl · d Rus zamtm devirmekten ba§ka bir gayeye mu e 1 1 1se er, a 1 eve en e ~ f l 
.. f'k'd' L d de matu o amaz. yamn mutte 1 1 tr ve ne on ra, ne . . 

Paris, Almanyanm, her ne bahane ile Iki diktat?riin hi~e sayamtya':aklan ?tr 
olursa olsun Baiiik meml•ketlerine ycr- kuvvet sedd1 yaratmak ve cebn ve ~·d
le~mesine miisamaha giisttremezler. d;te mi.ir~c~at ettikl:ri takdirde harabiye 

Hakikatte, bu lngiliz - Franstz - Rus gtdeceklenm kendtlerme a~tkca anlat•nak, 
ihtilafmm sebebi, yarmm ii~ biiyiik miit- siikO.neti tesis i(in vegane yoldur. 

Aland adalart ve 
Finlandiya 

Helsinki, 7 ( a.a.) - Finlandiya Ha
riciye N azm Erkko, Aland adalan mese
lesi hakkmda Diyet meclisinde beyanatta 
bulunarak Finlandiyamn beynelmilel ta
ahhiidlerini daima ifa etmi§ oldugunu siiy
lemi§tir. 

Aland adalan hakkmda Milletler Ce
miyeti tarafmdn verilen karara i1tirak e
den Naztr, bu meselenin bilhassa Finlan
diyayi alakadar ettigini ve Finlandiyanm 
bu adamn miidafaastnl takviye etmesi icab 
ettii>;ini' kaydeylemi;tir. 

Finlandiya, her tiirlii devletler grupu 
haricinde kalmak arzusunu bildirmis bu
lunmaktadtr. Sovyetler Birligi de Aland 

adalannm tahkimi liizumunu teslim edi

yor. Buna binaen Finlandiyanm verdigi 

kararm tatbikma ni~in engeller ~tkanldtgl
m anlamtyoruz. 

Biiyiik devletler arasmdaki mi.izakere

lere gelince, Finlandiya, kendi tasvibi ol

madik~a, kendi emniyetinin garanti edil

mesini kabul edemez. Biz istemeden bize 

yardtm etmek isteyen, miistevli addedile

rek piiskiirtiilecektir. 

ingiliz Hukiimclarf~ri 
Amerikada 

Windsor «Ontario» 7 ( a.a.) - ln
giliz hiikiimdarlan Ontario eyaletinin 
bir(ok kasabalarmda durduktan sonra 
dun ak;am Amerika - Kanada hududun
da Detroit'nin kar;Ismda kain Wind -
sor' a muvasalat etmislerdir. 

Y anm milyondan fazla Kanadah ve 
Amerikah Detroit nehrini gec;erek hii -
kiimdarlan selamlamak iGin Windsor' a 
gelmi&lerdir. 
Amerika Hariciye NaziTI, hiikiim

darlaTI karfrlamaya gitti 
Va&ington 7 (a.a.) - Hariciye Na

zm Hull ile refikasi Va;ington' dan ha
reket etmi,lerdir. Yanlarmda !ngiltere se
firile Nigara-F ails' da Amerikan hudu -
dunda ingiliz hiikiimdarlartnl karstlaya • 
cak olan heyet azast bulunmaktadn. 

Kornite ile gazetecileri nakledecek olan 
hususi tren, gece Onion istasyonundan 
hareket etmi&tir. 

Uludaga kar yag1yor 
Bursa 7 (Telefonla) - Uludagdan 

ahnan malO.mata gore evvelki gece ve 
diin zirveye devamlt kar yagml§IIT. Zirve 
bembeyaz olmu&tur. 

I 

Bir Bulgar meb'usuna gqre 

Yugoslavyan1n 

bugiinkii • • styaseb 

«Strblar bugiin Berlin -
Roma rnihverini o kadar 

kuvvetli J!Ormiiyorlar» 
Paris - Soir gazetesinin sureti mahsusa

da Balkanlara gonderdigi muhabiri J e
rome Tharaud, Bulgar Ba~vekili Kosei
vanof'un yakmda Romaya ve Berline, o• 
radan da Parise ve Londraya yapacagi 
seyahat miinsebetile yazdtgl bir makalede, 
Bulgaristanm otuz senelik tarihinin hi.is
ranlar, hezimetler ve ziyanlarla dolu ola
rak ge~tigini yazd1ktan ve biitiin bu fela
ketlerin, bilhassa Biiyiik Harbin neticesin
deki Bulgar zararlartnm tamamen Kral 
F erdinand'm hatalarmdan ileri geldigini 
izah ettikten sonra, eski Bulgar namla· 
nndan, meb'us Stainof'la yapbg1 bir mii· 
lakall naklediyor. Bulgar rneb'usu, bilhas
sa Bulgar • Yugoslav dostlugunu ve bu 
dostlugun bugiinkii mahiyetini izaha has
rettigi beyanatmda ezciimJe §U sozJeri soy• 
lemittir: 

«- Biiyiik Harbden sonraki ~atkm va
ziyetimizde, komtularunJzdan hangisile da 
ha iyi anla&abilecegimizi dii§iindiik ve ka
ranmtzl ~bucak verdik. Sublar bizirnle 
hemen hemen ayni trktandtr ve ayni dili 
konu§urlar. F azla olarak, harb meydanla
rtnda biribirimizi tammt~ bulunuyoruz. Bir 
Bulgar askeri, bir Rumen askerini, bir Yu
nan askerini tabiatile istihkar eder; fa kat 
bir Strb askerini takdir eder. Aramtzdaki 
ihtilafm sebebi, astrlarca siiren hm~ ve ko
tii komjuluk miinasebetleri idi. Bunu unut
mak lazund1. Irk, dil ve din mademki bizi 
birle§tiriyordu, karde~~· uzlatmanuz iktiza 
ederdi. Kraltmtz gibi, Strb Krah Alek
sandr da bunu takdir etmitti. 

1934 te yaphguntz dostluk muahedesi· 
ne «ebedi dostluh ad1 vermek biraz mii
balagaltdtr. Lakin ne de olsa, bu muahede 
bizi o feci yalmzltktan kurtanyordu. Bal· 
kanlar da biraz nefes almaga ba§lamt§ttk. 

Aleksandr'm oliimii <;ok mes'ud bir 1e
kilde batlayan bu dostluga bir degitikiik 
getirmedi. Bilakis, Stoyadinovi~. Sublar· 
la aramtzdaki dostluk rabttalanm takvi
yeye gayret etti. F aal bir adam olan, ik
tisadiyatt siyasetle mezceden, hem kendi 
i§lerini yoluna koyan, hem bajkalan i~in 
it yapan S1rb Batvekili bizi Almanyanm 
izine idhal etti. Almanya bizden biitiin 
eriklerimizi, domuzlanmtzl, kazlanmllt, 
~ileklerimizi, iiziimlerimizi, herteyirnizi sa 
tm altyordu. 

Bu vaziyet, Prens Pol'iin kimbilir na
stl bir enditeye kaptlarak Stoyadinovi~'i 
SI!ktp atacag1 tarihe kadar devam etti. 0-
nun yerine Hariciye N azm olarak gel en 
Markovi~'i nast! idare edecegirnizi bile· 
miyoruz. Sublarla olan miinasebabmtza 
sogukluk girmittir diyemeyiz. Hayu. 
Dostlugumuz balr.idir. Fair. at, Belgradt 
~agtrdtgtmtz zaman cevab alamlyoruz. 

Bunu nast! izah edecegimi bilemiyo
rum. Zannederim ki Sublar, etraflarmda 
cereyan eden hadiselerle puslayt tamamen 
§O§trmt§ bulunuyorlar. Belgraddan heniiz 
geliyorsunuz. Orada kendiniz de goriip an
lamt§Stmzdtr ki, ltalyanlar; Arnavudluk
taki te~bbiislerinden, Strblan evvelce bt
iyyen haberdar etmemi§lerdi. Ve Belgrad 
hiikO.meti ~oktanberi her§eyden malumat
tarml§ gibi goriinmek mecburiyetinde kal· 
dt. 

Bence, Snblar, tamamen §a§km bir va
ziyettedirler. Nereye ba,vuracaklanm bi
lemiyorlar. Bu §atkmhk siyasetlerine de 
zarar veriyor. ~irndi onlar da, vaktile bi
zim yaphgimtz gibi, «hangi tarafa mi.ira
caat etsek? i§in sonunda hangi tara f daha 
kuvvetli ~tkacak ?» diye diisiiniip duru
yorlar. Ve zannederim ki bugiin, bizimle 
beraber yiiriiyerek zararlt ~tkmaktan kor• 
kuyorlar. 

Tiirk - 1ngiliz muahedesi, tabiatile, &a§· 
kmltklanm arthrmt§liT. Birka~ hafta evve
line gelinceye kdar biitiin zafer ihtimalle
rinin kendisinde bulundugunu sand1klan 
ve karjtsmda titredikleri Roma - Berlin 
mihveri, §imdi gozlerine o kadar kuvvetli 
giiriinmemektedir. 

1944 olimpiyad1 Londrada 
yapdacak 

Londra 7 (a.a.) - lngiliz Olimpik 
cemiyetinin diin ak§amki ziyafet netice
sinde hast! olan umumi kanaate gore 
1944 olimpik oyunlan Londrada yaptla
caktr. 

Beynelmilel olimpik komite bu husus· 
ta yarm bir karar ittihaz edecektir. 
Y eni Bursa V alisi it e ba§lad1 

Bursa 7 (Telefonla) - Yeni Bursa 
valisi Refik Koral tan, bu sabah Y alova
dan &ehrimize gelerek i~ ba1ladt. Ken • 
disi Bursa i•tasyonunda merasimle istik
bal edildi. Bir ktt'a asker ve polis miifre· 
zesi tarafmdan resmi selam ifa olundu. 

Kumandan ve biitiin devair erkant va· 
liyi kar§liadtlar. Y eni vali do~ruca ma
kamma gelerek tebrikleri kabul ve ziya· 
retleri iade etti. Valimiz yarm sabah tek· 
rar Y alovaya Jidecekti r. 



( :.::~: Bir gecelik ftrbna J 
~:=========================== M.K.Su=== 

;ladiye eve dondiigii zaman kocaSJm j mahiyeti ktsaca ~oyle idi: «Meslegine bu 
yaZI masasmm ba~mda ~ah§nken buldu. kadar ~ok bagh, kiitiibhane yapmaga, 
;lakaklan zonkluyor, i~inde ya§ama yor· daima okumaga dii1kiin, miitevaz1, siikuti, 
gunlugunun verdigi bir elem titriyordu. inzivadan hojlanan bir adam tam bir yu· 
Gene adam yorgun ba§ml kalduarak k•· va erkegi olamaz. Kadm, yorucu hayat 
saca kansmm hatmm sordu ve hemen ge· i9nde biraz da 1iire, hayale, bir par~ac1k 
ne alacah ~izgilerle oniinde malanan not· da elsa liikse yer vermek ister.» 
lara daldl. ;ladiye ii~ yll bu sozler aklma geldik-

~adiye biraz daha orada kahrsa ir,;in- ~e hep giilmii~tii. ~ah~kan, merd bir er· 
den tajan isyanlan bir solukta ortaya kek tarafmdan sevilmek, onun «•h§ma ha· 
diikecegini dii1iindii. Zaten ak~am yeme· yahna arkada1 olabilmek gene kadma tam 
gini hamlamak i~in de gecikmi§ bulunu· bir saadet vermi§ti. 
yordu. Mutfakla yemek odas1 arasmda Lakin bu ak§am ... 
her zamanki gidip gelmeler ba§laymca Mektebden ~1kt.ktan biraz sonra eski 
kendi ken dine: bir s1mf arkada§ile karjlla§mljh. N azan 

- lnsan ancak kalduabilecegi yiikii ;ladiyeyi otomobiline alarak evine gotiir· 
yiiklenmeli diye soyleniyordu. Hayat1 go· mii1tii. Onun zengin, renkli, her dakikaSl 
rebilen, hisli bir kadm ondan biraz da eglence ile dolu bir hayah vard1. Saat be· 
ba1ka 1eyler bekler. Ve bunu kadmm 1e dogru yakm arkada1larmdn birka~t da
soylemesi icab etmez. Zeki, hayata ha· ha geldi. Bir yandan ga~t nefis yap•l
mhkh bir erkek, bu gibi 1eyleri kendili- rn11 dondurmalan, ~e1idli pastalan yeme· 
ginden bulur ve tatbik eder. ge, bir yandan da konu§rnaga ba§ladllar. 

Sonra elemle i~ini ~ekerek: Ama be· l~lerinden - ~ir,;ekli japkasmm yiiziinii 
nim kocam yaln1z kitablanmn, talebele· saran eflatun tiilii arksmda ye1il gozleri 
rinin, tuttugu dosyalann dillerinden anlar 1§11 ljll yanan - biri nazh bir sesle §oyle 
diye yemek msasmm oniine r,;oktii. lr,;li ir,;li konujuyordu: 
aglamaga ba,ladl. O,. y1l ger,;tikten sonra - Ancak on bu,.ukta yataktan kalk•
yaprnl§ oldugu evlenmenin yanh1 alup ol- yoru.m. 0 saatte dac:L kiZlTDI getiriyor. Y a
mad•gml dii1iiniiyordu. Fa hire varacagl ramaz sar,;lanm1 r,;ekerek beni uyand1n· 
malarda goziinii ar,;mak isteyenlere 1irndi yor. 
hak verecegi geliyordu. Fa kat goniil bu I Biraz esrner, r,;ok iyi boyanml§ biri jOY· 
Her zaman dengine r,;atm1yordu ki ... Ha· le sor~rdu: 
yahm, hayat1m dedigi §ey de ne idi? Giin- - A 1r,;1ya ne pi§ecegini, ne almacagmi 
diizleri ak§amlara kadar mektebde knk ne zaman soyliiyorsunuz ?. 
elli talebe ile ugra1mak, evde de ancak - Bunu ak1amdan yap1yorum. Aksi 
haftada bir defa getirtilebilen hizmetr,;iden takdirde kocam ogle yemegi bulamaz. 
kalma i1leri yeti§tirmek ir,;in didinmek, ge- Hep birden nas1l da giizel giizel giilii-
ce ge~ vakitlere kadar ders hamlay1p plan 1uyorlard1 bu cevaba? . .. 
yapmak, vazife tashih etmek. Sonr~ ye~ Sonra biri ilk defa giydigi zarif r,;i<;ekli 
ne§riyah gozden ger,;irmek, .h~r ~tile lin emprime robunun kuma§lm gostererek: 
tatbik ettigi terbiye sist~mlennl .mu~a!.e· - ~ok ucuza ald1r0, diyordu. Metre-
se ir,;in agu, agdah terb1ye bah!Sien us· si 6,5 liraJ(a. 
tiinde omiir tiiketmek. · • Ve biri ayhk tuvalet masrafm1 75 li-

Bu ba1tan ba§a didinme ile ger,;en ha· raya indirdigini ogiinerek soyliiyordu. 
yatm garnitiiriinii sorarsmz, ayda ancak Aralannda takib ettikleri konserlerin, ti
iki defa sinemaya, binde bir konsere, pek yatrolarm miinaka§alnm yap1yorlar, sa
binde bir de tiyatroya gidiverme aaadeti I bahlad1klan poker partilerinde ge~en ha
Ve yaz aylannda d §ayed ~ah1ma YJh diselerden iistii kapah konu,uyorlardt. 
ir,;inde bir parr,;ac1k para arttmlabilmi§se, Y ok denecek kadar ince ~arabian idn· 
ve en miihimmi kocasmm da sevgili notla· de bir,;irnli bacaklanm ~apkm r,;apl<ln ki
n. 0 bir tiirlii bitip ortaya ~~kam1yan eseri m1ldatan biri yamndakine: 
mii, aade etmijse kiir,;iik bir seyahat~ik I - Dogrusu seni takdir ediyorum ~eri 
0~ y11, biitiin giizelligi, tertemiz hisleri, diyordu. Bir a~1, bir hizmet~i. bir miireb· 

heyecanlan. ba,ba$8 ya§amaktan, yekdi- biye ile evini giil gibi idare ediyorsun. 
gerini anlamaktan gelen saadetle dolu _g~· Y arabbi ne de r,;ok konu§acak §eY bu
celerile ne ~abuk arkada kahverml§ll· luyorlard1. lnsanm i~ini ar,;acak. ne hoi ~e
S;~nki tath bir riiya idi o mazi ... Ve !i!Jl· !idli rnevzulan vardt. Mevsimin modala· 
di birkar,; saat ir,;inde her§ey bitmi§ti. Bu rmdan, renklerden, etek boylanndan, he· 
ne ~abuk. ne kadar da r,;abuk olmu§tu. men hemen sade ~ir,;ekten yaptlan §apka· 

Ne yapcagml bilememekten gelen bir lardan, krokodil derisi r,;antalardan, y1lan 
§a!kmhk ir,;inde ayaga kalkh. Yemegin ha· derisi iskarpinlerden bahsediyorlard1. Ve 
z~r oldugunu kocasma haber vermek Ia.- aralannda bunlarm nerelerden, ne §e· 
z1md1. Fa kat ~ah§ma odasma gidince onu kilde istihsal edildiklerini, ne ~a
gene 1u bir y1gm rnanaSlZ kag1d arasmda manlarda kullantlacaklanm tamamtle 
buhcak ve mutlak kavga edecekti. bildigi halde dar biitr,;esi yiiziinden onlan 

Bir rahk belki de hakSJzlm diye dii1iin· belki hayatmda hi,.bir giin kullanmamaga 
dii. Beni biri dinlese aman ne bo§ beyinli mahkum - bir ogretmen oldugunu hesaba 
kadm der muhakkak. F ahir gibi gencliginin bile katmdan «ne ucuz, ne ucuz» kar11hk
en giizel y1llannl talebelerine, m:· ' ";;ine !arm I alan rakamlarla siiyliiyorlard1. 
veren, yeni bir terbiye sistemi bulmak i~i~ Soz yakla§an yaz aylannda yap1lacak 
kafa yoran, gece uykulanm terkeden bn seyahatlere gelinte hepsi de lsvir,;renin 
adam ir,;in boyle dii§iinrnek ve boyle ko- daglanndan, gollerinden, Nisin plajlann
nu§mak belki de ~irkindir. Ama ne yapa- dan, Karlsbadm kaphcalarmdan dern vu· 
ltm ki ben de kadm1m. Benim de her ruyorlard1. Bir Bogazir,;ini, bir Marmara 
kadm gibi iyi giyinmege, giizel yerlerde kty1lanm, ~amhbelleri, Anadolunun buz· 
gezmege, huzur i«inde ya§amaga ihtiya- lu sulan ~aglayan, lath riizgarlan birbi· 
clTD var. rile §akala1an serin yaylalannt abllarm· 

Esnaf Bankas1 
umumi heyeti 

Tasfiye edilmekte olan Esnaf Banka· 
smm bir tiirlii toplanam1yan heyeti u· 
mumiyesi diin nihayet i~tima etmi.§tir. 
Diinkii toplantlda ekseriyete balalma -
d1g,. i~in i~tima, en biiyiik hissedar olan 
Belediyeyi temsil eden dort zat ve tas· 
fiy.e memurile beraber be§ ki§iden iba -
ret bir heyetle mesaisine ba§lamt~, he
yeti umumiye riyasetine Belediye mu -
ralablanndan Zeki se.;ilmi§ ve bundan 
sonra bankaya aid i~ler iizerinde miiza
kerelere ba~lanm•§hr. 

Diin ogleden evvel ve ogleden sonra 
iki celse yap1ldlg1 halde bankanm tas -
fiye i§lerine aid tetkikat ilanal edilme" 
mi§, i~timaa miiteak1b giinlerde de de
vam edilme/(e karar verilmi§tir. 

Bursada mea'ud bir evlenme 
Bursa ceza hakimi Miimin Ersiiziin ki· 

Zl Makbule Ersiizle Cumhur Riyaseti 
Muhaf1z alaymda tegmen Hayri Saka.r
yanm diigiinleri Bursadaki Ordu evinde 
giizide davetliler huzurile yapt!mJ§ttr. 
Genclere saadetler dileriz. 

Miiaamere tehiri 
KIZilay Beyoglu §ubesinden: 
3 haziran 939 cumartesi ak§anu Eo -

manti bah~esinde cemiyetimiz menfa -
atine verilecek miisamere havanm mu· 
halefetinden iitiirii bizzarur 17 haziran 
939 cumartesi ak§amma ayni programla 
tehir edilmi§tir. ---··-·--Davet 

T1b Fakiiltesinin 325 senesi mezunlar1 
tababet sahasma atlld•klarmm otuzuncu 
senesini kutlulamak i~in 11 haziranda 
saat 12 de Park otelinde toplanarak bir 
oj!le yemegi yemege kara.r vermi§lerdir. 
325 senesi T1b Fakiiltesi mezunlarmdan 
1stanbulda bulunan arkada§lann te§rif
leri rica olunur. 

( _ _ Y_E_N_l E_S_E_R_LE_R __ ) 
Okullar Kdavuzu 

Memleketimlzde devlet, Tiirk vatanda.t -
!an, Tilrk cemaatlerl veya §lrketlerl tara
!mdan ~~ ve bernevl mekteb, Yurd ve 
dersanelerle Kltabsaray, Milze ve Ra.sad -
bane glbl klittiir mties.seselerl bakklnda 
toplu blr bUg! vermek ve blr y11 l~lnde kill
tiir saba.smda vuku bulan de~lill<llkterl 
gtistermek lizere :istanbul O~retmenlerl 
Yard1m cemlyetlnln her sene mayJS aymda 
ne§retmekte oldug-u cOkullar Kllavuzu• nun 
939 a aid olaru ~lkmJ4tll. 

Bu yll, kllavuzda. ,ehrlmfzde ve blitlin 
diller vi!Ayetlertmlzde mevcud miie.ssese • 
Jerden ba§ka, yabanc1 memleketterdekl 
mekteblerfn ~kUlt1, diinyaca. tan1Illll1$ 
iinl.vt!rBite, meslek mekteblerl, enstltiller, ve 
bunlann yatlll, gU.ndilzlii Ucertlerl hakkJn ... 
da da malftmat verUmektedir. Qocuk.lann1 
okutmak Lsteyen alleler gerek Tilrklye ve 
gerekse yabanc1 rnemleketlerin mekteblerl 
bakkmda bu k1lavuzdan t.stedfklerl gfbf f.s
tffade edeblllrler. Gayet neffs b!r surette 
ba.stlan klla.vuzun oatlf yerl (Tilrklye Ya-

( :~~:~~;~;~u;;~~Rl ) 
~ubeye davet 

Kartal A.skerllk §ubesfnden: 
Hazlran .. aymm blrfncl giinU b&.flay:~p o

tuzuncu gunii bflleeek olan yedek subay ve 
a.skeri memurlarm yoklamalan f~fn §Ube 
mmtaka.sma zamamnda llAnlar yapl§tllll· 
ID!f o~dujtundan yoklama giinlerfnde ,ube
ye muracaatlerf. 

i§te yakmda elinden ~1lup gidecekti. Bu 
ger,;en benim omriimdii, diye ba§IOI arka
ya ~evirip bakhgl zaman ne ile kar§lla
!acak!J? Hangi giizel hatlraSl arkasmdan 
gelecek, hangi eser beni kazandm, bu kafi 
degil mi biitiin bir hay at i~in, diyecekti? 
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RADYO 
( Bu ak~amki program) 

Tiirklye Radyodl!ilz:yon Poatala.n 
DALGA UZUNLUQU 

1639 m. 183 KC.'l. 120 Kw. 

sene Son bir bu~uk 
150 kordelamn 

zarfmda 

tam 58 inde 

intihar hadisesi 

viicude getirilen 
85 idam katil 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 KCI. 20 Kw. 
T. A. P 31.70 m. 9465 Kc.s. 20 Kw. 

12,30 Program, 12 ,35 Tiirk miizl~ 1 - Ne
veser pe§revl. 2 - Sadeddfn Kaynaj!m. Ne
veser §aria - mcranla barab oldu. 3 - Ba
!Ahaddln Pmarm • Nlhavend §ark! - HAl~ 
Y&.flyor. 4 - Sa.ntur takslml. 5 - Nfhavcnd 
§&rkl - Ktir!ezdekl dalgm suya blr bak. 6-
N*tkArm Mahur §a.rkiSI • Giicendlm ben 
sana. 7 - Mahur sa• semaf.sl. 13,00 Mem
leket •aat ayar1, ajans ve meteorolojf ha.
berler!. 13,15-14 Milzlk <Kar14lk programl 
19,00 Program, 19,05 Milzlk (Melodfler • PJl. 
19,15 Tiirk miizfl!l dnce saz fa.s!1 - Saffye 
Tokaym f4t!raklle). 20,00 Memleket oaat 
ayari, ajans ve meteorolojf baberlerl. 20,15 
Ne§'ell p!Aklar • R. 20,20 Tiirk miizfitl. 1 -
Rast pe§rev~ 2 - Abell Efendinln - Rast 
§aria - Benin &.fkmla ~l\k oldum. s - Fafk 
Beyin - Ra.st §arkl • Blr dame dii§iirdii kJ 
ben!. 4 - Tanbur ta.kslmi. 5 - Lfltff Be
yin • Hlcazkl\r §ark! • Sana noldu gtintil. 6-
Arlf Beyln - mcazkAr §ark! • A~ll ey gon
caf sadberk. 7 - Arlf Beyin - mcazkAr §ar
kl • Gilldli a~1ld! gene. 8 - Acem kiirdl faT• 

k1 • Blr vefa.siZ yare d~tiim. 9 - ~mseddln 
Zlyarun - mcaz §arkl - Kim gorse sen!. l<l
Ha.lk tiirktisii - Aqam olur urvan fner 
yokU§a.. 21,00 Konu§ffia (Ziraat saatf) 21,15 

Miizlk (Fliit solo - Milkerrem Berk: Tremo. 
lo (Varya.syonlu par~al. 21,25 Miizlk (Kii· 
~ilk orkestra - ~!: Neclb Atkin>. 21,45 Ko
nllJI!la. 22,00 Milzlk (Kli~ilk orkestra. - §of: 

ve 

Amerikahlarm yaphklan ltordelalarda 
-gangster filmleri miistesna- fazla adam 
olmez. Eserin sonunda her1ey bir buse 
ile tathya baglamr, yani happy end ola
rak biter. Alman filmleri oyle degildir. 
Facia ekseriya yekdigerini takib eder. 
Fakat son zamanlarda FranSlz kordela
lanndaki oliim vak'alan Alman eserle
rindeki facialan da ge~mi1tir. Pariste ~~
kan bir mecmuanm yapbgl bir istatistige 
nazaran Fransada son bir bu~uk sene 
zarfmda viicude getirilen I SO filmden 
58 indeki oliim vak' alannm saylsmm 
85 e balig oldugu meydana r,;Jkanlml§· 
hr. Bu kordelalar ~nlard~r: 

Gribouille - Natalie (Michele Mor
gan) a!lgml oldftriiyor. 

Troyka - Nikolai, hain Strenberg'i 
oldiiriiyor. 

Y o1ivara - Bir idam, bir katil. 
Sarati - Sarati {Harry Baur) sev· 

gilisinin dizinin dibinde oliiyor. 
Nina Petrovna'mn yalam - Nina 

Petrovna {lsa Miranda) kendi hayall· 
na hatime veriyor. 

Postac1 - Gilbert "(Jean Pierre Au· 
mont} kendine kty1yor. 

Lyon postaSl - 1ki katil, bir idam. 
Tamara - Bir cinayet. bir intihar. 
Petersburg geceleri - Bir intihar, iki 

katie te1ebbiis. 
Bora - Bir intihar. 
Yap11kan kad1n - Bir katil. 
ltham ediyorum - Bir adam diri 

diri yamyor. 
Prensin gecelen - Bir intihar. 
Garb - Bir cinayet. 
Lafage meselesi - Bir zehirleme. 
Cheri bibi - Bir cinayet. 
Seyyar cambazhane - Bir cinayet, 

bir katie te1ebbiis. 
Trakanova - Feci iki oliim. 
Rasputin - Bir oliim. 
Altm Veniis'ii - Bir mtihar. 
Son buse - 0~ katil, bir intihar. 
S. 0. S. Sahra - Bir cinayet, bir in· 

tihar. 
Tach canavar - Bir cinayet, bir in

tihar. 
;lehir haricinde - Bir cinayet, bir in· 

tihar. 

mevcuddur 

Artistler kaplSI - Bir intihar. 
Deli k•z - Kazaen adam oldiirme. 
;langhay'da bir facia - lki cinayet. 
Katia - ~ar Aleksandr oldiiriilii_yor. 
Ultimatum - Firar esnasmda oliim. 
$afakta donii1 - Polis tarafmdan ya-

kalanan sahtekar intihar ediyor. 
Champ- Elysees'de gezinelim- An· 

lablma tarzmda iki idam ve Concini'nin 
oldiiriilmesi. 

Dama oyuncusu - Baron Kempe-
len'in kahramanca oliin:oii. 

Cebeliittank - lki cinayet. 
!htilaf - Bir katil te,ebbiisii. 
Sima! oteli - ~ifte intihar te,ebbii

sii, bir katil {Annabella, Pierre Aument 
kendilerine kl}'lyorlar. Louis Jouvet de 
oldiiriiliiyor). 

Serge Panin - Bir cinayet. 
Vidok - Biri diielloda, biri alelade 

katil. 
Metropolitain - Bir cinayet, bir in· 

tihar. 
!nci resifleri - Bir cinayet. 
Java - Bir katil. 
Hayvan gibi insan - Bir katie teteb

bus. iki cinayet, bir intihaT. 
Korsikah karde§ler - Kavga esnasin· 

da katil. 
Duvarlann arkasinda - Esrarh bir 

cinayet. 

Neclb Afklnl. 22.~ MUzik (Operetler • Pl.l 
2.3,00 Son ajans baberlerf, zfrat, esha.m, tah
vl!At; lt:.ambfyo • nukud borsa.st (flat). 2.3,20 
Milzfk (Cazband • Pl.l 23,55-24 Yarmkl prog
ram, 

Operalar ve operetler 

21,05 Prag: Fener. 
21,20 Baarbriicken: Toska. 
22,05 Londra. (Regional) : H&.fmetpenabm 

e~lencelerl. 
22,~ Roma: il Conte Ory. 

Biiyiik konaerler 

18,55 
20,46 

21,15 

21,20 

21,45 

22,~ 

22,50 

Prag: Dvorak'm eserlerl 
Beromiinster: Weber, Schubert ve 
Brabm.s'm eserlerf. 
Kopenha.g: Brahms, Debussy ve salr 
be.stekArlarm eserler!. 
Bre•lav: Mozart, Beethoven ve aafr 
besteklrlarm e.serlerL 
Doy~la.nd,.,nder: Ha.ndel, Bat>b., R. 
Strauss ve salr bestekArla.rm eserlerL 
V!yana: Serenad!ar. 
Lilksemburg: Schumann ve Faure. 
nln eserl<rl. 

2.3,45 Hllversum I: Brahms, Beethoven, 
Bach ve Mozart'm eserlerL 

Oda muaikileri 

19,05 La!pzfg: Mubtell! par~alar. 
20,20 Miinlb: Se~me hava.lar. 

Soli1tlerin kon1erleri 

15,45 
17,35 
18,35 

Hllversum I: Plyano konseri. 
Var110va: Mubtell! bava.lar. 
Stokholm: Plyano konser~ 

19,05 Saarbriicken : Vfyolon.seJ ve plyano 
lie :ispanyol muslklsi. Atlas Okyanusunun 1irnalinde - lki 

katil. 
Son donemer,; - Bir katil te§Cbbiisii, ( E V L E N M E ) 

bir cinayet, bir oliim, bir idam. '::'--:::-~~-=-....::...:....::.::..::..._ __ 
Geceyamt - Bir esrarh cinayet, bir Bayan Nezahet Pehlivanla Bay Hasan 

feci oliim. U~alm nigah merasimi diin Zonguldak 

Vicdan azab1- BilvaSlta katil. ~;~~!e:~~i:~~~~e~~r e~~=;~ .:~~~~= 
Oyun kaideleri - Elde olm1yaraktan Jer dileriz. 

katil. ~----:-""":":'-----· 

I. B I r I k! sat I rIa I c"-:'-:-~-0-:---L_O-:-M _ ___ ) 
- - Amiral E§ref hafidi !sa reis komutam * Hedy Lamarr Amerikada ilk film binba§I Sa!ahaddin "Olgezer beklenmi • 

yen bir anda vefat etmiftir. Cenazesl 
olarak Spencer Tracy ile «Bu kadmt ah- 9 haziran 939 cuma giinii saat 10 da 
yorum I» filmini yapml§h. $imdi de Ro- :;li§li Fransll hastanesinden kaldmlarak 
bert Taylor ile birlikte «Hatllistiva kad1- namazt Kas1mpa§a Biiyiik camide 1o • 
m» kordelaSinl ~evirmektedir. Bu eserin lmd1ktan sonra Okmeydanmdaki aile 
rejisini sahne vazn Jack Conway idare kabrine defnedilecektir. Allah rahmet 
etmi§tir. Jack. Norma Shearer'in ilk ses· ejliye. F ahir giinliik yaz1lanm bitirip de ye- dan bile ge~irmiyorlard1. N a zan, epey gi· 

mek odasma geldigi zaman onu bu ruh ha· yilmi§ koyu renkli tayyoriinii, basit keten 
leti i~inde buldu. Ne kadar ugra§h ise d_e bluzunu, kimbilir kar,; defa boyanmt! pa· 
kans•m soyletmege muvaffak olamad1. B~r pur,;lanm bu kibar insanlardan saklamak 
vazife imi1 gibi yemeklerini ijtahsJZca ye· ister gibi ko1esine sinen arkadasm1 biraz 
diler. ~adiye sofray1 toplay1p mutfakta· da merhametle siiziiyor gibi idi. Fakat ne· 
ki bula11klan y•kad1ktan sonra odasma ~e· dense onun boyle silik ve biraz da mag· 
kildi. Y atak odalanna r,;ah~ma odasmdan mum duruju ir,;ine dokundu da: 
ge~iliyordu. Gene kadm duvarlan ~ep- - Bilseniz, $adiye, ne kadar r,;ah§kan 
~evre ku~atan kitab dolu raflara ofke ile bir k•zd1 mektebde diye ba,lad•. Bes ytl
bakll. Yaz1 masaSJ gene her zamanki gibi hk hoca. Kimbilir ne afacan talebeleri 
karmakartjlkll. Etajerin iistiinde giinliik var. Ve yann her biri hirer mevki i§gal 
gauteler, takib ettikleri mecmualar serili edecek bu r,;ocuklara hoca olmak jiiphesiz 
idi. Ve bir ko1ede narin bir Kiitahya va· ki zevkli bir1eydir. 

0 kadar istedigi halde anne bile olanu
yordu. Bu en yiiksek arzusu i~in bile za
man ve ma beklemek lazund1. Onlar mii
rebbiyelerde'h, dad1lardan bahsediyorlar· 
dt. Gene kadm r,;ocugunu eller eline h•
rakmamak ir,;in kocasmm biraz daha fazla 
kazanacag1 giinleri bekliyordu. llerde ta· 
lebelerinden aynhp hayatm1 bu en yiiksek 
eserine verecekti. 

Kadmlar hapishanesi - Bir katie te· 
1ebbiis (Rene Saint· Syr, Viviane Ro
mance tarafmdan hiicuma ugruyor ve 
yaralanryor). 

Cenub yolu - lki cinayet. 
Kumarbaz - Bir cinayet, bir intihar 

{Pierre Blanchard, Viviane Romance'! 
boguyor) . 

siz filminin. Lon Chaney, Joan Craw· (;....:..--- ------ ----..) 
ford, Clark Gable'in de muhtelif film· T E ~ E K K 0 R 
lerinin rei isorliigiinii yapm 111Ir · 'K=-,z-un--D-e_s_:p:_in_an_ m_.:,a.:,n_i..:._v.:.e .:,t_e_h_li_kell * «Marie Stuart» ve «Dodge City» hastahg:.m zamarunda te§his ve hazi • 
filmlerinde yeniden i~C ba,hyarak mu· kane tedavisini ihtimamla takib ve ta
vaffakiyet gostermi1 olan eski tanmm11 mamhyan Ye§ilkiiyde muhterem doktor 
sinema artisti Monte Blue son olarak Bay Osman Sa:d Ku11uncuya sonsuz 
Paul Muni'nin ba1 roliinii oynamakta minnet ve le§ekkiirlerimin iblagma sa -
bulundugu «Juarez» kordelasmda Pou· ym gazetenizin tavassutunu rica ederim. 

z<><u kinde birka« dal leylak. bu ag1r Bu zarif, zengin bayanlar - tamamile 
ba<h odaya pembem&i bir giilii1le bak1yor- yabancts1 olduklan - kendi meslegi iize
du. !in de de kiSa bir konu~ma yapmak neza· 

Y organ! basma kadar ~ektikt•n sonra ketini go<terdikten sonra hirer birer hare· 
kendini tekrar buhranlara b~rakt1. Nastl da kete gectiler. Hepsinin de verilmi§ bir so· 
hayah b~ kadar ~abuk alt iist oluvermisti. zii vard1. Hareketli, parlak hayat onlar 
Yurdunu seven, medeni ve miinevver bir ir,;indi. 
iMan gibi ya!ad11'ma in,nmaktan gel en Nazan yalmz kald1klan zaman: 
bir saadetle daim• kuvvetli g(;riinen Qenc - Kal bu ak1am yemege demi1ti. ;lim-
k cl-na bOyle birdenbire ne olmmtu? di otomobili gonderirirn. ~ofor kocam da 

Ak(am iistii mektebden ~1karken ICI kaldmr, getirir. Y emekten sonra ba§ka 
na<tl sevinclerle, istekJe,l• dolu idi . Bu v•l. arkada1larlTO da gelecek. Onlarla da tanlj 
son Slntfl okutuyordu. May1s yoklamala· ml§ olursun. 
nnda rocuklarmt o bdar iyi bulm•Htu ki. ;ladiye evine donmegi r,;ok -
muva ffak ivel;nin •arl1o•lu;;nnn acleta bii- tan istemi1ti. Fakat eski ~antas1, basil kl
tiin benl iilinde hi«edi 1·ordu. !mtihan so· yafetile bu t•k insanlann gozlerinin zev
nunda su elli ~ocu~un dine tutu,turulacak kini incitmekten iirkmii§, onun i~in en so· 
d iplom olan hayalinde giiriir ~ibi oluvor. na kalml§h. Arkada11Din 1srarlanna rag· 
bunlar h•nim e erim dive oviinmekten men sokaga f1rlad1. Ve birdenbire de ir,;in
kendini alal" t\"ordu . <;:ocuklanm birinci _.. de ihtilal koptu. Nazamn hayabm, onun 
mftanberi okutmak mazh rivetine ermit- siislii ve miireffeh bir hayat ir,;inde ya1a· 
ti. Onlar ikinci Slmfa b.,' adtklan zaman yan arkada§lannl k1skanm1§ m1yd1? 
F ahirle tam•m~~o tatil olur olmaz da ev- Y oksa kendisi bu hayata yakiSmlyacak 
lenmi•lerdi. Yuvalarmm tarihi. taleb•le- kadar ~irkin, uyam1yacak kadar kabili
rinin degijen Slnlflarile yaj ahyordu. Fa· yet•iz miydi? 
hire soz verirkert etrafta k9pan itirazlarm Genclik denen o bir damla omiirlii 1ey 

Sonra kendisinden r,;ok daha dii,kiin o
lanlan, derece derece, hatta ~ok geceler 
a~ ve l§lkSJz kalanlan dii1iind~. lr,;i zehir 
kesilmi1ti. Gozlerinde ya§larla ancak sa
baha kar11 uyuyabildi. 

• If.. 

Stmfa girer girmez talebelerinde bir de
gijiklik oldu. Sanki ruhunda esen soguk 
riizgar onlan da bir anda dondurup ge~
mi§ti. Miimessil yoklamay1 bitirdikten 
sonra iizgiin bir sesle: 

- Hasta ffiiSIDIZ, ogretrnen diye sor
du. 

Y almz biri, bir insan i~in koca bir ci
han clan elli ~ocuk iiziintii ile, hatta belki 
de sitemle ona bak1yorlardl. 

Gene ogrellnen ir,;inden, i1te benim ese
rirndir bunlar, diye dii1iindii. Y ann onlar 
bu yurdu ellerine alacaklar, hayaia hiik
medecekler ve herhalde bizim, iki devir 
arasmda bocalayan §U kozmopolit zevkli 
neslirnizden ~ok daha iyi ve miikemmel o
larak yeti§ecekler.t• 

Boyle dii,iindiigii ir,;indir ki varhgm1 
kastp kavuran bir gecelik hrhna cabucak 
dindi. Ak1am iistii eve dondiigiinde su~u
nu bagl§latmak i~in yaltaklanan '<ocuklar 
gibi kitab raflarma sokuldu. Onlarla: «Sa
adetim sizlerden geliyor. Arkamda, gene 
sizlerle dost ya§ayacak eserimi b~rak1p da 
gozlerim1 yumarsam, bu diinyadan eli 
bo1 donmii1 bir insan hiizoii ta§lmlyaca· 
g1m» diye konu1tu. 

Malt1zm evi - Bir intihar. 
Cafe de Paris - Esrarb bir cinayet. lun yaveri vazifesini deruhte etmi1tir. Ye§ilkoyde Spiro Makris 

(::-:-~M_E_V_.::_L :....:1 D::.___) Mektebler bitti ... imtihanlar sona erdi .. Herkes t at ilini ne4'e ile 
ge~irme§"e haz~rlamyor ... LALE tek mil gencli§"i : 

.... I - SEVDA KAMPI na caglnyor ... 
GINGER ROGERS - DOUGLAS FAIRBANKS J. 

2 - Sinema perdelerinde ( Ben bir pranga mahkilmuyum ) filmindenberi 
qi goriilmiyen ve Amerikanm me4hur Sankenten bapishanesindeki isyan 

CEHENNEM YOLU 
Frans1zca stiziU 

PAT O'BRIEN • ANN SHERIDAN • HUMPHREY 
3 • Hueuel lllve : 
Okyanusta batan Amerlka Deniz alt• gemlsl 

kurtar1lanlar ••• Metro Jurnal'de ••• 
BunlarJn hepel bu ak,am seat 8.30 da 

LALE Sinemasmda 

ve 

- Bu hafta T A K S i M Slnemasmda -

A§kin Goz Y a§lari 
TUrk~;e StiziU • Arabca fiiarklll 

~arkm biilbiilii A B D 0 L V E H A B' m 
sesini dinleyiniz. 

Yaz flatlar1: 15 - 20 - 25 Kr. Loca 100 kuru' 

Mehmed Toksoylunun ruhuna ithaf e
dilmek uzere 9 haziran cuma giinii ogle 
namazm1 miiteakib Ni.§anta§l Te§vikiye 
camii §erifinde Mevlidi Nebevl l<Iraat e
dileceginden akraba ve dostlarile arzu 
eden ihvam dinin te§rif!eri rica olunur. 

SADt TEK 
:;lehzadeba§t TURAN 
tiyatrosunda bu gece 

(AR1F) 3 perde 
Okuyucu Aysel 

Heryer 20, paradi 10, 
localar 100 

CEMAL SAH1R 
Birka~ giine kadar 
muhtelif bah~eler -
de yeni eserlerile 
yaz temsillerine 

ba§hyor. 

EGE nYATROSU 
Nureddin Gencdur 

ve arkada§lan 
Yaz temsilleri 

Pa~artesi, BakU" -
kiiy- Sali, "Oskiidar

Car§amba, Narhkap1 - Per§embe, Kad•· 
kiiy - Cuma, :;lehremini - Cumartesi, 
Beylerbeyi- Pazar, Yeni§ehir. 
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································································~-

San'at ve hayat 
······························ .. ' ...................... ·········· 
KAHRAMANLAR 

San'atkarhk mesleginin • eger buna 
meslek demek dogru ise - digerlerinden 
en bariz fark1, tamamile irade d111Dda bir 
vak1a olu1udur. Bir avukat, bir doktor, 
bir diplomat meslegini, yalmz mizacma 
uygun bir temayiil tesirile degil, ayni z,. 
manda kendisine temin edecegi maddi 
menfaatleri, avantailan ve hayat tarzm1 
da dii1iinerek se~er. Herhangi meslegin, 
onu intihab eden ferdin hayatma getire
cegi kazanc, refah, yahud bah1edecegi 
riitbe veya mevkilerin rolleri hi~ 1iiphesiz 
ki biiyiiktiir. Ayni zamanda her meslek 
binlerce «rate» si ve bi~aresi olmakla 
beraber, birka~ senelik ogrenme devre -
sinden sonra, sahibinin hi~ olmazsa en 
miibrem ihtiyaclanm temin eder. Ciinkii 
«meslek» dedigimiz ~ey, kiitlelerin her· 
giinkii hayatmda ba,hca isteklere veya 
derdlere cevab veren faaliyetlerdir. Has· 
ta olmak, esvab giymek, sa~1 uzamak in
.. nlik i~in mukadder olduk~a doktor, ter
zi ve berberin a~ kalacaklan yokturl 

Muhtelif meslekleri san'atkiirhkla mu
kayese edersek berikilerin az~ok muvaf • 
fakiyetli hirer «plasman», sonuncusunun 
da me~hul bir avantiir oldugu neticesine 
vartnz. 

San' atm bu macer a, tehlikeli macera 
karakteridir ki ona baglananlar, hayatlan· 
m on a verenler, her devirde, hirer kah
raman olarak telakk.i edilmi~lerdir. San
at yolu, diger meslekler gibi, intihab 
edilmez. Burada tercihin, se~i1in, irade
nin hi~bir rolii yoktur. Her sevgi gibi ona 
katlamhr, bend olunur, boyun egilir. 0 
bir insamn ruhunda ve dimagmda kendi
sini empoze edince, o insana ba1ka bir 
dii1iince, ba1ka bir me§guliyet, ba~ka bir 
tercih mukadder olamaz. Kaba bir te1 • 
hi he raz1 olursamz diyeyim ki san' at, bil
hassa gene ya§taki insanlara yap11an ve 
hayatlan miiddetince kollanm bu insan· 
lann dimagmdan, kalbinden ve cigerle • 
rinden ay1trn1yarak kucaklayl§IDI ancak 
mezarlan ha§mda gev~eten ahtapot cin • 
sinden bir mahlukturl Hangi ya~ta ve 
~agda ol ursa olsun kendimizi birdenbire 
bu garib mahlukun kucakla)'lll i~inde 
buldugurnuz zaman, talihin bize, kalbi
mizden ve ruhumuzdan aynlmaz bir e1 
bahsetmi1 oldugunu derhal anlanz. San• 
at sevgisi ve san' atkarhk, hay at ve oliim 
gibi miinaka1a edilmez vak1alardan biri
dir. 

Buna misaller getirmek i~in uzaga git
mege ne hacet I On be1 senelik san' at ha
yatl olan bizim neslimiz i~inde hakiki 
menk1beler var. Kahramanlarumzm, ya
rahlanm•zm ve ~hidlerimizin destamnl 
hangi muharrir, hangi miinekkid, hangi 
tarih~i yazacak? 0 da bizden mi bekle
niyor? Ben butada, basit oldugu kadar 
hisli bir vak' ay1 anlatmakla iktifa edece
gim. 

Ge~en sene bir giin tesadiif beni, ~ok 
uzun bir zamandanberi gormedigim, ade
ta ~ehresini unuttugum bir insanla kar~l
la~tlrd•. Birdenbire tamyamad1g1m bu ih
tiyarhga yiiz tutmu~ adam1 - bali, tavn 
nekadar bezgindi! • hahrama on be,, yir
mi senelik bir geri gidi~ empoze ederek, 
nihayet tamd1m. Sanayii N efise mektebin
de ~ahjhgim malarda uzun miiddet atel
ye arkada§Im olup sonralan tamamile 
kaybettigim bu k~tkhk adam, 1imdi, ha
yahn pen~esi altmda kahrolmu~ bir bi~a
reye benziyordu. Elini Sikttm, ne ile me~
gul oldugunu sordum. Evlendigini, bir 
~ocugu oldui>;unu, ressamhkla hi~ alakaSI 
olm1yan bir i,e girmek mecburiyetinde 

latanbulda bir ne§riyat 
aergisi a~Ilacak 

Maarif Vekaleti Ne~riyat mtidtirti 
Faik Re~id, Ankaradan ~ehrimize gel -
rr,ii!ir. Faik Re~idin ba1kanhgmda dun, 
eski eserleri Jerleme direktorltigi.inde 
kitabctlardan mtirekkeb bir toplan!l ya
pilmi~hr. Bu toplanhda !stanbulda bir 
ne~riyat sergisi a~Iimas1 hakkmda mi.i
zakere!Br olmui, sergi i~in Iaz1m gelPn 
esaslar•n tespitine ba~lanmi~hr. 

Koy tedrisah umum 
miidiirliigii 

Maarif Vekaleti koylerdPki ki.ilti.ir 
havatilP daha esash bir ~ekilde me1gul 
olabilmek i.izere yeni bir ckoy tedrisa!l 
umum mtidilrlilgil• ihdasma karar ver
miitir. Bu umum mildilrlill(iln lel;kilall 
ve 9ahsma sekli hakkmdaki talimatna • 
menin haz1rlanmasma ba~lanmi~Ilr. Bu
raya ilk Tedrisat umum mildilril fsmail 
Hakk1 Tungw;un getirilmesi muhteme1-

dir. 

-···~ Kibrit fabrikaamda bir kaza 
Buyilkderede Kibrit fabrikasmda c;a

h§an Nazi! klz1 Nebiye, diln sabah saat 
10 da fabrikada kibrit 96plerini istif ya
parken, birdenbire hareket gelen maki
neve pannagm1 kap!l.rmi§hr. 
Parma~1 kesilen Nebiye, fabrika dok· 

toru tarafmdan yaptlan ilk tedaviyi mi.i
teakib Amerikan hastanesine kaldml -
ffil§tlr. 

Yazan: NURULLAH BERK 

kaldiglDI soyledi. Sek;z on senedir memu· 
riyet hayatma katlanmasma ragmen pa· 
leti tamamile b~takmadiglnl, bo1 kald1k~a 
resim yaptlgm1 ilave etti. Sonra: 

- Surac1kta oturuyorum. Buyurmaz 
miSm? Bir kahvemi i~ersin. Hem de sana 
resimlerimi gosteririm. Bilsen, bir san' at
karla san' at tan bahsetmeye nekadar su
sadllD! Y1llar var ki ... 

Dedi, ve miiphem bir hareketle ciimle
sini tamamlad1. 

Acele i1im vard1. F akat kar1tmdakinin 
gozlerinde sezdigim ve sanki izharmdan 
utand1g1 arzu bana peki dedirtti. Civar 
aparhmanlardan birinin altmc1 katma ~·k· 
Ilk. Miitevaz1 fakat temiz bir saloncugun 
bir kadife koltui>;una oturtuldum. Kapl 
arasmdan ince bilekli beyaz bir el, bir 
kahve uzatll. o~ yajmda kadar bir klz 
~ocugu yerde, bir kedi yavrusile oynu • 
yordu. Eski arkada~1m bana son eserleri
ni gosterdi. Co&u manzara veya natiir • 
mors idi. Onceleri belki ~ok ~y]er vade
den, sonra yava~ yava~ eriyerek bir ka
bul<, bir iskelet kalan bir kabiliyetin can 
~eki,meleri I Cevikligini ve bilhassa «ha
va» SIDI kaybetmi1 bir elin bu 1srarh, 15-
rarh oldugu kadar ac1kh deprenideri kar
~ISmda kalbim burkuluverdi. Dedi ki: 

- Mallimu aliniz - demin «sen» di
yordu • memuriyet hayah pek vakit h1 • 
rakmtyor. Bunlan pazar giinleri yahud 
yaz mevsiminde, daireden ~·khktan son
ra yap1 yap1veriyorum. Burada da dar
dayiz. Ah bir piyango vursa, hepsini b1-
rak1p vallahi yeniden resme ba!IIYaca • 
g1m. Arhk elim durdu, ~ok iiziiliiyorum ... 

Birden, i~imdeki ac1ya, sonsuz bir hiir· 
met katlld1. Kalk1p, eski atelye arkada
llmm alnmdan opesim geldi. Yiizii bu 
dakikada, )'lllar ve )'lllardlr geri itile itile, 
susturula susturula korletilmi1 bir a1km 
son l!IRile parl,yor, sanki nurlamyordu. 
Bu yiiz, en biiyiik a~k ve en biiyiik IShra· 
bm okundugu bir martir yiiziiydii. 

·~~ 
Aleladeligi ve ~1plakh&• i~inde, ~ok 

belig gordiigiim bu hadise, san' at kur • 
banlannm giindelik hadisesidir. Duyura
mad•klan sevginin aciSile dolu boyle yiiz· 
lerce ve yiizlerce insan var. Bu yarahla
nn hikayesi otekilerin, oliilerin faciasm· 
dan daha az elim dei!ildir. Otekiler diin
yevi IStltablardan kurtuldular. Bunlar, 
bir taraftan hi~ gelmiyecek bir yanmn 
iimidi i~inde, ote taraftan 1ahlanan arzu
lanm si:indiirmege ugra1arak, renksiz ve 
ac1 bir hayat ya!Iyorlar. En tath dakika
lan, toz baglam11 boya kutulanm kan1· 
hrarak yahud bir pazar giinii, herkes ta
biatin kucagma ahhr ve eglenirken, oda
lanna kapanarak resim yapmakla ge~er. 

San' at sevgisinin bu sonmek bilmiyen 
a levi biitiin san' atkarlan birle1tiriyor. 
Sohretin zirvesine varm11 olanlarla, rate
ler ve yarahlar ayni iman ve ayni enerji 
ile doludurlar. Yeti1kin san' atkar, vardi
gi mertebeye ne biiyiik bir sablt, ne son
suz bir sevgi sayesinde ula111 ise, golgede 
kalm11 olan da, martirine tahammiil ede
bilmek ve iimidi b~rakmamak i~in o mer· 
tebe enerjiye ve sevgiye muhtacdlt. Belki 
i~timai faaliyetlerin hi~birinde bu dere
ce kuvvetle tezahiir etmeyen bu baghh
ga, bu sevgi ve imana kahramanhk adm1 
verebiliriz. Bu Sifati san'atkarlara ~ok 
gormiyelim. Bu stfat hi~ olmazsa, ~etin, 
korkunc manialarla dolu bulunan yol -
lanm nurlu l!Jgile aydmlatsm ve onlara 
teselli versin. 

Nurullah BERK 

Muallimler yaz tatilinde 
neler yapacak? 

Maarif mildilrlilgu, muallimlerin yaz 
tatillerini istifadeli bir surette ge9inne
leri i~in yeni bir te§ebbilste bulunmak
tadir. Bu iile me§gul olmak ilzere Maarif 
milfe!tiilerinden milrekkeb bir komite 
!eikil edilmi§tir. Bu komitenin haz1r -
hklar1. §ehir gezint'leri, ta1ra gezinti -
leri, kurslar olmak ilzere il~ kola ayrli -
maktad1r, 

i;>ehir gezintileri, §imdiye kadar ts -
tanbulun gorillmiyen, gezilmiyen taraf
lannda yap•lacak!lr. Ta§ra gezintilerin
den b'.ri de Karadeniz sahillerinde ya -
p1lacak ve on giln devam edecektir. Mu-
siki. beden terbivesi. fotograf, resim ve 
eli§leri kurslan da ihdas edilmektedir. 
Bu kurslara diger §ehirlerimizden gelen 
mual!imler de i•tirak edcbileceklerdir. 

...-. ... .__ 
Beyaz1d • Koska caddesi 

Beyaz1ddan Koskaya inecek caddenin 
a~Ilmasma aid plan ikmal edilerek tas
dik edilmek tizere Vekalete gonderil -
mi1tir. Bu plana naza.ran, Koskaya ine
cek yo!, 1:mdilik Ulelide aparbman • 
!arm oni.inde yalmz sal! tarafl tespit e
derek a~llacakllr. Bu yolun bir tarafm
da mevcud eski Simke1ane binasile ta -
rihl hamam ~imdilik oldugu gibi muha
faza edilecektir. Bu yo! •9•ld1ktan sonra 
tl'nivers·te konferans salonu da meyda
na 91kacak!Lr. 

--------

CUMHURIYET 

iktlsadi hareketler 

Tiitiinlerimiz ve ingiltere 

lngiltere ile aram1zdaki siyasi tetriki 
mesainin tabu bir neticesi olan ticari mii
nasebatm inki1afmda evvela Tiirk tiitiin
lerinin mevzuubahs oldugu goriildii. Baz1 
Avrupa gazetelerinde lngilterenin, geni1 
mikyasta ve devamh ~kilde Tiirk tiiti.inii. 
miibayaa etmek i9in tetkiklerde bulundu
gu yaziid1. Bir kiSim Balkan matbuab da
ha ileri giderek bu vadide lstanbulda te
maslar bile yapiidigmi, hatta lngiliz hiiku
metinin slff lmparatorluk ordulannm ve 
istihl.>k edilmek iizere miinhaman Tiirk 
tiitiiniinden irnal olunmu1 sigaralar ~Ikar
magi karar altma aldigiDl veya almak i.ize
re oldugunu one siirdiiler. Mesele ile bi
rinci derecede ~lakah olan bizlere soru

lursa bu dedikodularm heniiz hi~bir fili 
tezahiirii bulunmadJgJDI soyliyecegiz. Bu
nunla beraber bu i1in yann bir hakikat ol

masma da bir mani mevcud olmad1gm• 
ilave edebiliriz. lngiltere ile yeni bir inki
!af devresinin ha1mda bulunduguna inan
d,gnmz ticaretimizin yann tiitiinlerimiz i
~in de boylt kuvvetli yeni bir mahrec ha
Zirlayacagma §i.iphe edilmez. 

Be1eriyetin, medeniyetin ilerleyi1 sey
rile miivazi olarak hayahnda her giin da
ha fazla yer alan tiitiin, tabiatin biraz l<Is
kanarak verdigi, hele nefisini baz1 mem
leketlere bir imtiyaz olarak bah~ttigi bir 
maddedir. Vak1a Umumi Harbden sonra 
tiiliin miistahsili memleketlerin vaziyetleri 
bir hayli degi§mi,, baz1 memleketler is
tihsallerini siir' a tie arthrmi§, buna mukabil 
baz1 memleketler de ald,klan menfi neti
celer dolayiSile bu yolda devamdan sarh
nazar etmi1lerdir. Mesela Umumi Harb 

bailadigl s~tada kendi sigara sanayiinin 
ancak yiizde 28 ini kar§Iiayabilen ltalya, 
tiitiin istihsalatm1 bugiin, o zamana naza
ran ~ok arltltml§ ve istihlakin yiizde 90 
101 kar§Ilamaga muvaffak olmu§tur. Ha
ricden ahnan yiizde on da mf harmanla
nn icab ettirdigi zaruretle olmaktadlt. Bir 
~ok vaziyetler dolay•sile diger baz1 mem
lekftler, ve mesela lngilterede tiitiin zeri
yatl hi~ yaplimamaktadlt. Portekizde tii
tiin ekimi 12 senedenberi memnudur; M•
mda da ayni memnuiyet vardlt. 

Mi.istahsil memleketlere gelince; bun
Jar arsmda bilhassa Tiirkiye, Yunanistan 
ve Bulgaristan «;lark tiitiinii» ismini alan 
fevkalade bir tiitiin cinsini yeti§tirmekle 
miimtaz bir mevki ahrlar. Bu memleket• 
lerin tiitiinleri ve bilhassa Tiirk tiitiinleri
nin diinyamn her larafmda en yiiksek ai
gara ve sigaretlerin harmanlarma girmesi 
zaruridir. l1te lngilterenin §imdi bu tiitiin
lerden daha geni1 mikyasta alacag1 haber 
veriliyor, 

Britanya dalarmda tiitii[l zeriyah ya
pllmamakla beraber lngiliz lmpartorlugu· 
nun di.inya tiitiinciiliigiinde onemli bir 
mevkii vardlt. lmparatcirluk eczasmdan o
lan Hindistan, Kanada, Cenubi Afrika, 
Avustralya ve Yenizeland kiilliyetli tiitiin 
istihsal ederler. Bu istihsalatm diinya i•
tihsalatma nazaran, 930 • 939 arasmda 
va•ati yiizde 29 a balig oldugunu soyler
sek vaziyet daha iyi anla!•lmi§ olur. Y al
mz fngiliz lmparatorlugunun diinya tiitiin 
ticaretinde ihracat~1 olarak oynad1g1 rol 
istihsalabnm ehemmiyetine nazaran pek 
dii1iiktiir. <;iinkii geni§ istihsal yapan lm· 
paratorluk iilkeleri ayni zamanda geni1 is· 
tihlakte bulunan yerlerdir. Mesela Hin
distan, diinyanm en geni1 tiitiin miistehliki 
memleketlerden biridir. Bu itibarla lngil· 
terenin dtinya tiitiin ihrac ticaretindeki 
hissesi ancak yiizde yedidir. 

Tiitiin miistehliklerinin en mii§kiilpesen 
di diyebilecegimiz lngiliz piyasasm1 tat· 
min i~in lmparatorluk miistahsilleri miite· 
madiyen yiiksek ltaliteli tiitiin yeti§tirmek 
i~in ~h,maktad~tlar. Fa kat bunda muvaf· 
fak olmu1lar m1d1t? Buna miispet cevab 
verilemoz. 

Tiitiin, be1eriyetin ~ok ehemmiyet ver· 
digi. en taammiim etmi§ bir madde olmak
la beraber nihayet bir g1da mddesi olma
digl i~in bilvaSita vergilere en miisaid ve 
bir giimriik himayesine ~ok elveri1li bir 
mevzu te<kil etmektedir. lngilterede ~ok 
geni1 mik;asta tatbik olunan rii~han poli
tikasmm en bariz tesirlerini bovlece tiitiin 
iizerinde goriiyoruz. Bu itibarla lngiltere
ye girecek yabanc1 tiitiinii evve~a impara: 
torluk memleketlerinin himayes1 a!tmdak1 
tiitiinlerle kar§IIa§mak mecburiyetindedir. 

Son y11lar zarfmda ikhsadi biinyesinde 
~ok bariz bir inki1af goriilen lngilterede 
bu inkilafla miilenasib olarak tiitiin istih
laki de tabii artmi§tlf. 1914 senesinde is
tihlak mikdan adam ba11na 2,4 libre iken 
1imdi 4 libreye ~·kmi§hr. Mamafih bu is
tihlak en yiiksek istihlaki olan Bekika, A. 
merika ve hatta Almnyaya nazaran geri
dir. Bu hal lngilterede daha fazla istihla
kin artmasma iimid verir. 

Yukandanberi umumi vaziyetini izaha 
c;ah§hgimiZ lngiltere, tiitiin piyasaSI Ti.irk 
tiitiinleri i~in ~ok miisaid bir pazar olma
ga namzeddir. Bu suretle bugiinkii yanm 
milyon kiloluk sah!IIDIZ daha fazla yiik
selme imkanlanm da bulur. 

F. G. 

LONDRA MEKTUBLARI: 

• 
lngilterenin irfan merkezi 

• KIEM~Ro<C 
.. 

Bir Universite ve Kollejler federasyonu olan 

bu ~ehirde 5000 talebe okumaktad1r. Burada 

alb as1rbk canb bir tarihi gormek miimkiindiir 

Kembri~'te mc1hur Caius Kolleji 

lngiliz dostlanm1z, bize memleketleri-~ baca gordiilc. Belli ki bu giizel kularin 
nin en giizel yerlerini, en goriilmege deger ye1il safvetini kara dumanlarla kirletmek 
taraflanm gosteriyorlar. ;limdiye kadar Sl· istememi,Ier. Kembri~. oyle umumiyetle 
rasile bir vapurla dola~arak T aymis k1y1· zannettigimiz gibi bir iiniversitenin ismi de
lanm, muazzam Londra limamn1 ve me~- gil, bir tehrin ad1d1t. Ve gene bu 1ehirde 
hur Griniv1~ rasadhanesinin bulundugu bir tek iiniversite yoktur. !ngilizlerin lco
mtm oniinde ve nehir k1y1smda kurulmu§ lee dedikleri bir~ok mektebler vardtr. Bu
olan Grinivi~ deniz barb mektebini ve de- rada, tiniversite bir kolejler federasyonu
niz harb akdemisini, oradaki miizeyi, Be- dur. Say1lan 14 olan bu lcolejlerde 5000 
lediye Reisi lordun evini, Londramn i~in· talebe okumaktadlt. T alebenin bir klSIDI 
de adeta miistakil bir ,ehir demek olan mekteblerde, bir kiSrnl da ~hirdeki evler
Si~'yi, oradaki Belediye binasm1 ve diin de yabyorlar. Kolejlerin baz1lan ~ok es
de iiniversitesile me1hur Kembric 1ehrini ki hinalard1r. l~lerinde bizim Y1Idmm 
gordiik. Beyaz1dm Ankarada Timurla dogu1tiigii 

Tiirk~ede bir soz vardlt: Ka<;maktan tarihlerde kurulmu1 olanlan, hatta alh a
kovalmaga vakti yok derler; biz de gez- mhk bir maziye sahib bulunanlan mev
mekten ve gormekten yazmaga vakit hu- cud. Bizim eski medreseler gibi hepsinin 

l~m1yoru~. Hatt:- ha21 gittigimiz y~rleri avlulan var. Bu avlulann ortalannda ye1il 
bJie, vak1t darhgJodan tetk•k edem,yor, kadife bir haltya benzeyen v h k'k t 

d b. · 1 'k 'f d. D · e a 1 a en 
sa ece If g~11 e 1 II a e Iyoru~: en•z bir hah gibi yumu1ak olan ~imenlikler ya-
harb mektebinde de oyle oldu. Ogle ye- pilmi§, etraftaki eski binalann duvarlan
m_egini mekteb ~ii~~sin!n l?kantasmda ye- na sarrua§Iklar sanlmll. Bunlann en eskisi 
d1k ve kahvelenmiZl bile ~~eden hemen ve tarihi eserler baktmmdan kiitiibhane
Londra ~irnammn yolunu tuttuk. ~u mu- si en zengin olan Corpus Ch.risti kolejinin 
azzam hman hakkmda aynca az1z oku- kh · d ..• 1 •. · d'k B' 

f .1• • . yeme anesm e og e yemegm1 ye 1 . If 
yuculanma ta " at verecegtm. t ft d t 1 b k · d y 1 . . ara a a a e e yeme y1yor u. emeK-

Bugiinkii yaz1m1 Kembn~ ~hrme tab- haneler d k,·r1·,ey b · K b · d 'ki 
· · · K b · • b'l e - e enZiyor em nc e 1 

m etmek IShyorum. em "" e otomo ' • ·· 'd T·· k · B' · F th' Ok . . .. . ~ .. guz1 e ur gencJ var. 1n e 1 ya~ 
!erie g1thk. Vas all 50 • 60 karam1h sur- "I 0 •·t k' M'll" 'ftl'kl ·· . . . . . . . nn og u sman, o e 1 1 1 c;1 1 er mu .. 
atle seyreden otomob,llerllDIZ, h1Z1 1k1 sa- d''r·· T h · · "I G 1 t 1 S h' .. .. u u a smm og u a a asaray 1 up 1. 
at muddetle dunyanm hem en mamur say- K 1 ·· k'' ··bh · d k' k' k' hi 
f. 1 · d ·· 1 k 1 d o eJm utu anesm e 1 es 1 1ta ar 

Y ar1klarm radio-aktiv 
~ualarla tayini 

Amerikada, madenlerdeki yanklann 
ke1fi ~in yeni bir usul bulunmu§tur. Bu 
maksad i~in radyo aktiv maddeler mak:ne 
yaglanndan greslerle kan!hnlmaktadlt. 
Radyo aktiv hassaSI digerlerine nispetle 
za)'lf olan T oryum, gresle kan1hnhp 
muayene edilecek madenin yiiziine sii • 
riilmektedir. Maden yiiziine siiriilen bu 
mahlut yiiksek tazyik altmda madenin 
yanklanna sokulmaktadlt. 

Yiiksek tazyik alnnda yanklara niifuz 
eden gres de allcolle ~tkanlmaktadlt. 
Bundan sonra maden bi1 miiddet i~in has
sas fotograf lcagidile sanh b~tak•lmakta· 
dtr. Madende bir yank veya ~atlak var
sa oraya giren radyo aktiv madde fotog· 
raf kag1dmda bir iz hast! ediyor. Bu sa· 
)lOde adi muayene usullerile goriilemeyen 
bir tak1m ~atlak veya yanklar bu usulle 
kolayca ketfedilebilmektedir. 

Birbirine kaynak edilen biiyiik ~elik 
parc;alannm kaynaklan portatif 220,000 
voltluk rontgen ~ua cihazlarile muayene 
edilmektedir. Bu usulle kaynaklardak.i 
noksanlar kolayca anla!Ilmaktadlt. 

1 Leke tutmryan giimii§ 
Madeni e§ya)'l kromla kaplamak (ya· 

ni kromai) ameliyesi gittik~c taamm:im 
etmektedir. Piyasada kromla kaplanml§ 
madeni eiYa adedi giinden giine artmak· 
tad If. 

Buna mukabil bir~ok madeni e1yanin 
cazib giirnii§ madenile kaplanmas!!ldan 
vaz ge9lmi1 degildir. Giimii1iin bir ku• 
suru (kiikiirtten miiteessir olmast yiiziin· 
den) kolayca !eke tutmas:dlt. lngiliz 
kimyagerlerinden biri gumUI veya gii· 
mii§le kapl1 efYanin yiiziine, goriinmiyen 
bir aliiminyom oksid tababSI koymaya 
muvaffak olmu§tur. Bu oksid giimii~ yii• 
ziinde renksiz bir tabaka te1kil ediyor. 

Goriinmiyen ve havaya kar11 muka· 
vemet eden oksid tabakasmm ke~fi cid
den pek miihimdir. Bu oksid tabakaSI ne 
paslamr ve ne de kir tutar. Oksid taba· 
kasmm bu hassasmdan nike!aj ve kromaj 
i1lerinde de istifade edilm~'<•edir. 

ProF. Salih MURAD 

Bir kadm boguldu 
Bursa (Hususi) - Giirsu nahiyesine 

bagh Gozede koyiinden Mehmed Ali kt· 
ll Hatice isminde ve 20 yajlannda bir 
kadm suya diijerek bo~lmujlur. Yap•• 
Jan tahkikata nazaran bu kadmm 10 se
nedenberi aklmdan basta oldugu ve o 
gi.in koyi.in yamndan ge~en dere kena
nnda otururken gozii karararak dere • 
ye di.iji.ip bo~ldul!u anla~Ilmt§ ve M • 
disede bir kasid olmad•i!I sa bit olmujtur. -··. 

Duvardan dii§tii 
Evvelki ak~am denize ginnek tizere 

Davudpa~a !;6p iskelesine ~elen 14 ya§• 
!annda Sabrj, kale duvan uzerinde do
la§Lrken muvazenesini kaybederek &§3· 
gt diismili, bajmdan yaralanmtjllr. 

IY• en, hem e en guze If an arasm an d k' b' ! -1 .. d I 1 il 
ge~irerek uzun bir irfan hayatmm be1igi arasm 8

. ~· 1. ". n~l goster. ~ ~r._ ng te· delik Y•i•yan insanlanz. 
I K b . h . . ... d··1 reye getmlen mc11lenn en esklSI tm11. 1300 

o an em n~ ~ nne gotur u er. • . senedenberi lngilterede bulunan bu lcitab, Miiteaddid kolejleri gezdikten sonra, 
Y ollarm asfalt oldugunu soylemege lu- 14 iincii asndan kalma olan kolejin en kay1klarla uzun ve giizel bir kanalda do-

zum yok. Y almz, k~tlarda, tarlalar, c;aylf· k 1. 'k B b. k' b' ,_ la§tlk. Suyun iki tarafmda parklar, bah~e· 
) II d b.1 b' 1ymet 1 anti as1. u mamn es 1 If "''" 
ar arasmdan ge~en yo ar a ' e, ayn If d 14 .. .. d k I b. d ler, ~aylflar ve tarihi binalar malamyor. 

ld • d d · 1 mm a, uncu am an a rna If uvar 
yaya kaldmm1 o ugunu kay e ey1m. n- ld • d Baz: yerlerde manzara, Venedikle§iyor, 

·r· k d b'lh AI d .. ··j par~asi, o ugu yer e, cam ve ~er~eve b I k I I I I I g1 IZ lfm a, 1 assa manya a goru- .. d b' bl .b. h f d'l' derenin u am ye§i su an sivri ku e ere 
d..•.. 'b' k k 1 ·1· 1 1~10 e, If ta o g• 1 mu a aza e 1 1yor. 

ugu g1 1, ~o orman yo tur. ng1 IZ er, B d b I d • d d b' siislii eski bir binanm eteklerini y1k1yordu. • d d h · · u uvar parc;as1mn u un ugu o a a tr 
agac ka ar <;aylfa a e emm•yet venyor- Baz1lan bir kolejin teferriiatl, ~az1lan ki-
lar talebe yahyor. T alebenin dairesi bir otur- lise olan bu binalann duvarlan eski za• 

H. .. . Z 1 .1 rna ve ~ah1ma odasile bir yatak odasmdan k I I · 'b' · · d k 1· 
ava son derece guzeld1. a ten ng1 · .b T .h. b' h' I k .. k' man a e en g1 1 suyun 1~10 en yii se 1yor. 

tereye ayak bashg•m•z giindenberi hava 1 al ret. an 
1
' If atna .0 .rna uzere es 1 Derede k1z ve erkek talebe kayiklarla ge· 

d . .. !d. 1 b I b h h ta ebe yalak armdan b:nm muhafaza et- . I K' . . k k. . . k b • aJma guze If. stan u un a ar avaSI . I B b'' .. k b. d . . .. z1yor ar. lrniSI o uyor, llDISI 1y1ya ag• . . . • y I b' IDI! er. u, uyu ~e If o amn 1~mde, u<; k' · · · k -
g1h1. Ne siS varve ne yagmur. a n1z, If f d I .1 . b' ... d d'" . !ami§ uyuyor, IIDISI res1m yap1yor, e sen· 

.. . h k I .d. . .• 1 d tara 1 uvar a "evn mi§ m on e 1gen . d I k kl b. · d 'f b' gun sabahleym ava apa 1 1 1, og e en .. . . ' " o ajiyor, ay1 ann •nn e portah !f 
sonra a<;t1. Muhterem Lord Loyd bu mii- a:kada ~e daha _yukse.k~e, Ikl basam~kh 1 de radyo vard1. Talebenin hepsi sport· 
nasebetle bize §Oy!e diyor: b~t ~erdiv~~ 1ekbnde,. tkt yataktan mute- men. Burada okuyan ve §ampiyonluklar 

- Aziz misafirlerimiz Tiirkleri, miim- ~ekk.J ve hocre g•b• hlfl<'Yd'~·. Ust yatak- kazanan me1hur atlet Galatasarayh lrfan 
kiin oldugu kadar iyi kar§Ilamak i~in, gok ta yatan talebe, yatagma. gmp ~Ikark:n Kembri~teki lngiliz gencligi arasmda bii· 
yiiziinii berrak mavi yapt1k, havay1 bile alttaki arkada§mm ustun~e~- atlamaga yiik bir 1ohret ve hahra b~takmJ§. 
giizelle1tirdik. mecbur;. g~c~: ;rk~da§IOID ustune yduvar- <;ocuklanm Kembric; ve Oks • 

Filvaki Londranm yaln•z giindiizleri, lanmasi Ihtim 1. e er zaman ~evcu '_"U!- ford' a gondermtk isteyen Tiirk zen· 
de gil, geceleri de lstanbulun gecelerine T abii, bu ganb yataklarda, §Imd, kimse ginlerine kiic;i.ilc bir not : Tii1 k 
benziyor. ,Simdiye kadar, Avrupada hie; yatmiyor. Hem yataklann boyu da c;olc ~ocuklan senede asgari 300 ingiliz lira;i· 
bu kadar parlagm1 gormedigim berrak bir kiSa. Hemen hep;i uzun boylu olan lngl- le okuyor ve ge~inebiliyorlar. Kiyafetle
mehtab var, liz gencleri, huralara naSI! Sigarlarmi§ hi!- rine dikkat, muhtelif merasim ve an'ane-

Londrayla Kembric; arasmda tek kulii- mem. lngilizler 500 sene evvel, kiSa hoy- !ere riayet etmek mecburiyetindedirler. 
be, tek harabe, tek virane gormedik. Goze 1u degillerdi ya I Bu tarihi talebe odaSI, ° Kay1k gezmesinden sonra; Samaj.,•e 
~arpan ~yler sadece §Unlard~t: y ejillik, kadar eski bir binada ki daracik ah§ab lngiliz kralmm ve iki Tiirk gencinin oku
temizlik, mamurluk. merdivenlerinin iki tarafmdaki duvarlann duklan King ko!ejine gittik. Burada bii-

Londrada bile apartlman1 asgari hadde Sivalan ~atlaml§ ve dokiilmege ham bir yiik eski bir kilise vardlt. Orada org ve 
indirmi§ olan lngiliz, Londra di§mda bir halde. lngilizler, yeni kolejler de in1a et· ilahi dinledik. Bizi biiyiik nezaketle kar
ve daha ziyade iki kath, bah~eli evlerdc mi§ler, hele bunlarm birinde pek muaz· ~1layan muhtelif kolej erkanma te§ekkiir 
oturmaktadn. Evler, ekseriyetle birbirinin zam ve muhtejem bir kiitiibhane binas1 da ederek aynld1k. Londraya dondiik. 
ayni ve bitijiktir. Onleri, arkalan bah~e- yapmi§lar ama, dostlarllDIZ eskiye, an'ane- Kembri~ ile Londra arasmdaki mesafe
dir. Kii~iik mimari, bu kasabalardan i~eri ye, tarihe o kadar bagh bir millet ki eskiyi nin ne kadar oldugunu bilmiyorum, h.· 
ayak basamaml!hr. Onun i~in evlerin hu- gozbebekleri gibi muhafaza ediyorlar. kat vasati 50 mil alan otomobille iki saatte 
susi bir giizelligi var. Uzaktan bakllginiZ Tarihi talebe odasmm duvarlannda, gittik. Demek ki 200 kilometreye yak n. 
zaman, a~1kh, koyulu yejillikler arasmda, me1hur Oksford - Kembri<; kiirek yan1la- Gidip gelirken bu yolun iizerinde, lstan
ayni §ekilde, ayni yiikseklikte binlerce kif· rmda Kembri~'in kazand1g1 yan§lan gos- bulun en kalabahk caddelerindekind•n 
mizJ dam goriiyorsunuz. ;lehirdeki biiyiik teren ii~ kiirek vard1. Bu amdide yan1ta, fazla otomobile, otobiise ve kamyona ras
ve yiiksek binalann k~tm•z• tugladan ya- en ~ok Kembri<; kazamr. Oteki kiirekler geldik. Halbuki Almanlann Rav! Oto
pilmi~ olanlann1n bile damlan kara ardu- ba ka odalarda imi1. Kiireklerin iistiinde ban dedikleri o emsalsiz otomobil yollan 
vaz oldugu halde, k~tlarda, biitiin evlerin miisabaka tarihi, kiirek~ilerle diimencinin umumiyetle boTbo,tur. Bu miisahtdemin 
damlan kumlll kiremiddir. Londra ve ci- isimleri yald1zh harflerle hakkedilmi1. Bi- manas1 1udur ki !ngiliz, daha ~ok oto
vannda baca ve duman, Londra • Kern- zim kuliiblerimizde bu usul yoktur; hatta mobile biniyor; yani ln~;ltere, Alman ,·a 
bri~ yolunda ise agac ve yejillik hakim- baz1lannda kuliibiin el ile yaz•lm•1 bir ta- ile k1yas kabul etmiyecek kadar zen~inrtir. 
dir. Birka~ yiiz kilometrede ancak birka~ rih~esini bile bulamazs1mz; o kadar giin· ABIDIN DAVER 
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Y orulacaklar 
Er kek, 0 ksford 

tlniversitesinde ta
lebe; klz, Kern -
bri~te. Tam§tllar, 
gorii§tiiler, sevi§ti -
ler ve giiniin birin
de, kimseye haber 
vermeden SIVI§h -
Jar. 

Erkek, bir milyo-
nerin oglu. Babas1, bu klzla sevi§mesi
ne, hele evlenmesine kat'iyyen raz1 de
gil. Elele verip ka~malan i§te bu yiiz
den. 

Fakat zavalhc!klar, bir aya yakmd1r 
diyar diyar dola§Jyorlar; nikahlanru kl· 
yacak bir memleket bulamad.llar. 

ilk gittikleri yer, bir 1ngiliz kasaba~1. 
Fa kat belediye reisi cya§Imz kii~iik, ben 
bu i§e kan§mam. diye kesmi§ atmi§. 0-
radan Parise gitti!er. Orada da ayni ce
vabla kar§Jla§blar. Bu arada, delikanh· 
mn babas1, radyola.r ve gazetelerle, bii
tiin diinyaya vak'ayJ haber verdi. Bu, 
yetmiyormu~ gibi. biitiin bankalara tel· 
graflar yagdmp o~luna para verilme . 
mesini emrettL 

Nikahlanm kiydiracak yer arayan a
§Ik c;ift, bir 1ngiliz gazetesine, hahralarl· 
m satarak geGindi!er. 

Hulasa, hala dola~Iyorlar. cDiinyanm 
obiir ucuna kadar gitmek icab etse, gi
decegiz• diyorlanni§. Zaten gidi§ de onu 
gosteriyor. 

Diinyarun ucu uzun , bakahm nerede 
karar ki!acaklar. Yorulup geri <ionme -
sinler de. 

Bu da onlardan 
Amerikada bir 

bahk yutanlar tii
redi. Rep yazd1k, 
~izdik. Meger hie; 
de yen! bir §ey d&
gilmi§. Hem de iiy
Je bi.r §ey de~il ki, 
bunlarm agababa-
Sl, harbden c;ok evvel Fransada nam al
mi§. 

0 ~aman cAkvaryum Adam• ismi ve
r ilen bu bahk yutanlarm piri, §imdi -
kiler gibi say1ya filiin bakmadan, bir 
bahk, arkasmdan bir kurbaga; sonra bir 
ballk daha, arkasmdan bir kurbaga da
ha yutuyor ve boylece, Allha bilir ka!; 
yiiz bahk ve kurhagayJ mideye indirdik
ten sonra §Oyle bir geriliyor, y!lttuklan
m hirer hirer <;Ikanyormu§. Hem de Sl· 

rayJ bozmadan, hir bahk, hir kurbaga 
olmak §artile 

Bu numa.ranm sonunda da -adet edin
mi§ • seyirci!ere hitaben: 

- Ah! dermi§, beni boyle cahil btra -
kanlara nas1l beddua etmiyeyim? Mek
tehde tesehhiid miktan okudum, §U ma· 
rifetime bakm. Ya tahsil ve terbiye gor
sevdim!.. 

Otesini soylemezmi§. Acaba •··· de· 
nizlerde, degil bahk, gemi hirakmaz
dirn!• mt demek istiyordu? 

Milli kiime ma~lar1 bu hafta 
• tehir edildi 

istanbul Futbol AJanll~llldan: 
10/ 6/ 1939 cumartesl giinil yap1lacak mac

Jar: 
Takslm stad!: 
Anadoluh~rl - Kadlkoyspor saat 14. 

Hakem: Necdet Gezen. 
Yan hakemlerl: Halld Uzer ve Rllkl 

Aksay. 
Hiliil, Kurtul~ - Topkap1, Arnavudkiiy 

saat 15,45. Hakem: Re!lk Osman Top. 
Yan hakemlerl: ~vkl Qanga ve Sel!ml 

Aka!. 
Beykoz, Kurtul~ - Kasimp~a, Galata

spar saat 17,30. Hakem: Hal!d Galib EzgU. 
Yan hakemlerl: F1kret Kayra.l ve Ne§et 

:;!arman. 
11/ 6/ 1939 pazar giinil yap.!lacak ma~lar: 
Takslm stadi: 
Siileymaniye, 1;11$11 - istanbulspor, Beyo~

luspor saat 10. Hakem: Ferldun Kille. 
Yan hakemlerl: S1tkl Eryar ve Rlfkl Ak-

5ay. 
Beylerbey1 - Bozkurd saat 11,45. Hakem: 

Bahaeddln Uluiiz. 
Yan hakemlerl: Zlya Kuyumlu ve Halld 

Uz-er. 

Evin kojesini bucagm1 §iiyle bir dola,a
yrm, dedim. E§yan1z c;ok giizel. Hole si
zin odamzrn, <;ah§tiglniZ odamn ejyaSim 
pek begendim. Hep, eski ingiliz ejyasi. .. 
Olacak bu ya, yaz1 masamzm hemen 
hemen bir e§ini, ge.;enlerde Londrada, 
bir yerde gormii§tiim. Onun gizli bir gi:i
zii vard1. Oyle bir goz ki a<;mak §iiyle 
dursun, iman onun nerede oldu~unu bile 
bulamaz. Sizin masanrn IIpk! e,i. dedim 
ya; baktrm: S izinkinin de gene oyle gizli 
bir gozii var. Belki saygrsrzhk dersiniz a
rna, biraz da alrlkanlrktan olacak. acaba 
bu da oteki gibi mi a~Jlryor, diye loyle 
bir kanjtndrm. Ac;1hverdi!.. Zevkinizin 
inceligini bir daha anlam11 oldum. Ma
sa da giizel; gizli kagidlannrzi saklamak 
ic;in de <;ok giizel bir yer bulmu.,unuz. 

Muhtar, birdenbire sendeledi. Elinde· 
ki tabancay1 da yaval yava§ indirdi: 

- Ac;tm, demek? .. 
- Arzettim ya, ben soylece bakar-

ken kendiliginden a~1hverdi. Ba!ka za
manda olsa, bdki kan§hrmak aklrma 

CUMHURlYET 

<!' 0!! ~ 
Galatasaray - F enerbah~e 

tekaiidlerinin ma~I ! 
Fenerbah~enin 31 inci yddoniimiinde 

eski futbol yildizlari bu ma~a 
kar~da~acak 

hazirlaniyorlar 
F enerbah~enin 31 inci yrldoniimii mii

nasebetile yapilacak programrn en mu -
him k!Simlarmdan biri de hi~ juphe yok 
ki Galatasarayla F enerbah<;e tekaiidleri 
arasmda yap1lacak ma~hr. 

Spor yaptJklan zaman biitiin memle -
ket efkanumumiyesini meggul eden dii • 
nun yrldJzlanru §oyle bir hanrlamak i~in 
gi:izlerimizi arkaya ~evirecek olursak, 
spor tarihimizin endu yeti§tirdigi bu &oh
retleri bir kere daha hallrlaml§ oluruz. 

Muhtelif devirlerde senelerce alkl§la
nan ve bugiin eski kuvvet ve kudretlerini 
kaybetmi§, sadan beyazlanml§ Galata -
sa ray ve F enerbah~eli futbolculann k1rk 
dakikadan ibaret olan takatlan 1~inde 
bize eski heyecanlan ya§atacaklanna hi~ 
§iiphe yoktur. 

Glatasarayla, F enerbah~e rekabetinin 
en ate1li devirlerini ya§atan bu tarihi 
sporcularm uzun spor hayatlarmi imkan 
dahilinde kisaca hulasa elmegi faydah 
bulduk .. 

Galatasaray talumt 
Ulvi - Galatasaraym §ampiyon ~~ -

kan tak1mlannda u~ sene oynaml§br. 
1928 Amsterdam Olimpiyadmda M!Sir• 
hlara kar§t kaleci oynami§Ilr. 31 ya§m -
dadu. Dokuz defa beynelmilel olmueytur. 

Biirhan - Galatasaray tabmmda be§ 
sene jampiyon olmu§ll.ir. 1928 Amster
dam Olimpiyadmda M1suhlara kar§l oy• 
namt&tlr. Dokuz defa beynelmilel olm~ 
tur. 34 ya§mdadtr. 

Vahi - Galatasaray taktmmda di:irt 
sene §ampiyon olmu§tur. o~ defa beynel
milel olmu§lur. 34 ya§mdadJr. 

Ke§§af Saim - Galatasaray tak1mm· 
da bir sene §ampiyon olmujtur. 39 ya§ID
dadir. 

Mithat - Alb sene §arnpiyon takim
da oynamijllr. o~ defa beynelmilel ol -
mu§tur. 35 ya§mdadtr. 

.Sakir - Galatasaray birinci takim111· 
da oynami§tlr. 33 ya§mdadtr. 

Necdet - Gal~tasaray birinci tab • 
mmda oynamt§hr. 37 ya§mdadtr. 

Vedad Abud - Galatasaray birinci 
tak1mmda oynami§Ilr. 35 ya§mdad!r. 

Necib Sahin - Galatasaray tak1 -
mmda 115 ma~ yapm!§l!r. U<; sene §am
piyon olmu§tur. 41 ya§mdadu. 

Muslih- Paris ve Amsterdam Olim· 
piyadlarma gitmi1tir. Amsterdam' da MI· 
suhlara kar§I sola~1k oynami§IIr. Galata· 
saray takmnnda on sene oynami§hr. Be§ 
sene 1ampiyon olmu§tur. On bir defa 
beynelmilel olmu§lur. 35 ya§mdadtr. 

Orner Besim - 1922 de kupayt ka
zanan jampiyon tak1mda oynami§Ilr. Pa
ris, Amsterdam, Berlin Olimpiyadlanna 
gitmi1tir. 1928 Olimpiyad se<;melerinde 
B milli takunmda oynamt§br. 38 ya§ID· 
dadu. 

Fenerbaht;e 
N edim - Dort de fa &ampiyon ta -

kunda oynam!§l!r. Paris Olimpiyadmda 
Ceklere kar11 oynami&IIr. Yedi dela bey
nelmilel olmu&tur. 39 ya1mdadn. 

Cafer - 0~ defa &ampiyon takimda 
oynami§IIr. Paris Olimpiyadmda Cekle
re kar11 oynami&IIr. Be& defa beynelmilel 
olmu&tur. 40 ya§mdadir. 

Kadri - U<; defa §ampiyon tak1mda 

bile gelmezdi. Geise de U§enirdim. Ba§· 
kalannm i1inden bana nd .. Hem oyle 
miizayedelere, miinakasalara, 0artname
lere, gizli mukavelenamelere benim pek 
akhm ermez. Bunlar ince i§ler; bunlar 
i~in efendimiz gibi becerikli insanlar is
terl .. Fa kat can sikmtisi ba&ka ;eye ben
zemiyor ki ... Ne yapay1m, diye dii§ii· 
nup dururken, ne yalan soyliyeyim, ka
gidlanmza §oyle bir goz gezdirmekten 
kendimi alamadrm. 

- <;aldm m1 on Ian da L 
- Calmak degi], saklamak 1~m, i~-

lerinden birkac; kag!di ce!>ime soktum. 
Hepsini birden nasii almm L 0 kadar 
dosyalan, koca koca zarflan nas1l gotu
riiriim? .. Bilmiyor muydunuz, farkma 
varmadrmz mi 1imdiye kadar? .. D eseni
ze, bugiinlerde i1leriniz pek c;ok; hele 
Biiyukada gezintilerinden vakit bulup da 
kag1dlanmza bile bakllgmiz yok, degil 
miL 

Biiyiikada m1, dedin ? .. 
Y a ... Sahi 1.. lyi akhma gcldi. Si-

oynaml§IJr. Paris Olimpiyadmda Ceklere 
kar11 oynami§Ilr. Dort defa beynelmilel 
olmu§tur. 36 ya§mdadtr. 

1smet - Bei defa §ampiyon y!kan ta
krmda oynami§hr. Paris ve Amsterdam 
Olimpiyadlarma gitmi1tir. Sekiz dela 
beynelrnilel olmu§tur. 38 ya§mdad!r. 

Cevad - Dort defa §ampiyon ~1kan 
tak1mda oynaml§hr. U<; defa beynelmilel 
olmu§lur. 33 ya§mdadir. 

Sabih - Be1 sene §ampiyon >Ikan ta
kimda oynam!jl!r. Paris Olimpiyadma 
gilmi1tir. Dort defa beynelmilel olrnu§lur. 
38 yasmdadu. 

Alaeddin - All! sene §ampiyon <;!· 
kan takimda oynamr§l!r. Paris ve Ams
terdam Olimpiyadlanna gitmi§, Ceklere 
ve M1mhlara karsi oynamr&tn. On dart 
defa beynelmilel olrnu§tur. 39 ya§mda • 
dtr. 

Zeki - On bir sene &ampiyon takim
da oynam!§IIr. Pariste Ceklere, Amster
dam'da M1S!rhlara kat§! merkez muha • 
cirn oynatnl§hr. On all! defa beynelmilel 
olmu§tur. Knk bir bu<;uk ya§mdadtr. 

Muzaffer - D~ sene §ampiyon ta -
k1mda oynami§hr. iki defa heynelmilel 
olrnu§lut. 32 ya§mdadn. 

Sadi - D> sene §ampiyon !a bmda 
oynam!§IIr. iki defa beynelmilel olmu§· 
tur. 38 ya§mdadJr. 

Sedad - Fenerbah>e birinci takJmm
da oynami§hr. 32 ya§mdadtr. 

1ki tak1m arasmdaki bu miihim ma~J 
idare edecek hakem, eski F utbol Ajan1 
avukat Abdullahhr. Altmordu kuliibii • 
nun birinci taktmmda be1 sene oynam1:hr. 
T ac aimakla maruftur. Spor aleminde is
mi Abdii1tiir. 53 ya§mdad!r. 

Fenerbaht;e ytldonii.mii programt 
Sa. Dk. 

15.- Bayrak merasimi. 
15.10 Atatiirh ihtiram duru§u . 
15.15 Nutuk. 
15.35 T emsili bayrak >ekme mera

Sirnt. 
15.45 F enerbah>e • Kurtulu1 atletizm 

rna~!. 

16.- F enerbah~e - Galatasaray te· 
kaudleri may!. 

16.30 Atletizm ma~larrnm devamt. 
17.15 Middlesex - Fenerbah>e ma>t. 
F enerbah~e tahru §U 1ekilde >Ikacak· 

hr: 
Cihad • Lebib, Y a§ar - Ali R1za, 

Esad, Re§ad • Naci, Basri, Melih, Re
bii, Fikret. 

ihtiyatlar: Semih, Fikret, Angelidis. 

lngiliz tak1m1nm seyahat i~in 
~Ikard1g1 bro§iir 

Y ann sa bah 1ehrimize gelecek olan 
ingiliz amator Middlesex Wandrers ku· 
liibii, memleketimize yapacaklan seyahat 
dolay!Sile giizel bir bro§iir ne§retmi§lerdir. 

Tiirk sporculan ve futbolu hakkmda 
giizel bir lisan kullanan ve kalile ile be
raber gelen maruf spor muharriri, bu se
yahat munasebetile ooyle yazmaktadtr: 

«Turk lutbolculannda gaze ~arpan 
bir terakki oldugunu bi]iyoruz. Tiirkiye
de futbolu bu i<kle sokmakta lngiliz an
trenorlerinin bir hissesi bulunmas1 bizim 
i<;in iftihar edilecek bir&eydir. Bizi misafir 

zinle gorulecek bir hesabimlz daha var
di. Bizim zavalh Mualla kin ..• 

Muhtar, di,lerinin arasmdan: 
- Bnak 1imdi bunlan? .• 
Diye fis•ldadt. 
- Konu§ahm demedik mi, konuju

yoruz, i1te ... 
Belma da on! an dinliyordu: Haydara 

dogru a!Ildi: 
- Sayle, dedi, ben de anhyaytm. 

Neymi§ o gizli kag1dlar? .. 
Sonra da kocasma di:indii: 
- Biiyiikada gezintisi diyince neden 

bu kadar bozuldunL Ne var? .. Mual
la, dediginiz, 1irketteki daktilo de gil miL 
Hani §U ..• 

Haydar, act ac1 ba&mi sallad1: 
- Benim kizkarde&im ... 
- K1zkarde1in mi?.. Bizim beyefen-

dinin akhm ba1rndan alan daktilo, senin 
karde§in miL 

- Gi:irsen ne iyi bir k1zl. Hicbirimi
ze benzemez. Bir maSI gel)p de &imdiye 
kadar sana .Oylememi§tim. Sonra hepsi
ni anlatmm. 

- Olur §ey degil t.. 
Haydar, gene Muhtara dondii: 
- Gec;enlerde, annemi goreyim, de

dim. Bugiinlerde istanbuldan gideceii;im 

edeceklerin yiiksek oyunculara ve IYJ 
sportmenlere malik olduklanm ve ing!liz 
tipinde futbol oynad1klanm, bundan do
lay, takimimizm yuksek bir tecrubeden 
ge<;ecegini biliyoruz. Turkiyede futbol 
mantar gibi >abuk meydana gelmi§ bir1ey 
degildir. Bu bilakis uzun sender >•h1ma 
mahsuludiir. 

Misafirleri bulundugumuz F enerbah~e 
kuliibii, uzun seneler futbo] oynam15 olup 
&imdi jiibilelerini tes'id edeceklerdir. 

Kendilerini candan tebrik eder ve ju
bileleri miinasebetile ma~a davet olun -
mak &erefinden dolayt iftihar ederiz. 

Memleketimiz uzun zamandanberi 
dostluk rab1talarile bagh dost memleketi 

ziyaret etmek bizim ic;in herseyin fev -
kindedir. Bu oyle bir dostluktur ki ~etin 
tecriibeler ge>irmi§ ve istikbalde her iki 
milletin birbirine daha ziyade yakla1 -
masm1 temin etmi§tir. Sportmenlik ve fut
boldaki §ohretlerini i1ittigimiz futbolcu -
larla kar0Ila§maib hasretle bekliyoruz. 

Tiirk dostlanm1za, F enerbahc;e kuliibu 
reis ve azalanna, ingilteredeki biitiin a

mator futbolcularm selam ve tebriklerini 
beraber getiriyoruz.» 

Ingiliz takimi1e beraber iki gazeteci, bir 
de sinemact gelmektedir. 

Basketbol turnuvas1 bitti 
Galatasaray kulubii tarafmdan tertib 

edilen basketbol turnuvaSI bitmi1, Boz -
kurd takliDI 39, Kurtului tak1m1 40 pu

van kazanmt§lardir. Kupayt Kurtulu1 ta
kun, alm!§hr. 

Giire~ci Saim Giire~ 
Monitorii oldu 

Memleketimizin ve 
ml'ill tklhlri!h en eski 
ve en kJYmetli gu· 
reKilerinden Saim 
Ankan Be den T er
biyesi Umumi Mu
di.irliigu tarafmdan 
istanbul MmtakaS! 
Gure1 Aianhg1 em
rine monitor olarak 
tayin edilmistir. 

1928 Amsterdam Saim Ankan 
Olimpiyadmda 62, 1936 Berlin Olimpi
yadmda 66 kiloda Tiirk milli takrmm1 
temsil eden bu klymetli gure1~i, dort defa 
Balkan lampiyonlugunu kazanmi§hr. 

Saim Ankan 1938 de Estonyada ya· 
p1lan A vrupa birinciliklerine de i&tirak et· 
mi1 ve uzun giire0 hayah ba§lanba§a §e· 
refli galibiyetlerle ge~mistir. 

Muhtelif yerlerde yapuan beynelmilel 
mac;lara on dort defa i&tirak eden Saim 
Ankanm istanbul mmtakasi gibi giire§i 
tam manasile teknik bir i<kilde tatbik 

eden bir i<hre monitor olarak verilmesi 
istanbul i~in biiyiik bir kazancdn. 

Giirese ~ali§IIgi zamanlarda bile yer.i 

yetisen giire~ilere uzun tecriibeleri dola
yiSile hocahk eden Saim, A vrupa §ampi

yonasile Olimpiyadda derece alan Y •&•r 

gibi bir~ok giire~ilere emek vermi& k:y

metli bir gure,~idir. Bu degerli giire&>iye 

yeni vazifesinde muvaffakiyet dileriz. 

ya, onun i>in. .. Haniya Be&ikta~ta, bir 
zamanlar sizin de telrif tenezziiliinde bu
lundugunuz eski ev yok mu, oraya gil
tim. 

Birak 1imdi bunlari ..• 
Konu§uyoruz, a camm. Ne ~i

kar?.. Bakt1m, oradan ~Ikm.§lar. Bizim 
arkada,lara soyledim. Eksik olmasmlar, 
ne yaptJlar, yaptrlar, anneml-. ikisinin ne
reye ta~md1gm1 da arad1lar, buldular. Diin 
i1te oraya gitmijtim. 0 arahk elime ge~· 
seydiniz, ne yalan soyliyey;m, pek de iyi 
olmiyacaktl. Zavalh ~ocuga neler yap· 
mi§S!DlZ 1.. Ada gezintileri d~digim, bun
Jar i&te ... Pek >irkin 1.. Pek kiiciilmii&•ii
niiz, dogrusu... K1zcaiiJz. r,onlune ~ore 
birini bulmuj, onunla evlenecek ... Sizin 
karde,inizmi§ ama fena bir cor.uk dei!il. 
Size hi~ benzemiyor. NaSI! Mualla bana 
benzemezse, o da oyle ... Zavalhlar ele
le vermisler, kendilerine gore bir yuva 
kurmaya kalkmi§lar. Onlar kurmadan 
siz y1kmaya <;ah§Iyorsunuz. Yak1s1r rni "II 
Bereket versin ki, yaptlgm1z kotliliik ya
nda kalml§. Doktor Suad, o ak&am A
daya gitmi§, otelcilere sormu,. hin dt\i· 
rusu ortaya <;Ikmi§. 

Muhtar, hemen orac1kta bir koltuga 
!;oktu; kendi ken dine soy Ienir gibi : 
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20,000 Tiirk miinevverinin biiyiik bir zevkle okudugu 
Tiirkiyenin en nefis mecmuas1 olan -

I 
N\EC"'UA 

Her hafla 36 sahlte l~lnde en tanmma' muhar

rlrlerln en gUzel se~kln yazllarma ne,retmektedlr 
YARIN I;IKACAK OLAN 

6 lOCI s a ylSIOda 

1 
I 

I)) 

Turban Tan 
N ecib Fazll 
Hakkl Siiha 
Nizameddin Nazif 

Selami tzzet 
Nurullah Ata~ 
Bekir Sdkl 
Sennet Muhtar 
V,ii-Nfi 
Meziyet G!irllksulu 

Ahmed Hid~yet 

MohaG Zaferi 
Siir 
Ahmed Rasimin Portresi 
!randa kadm 

( Resimli roportaj ) 
Enfes bir hikaye 
Konu~mak 
Ratay Meclisi 
Kocakan ilaclan 
Roman 
Harb sonu edebiyatlrun 
~aheser bir romam 
Kirahk ylid1zlar 

Beyazat meydanmdan aya blr baka' 
Hilonet Miinirin Astronomi Enstitiisiinde Prof. Rozenberg'le yaphb ~ok 

enteresan ve son derece nefis resirnlerle siislii bir roportaj. 

Ayni saYJda: Haftamn en giizel resimleri 
San'atkar Ramizin nefis bir seri karikatiirii ve 

ressam Erciimend ve Salihin tablolart 

AYLIK ABONE 
Yeni Mecmua, okuyucu-
Janna kolayhk olmak 
iizere ayh~ aboneler ib
das etm1~lir. 40 kuru:;luk 

pasta pulu gondermek suretile abone olacak okuyucularmuzm 
her hafta mecmualan muntazaman adreslerine gonderilecektir. 
( Adres : istanbul : Ankara caddesi 71 No. Yeni Mecmua idare
hanesi - Posta kutusu 364 ) . 

istanbul Daimi E nciimeninden : 
Bedeli ke&fi ( 950 ) lira olan Yalova - Karamiirsel yolu iizerindeld 

ah:;ab Sansu kopriisiiniin tamiri a~1k eksiltmiye konmu:;tur. 
Buna aid :;artname hergiin Zab1t Muamelat Miidiirliigii kaleminde gi:i

riilebilir, Taliblerin ( 71) lira ( 25) kuru:;luk teminat ak~esi veya mektubile 
bir!ikte ihale giinii alan 23/6/939 cuma giinii saat iki bu<;ukta Daimi Encii
mende haz!r bulunmalan i!an olunur. ( 4005 r 

Deniz Fabrikalart Umum Miidiirliigiinden : 
Fabrikalanmiz s1hhiye kadrosuna 165 lira iicretli bir doktorla 98 lira iic

retli bir eczac1 almacagmdan isteklilerin sahib olduklan vesikalarla birlikte 
Golciikte bulunan Deniz Fabrikalan Umum Miidiirliigiine miiracaatleri. (4011) 

Nezle ve 
Soljuk aiDmhjimm 
Bu Ilk al4metlerln l 

GRiPiN 
lie bertaraf edin lz. 

GRiPi·N 
BUtUn ajjr1 , s1z1 ve sanc1lar1 dln
dlrlr, grip, romatlzma, dl,, slnlr 
adele ve bel ejr1larma mUes
alrdlr. 

.., 
agrzsz 

T ecriibe ediniz ! 
AldanmaymJz, Ragbet goren her §eyin taklidi ve benzeri vard~r. 
ORIPIN yerine ba§ka bir marka verirlerse §iddetle reddediniz. 

T oprak Mahsulleri Ofisi istanbul ~ubesinden : 
idaremizde a:;ag1da cinsleri gosteri!en takaslar salihkhr. Sal!:; :;artlarm1 

ogrenmek ve muktezi mah1matt alabilrnek iizere taliblerin 15/6/939 tarihine 
kadar §Ubemize muracaatleri. 

Hindi <;ini Takas1 
1ngiliz Takas1 

Suad Adaya m1 gitrni§?., 
Diye kekeliyordu. 
Belma da ahldt : 

t 

' 

- Ne olmu1? .. Hi~birini anlamadim 
ben. Si:iylesene, kuzum ! .. 

Haydar: 
- Hapsini anlatmm, dedi; §imdi §U 

i1i bitirelim de ... 
Sonra gene Muhtara dondu: 
- Bakm1z, demindenberi beni hi~ 

dinlemek istemiyordunuz. Simdi, lath 
tarafmdan ac;mca, gordiinuz mu, Belma 
bile merak etti. Siz de can kulaii;ile din
liyorsunuz. Beni goturmek istediginiz 
yerde bakahm ne yapacaklarL Oraya 
gidince, kalk1p da: «Muhtar Bey, ban
kalarda spekiilasyon yap1yor!» diyecek 
degildim ya... Dediginiz gibi, bunlan 
kim dinler L Y apl!iiJmz miizayedeler, 
miinakasalar, hepsi kitaba uvgun: muba

yaa defterleriniz, hesablanmz ba§tanba
la diizgiin ... Bunlarm iistiinde su~ bulu
nur mu?.. OkumaSl, yazma" kit, du~un
cesi eksik bir tahsildar, bir veznedar olur· 
sa u~ be1 lirayJ zimmetine Ke~irdi, dip
k~anlanm yanh~ doldurdu. diye onu ya· 
kalatn, hapse attmrstmz. Sizin i1leriniz 
oyle mi ya? .. O n lara toz kondurmak ki
m in haddine du§mii§? .. D emindenberi, 

Takriben 
• 

£. 8200.-/
£. 1000.-/- (4032) 

hep bun lara guveniyordunuz, de gil mi? ., 
Onun i>in bir asian ... Asian degil, cana
var kesildiniz. Oyle ya, bir su~ varsa onu 
bulmak, ortaya <;Ikarmak ister. Y oksa, 
benim soyliyeceklerime kim inanaca:C, 
hele sizin yammzda? .. Siz ki bir tek soz
le herkesi inandnan, bu as,rd> da boyle
likle keramet gosteren bir ba1 diye ta

mnmi§smtz; sizinle beraber bu yollarda, 
yanyana yiiruyenlerin, hepsinin ba§l ... 

Hele para i1lerine geldi mi, soz sizindir 

arhk 1.. Herkes size dant§Ir. Sizin bir si:i
ziinuzle beyazlar karam, siyahlar aga
m. Siz, var derseniz vardu; yok dediniz 

miydi, yok olurl.. Yoktan var etmek, 

diyemem; fa kat var olanlan yok etme

nin, hi> olmtyanlan da var diye goster• 
menin biitun kolayhklanm sizden iyi bi

len bulunmaz. Konu§uyoruz, degil mi 
ya ... Sozun geli,i ... Diyelim ki, ortahkta 

yiyecek, i>ecek giinden gune pah•ya ~Ikl
yor; giyecek, <;1karacak, oda oyle ... Fa
kat siz ki ikhsadc!SIDIZ, kalkar da «Ya

§amak, giinden giine ucuzluyor, ge~im 

yollan a<;thyor, kazanc gitgide artJyorl )l 

[Arkas• var] 
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IZMIR MEKTUBLARI: 

izmir k1z enstitiisii ~ok 
faydal1 i§ler goriiyor 

Aile ocagmda 
miiessesede 

laz1m 
900 

olan bilgileri 
gene kiZ ders 

ogreten bu 
•• •• goruyor 

: San'at Enstitiisii talebeleri atolycde ~·h~•yorlar. Altta: 
Talebelerden bir grup miidiirlerile bir arada 

lzmir (Hususi) - Kadma cerpiyette I derek tam bir 1ekilde muvaffak olmu§· 
miisavi haklarvererek, kadm1 erkek gibi bir tu. Enstitii ve Ak1am San'at okulu tale· 
k1ymet, bir vatanda1 tamyarak k1sa bir besi sayJSJ bini ge .. ince, arhk idarelerinin 
zaman i~inde derin ve manah bir ink1lab de aynlmaSJ zarureti ba1 gosterdi. Nite· 
yapan Tiirkiye, ayni zamanda medeni kim, 939 ders y1h ba,lang:cmda bu e
kanunile de aileye yeni bir 1ekil verdi. mir verildi. ~imdi enstitiiniin ba1mda, 
Tiirk kadmmJ, cemiyetin fikir, fen, mes· Miiriivvet Avni nammda, mesleginin 
lek ve i1 sahasmda geni1 imkanlarla yiik- yalmz ehli degil, onu biiyiik bir zevk ve 
seltirken, yeni Tiirlt ailesinin, saglam bir titizlikle benimsiyen ve enstitii mefhumu 
yuva sahibi olmasJ hususunda da hassas iizerinde .. ok k•ymetli fikirler ta11yan 
davrand1. Zannediyorum ki, Tiirkiyede gene bir miidire var. Keza, Akjam San· 
yer yer ... ,]an kJZ enstitiileri ve k1z san' at at okulunu da Muzaffer nam•.nda k•y· 
okullan, bu davanm tahakkukunu rr.um· metli bir miidiir idare etmektedu. 
kiin k1lacak miiesseselerdir. K1z enstitiisii: Burada tahsil be1 sene· 

Ailelerden ba1hya:ak cemiyete hdar dir. Talebe adedi 251 dir. Dokuz 1ube 
arad1g1m1z geni1 saadetlerde, kadm ba,h· a~mak zarureti ~?"1. olmu§tur. 1Ik mek
ba1ma bir rol oynuyor. Bilh•S!a ana mev· teb mez~n.l;.,n bum~• s~mfa alm.makt~ ve 
kiinde, bir yuvantn, bir ailenin biitiin za· bet sene u;mde hnd•len~e, tekmk, ~v 'd.a-

. bl kar•J!Jvan kadmtn resi bilgilerile beraber bu orta tahSil kul· 
ruret ve Jca anm ' . ' .. · d' 0 k b 

I k b. k"lt" .. b1'r annelik bir turii veiJ!mekte JJ. rta me te mezu· 
mut a a JJ ev u urune, ' • d d • d"d" " 

l'k t b' evk1'ne sahib olmas1 nu olanlar, dogru an ogruya o uncu 
zevce 1 er 1ye ve z ' . . · · · d 
bugiinkii ~artlarm ba1mda geliyor. Kad•.n smlfa ka~ul ed•l.me~.te .. v~ 1k1 sene J~m ~· 
k1ymetlenip yiikseldik'<e• kadm sadece. bu be1 s~n.el~~ tekmk kul.turu almakta, ev ': 
zevk vas1tasJ, bir miistehlik veya dogur· daresm1 ogrenmekt~duler. Buradan ~· 
rna makinesi halinden ~1karak aileyi o· kan her gene k1z, bu sosyetede konu~ma· 
muzlannda ve ruhunda ta§•yabilecek, e· SJ, giyinmesi, mua§eret ha~atm~a vukuf 
vine bu uygun ruhun l§Jklanm dokebile- ve inceligi, u_mumi kiiltiinle h1~ s1kmll 
cek bir seviyeye vard•k'<a• hayahn da ~ekmemektediJ. . . 
rengi degi1iyor ve yuva, sag lam, SJcak Bu k1z, ayni zamand~, . d1k1j, mod~, 
ve mes'ud bir havaya eri1iyor. ~i~ek ve saire ile ev idaresmde yemek p1· 

Bu sat11lan, K1z enstitiisii ve Ak!am 1irmeye kadar, hepimizin ruh~n~:. ~ese· 
K 1z San'at okulu adm1 ta§Jyan iki miies· sini, evimizin bediiyallm, temJzhgJm ve 
sesenin bana verdigi inhbalarla yaz1yo· ihtiyaclanm alakadar eden i1lerde vuk~f 
rum. 

Annelerimizin, ninelerimizin vefakar, 
yuvasma sad1k, ahlakh, iffet ve ~~~k~t 
dolu hahralanm hi" §iiphesiz hep1mJZ 
hal a muhafaza ediyoruz. Fa kat itiraf e· 
delim ki, onlar -siyasi, i~timai ve insan· 
hk haklarmdan sarf1 nazar· '<ocuk yeti§· 
tirme, terbiye etme, bir eve mua.~yen 
bir zevk ve ruh verme, yuvay1 bedn 1e· 
kilde kurma ve siisleme, diki§, nakl§ .. or· 
gii, temizlik, iitii. c;ama§JJ, yemek, <;J~ek 
ve hulasa bir evin biitiin i1lerini becerme 

ve ba§arma noktasmdan, acmacak bir .~e
kilde geri ve iptidai idiler. Belki de du~
kii cemiyet ic;in ninelerimizin, an~elen· 
mizin bu vaziyetleri bir fevkaladehk te1· 
kil etmiyebilirdi. Fa kat bugiinkii mede· 
ni ve ileri, ayni zamanda ekonomik zor· 
luklarla, yeni ihtiyac ve §artl~rla do!u 
olan hayatta, ev kadmmm da bu .. ok b~
gi ve kabiliyetlerle miicehhez olmasda· 

z•mdu. 
Enstitiiler, k•z san'at okullan bunda 

muvaffak oluyorlar m• ~ Ben, derhal 
«hie; §iiphesiz» cevabm1 veriyorum. ~e-

• sela bizim KJZ enstiliisii, 1932 •en(SJne 
kadar «Sepet, <;:i~ek mektebi» adm1 ta· 
<Jyan hususi bir miiessese idi. Sonra ya· 
~a! yava§ resmi mahiyetini ald1 ve ens· 
titu bu mekteble beraber filizlenerek 

93i . 33, 933 • 34 ve 934 · 35 senelerin· 
de ilk mezunlanm verdi. F aydaSJ ve ku· 
rulusundaki maksad derhal anla§tlmi§ O· 

lacak ki, enstitii emsalsiz bir tehaciim~e 
kar§1land1. 935 y1hnda, bu miiessesen1~ 
faydasml, aile kadm ve k1zlarma tejmii 
etmek arzusile Ak1am San' at okulu k1s· 
m1 ac;!ld1. Goztepedeki bina, ihtiyac1 kar· 

1,Iamaktan ~ok uzaktJ. ~ehrin en yiiksek, 
en tanmm11 ailelerinden gene, ya§h, ~o
cuklu, c;ocuksuz, biiyiik bir kalaba!•~ bu 
san'at okuluna aktJ. Okulun bir d1ki! a
ti:ilyesi de faaliyete g-..mi§ti. Bugiin bir· 
c;ogumuzun ailelerinin diki1, nakl§, .. i~ek 
ihtivaclarml, bu miiessese kar1•hyor. 

Enstilii, san'at okulunu da ihtiva e· 

ve ihhsas sahibidir. Y ani, ev, otomahk 

1ekilde, kendi kadmmm, kendi k11:mm ~a
z1rladigl ekonomik bir gec;inme mtemm~ 
kavu§maktadu. Bu k1z veya kadm, aym 
zamanda, bir annedir. <;ocugu bilen, se· 
ven, ona bir ruh ve terbiye istik~meti v~
rebilecek, onu besle~ip biiyiitebJiecek bu 
anne veya anne nam\edi ... 

Ben, bu miiessesenin zaruret ve fa~ : 
daSJm, diin ihtiyar bir dostumun ~~~ 1k1 
ciimlesi ve onun realist kavraYJII Jc;mde 
biitiin vuzuhile kavradun. Dostum, §oyle 

dedi: 
«- Rahmetli zevcemle 43 sene hera· 

ber i:imiir siirdiim .. YathgJ yer, nurdan 
olsun, iyi bir kadmdJ. F akat ne bir. giim· 
)egimi dikti, ne bana bir boy~~~agJ. Y.~: 
pabildi, ne ayagJm~ dogru. dur.ust ut~lu 
bir pantalon gec;ird1m, ne bu aglz ~~~•.le 
yemek, ne de meharet ve zevkle PJ.IIJII· 
mil bir tath yiyebildim .. Hem o vak1tler: 
vaktiihalim daha yerindeydi. Rahmeth 
ne yapsm; bilmiyordu. Onu gormii§, onu 

tatbik ediyordu .. 
Simdi tekaiidiyemle gec;iniyoru':'. K.l: 

Zlm, enstitiiyii bitirdi .. Ak,am ev1me g•· 
derken, kiic;iik, fakirane evimde. kiZiml? 
kendi zevkinden, kendi hiiner ve kabJI:· 
yetinden, kendi bilgisinden ve brnakla • 
rmdan hazulanan vaziyete bak1yorum da, 
rahmetli kanma ac1yorum. SJJtJmdakileri 

0 dikiyor, kendininkileri de o hawhyor. 
E vim de ~ic;ek var. E vimin ic;inde, ihtiyar 
gonliimii aydmlatan bedii bir kurulu1 

var.» 
!htiyar dostuma hak verdim. Memle· 

kette enstitiiler, bekledigimizden ~ok fay
da verdiler .. 

Bu mektubumu bitirirken, K1z San'at 
okulunun vaziyetini de kJSaca not etmek 
isterim. T ahsillerini ikmal edemeyip de 
meslek sahibi olmak ihtiyacmda bulunan 
veya tahsillerini bitirmi1 olup da bir ev 
kadmm1n muhtac oldugu bir ev idaresi 
bilgisini ona vermek isteyen bu miiessese 
iki s1mfh, 49 1ubeli, 900 talebelidir. Bu 

CUMHURiYET 

Am erika Hariciye 

Miistesar1 
' 

Welles, bitarafhk kanu
nunun tadilini miidafaa 

ediyor 
Nevyork, 7 (a.a.)- Columbia Oni· 

versitesinin ziyafetinde bir nutuk irad ed-.n 
Hariciye Miiste§an Summer Welles, A· 
merikamn sulhun idamesi miicadelesinde· 
ki roliiniin ehemmiyetini tebariiz ettirerek, 
bitarafhk kanununun sulh taraftan mem· 
leketlerin lehine olarak tadili prensipini 
miidafaa etmi§tir. 

Hatib, demi1tir ki: 
«- Bugiin pek miihim bir sua! kar§i· 

smda bulunuyoruz: Ecnebi memleketlerle 
siyasi itilaflar akdetmekten ibaret olan 
an' a nevi siyasetimizin hakimane hududla
n i~inde niifuzumuzu mu kullanabm, yok· 
sa batacak olan gemiden ne miimkiinse o
nu kurtarmak i«in bize miiracaat edilme· 
sini mi atalet i .. inde bekliyelim ~ 

Welles §Unlan teklif etmi1tir: 
«I - Amerikanm kara ve deniz kuv· 

vetlerinin tecaviize ugram1yacak bir sevi· 
yeye '<lknlma~J ve bu k•t'adaki kom1ulan· 
01 miiessir bir 1ekilde miidafaa etmek iize
re onlara iltihak edebilecek bir hale geti
rilmesi, 

2 - Bitarafhk kanununun Amerikanm 
esasen arzu etmedigi bir hale girrniyece· 
gine dair miimkiin mertebe teminat vere
cek ve bitrafhg1 idame etmekle beraber 
yeni kanunun diinyamn diger kJSJmlannda 
askeri istila taraftarlanna cesaret ve em
niyet vermiyecek bir 1ekilde tadil edilme· 
si.» 

Yeni tayinler 
Ankara 7 (Telefonla) Ticaret 

Vekaleti te§kilat kanunu mucibin~e 1h • 
das edilen 1stanbul mmtakaSJ Ticaret 
miidiirliigiine Cemal, lzmir Ticaret mii· 
diirliigiine Avni, Mersin Ticaret miidiir
liigiine Halil Mithat, Samsun Ticaret 
miidiirliigiine N aim Oktem, Diyarbaku 
rnmtaka Ticaret rniidiirliigiine Mea'ud 
Sadman tayin edildiler. 

Ticaret Vekaleti T efti1 he yeti reisligi· 
ne fktJSad Vekaleti, T efti1 ve Murakabe 
heyeti reisi Hakk1 Kamil, ikinci SJmf 
miifetti§lige Ali Haydar, ii«iincii SJDif 
miifettitlige Hamid, ve dordiincii SJmf 
miifetti liklere murak1b komisede~den Ve· 
fik, Sami ve Kamran tayin tayin edildi
ler. 

Ticaret VeHieti 1~ Ticaret miidiirlii· 
giine Zahid ve D11 Ticaret dairesi reis 
muavinligine de miilga Tiirkofis dairesi 
reis muavini Celal tayin olundular. 

Polta Telgral idareainde 
Posta ve T elgraf Umum Miidiirliigii· 

ne Miinakalat Vekaleti Kara nakliyah 
dairesi reisi Kadri Musluoglu tayin edil· 
di, Kara nakliyat dairesi reisligme de 
Posta umum miidiirliigii vekaletini ifa et· 
mekte olan muhabere ve miirasele miita· 
viri Naz1m Turun~ tayin olundu. 

1stanbul Posta ve T elgraf miidiirii 
Mazhar Yiiksek fen heyeti reisligine, 
miihendis 1brahim Siikrii Ankara Tele· 
fon miidiirliigiine, miihendis Mehmed 
Em in 1stanbul Posta, T elgraf ve Tele· 
fon miidiirliigiine, fen miifetti1i Abdul • 
lah Ziihtii Eski1ehir Posta miidiirlii~iine, 
Posta i1leri reis muavinlerinden Nazmi 
Ankara Posta, Telgraf miidiir muavin • 
ligine, Posta i1leri reis muavinlerinden 
Eyiib Sabri fen miifettisli~ine, miihendis 
Nahid fpekoglu Posta, Telgraf ve Te
lefon fabrikaSJ miidiirliigiine tayin edil
diler. 

Serbest fikirler 

Dilencilik kalkar ... 
Fakat, 
san'ab 

bu aermayesiz 
evvela halkm 

te~vik etmemesi lizlm 
C umhuriyette, Selim s,rn Tarcan, ge· 

~enlerde bu i1in tam can alacak noktasma 
basmJ§, fakat hafif'<e dokunup ge"mi§tir. 

Sozlerime evvela birka'< mii1ahedemi hi
kaye ile ba,layayun: 

1934 senesinde Bursada ~ah§Jyordum, 
atelyem Ye1il caddesinde bir arahk Bur· 
sa kuliibii ittihaz edilmi1 clan binada idi. 
Bir giin §i:iyle bir hadiseye 1ahid oldum: 

fhtiyar bir adam, kar11mdaki evin med· 
hal merdivenine ili§Crek sigaras:m yaktJ. 
Belli idi ki orac1ktan ge~erken biraz din
lenmek ihtiyac1 hissetmi§ti, sigaraSJnt bi
tirmi§, gelip g-..enleri seyre dalmJ§ftn bir 
bayan oniinde durdu. <;:antasmdan ~;kar· 
d1g1 bir paray1 ihtiyann eline buakh ve 

yiiriidii, ibtiyar paray1 tereddiidle uzat•Jgl 
elinde hayli evirip, '<evirip, dii1iiniip ta§JD· 
d1ktan sonra, su«lu gibi, etrafma bakma· 
rak cebine indirdi, bet dakika sonra ikinci 
bir bayamn uzathg1 paray1 ayni adam o
racJkta tereddiidsiiz ve adeta ah1km bir 
elle ahp cebine atmJ§h. O._iincii defasmda 
g-..en bir bayana o ihtiyar ayni merdive
nin basamagmda kendiliginden e!ini uzat

h. Gi:irmii1 ve tahidi olmu§tum ki, halln
mJZ bir adam! goziimiin oniinde diJeoci· 
lige te1vik etmi1 ve birka" dakika ic;inde 
zahmetsizce para kazanmamn yolunu og-
retmi,ti. 

0 giinlerde ben Hisarda Alaeddin ca
miini revele ediyordum, unutulmu1 bir ol
~iiyii almak ic;in carnie ugrad1m. t~eride 
kadmJara Vall eden hoca, §U sozJeri SOY• 
liiyor ve haykmyordu: 

«- Veriniz, kapmlZJ c;alan ve size el 
uzatan f1karay1 bo1 «evirmeyiniz. Allah 
size bir yerine bin verirl» 

Gec;en sene Galatada bir hanm kap!· 
smdan «•karken oniimii kestiren bir dileo
ciyi kovmu§tum. Bunu goren han kahvecisi 
bir Ermeni vatanda1 «ne iyi ettin baymn> 
dedi ve anlatmaga ba,IadJ: 

«- fki ay evvel kirahk ev anyordum. 
Tarlab.~l' tarafmda bir aparllman gor· 
dum. u .. odah bir dairesi benim halime 
pek uygundu. F akat evsahibi Madam 27 
hradan iki lirasm1 degil, bet parunu bile 
indirrnedi. Uyutmadan can s•lonhsile ay
rdmJ§hm. 

Vak'adan ii9 giin sonra han kapJSmda 
gelip benden Allah JJZaSJ i«in birka~ para 
isteyen fakir kadmm surahna dikkat ettim. 
Aylardanberi haftada birka~ defa ugray1p 

benden para 9eken bu pis k1yafetli fakir 
kadm bana aparhmanm en miitevazi bir 
dairesini 27 liraya kiralamak isteyen kerli 
ferli madamdan ba1ka birisi degildi. He
men ocakba1mdan kovdum, o g1indenbui 
s1dk•m SJyn]d,, Arhk ben de senin gibi 
yapar, her dilenciyi kovarun. Ne iyi ettm, 
bayun I dedi.» 

Bundan on, on be1 giin evvele kadar 
Sultanmahmud tiirbesi yanmdan sapan 
yeni asfalt caddenin geni1 trotuvan iizerin· 
de, kahn enseli, ebleh bak,,h, kumJZI yiiz· 
Iii ve sarsak yiiriiyii1lii bir dilenci ile c1l:z 
bir adam• elinden tutup gezdiren siyah 
9ar1afh bir kadm, Kapahfmndan tramvay 
caddesine kadar bu yolu haraca kesmi1ler· 
d1. Kar11hkh bu genit tri:ituvarda miitema
di dola§ular, kar§Jlathk«a birbirlerine soz 
atarlard1. Koriin elinden tutan 9ar1afh ka
dm, kahn enseli ile yarenlik etmekten pek 
ho,IanudJ. Bir defasmda bu yarenliklerin

Amerikan tayyareai 
Marsilyada 

' den birisine dalm1!lard•. Her ii9ii de ayak 
iistii konu1uyor, keyifli keyifli bir1eyden 
bahsediyorlardJ. Kadmm kahn enseliye 
son sozii IU oldu: 

Marsilya 7 (a.a.) - cYankee Clipper• 
tayyaresi , diin iigleden sonra Marig • 
nane'da denize inmi§tir. 

Amerikantn bitarafhk 
kanunu 

Va§ington 7 (a.a.) - Meb'usan mecli· 
sinin hariciye enciimeni, muharib dev
letlere giinder:lecek silahlara ambargo 
konmasmm mecburi olmasJ hakkmda 
cumhuriyet~ilerden Vorys tarafmdan 
yamlan teklifi diin reddetmi§tir. 

Enciimen. bitarafhk kanununun ta • 
dili hakktndaki projenin birinci madtie
sinin miizakeresine bugiin devam ede
cektir. ---···-Bir otobiia kazaai 

:;lofer Mahmudun idaresindeki otobiis, 
evvelki akljam Ed'rnekap1 al'al!gmdan 
g-..erken degirmenci H1ristoya c;arparak 
omzundan yaralanmasma sebebiyet ver-
mi§tir. ' 

Vak'aYJ miiteakib H•risto, hastaneye 
kaldmlarak tedavi altJna ahnmi§, su«IU 
§Ofor yakalanml§hr. 

'ene 350 talebe imtihana hazulanmakta· 
du, Haftada dikit. moda, ~amatu ic;in 
6 saat, pasta, resim, ev idaresi, yemek 
pitirme ve ~i .. ek ic;in 3 saat ders veri! • 
mektedir. 

«- Aslansm be vallahi aslansm I» Be
nim yakla§hgunJ goriince, kadm, derhal 
malum maskesini takmarak elini uzath: 

«- Bay1m Allah JJZaSJ i'<in tu sakata 
da birka .. para ekmek paraSJ ... » dedi. 

«- Oh, ne ala I Kazancm yolunu ne 
giizel bulmujsunuz I» cevabm1 veri nee ar· 
kamdan 1irret bir lisanla homurdand1, dur
du ... 

Sermayesi pis ve dii1kiin bir k•yafet ile 
biraz yiizsiizliikten ibaret olan bu kolay 
ve a91k ticaretin ba1dondiiriicii geliri lr.ar· 
!JSJOda yurdun her tarahndaki a~1kgozl~ 
rin tstanbula yapacaklan akmm on~nc 
ge9mek imkam var m1du? 

Bana kalma, bu i~timai yaray1 kokiin· 
den kurutma ~aresi, hiiklimetten, zah•ta ve 
Belediyeden ziyad~. halkm elindedir. Ah· 
em olm1yan bir matam satJCJSI olur rnu?. 
Bugiin eroin kullananlar olmasa, kanuni 
takibat ve cezalardan vazge«iP de yalvar· 
sak, 1u cemiyette bir dirhem eroin yapJCISJ 
bulunabilir mi? Halk, dilenciligi bizzat 
te§vike devam ettik~e. ne Belediyenin, ne 
de zabJtamn bu i,in oniine gec;ebilecegini 
tahmin etmek safhk olur. 

"'"'"' 
Kanunlarinuz rii1vet alam verenle be-

• 
Marcel Labbe oldii • 

ilim alemi k1ymetli bir uzvunu · ~~ 
biz de bir dostumuzu kaybettik 

hocahk eden me~hur Bir~ok doktorlarimiZa 
alim Tiirk talebesine hususi itinalar gosterir 
ve baz1 Tiirk hastalarmdan para bile almazd1 

Profesor Labbe talebeleri arasmda 

Biiyiik bir profesor olduii;u kadar, k1y· 
metli bir Tiirk muhibbi olan profesi:ir 
Marcel Labbe'nin vefatm1 ecnebi matbu
atmda teessiirle okuduk. Bir~ok Tiirk ta
lebesi yeti1tirmi1 olan profesor, Tiirk ttb 
alemi ic;in hie; de yabanc1 deiiildi. Onun 
ic;in. oliimii biiyiik teessiirii mucib oldu. 

Beynelmilel bir §i:ihret sahibi olan 
Tiirk dostu profesoriin uzun miiddet ta· 
lebeligini yapm11 olan doktor Muzaffer 
Sevki, kendisine miiracaat eden bir mu· 
harririmize Marcel Labbe hakkmda aJa· 
g1daki izahab vermi1tir: 

«- Profesor Marcel Labbe'nin ve· 
fallm ben de gazeteden i:igrendim, '<ok 
miiteessir oldum. Zaten kJymetli hocam 
iic; senedenberi amanSJZ bir hastahgm esi· 
riydi. Fa kat on a ragmen ne1' esinden ve 
hastahii;m miisaadesi nispetinde faaliye • 
tinden hic;bir ICY kaybetmemitti. fki sene 
evvel kendisini Paristeki evinde ziyar~t 
ettii!im zaman rahatmhi!mm tiddetli za· 
mamna tesadiif ettim. Kendisini tedavi 
eden muaVinleri ancak giinde bir iki kili· 
nin profesOrii ziyaret etmesine miisaade 
ediyorlard1. Beni gordiigii zaman eoki 
ne1'esini canlanc:Lrmaga c;ahJh. Bu to· 
matizmalar beni yiiriitse de ke1ke gene 
eskisi gibi ~ah§sam, diyordu .. Fa kat bu
na ragmen uzak memleketlerden gelmi1 
hastalara ve bilhassa Tiirkiyeden gelenle· 
re ihtimamla bak1yordu. Bundan da an· 
hyorsunuz ki hocam hakikillen Tiirkleri 
stverdi. Muayene ettiii;i Tiirk hastalardan 
vizite almadJgl da olurdu. Buna canh §a· 
hidler de gosterebilirim. 

Marcel Labbe'yi 1stanbul 18 sene ev· 
vel tamr, ilk defa §Cker hastahg1 hakkm· 
da bize fenni konferanslar veren o olmu§· 
tu. 923 te Parise gittigim zaman bem 
servisine kabul etti ve be1 seneye yakm 
kendisinin yanmda .. ahttun. Marcel 
Labbe alim oldu[!u kadar, faziletli, san· 
atkar ve hakiki bir Tiirk muhibbiydi. 
Tiirk Cumhuriyetinin ilk senelerindeki 
ink•lablan i:ii!rendikc;e bize yakm bir if
tihar ve sevinc duyard1. 

Marcel Labbe' nin yamnda yeti~n ve 
bugiin memleketimizin tJb aleminde mev
ki sahibi clan ona yakm k1ymetli arkad•1 
vardu. Marcel Labbe Tiirk doktorlann 
Pariste hakiki bir hamisi gibiydi. Yalmz 
yamnda c;ah,anlara degil, ba,ka fubeler· 
de c;ah!IJlak isteyen Tiirklere de muave· 
nette kusur etmezdi. Y anmdaki Tiirkleri 
ilmi tetkikata te1vik eder. Onlara siijeler 

verir. neticeyi tetkik eder ve liendi ismild 
birlikte F ranSJz hb mecmualannda Del' 
rettirirdi. Bana bu suretle yedi lane Ira• 
vay yaphrd1. Ve bunlan bana §ahsan 
tJb cemiyetlerinde ve N ansi kongresinde 
okutturdu. Bu hususta yazd•i!J etiidlerin 
bin;ogunda bu travaylan mehaz ola ~ 
rak gosterirdi. 

Marcel Labbe yamnda ~al11an bizlerl 
kendi aile muhitinden de ayJrmazc:L. Her 
ziyafette, her hususi toplanhda bizleri de 
eksik ebnezdi. Onun tababet harici vasi 
malumah bu hususi toplanhlarda da gO
ziikiir, insamn ona kar§J duydugu hay • 
ranhk tezauf ederdi. 

Marcel Labbe c;ok ~ah,Jrdl. Y aJmm 
ileri zamamnda bile yazm11 oldugu eser· 
ler ilim sahasmda en i:in safhaYJ i1gal 
ederdi. o~ sene evveline gelinciye kadar 
herhangi t1bbi mecmuay1 ac;samz, tetkikat 
ve ilmi yaz1lann en c;ogunun ona aid ol· 
dugunu goriirsiiniiz. Bu devamh travay· 
lardan maada bir~ok kitablan da vardtr. 

Marcel Labbe ilmi riitbelerin en bii • 
yiii(iine viis!l olmu1 ve vefabna kadar 
F ransanm en 1erefli klinigi addedilen 
Vidal'in Cochir hastanesindeki kiirsiiniin 
tek sahibi olmu1tur. 

Marcel Labbe'nin yiiksek ilmi mezi • 
yeti yamnda bir de san'atHr taraf1 var· 
d1. Marcel Labbe ressamd1. Bugiin bir· 
~ok ressamlar tarafmdan takdir n 
bir~ok salonlarda te1hir edilen giizel tab
lolann, bilhassa suluboya tablolann sahi· 
bidir. Bunlan bilhassa bot zamanlannda 
yapard1. 

Marcel Labbe mimariden de anlar ve 
bundan bir zevk duyard1. Memleketimize 
iic; defa gelmi1tir. Her geli1inde yalmz 
bb meselelerile ugra,mam11 ayni zaman
da abidelerimizi de tetkik etmi1 ve bil • 
hassa Siileymaniye camiini doya doya 
seyretmekten kendisini menedememittir. 

Miite"effa profesi:ir F ransada bir mek· 
teb yaratm11 adamdu. Yeti1tirdii!i tale • 
beler i~inde, bugiin F ransJZ ilim ve irfani 
i~in cidden iftihar edilecek simalar var· 
du. Beraberce ~ah1hgun arkada1un Bau· 
lin 1imdi kendi yerinde ona vekalet eden 
yiiksek 1ahsiyetlerden biridir. 

Bu kadar yiiksek ilim ve kalb sahibi 
olan mumaileyhin gaybubeti F ransa ic;in 
nekadar ac1 ise, Turk dostu olarak yata· 
fill ve Tiirk gencli~ine yard1m etmit ol· 
rna" itibarile bizler ic;in de o kadar 

.......................................................................................................................... 
raber tecziye ediy9r. Kokain yapan ve 
satam cezalandmrken onu ahp ~ekene de 

ceza veriyor. ~u halde §U dilencileri de 
polis vaSJtasile toplattmr dururken onlan 
bizzat para vermek suretile te1vik eden va

tanda§lann bu hareketini naSJ] ho1 gorebili
riz? 

Kalabal1k bir caddede ~antas1m kan1· 
tmp bir sefilin avucuna birkac; para atan 
11k bayam elinden tutup yakmdaki bir 
mektebimize gotiiriirsem orada ona :~ini 

SJzlatacak ne levhalar gosterebilirim! Sa
bahleyin evinde kahvaltJ edecek bir dihm 

ekmekle bir par~a peynir bulamadan ~dn· 
taSJm koltuklay1p mektebine koJmU§ k1z 

ve erkek ne kadar yavrulanm•z vardlT kl, 
bunlar, ogle yemeginde de arkada,Iann· 

dan saklanarak yemek tatilini a~ mide ile 

gec;iriyor ve ak1ama kadar da bu bo1 mide 
ile derslerini takib ederek evine gene a~ 
olarak daniiyorlar. 

Y oksul yavrulanmiZin bu feci vaziyeti 
bir hakikat olarak ya§amakta iken sokak

ta tasadduk semahatinin ne kadar glihinc 
ve yersiz oldugunu hatlrlatm•k fazla olur. 

Sed ad ~ETJNT A$ 

Yangtn 
Diin gece Biiyiikderede Dilmez soka

gmda Biiyiikdere iskelesi c;•macJSma aid 
5 numarah evden saat 23 te yangm c;•k
mi§tlr. 

Evin ah1ab ve havanm da f1rtmah ol· 
maSJ sebebile halk, biiyiik tela§ goster
mi§tir. tstinye ttfaiyesi vak'a mahalline 
gelmi§tir. --Buz bayileri memnun degil 

Buz bayileri bir istida ile Belediyeye 
miiracaat ederek miiteahhidin kendile
rine pek az kar bJrakhgmdan ve buzu 
muayyen baz1 kimselere verdiginden ~i
kayet ederek bu vaziyet alhnda buz sa· 
tamJyacaklanm bildirmi§lerdi.r. Bele • 
piye, bunlann miiracaatlerini tetkik et
mektedir. -···-Tramvaydan atlamamn 

cezast 
Ali Ozden 'nde birisi, Ortakiiy ve 

Bebege giden tramvaylann oldukc;a siir
atli ge<;! klen <;:•ragan saraYJ oniinde 
tramvavdan atlamak istemi§, fakat teh-
likeli bir • 
lanmJ~tJr, 

' e dii~erek ba§mdan ya.ra-



• 
lftlasan gazoz ozu 

Sekerli, limoolu ve meyvah olup HASAN meyva oziiniio evaaftoa maliktir. 
~ampanya gibi lezzetli olup midt> rabatstzhklarma ,ifahdu. 

ISTiHASIZUK - HAZIMSIZLIK· 
SiSKiNLiK • BULANTI • GAZ • 
SANCI - MiOE BOZUKLUGU • 

Oil • BARSAK ATALETI • 
iNKIBAZ • SIKINTI· SINIR 

~W!l 

ve oUtUn mlde ve barsak rahatsiZ.Iklar~na kart• 
•• •• 

HASAN MEYVA OZU 
kullammz. 

Mide i~in ber yemekten sonra 1 • 2 tath ka,J)tl yanm bardak su ~inde ve 
miisbil itin her sabab veya gece yatarken at kamma 1 • 2 (orba k&$lg. 
yanm bardak su itinde kopUrterek ltmelidir. HASAN MEYV A OzO 
Avrupa ve bilbassa lngiliz meyva tuzlanndan daba yiiksek olduj:u klll'i
yetle sabittir. Buna ra{(men Avrupa mryva ozlerinden be~ mlsli daha ucuzuur. 
HASAN MEYV A OzO yalDIZ bir ttlrl8 olup tekersizdiT ve ~ok koplirilr 

~i§e 30 ~:~i 50 ~~;.~ 80 kr. 
I DevJct Demiryollan i~Jetme U. MiidiirJiigiinden: 

D~vlet Demiryollart Haydarpa~a !~letmesi i~in ( 150.000) aded adi kerpi~ 
tul!last a~1k eksiltme !le satm ahnacaktlr. 

Bin at'.edinin muhammen bedeli on dort lira ve tutart iki bin yiiz ltradtr. 
Tuglalar Haydarpa$a • Ankara mttl iizerindeki istasyon!ardan blrinde 

vagon dahilinde teslim edilecektir. 
Eksiltme 16/6/939 tarihindeki cuma giinii saat on birde Haydarpa§ada 

!<letme binasmda vapllacakttr. 
Kanuni evsaf1 halz isteklilerin eksiltme saatind~ evvel muvakkat 

teMinatlarmt veznemize yattrmalart ve eksiltme saatinde Komisyona mii
racaat etmeierl Hiztmdtr. 

Sartnamc ve mukavele projeleri parastz olarak Yol Ba$miifetli$1ij!inden 
almtr. ( 3815 ) 

Y eni danslardan 
Ehven fiatla 

~/1~ ... 
Diinya varmt§ .•. 

Kanstzhk, sthhati harab ederek lnsa· 
na diinyasmt haram eder. Bunun en ha
zin misalini, b~oklan arasmdan aldt
~tmtz, §U ttbbi mii§abedede bulacak • 
SinlZ: 

Bayan L. S. cBirka~ aydanberi tedri
cen ba§hyan zafiyet, dermanstzhkla be
raber teessiis eden bir kans1zhktan 
muztaribdir. l§tihast yok, uykusu inti
zamslz ve s1kmtth, vezni gittik~e dii§ • 
mede, s1k s1k ba§ donmeleri, goz karar
masl, kulak u~ltusu, yiiriirken ~arpmtt 
ve birka~ adtm merdiven c;tkmakla ne -
fes darhg1, kan muayenesinde HEMOG
L'bB!NE % 50 ye, klrmlZl yuvarlaklar 2 
milyona dii§mii§. DESCH!ENS §UIUbu 
ile muntazam ve devamh bir tedaviden 
ktsa bir zaman sonra HEMOGLOB!NE 
% 75 e, k1rm1zt yuvarlaklar da 4 mil -
yona ~tklyor. Bu tedaviye biraz daha 
devam edilince HEMOGLOB1NE % 
90 a, k1rm1Z1 yuvarlaklar 5 milyon (s1h· 
hattekf insan) a yiikseliyor. 

Hastanm kans1zhg1 tamamen zail ol -
mu§ ve hastaneye sedye ile geldi~i hal
de, §imdi hastaneden ne§'eler i~inde yii
riiyerek ~lkml§br. 

DESCHIENS §urubu buna benzer yiiz 
binlerc~ hastayt kurtarmt§ ve hayatla.n 
bir zindan olan bu hastalar bu tedavi 90-

nunda diinyalanna kavu§tuklarmt lti
raf etm1~lerdir. DESCH!ENS §Urubu 
kanm HEMOGLOB!NE gibi en miihim 
bir unsurunu hem mebzul, hem de ha -
yatta.r olarak havidir. Viicudii en fenn! 
manasile besler, kam tazeler, slhhat ve 
ne§'eyi lade eder. Goriinii§te basit bile 
olsa, sonunun ne olacag1 evvelden kes
tirilemiyen her kans1zhk aiAmetinl go • 
riince, derhal DESCH!ENS §urllbu He 
tedaviye ba§lamahsm1z. Muhakkak olan 
parlak neticeyi ve muvaffakiyeti o ka· 
dar erken elde edebilirsiniz. DESCH!
ENS §Urubunu her eczanede araytmz. 

SAPiKSIN 
Sa~ dUkUime va kepeklen • 

meslnln UnUne ge~er. 

DEPOSU: 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
c;:emberlitq Peykbaoe aokak No. 4 

istanbul asliye bi.rinci hukuk mahke
mesinden: 

M. Rasih Baraz tarafmdan Feneryo -
lunda Ba~dad caddesinde 186 o. It ev
de Ahmed Ragtb aleyhine a~nu~ oldu~ 
men'i miidahale davasmm yap1lmakta 
olan muhakemesinde: 

M. aleyh Ahmed Ragtba usulen teb-Pale Glayt 
ve 

Lambet Vok Acele Satlllk ah~ap hane Jig olunan davetiye varakast iizerine gel-
v memi§ olmas1na nazaran davan1n mev-

Pazardan maada her giin miinferid ve 
hususi dersler veri!:r. Beyo!!lu Karltman 
kar~1smda Ziyanur sokak No. 3, Miira
caat saatleri (12 - 14) ve (17 - 20). 

Profesi:ir Panosyan 

Tiirkiye 1§ Bankaa1 A.~. den: 
Kar.~mpa~ada Bedreddin mahallesinde 

6, 8, 10 numarada mukayycd biiyiik ve 
kii~iik tarafl1 un fabrikas1, miikemme! 
ve l~ler bir halde, biitiin alflt ve edevah, 
bitiljik iki deposile birlikte sahhkt1r. 

1 - Bankamtz, fabr:kayt en miisaid 
ve haddi !Ayikmda goriilen teklif sahibi 
lehine ihale edecektir. 

2 - Talibler, miiracaatten evvel fab -
rikayt iyice gezip goreb,Jirler. 

3 - Tekliflerin ilk ilan tarihi olan 1 
baziran 939 tarihinden itibaren be~ haf
ts za.rfmda yap1lmasJ Hlz1mdt.r. 

4 - !steklilerin bu miiddet zarfmda 
bankamtza miiracaatlerl i!An olunur. 

lki boliik ve aekiz odayt muhtevi zuunu te$kil eden mebaligden dava olu-
derunu mu,amba do~eli, mutbab nan emrile E§refe verilen 141 lira le 
iki tulumba bir aarm~ ve mtktan sigorta bedeli olarak 61 liraya miiteallik 

davanm sa bit addine ve M. aleyh Ahmed 
kafi bah~esi vRrdtr. l~indekilere R b k' .. a.rf d ist'd il .. agt se 1z gun z m a 1 a e mu-
miiracaat. I racaat ederek yemin edecegini beyan et-
Aksaray Horbor hamam sokak-27 medigi takdirde bu babdaki karann kat-

No. bane. iyet kesbedecegi ve muhakeme 7/7/ 

~============~~ 939 saat 15 e talik edilmilj oldu~ndan p ihtarname makamma kaim olmak iize-

Minimini yavrunuzun Sihhat!m d!i· 
§iiniiniiz. Onlara ~ocuk arabalannm 
krali~esi olan ve en iyl lmal edilmi~. 
en fazla tekemmiil ettirilmi§ en sthhl 
arabayt ahmz. Yen• gelen 1939 m~ 
delinln 50 den fazla ~e§idi vard1r. 
Her yerden ucuz fiat ve miisaid ~art· 
larla yalmz, 

BAKER MAGAZALARINDA 

bulabilirsiniz. 

re ilan olunur. 

"" KIRALIK VALl '\a 
BuA-azi~inio en mutedil yerinde ia· 
keleye bir dekika, 4 odaat, 1 l&lo
ou, banyosu, geni' balkonu, bah~e 
ve m~temilab bulunan viii man· 
zarah yah kirahkbr. 22067 ye tele-

foo edilmesi 

Dr. lhsen Semi \o 

Canakkale Belediyesinden : 
ISTAFILOKOK A$151 
tstafllokol<lardan mOtevellld (er· 

genllk, kan ~bam, koltuk alb ~;I· 
bam. arpaCJk) ve lliitiin cUd llasta· 
ltklarma kar~1 pelr tesfrll bir qldtr 

Belediyemiz kad.rosunda 98 lira iicretli bir veterinerlik miinhaldir. Talib 
olanlarm vesaiki lA.zrmelerile birlikte Belediye Riyasetine miiracaatleri UAn 
olunur. ( 3771 ) 

-18-
Aktri<, mi<afirlerini yalmz b1rakarak 

d11an ~1kh. Gaspar, bu fmattan istifade 
etti. Kuyumcunun yamna yakla§ll. Diit
ye, meyus ve bitab bir halde, bir iskemle

ye ~iikmii,, bajtnt elleri arasma almlj, 
dii1iiniiyordu. aMI dii1iinmesin ki, yal

n•z Kolet elden gitmekle kalm1yor, iiste
lik binlerce frankhk miicevher de bera

ber yok oluyordu. Aktrise sarfettigi para
lardan ba1ka, hepsi ytiksek ktymette ol
mak sartile, bilezikten yUzUge kadar he
diye etmedigi jey kalmamljh. Bu asm 

ciimerdli~ine 1imdi nadim oluyor, is i1· 
ten ge~tigini dii1iindiik~e yiiregine aCllar 
~okiiyordu. 

Gaspar, yamna yakla!mca, kuyumcu 
ba11nt kaldtrdl, ondan meded umar sibi, 

yalvaran nazarlarla yiiziine bakb. Gas
par: 

- Beni dinle, azizim, dedi, seni faz
la diisiinceli giiriiyorum. Derdin nedir? 
Kolet seni ekti degil mi? Bunun ~ami, 
kibarca ~ekilip gitmektir. 

Kuyumcunun otomobildeki iifkesi ve 
atakhg1 ge~mis. yerine biiyiik bir siikiinet 
kaim olmujtu. Hazin hazin ba11nl sal
lad~: 

- Onu dti<iinmiiyorum, dedi; o ar
hk ge~ti. Simdi miicevberlerimi du,unii
yorum. 

- Ha 1oyle yola gel! 
0 e•nada, aktris odaya avdet etmi1, 

Dii•ye ile Ga•par't yanyana giirUnce tek

rar kavgaya ba,ladlklanm zannederek 

Dh,enyolu No. 113 

daha kapmm esiginden seslenmi§ti: 
- Hayn, hay1r; kavga istemiyorum. 

Dost<ya konu1up dost~a aynhn. 
Gaspar cevab verdi: 
- Kavga etmiyoruz. Pazarhga ba!

lamak iizereyiz. Dostluga gelince o biraz 
mU,kiil ama, mademki oyle arzu ediyor
sunuz, fazla devam etmemesi §artile bu 
dostluga da boyun igeriz. 

- Hem de ~ok arzu ediyorum. E
sasen Diitye ile yemekte 1><-raberiz. Dost
lugunu7u sofrada takviye edeniniz. 

- On a da peki. Fa kat bir 1artla. 
Aglay1p mlama yok! Yemekten sonra 
da evli evine, koylii kiiyiine! 

Diitye, iistiiste gelen bu hakaretlere 
cevab vermeyi bile dii~iinemiyecek ka
dar bezgin bir hale gelmi1ti. Aklmda 
miicevherlerinden ba,ka dii,iince yoktu. 
Y eni bir hakarete daha rnaruz kalma
dan, hele Kolet'in ag1r siizlerine meydan 
bnakmadan miicevherleri kurtarmak i
~in bir ~are dii!iiniiyordu. 

Camano son ciimle•ine, yalmz omuz
lann• •ilkerek mukabele ettikten sonra, 
1~101 '·t-i: 

".h, ne yapahm, dedi, Immel bu 
kadarm•!! Su hal de, yaptlacak bir i1 ka
hyor. Miicevherler meselesini konu1ahm! 

Kolet, zaten bu likndmm a~1lmasm1 

•• 
Beyoglu U~iincii Sulh Hukuk Hakimliginden : 

1 - Kii~iik Lale ve Eron namma velileri Miinire Salahor ile kii~iik Sedide 
ve Sadeddin nanuna bilvelaye ve bilasale LO.tfiye bkdemin ve Omer Se. 
dadm $ayian ve mii~tereken mutasarr1f olduklart Galatada Mahmudiye cad, 
desinde 133 No.h 1600 lira k1ymeti muhammenesinde ve ayda 22 lira kil18 
getirir b!r diikkan. 

2 - Galatada Mahmudiye caddesinde 105 numarah 600 lira ktymetl lllU· 
hammenesinde ve ayda 10 lira kira getirir bir diikkiin. 

3 - Galatada Arabcamii Naf1a sokagmda 12 No.h 400 lira ktymetl mu
hammenesinde 114 metro murabbamda bir arsa. 

4 - Galatada Arabcamii mahallesinde Mahkeme sokaltmda 10 No.h 
2160 lira ktymeti muhammenesinde ve kahveyi mii~temil ev ve arsa ayc!.a 
40 lira kira getirmektedir. 

5- Galatada Yenicami mahallesi Zmdan sokaltmda Kur~unlu hanm 
alt katmdaki 18 No.h 450 lira ktymeti muhammenesinde bir diikk!n. 

6 - Galatada Kur~unlu handa 450 lira lnymeti muhammenesinde ilst 
katta 18, 20 ve 3 No.!t diikkanlar. 3 No. 550 lira, 20 No. 350 lira muhammen 
k1ymetindedir. 

7 - tstanbulda Eminonii RUstempa~a mahallesinde Asmaaltmda Kii~iik
~ukur hamn Ust katmda 12 No.h 300 lira ktymeti muhammenesinde ayda 
dort lira kira getirir bir oda. 

8 - Beykozda Ahmed Midha! caddesinde Cmaraltt sokagmda 4000 lira 
lnymeti muhammenesinde 61, 63 No.h ayda 25 lira getirmekte olan evin ve 
yukar1c!.a yaz!lt gayrimenkuller &uvuun izalesi ztmnmda a~1k arttlrrmya ko
nulmu§lur. Birinci miizayede 10/7/939 tarihine musadif pazartesi ~ii saat 
14 ten 16 ya kadar Beyoglu Sulh Mahkemeleri Ba~kiitibli~i nezdinde yapt
lacaktlr. Arttlrma bedeli muhammen ktymetlerin yiizde yetmi~ be~ini bul
madlgt takdirde en son arttuanin taahhiidii baki kalmak ~artile ikincl art
hrma 25/7/939 tarihine tesadiif eden salt giinii saat 14 ten 16 ya kadar icra 
edilin en ~ok artttrana kat'! olarak ihale edilecektir. 

Birikmi~ ve ihale tarihine kadar birikecek bina ve belediye vergileri1e 
Evkaf icaresi hissedarlara ve tellalive riisumile ihale pulu ve yirmi senelik 

taviz bedelleri ve tapu har~lan mii&terive aiddir. 
Arthrm1ya l$tirak edeceklerin gayrimenkullerin k1vmeti muhammene

sinin yiizde yedl bu~uj:u nispetinde pey akcesinin mahkeme veznesine ya
tmlmasl veya milH bir bankanm bu nispette teminat mektubunu ibraz et
meleri ~arthr. 

Arttlrma bedelinin kendisine ihale olunan tarafmdan yedi giin i~lnde 

mahkeme kasasma tediye edilmesi laz1md1r. Aksi takdirde ihale feshedile
rek kendisinden evvel en yiiksek teklifte bulunan kimse arzetml~ oldu~ 
bedelle almaga raz1 olursa ona ihale edilecek ve o da razt olmaz veya bu
lunmazsa hernen on be~ giin miiddetle artllrm1ya ~1kanlacakt1r. Yaptlan ilan 
alakadarlara teblilt edilmiyecektir. Miizayede sonunda en ~ok arthrana !hale 
edilecek ve her iki halde birinci ihale edilen kimse iki ihale arasmdaki 
farktan ve zarardan mes'ul tutulacakhr. !hale farkt ve ge~en giinlerin yiizde 
be§ falzi ayrtca hiikme hacet kalmaksmn icra marifetile tahsil olunacaktlr. 

tpotek sahibi alacakhlarla diger alakadarlann gayrimenkuller iizerindeki 
haklanm, hususile faiz ve masrafa vesaireye dair olan iddialanm evraln 
miispitelerile yirmi giin l~inde sat!~ memuru olan Mahkeme Ba~kAtibligine 
bildirmeleri lb1mdtr. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadtk~a sah$ 
bedelinin payla~masmdan haric blraktlacaklardtr. 

:;lartname mahkeme divanhanesine herkesin giirebilecegi yere as!lmt~tlr. 
Fazla malumat almak istiyenlerin 939/12 No. ile Mahkeme Ba&kAtibli~ine mii
racaat etmeleri ilan olunur. ( 18427) 

Bi~ki Dersleri 
Bi~ki Profesoril Siikrll Canahn kadm terzillltlnl hocaSIZ llgreten 3 

cildden !baret Bi~ki derslerl kitablanru - Bi~kl yurdlan ve ak$am san'at 
mekteblerl oj!rencl ve o,itretmenleri, zablt ve memur allelerile biitlin aile 
kadmlarmm dalma yanlannda bulundurmalart !Aztmdtr, terzlye, hocaya 
lhtlyac btrakmaz, kolavhkla anla~thr ve her modele tatbik olunur. 3 clld! 
blrden ( 5 ) ltrad1r. ( Perakende birlnc! cildi 2, tklnci ve Q~iincQ clldlerl 
lklser butuk Uradtr.) Bedell g5nderildf~lnde posta Ue g~nc!.erillr. 
Sat)' veri: Bevtkta~ Dlkls Yurdu. Vl~nezade Dibek~tklmll sokak No. 112 

Burdur Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Cinsi 
Hane 

Mevkii 
Tepe M. 

K1ymeti 
18168 kuru§ 

Hudud.u 
Sag1 Soytano~lu Haci Memed, solu, 
sekerci Ali veresesi, arkast ktsmen 
Ali veresesi, k1smen uncu Halil ve 
onii voila mahdud. 

Tepc M. den Hact Hacer zevcesi Nazif tarafmdan bu mahalleden Abbas 
oglu Salih kans1 S1dd1kanm oglu Memed. ve banka odac1s1 Halil ve kar!Sl 
Fatma ve Stddtkamn k1z1 Hatice ve Balyada Yukan~ar&lda ~er~i Ali nezdinde 
Abbas oglu AbC.Ullah kar!Sl Avse ve km Hatice ve Binnaz ve o~lu Hiiseyin 
aleyhine a~1lan yukanda mevki ve hududu ve cins ve ktymeti yazth ha. 
nenin taksimi davasmm muhakamesi sonunda miiddeabih hanenin sablarak 
bedPlinin verPseler beyninde taksim edilmPsine kar.or verilmi$ ve bu karar 
her ne kadar Balyada mevcud Hiiseyin ve Hatice vf! Av<e tarafmdan temviz 
ec'.ilmi~se de temviz masrafm11 miiddeti i~inde vermediklf!ri cihetle ve di
ller Binnazm da gaib olmast dolaV1sile j!azete il~ vaptlan Handa bir itirazda 
bulunmad1jtt anlP~tlmast delaletile kat'ile&mis olmasmdan miiddeabih ha
nenin sahlarak bedelinin yukar1da adlar1 yaz1lt veresf!ler beyninde taksim 
edilmek iizere a~1k arthrma suretile miizayedeye ~1kanlmts oldujtunt'an 
ihale giinii olan 5/7/939 tarihinde miizavedeye istirak etmek istiyenlerin 
yiizde yedi bu~uk depo ak~esi veyahud banka makbuzile birlikte miizaye
deye i~tirak etmeleri ve mezkur hanenin yukartda yaz!lt muhammen k1y. 
metinin yiizde yetmi§ besini bulmac'.,gl takdirde ihalesi 15 giin daha 
temdid edilerek 20/7/939 tarihinde kat'i ihalesi vap1lacal:tmdan talib olan
larm vukanda yaz1lt ~artlar dahilinde mahkemeve miiracaat etmeleri ve 
bu babd3 !azla lzahat almak istiyenlerin de BHrdur Sulh Hukuk Mahke
mesinc'eki 938/283 say1h dosvay1 okumak iizere Burdur mahkemesi kale
mine miiracaat etmeleri ve gaibde olan Binnazm da mezkUr tarihlerde mii. 
zayedede bulunmadti(I takdirde onun hakkmda miizavcdenin g1yaben icra 
k1hnaca~t ve hi~ bir suretle bir iddia ve miidafaas1 binnetice kabul edilmi
yecegi ve di~er vereselerin de mezkur tarihlerde mlizayedede buh,mmalar1 
ve bulunmad1klan takdirde miizayedeye istirak etmekten imtina etmis sa
yllacaklan ilan olunur. ( 18337 ) 

bekliyor, hatta Gaspar'm yanmda bu 
mevzuun ortaya at1lmas1m istiyordu. Ku
yumcunun bu bahse giri~ni adeta sevinc
le kars1lad1; yapma bir can stkmllsile: 

- Oo! Dostum, o sevgili hahrolan 
climden almak rm istiyorsunuz? dedi. 

- Hayn, hepsini size buaklyorum. 
Pnlantah bilezik mii<lesna I 

Gaspar lafa kan111. Kuyumcuyu, te· 
peden tlmaga kadar istibkarla siizdtikten 
sonra: 

- Ne bayag1hk I Ne rnenfaat dii1· 
kiinlUgii I diye soylendi. 

Diitye, menfaat meselesi mevzuubahs 
olunca, sogukkanhhgml yava1 yavas kay
betmeye ba§lamt!h. Gaspara dondii: 

- Sa~malamaym, diik cenablan, 
dedi. Bilezik ii~ yiiz bin frank ktymetin· 
dedir. 

Kolet, i~ini ~ekerek, meyus bir !aVlr 
takmd1: 

- 0 bilezigi ktymetinden dolay1 sev
miyordum. Onun biiyiik bir bahras1 var
d, ben de! dedi . 

Gaspar, asaletini bir kere daha ispat 
etmenin zamam geldigini anlaml!ll. Eli
ni cebine soktu: 

- Kolet, dedi, bu nekes herifin, se· 
nin yiiksek duygulanm cilinemesine asia 
tahammiil edemem ... 

Sonra, Diitye'ye diindii: 
- Buyurun, dedi, i1te ii~ yiiz bin 

frank1mz! $irndi de siz, paramz kadar 
laf siiyleyin! 

Ve, cebinden ~1kard•i!l otuz banknotu 
bir ~1rp1da saydtktan sonra, kuyumcunun 
ayaklan dibine fulath. Diitye, hi~ tered
diid etmeden igilmi1, paralan yerden top
lamtjh. 

Kolet, hayretini gii~IUkle zaptediyor
du. Elini kalbine bashrdt; sahnedeki yap
rnaCJklanndan farb1z bir jestle, gogiis 
ge~irerek: 

- Ah, sevgilim ... Bu hareketini om
rum olduk~a unutm1yaca~lm, dedi. 

Diitye, paralan toplad1ktan sonra, bir 
kere daha sayarak cebine yerle1tirdi; 
sanki aksamdanberi cereyan eden sahne
ler mevcud bile olmamtj, biitiin teati e
dilen siizler bir ah1veri1 miizakeresinden 
ibaretmi1 gibi, gayet tabii bir !aVlrla: 

- Bu mah bu fiata ba1ka yerde bu
lamazsmlz, demi,ti. Kelepir aldtmz dog
rusu! 

>(;I(.'(. 

Kapmm hafif~e hkndamaSl, Gaspar'1 
cevab vermekten miistagni bnakb. 

Y emek gelmi1ti. Kapt a~1lmca, temiz 
k1yafetli bir zahn, iistii yiyecek tabakla
n ve i~ki !i1elerile dolu, tekerlekli rna-

8 Baztran 'tm 

ALMANCA STENOGRAFI 
bllen blr 

BAY AN ARANIVOR 
Galata, Voyvoda cad. 44, c;:mar 

Han 4 iincii kata miiracaat. 

Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat
lerin ~;ok zarif yen! modeller! gelmi~t:r. 

Fiatlan 44 ilA 68 liradtr. 

Ayda 3 Lira T aksitle 
Sirkecide Llman ham s1rasmda Yel

kenci han No. 8, saat 9- 14 te miiracaat. 

BAKER Ayakkablar1 
Rahat ve saglamdtr. 

Bu ayakkablan slmakla ikttsad 

etmi§ olacaksm1z. Hall haZJrda yerli 

ve ecneb! malt zeng:n ~e§idlerimtz 

vard1r. Gellniz, gi:iriiniiz ve intibab 
edinlz. 

say1 iterek i~eri girdigi giirtildii. 
Bu zat, otelin direktiirii idi. Kolet. 

garsonun yerine, rnasay1 onuo getirdigini 
g.iiriince hayretle sordu: 

- Ne o, Miisyii Seymur? Garson 
yok rnu? 

- Otel miistahdemleri grev yaphlat 
madam. 

- 0 halde, bize siz mi hizmet ede· 
ceksiniz? 

- Maalesef hayu, madam. Ne ya· 
pacag1m1 ben de la1nd1m ... Ba1t•n a1a· 
ii•. biitUn otele hizmet etmek laz1m ... 
AffmlZl rica ederim ... Bonsuar madam. 

Miisyii Seymur, piirtela1 ~tkh, gitti. 
Gregor, otele geldiklerindenberi ilk de· 

fa olarak soz siiylemek fmahm buldu· 
i:una memnun: 

- Eh, i1imiz i1. dedi. Garsonlugu 
kendimiz yapacag1z. Haydi bakahm, 
kollan SlVlyahm. 

Gregor derhal i1e ba,laml!lt. Otel di· 
rektiirii odadan ~1k1p gittikten sonra, 
Gaspar, aralannda yabanct kimse kal· 
rnad•gmt gorUnce, Diitye yi tekrar igne
lemek, verdigi ii~ yiiz bin frangm ac1sm 
~tkarmak i~in tekrar laknd1 atmaya ba1· 
ladt. 

[Arka., varJ 



8 Haziran 1939 

Londrada yap1lacak 
askeri miizakereler 

[Bagtarat• 1 Inc! •ahlfede] 

:Franatz Ba,kumandammn 
diinkii ziyaretleri 

Londra 7 (a.a.) - FranSJZ ordulan 
ba1kumandam Gamelin, refakatinde Vi
kont Gort oldugu halde bu sabah Sand
hurst askeri kolejini ziyaret ve zabit nam
zedlerini tefti1 etmi§tir. 

Bir harb vukuunda miittefik 
ordulara bir Franstz Generali 

kumanda edecek 
Paris 7 (a.a.) - Franstz gazeteleri, 

General Camelin'in lngiltereye yaphgl 
yeni seyalhati mevzuubahs ederek lngi
lizlerin bundan boyle miittefik ordular 
umum kumandanhgml bir F ranstz gene
ra line tevdi preJ'lOiipini kabul etmi§ olduk
lanm kaydetmekte ve bir muharebe vu
kuu balinde 1arki Avrupadaki miittefik
leri mihver devletleri etrafmda muharebe 
harici edilmelerine mani olmak i~in der
hal taarruza ge~meyi temin maksadile 
lngiliz askeri makamlannm simdiden in
sanca ve teknik baktmdan haztrllklanm 
tacile karar vermi1 olduklannt ilave et
mektedirler. 

Uzak~arktaki Franstz Deniz 
Ba,kumandant Pariate 

Marsilya 7 (a.a.) - Uzak§arir.taki 
Frans1z deniz kuvvetlerinin baskumanda
nt Visamiral Lebigot «Marechal Joffre» 
barb gemisile buraya gelmislir. 

Mumaileyh, Uzak1aktaki beynelmi!el 
vaziyet hakkmda Fransa hiikumetine iza
hat vermeye gelmi§tir. 

lngiliz kabineainin 'iftimai 
Londra 7 (a.a.) - Kabine, bu sa

bah toplanarak 3 haziran tarihli Sovyet 
notasma verilecek ceYab!a me§gul olmu!
tur. 

Cemberlayn'in beyanaft 
Londra 7 (a.a.) - C:emberlayn, A

vam Kamarasmda beyanatta bulun•rak 
demi1tir ki: 

«- Sovyetlerle yaptlan son noktai na· 
zar teatisinden sonra ba§hca meseleler 
hakkmda umumi bir anla1maya var!la· 
cal!• anla§tlml§tlr. 

lngiltere hiikumetinin ilk dii1iincesi 
Sovyet hiikilmetini tatmin edecek vazi
yete gelmek olmustur. lngil tere hiikilme
ti tam bir miitekabiliyet esast dairesinde 
bir itilaf akdetmeye hamd1r. D~ devle
tin, kendi arazilerine bir tecaviiz vuku
buldugu takdirde yapmay1 kabul ettikle
ri askeri yard1m1 tahdid etmek tasavvu
runda bulunulmaml§t:lr. Bununla beraber 
garanti edilmek istemiyen devletleri zor
la garanti etmek imkam da mevcud de
gildir.» 

Franstz • /ngiliz kat'i projesi 
Paris, 7 (a.a.) - Bone'nin bugiin 

ogleden sonra lngiltere ve Polonya bii
yiikel~ilerile yapt1g1 gorii~melerde bil
hassa Sovyet - F ranstz • lngiliz miizake
releri bahis mevzuu edilmi1tir. 

Samld1gma gore, halen Polonyada bu· 
lunan Sir William Strang hiikilmetinden 
yeni talimat almak iizere Londraya dii
necek ve muhtemel olarak iiniimiizdeki 
hafta ba~mda Moskovaya gidecektir. Lon 
dradan ahnan haberlere gore, Hariciye 
Nezareti Sovyetler Birliginin tadil teklif
lerini tetkikte devam etmektedir. Paris 
siyasi mahfillerinde tebariiz eden l<anaat, 
Paris ve Londramn kat'i proie metni iize
rinde hafta sonuna dogru mutab1k kala· 
caklan merkezindedir. 

Y eni bir lormiil 
Londra, 7 (a.a.)- Sir William St· 

rang'm Moskovaya gidecegi temin olun
maktadll. Riiyter'in bildirdigine gore, ln
giliz hiikumeti Balt1k meselesinin gii~lii
giinii gidermek i~in projeye yeni bir for
miil koymak niyetindedir. Bu formiile go 
re, her ii~ devlet kar§tl1kh yard1m paktm
da bu devletlerden herbirinin hayati men
faatleri tehlikede bulundugu zaman bir
birlerine yard1m1 taahhiid ey]eyeceklerdir. 
Her iiG devlet, ayn hirer dcklarasyonla 
kendi hayati menfaatlerinin neler oldu
gunu tayin edecektir. Bu suretle Sovyet
ler Birligi Balllk devletleri meselesini bu
raya idhal edebilecektir. 

Bone'nin yeni bir teklili 
Londra 7 (a.a.) - lngiliz, gazeteleri

' nin Paristen ogrendiklerine gore, Franstz 
kabinesinin diinkii toplant1smda Hariciye 
N azm Bonnet, !ngiiiz-F ranSlz-Sovyet mii
zakerelerine engel olan mii§kiilatl izale i
~in bir teklifte bulunmu§tur. Bonnet, Bal
hk devletlerinin ismini a<;1kca mevzuu bah
setmeksizin biitiin §arki A vrupa statiisiiniin 
umumi garantisini ileri siirmii§tiir. Bu 

suretle Balllk devletleri de dolayiSile ga
ranti edilmi1 olacaklard1r. 

lngiliz kabinesi, diin ak§am Londraya 
bildirilen bu tam halli bugiinkii toplan· 
tiSmda tetkik eyliyecektir. 
Londra resmi mahlillerinin kanaati 

Londra 7 (a.a.) - Resmi mahfiller
de zannedildigine gore dun Ba§vekalette 
Polonya sefirinin ziyareti esnasmda Sov
yetler Birligi meselesi mevzuubahs ol
mamJ§lll. Bu haberi veren «/our- Echo 
de Paris» gazetesi §Unlan ilave etmekte· ,. 
cllr: 

«Polonya sefirinin ziyareti, bilhassa 

Polonyaya silah ve lastik temini mese!e
sile ala.kadard11. Bu mesele Beck'in Lon
drayl ziyareti esnasmda halledibmemi§
ti. Maamafih lngiltere hiikumeti, bu i§
leri sonra tetkik etmeye amade bulundu.· 
gunu bildirmi§ti. Diinkii gorii§melerin u
mumi bir mahiyet iktisab ettii!i zannedil
mektedir. Soylendigine gore <;:emberiayn 
Polonya ve Danzig'teki siyasi ve askeri 
vaziyet hakkmda malumat istemi~tir. 
Polonyantn Romanya ve Balhk devlet
lerile miinasebetleri ve lngiliz - Leh iti
!afmm kat'i surette 1slaht meselelerinin 
de miizakerelere mevzu te§kil ettigi siiy
lenmektedir.» 
ltalya seliri, Halilaka'la goriiflii 

Londra 7 (a.a.) - !talyan Biiyiik 
El~isi Grandi, diin Hariciye Nezaretinde 
Lord Halifaks ile gorii1mii§tiir. 

Pravda gazeleainin miitalealarr 
Moskova, 7 ( a.a.) - Tass ajanst bil

diriyor: «Pravda» gazetesi, «Harici si
yaset meseleleri» ba§hkh bir yaztsmda, son 
Sovyet teklifleri hakkmda diyor ki: 

«Son zamanlarda yabanct matbuat, 
Sovyetler Birliginin harici siyaseti mese
lelerini ve hassaten lngiltere ve F ransa ile 
Sovyetler Birligi arasmda yaptlmkta olan 
goriijmeleri geni§ surette bahis mevzuu 
yapmaktadu. 

Malum oldugu iizere, Molotof'un yiik· 
sek Sovyet Meclisi iiniindeki beyanatm
dan sonra, Sovyet hiikumeti, !ngiliz • 
F ranSIZ tekliflerine cevben kendi tadil tek
liflerini Londra ve Paris hiikiimetlerine 
tevdi eylemi§tir. Molotof'un yiiksek Sov
yet Meclisi oniindeki nutkunda ileri siiriilen 
gorii1ii ihtiva eyliyen son Sovyet tadil tek
lifleri, Avrupada tecaviizlerin bundan son 
raki inki1aflanna kar§l bir sulh miidafaa 
cephesi organize edilmesi i~in elzem asgari 
1artlan bildirmektedir. 

Bu §artlar, k!Saca !iiyle hulasa oluna· 

bilir: 
1 - lngiltere, 'Fransa ve Sovyetler 

Birligi arkasmda tecaviize kar§I, kar§l• 
hkh bir yard1m pakh akdolumnasi, 

2 - Sovyetler Birligi, lngiltere ve 
F ransanm 1imdiye kadar tecaviize kar§l 
garanti verdigi be1 devlete yardunt taah· 
hiid eyliyecektir. 

3 - !ngiltere, Fran sa ve Sovyetler 
Birligi, miitecavizler tarahndan maltim 
ii~ Balhk devletinin bitarafhklanna kar§t 
yap1\acak her tiirlii ihlal te§ebbiislerine 
kar§l bu iic; devlete yard•m edeceklerdir. 

4 - Y ardunlartn usul, mahiyet ve ge· 
ni§ligi bahsinde miispet bir anla§ffia. akdo

lunacaktlT. 
Sovyetler Birliginin istekleri i1te bun-

lard•r. 
Corii1melerin bugiinkii safhasmm bariz 

vasft !UraSJdlT ki, son Sovyet teklifleri 
yalmz hiikumetin hath hareketini degil, 
ayni zamanda bizzat yiiksek Sovyet Mec
lisinin fikirlerini de ihtiva etmektedir. Her 
halde bundan dolayJdlr ki yabanc1 gazc
teler, son Sovyet tekliflerine kar§l hususi 
bir alaka gostennektedir.» 

Yugoslavyadaki biiyiik 
tugyan 

Belgtt'ad 7 (a.a.) - Ba§vekil Tzvet -
kovitch, dUn, Karlovatz'a gelerek bii -
yUk tugyanlar1n tahrib ettigi sahaYJ. zi
yaret etmi§tir. 

Ba§ve'kil, felaketzedelere ilk yardtm 
olmak Uzere 80 bin dinar tevzi ettirmi§
tir. 

V ar§oVa istasyonundaki 
yangm 

Var§ova 7 (a.a.) - Salahiyettar mali
filler, Var§ova istasyonunun bir suikasd 
neticesinde yand1g,na dair ileri siirUlen 
faraziyeleri kat'iyetle reddetmekted 'r -
ler. Yangm esnasmda iki ki§i olmU§tiir. 
Hasarat takriben 20 milyon franga ba· 
lig olmaktad1r. Fakat istasyon binas1 si
gorta edilmi§ti. Yangm, bir §i§e tazyik 
edilmi~ oksijenin patlamas1 neticesinde 
~lkml§tlr. 

Enkazm sUratle kaldmlmasma galt§ll
maktadlr. Seferlerin normal bir §ekilde 
bB.§lamas1 pek yakmda temin edilecektir. 

ltalya Miinakalat Naz1rl 
Belgradda 

Belgrad 7 (a.a.) - italyan Miinakalat 
Nazm Benni, diin Oplenatz'a giderek A
vala dagmdaki me~hu! asker mezanna 
bir qelenk koymu~tur. 

Yugoslavya Miinakalat Nazm, diin 
ak§am !talyan Nazm §erefine bir ziyafet 
vermi§tir. 

Macar amelesinin yapllgi 
grev 

Pe~te 7 (a. a.) - Golotberger mensucat 
fabrikalarmdaki 3000 amelenin yaphg1 
grev, had safhasmda bulunmaktadn·. 
Fabrika direktor!iigii yevmiyelerde yiiz· 
de 5 ten yUzde 14 e kadar zam yapma 1!1 
kabul ettigini bildirgi halde bu teklif, 
amele tarafmdan kafi gorUlmemi~tir. 

Alman OahiHve Naz1ri 
Pe,tede 

Pe§te 7 (a.a.) - Almanya Dahiliye 
Nazm Frik, Macar Ba§vekili Kont Te
leki ile· goril§mii§ ve mUteakiben Kral 
Naibi tarafmdan kabul edilerek yemege 
allkonulmu§tur. 

CUMHURfYET 

Mecliste diinkii 
miizakereler 

[Ba§taraf• 1 fnci sahifede] 
Devlet Denizyollan ve Devlet Liman

lan i1letme umum miidiirliiklerinin te~kilat 
ve vazifelerine dair olan kanun layihasmm 
miizakeresi arasmda soz alan hatiblere 
Miinakalat Vekili Ali <;:etinkaya ;u ce· 
vab1 vermi§tir: 

«- Arkada;Ianmla ayni kanaatte de
gilim. !dare i;i memlekette ehemmiyet ve
rilecek bir vaziyettedir. Her i1i tekhik hu
susiyeti, mali hususiyeti vesair hususiyeti 
itibarile miitehasSismt bulup da · tavzif et
mek zamanmda degiliz. ,Sahsi kanaatim 
budur. Bir defa bir idarede otorite, inz1bat 
ve diiriisti esas olmaSI kanaatindeyim. 0-
nun i~in boyle miihim bir te;kilatl yapar
ken benim noktainazanma muvahk bir a
dam! aramak mecburiyetindeyim. Kendi
lerinin dedikleri gibi teknisyen bir denizci 
bulacag1m diye ugra;1rsam belki bulmaya 
imkan olm1ywilir. Evet teknisyen adam
Jar vardu. Fa kat i1in 1iimul ve hususiyeti 
itibarile geni§ gorii;lii ve iyi dii§tinceli ve 
insanlan idare kabiliyetini haiz bir ada
mm ba;ta bulunmaSI laz1mdu. Y almz bu 
i1 i~in degil, umum i;ler i~in boyle dii§iinii
yor ve miitalealanna i;tirak etmiyorum. 
Bununla beraber herkes~e malum oldugu 
gibi bu miiessese de bir~ok kiStmlara ay
nlm•;llr. Yeniden tanzim ve tahkim edi
lecek bir idare i~in herhalde dedigim ev
~afta bir adam i1in ba!tna koymak lazlm
d,r. Dii;iindiikleri miil.ihaza meselenin as
hm alakadar eder bir §C): degildir. C:iin
kii o adamm emrinde ~ah;an ayn ayn 
teknisyenler olacakta. F enni kiS!mlar on
Jar tarafmdan idare edilir. Miidiir bizzat 
kendisi her i;i ke!ldi kafasile idare ede
cek degildir. Bunu bilahare gelecek mad. 
delerde ve biit~esinde goreceksiniz.» 

Vekilin bu izahtmdan sonra kanun layi
haSI aynen kabul edilerek harb miikellefi
yeti kanun layihasmm miizakeresine ge
~ilmi;tir. Layiha iizerinde soz alan hatib
lerin miikellefiyet hadlerinin kanunda a
~·k~a zikredilmesi li.izumunu miidafaa e
den miitalealan heyeti umumiyece tasvib 
edilmi§ ve kanunun ikinci maddesine ;u 
f1kranm eklenmesi kararla~tmlml§llr. 

llave edilen hkra; 

«On be§ ya;mdan a;ag1 ve altm1; be; 
ya§mdan yukan olanlarla malul ve S!hhati 
muhtel bulunanlar, baktma muhtac ~ocugu 
olan ve gebe olan kadmlar ;ahsi miikelle
fiyete tabi tutulmazlar.» 

Bundan sonra kanunun diger maddeleri 
miizakere ve kabul edilmi§tir. 

Biiyiik Millet Meclisi cuma giinii saat 
15 te toplanacakbr. 

Yunan rnekteb 
diin ~ehrirnize 

• • gernisi 
geldi 

[Ba§tara/1 1 Inc! sahljede] 

rafmdan Park otelde misafir gemi ko -
mutam §erefine 40 kijilik bir akjam y~ 
megi verilmi§tir. Ayni zamanda Yunan 
deniz talebesi de karaya ~llup nhttmda 
TUrk deniz talebesi tarafmdan kaq1 -
lanmt§ ve Park otelinde talebeye de ay
nca bir ziyafet verlimi§tir. 

Saat 22 de Park otelde bir resmi ka -
bul yap1lm1§ ve buna TUrk - Yunan ta
lebesi de i§tirak etmi§tir. 

Bugiin saat 9 da Yunan mekteb ge -
misi komutam Taksim abidesine mera
simle ~elenk koyacaktrr. 

Saat 13 te Tarabyada istanbul Ko -
mutam tarafmdan 30 ki§ilik bir ziyafet 
verilecektir. Saat 15 te Yunan subay ve 
talebelerile Tii.rk subay ve talebeleri va· 
purla Deniz MUzesine, Deniz Gedikli 
mektebine ve Halic Tersane ve fabrika
larma gidip ziyarette bulunacaklardrr. 

Bunu miiteak1b Be~ikta§a ~unlarak 
Harb Akademisine gidilecek ve Akadc
mi komutam m isafirler §erefine bir ~ay 
ziyafeti verecektir. 

Yann, miizeler gezildikten ve Bogn· 
iginde bir gezinti yaptld1ktan sonra Hey· 
beli Deniz lisesinde bir gardenparti ve
rilecektir. 

Ge~ kalrnasalar 
[Bagmakaleden devaml 

teahhuO> biitiin iimidleri mahvetrnege Hfi 
gelebilecektir. 

Bir noktaya dikkat etme!iyiz: Demok
rasilerin gayreti, harbin, kendi aleyhleri
ne 1;1kabilecek neticelerini degi], bizzat 
harbi onlemege matuftur. Almanya ;arka 
veya Balkanlara taarruz ettigi takdirde 
Rusyamn naSI! olsa bitaraf kalamiYaca
gmt dii§iinmekle meseleyi halletmi§ ola
maYJZ. Chamberlain, ba&armaya ~ah;hgl 
blok siyasetile totaliterlerin kar§ISIDa kuv
vetli bir kiitle ~1karmak ve bu suretle on· 
I ann ciir' etini karnak istiyor. Arnavudlu
gun i§galinden sonra derhal bu maksadla 
harekete ge~ti ve cidden biiyiik muvaffa
kiyetler elde etti. 

Fa kat, ISTarla soyliyelim, muvaffaki
yetin tamamlanmas1, yani totaliterlerde 
etrafa sald1rma cesaretinin asgari hadde 
inmesi i~in Rus - lngiliz anla§masl da 
§arthr. 

Her ge~en giin, diinya sulhu kin oldu· 
gu kadar, ayni tehlike kar&tsmda menfa· 
atleri mii§terek bulunan bu iki devlet i«in 
de biiyiik bir kay1b say1hr. 

NADIR NADl 

Hitler' in ortaya·· koydugu 
hayati tek diistur 

Ya ihrac, yahud tiiUm! 
Satm ald•g• maim bedelini odernek hususundaki 
rnii,kiilat Alrnanyayi, ithalatini asgari hadde 

indirrnek rnecburiyetinde b1raloyor 
Paris - Soir' dan 

Harb, mali safhada ba;lam1; bulunu
yor. Almanyamn 1939 da ordulanna 
sarfettigi para, 1915 te yani Cihan Har
binin en civcivli zamamnda yapt1g1 mas
raftan fazlad1r. 

Bu masrafm hakiki miktan gizli tutul
makla beraber, ge<yen sene bunun 4400 
milyon dolar raddesinde oldugu tahmin 
ediliyordu. Bu sene, Avmturyamn, Mo
ravyanm ve Bohemyanm ilhaki, masraft 
5 milyardan fazlaya ~1karacag1 !iiphesiz
dir. 

lngilterenin 1939 da sarfedecegi pa
ra asgari 112 milyardu. Nisanda, Su 
John Simon bu miktan Avam Kamara
sma bildirirken, bunun daha fazla olmaSI 
ihtimalini de derhal ilave etmeyi unut
mamt§!J. 

Fransanm masraf1 ;imdilik 55 milyar
d!r. 

Sovyet Rusya, askeri biit~esini 40 mil
yar ruble olarak tespit etti. 

Bunlara, ltalyamn, J aponyanm, Ame
rikamn askeri masraflanm da ilave eder
sek, biitiin dtinyanm, silahlanmaya sar· 
fettigi paranm giinde 2 milyan tecaviiz 
ettigini goriiriiz. 

1939 senesinin bu masrah, biitiin diin· 
yada, giinde iki yiiz milyon insamn, hi~ 
~ah§madan ya§&masml temin edecek ka· 
dar fazladtr. 

Bu para n·ereden geliyor? Nasrl teda
rik ediliyor? Bu hal daha nekadar devam 
edebilecek ve nerede duracak? 

1939 harbinin bazuhg1, Biiyiik Har
bin haz1rhk devresini pek and~ran usul· 
!erie finanse edilmektedir. Silahlanma i
;ine sarfedilen paranm biiyiik bir k1sm1 
istikrazlarla ve fazla miktarda enflasyon
larla te~in edilmektedir. 

1914 agustosunda, ikhsad alimleri, 
harbin ii~ aydan fazla siirmesine imkan 
olmad1gm1, iki kere iki dort eder gibi is· 
pat etmi1lerdi. Harb, azami dort ay sii
rer diyorlard1. Halbuki dort sene, dart 
ay devam etti. 

Ni~n? <;Unkii ikllsadctlar her§eyi dii
;iinmiijler, yalmz kalp paray1 ve alm
d!ktan sonra odenmiyen borclan hesaba 
katmami§Iardt. 

F ransada, 1914 harbi, dahili sahada 
banka kaimeleri, kiSa vadeli istikrazlar, 
uzun vadeli birka~ istikraz sayesinde ya· 
ptlm•;h. Banka kaimelerinin l)liitevali 
surette ihrac1 ve miidafaa bonolar:, 1914 
te bir enflasyon hareketi hazulam1; ve 
hazinenin kiilliyetli borclanmasml son de
rece kolayla§llrmi§tl. 

Haricde, Fransa evvela ihtiyat alllni
ni, sonra ecnebi esham mevcudunu kul
lanml§hr. Bu kafi gelmeyince once Lon
draya, sonra Nevyorka borcland1. 

Dahile ve harice kar§t yap!lan bu mu
azzam borclann itfaSI, iflas yolile yapii
ml§hr. Dahili bore, Poincare'uin 1928 
de yapt1g1 be;te diirt nispetindeki deva· 
luasyonla iidendi. Amerikaya olan Fran
SIZ borcu ise geciktirilmi;, bugiin 500 
milyar frang1 bulmu;tur. 

Harbin ferdasmdaki Alman if!asi, 
Fransamnkini kat kat ge~ti. Markm kJY· 
meti S1f1ra indi. Memleketin biitiin ikh· 
sadiyaiJ altiist oldu. Sosyal biinye YJktl
d, ve Almanyay1 Nazi rejimi albna ko
yan vaziyet bu suretle tehaddiis etti. 

Bugiinkii rejim, Almanyay1, Biiviik 
Harbin ferdasmdaki vaziyete yeniden 
sokmak tehlikesi arzediyor. Cer~i. son se· 
neler zarfmda if!as etmek san' ab c;ok 
tekemmii\ etmi§tir ve Almanya, bugiin 
i~inde bulundugu yan iflas vaziyetini 
gizli tutabilecek bin tiirlii ~are bulabilir. 

Bugiin Alman markt sadece hesab ii
zerinde bir klymet ifade eden, hakikatte 
degeri kalmam1; olan bir parad1r. Bina
enaleyh, muhtac oldugu baktn, petrolii, 
kau~ugu, kahveyi vesaireyi ancak mal ile 
odemektedir. Fiihrer'in «ihrac veya o· 
liim>) diisturunun manaSl bundan ba,ka 
bir§ey degildir. 

Satm ald1g1 maim bedelini iide.mek 
hususundaki miiskiilat. Almanyayl, itha
lahm asgari hadde ihdirmek mecburiye
tinde buak1yor. ltalya keza. Her iki 
memleket de, buyiizden otar§iye giriyor
lar, komiirle benzin ve kau~uk, agac kii
tiiklerile 1eker, me;e kozai?;ile kahve ya· 
p1hyor. Haricden ithalat mecburiyeti bu 
suretle ortadan kalk1yor, fakat memleke
tin dahili pasifi vahamet kesbediyor. 

Bu mali harbin neticesi ne olacak? 
Korkutma yolile memleketler istilaSI 
devri arllk ge~mi1 saytlabilir. Demokra
siler giiriiltiiye pabuc h11akm:yorlar. 
Kuvvetleri artmt§, silahlanma faaliyet
leri h•zlanml§hr. Binaenaleyh, mali hw 
bin iic< neticesi olabilir. 

Bu neticelerden biri harbdir. Diinya, 
1914 harbinin tahribahm heniiz unutma-

ml§llr. Bilhassa Avrupa, galiblerin de 
maglublann da ayni derecede a!d,klan 
yaralarla hala tshrab ic;indedir. Y eni bir 
barb, kuvvetlerin bugiinkii miivazenesine 
nazaran, galiblerle maglublar \,arbi de
gil, biitiin Avrupanm, kendi elile kendini 
mahvetmesi harbi olacaktlT. 

Bu netice gozoniine getirilir de boyle 
bir delilige kalkl§maktan vaz geri':rse, 
bugiinkii mali faciamn diger iki neticesi 
ne olabilecektir? 

Diktatorler bu tarzda silahlanmaya ve 
hesabs1z para sarfetmeye devam ederler
se, bir gUn gelecek, bu yan1 iflasm gale· 
besile bitecektir. 

Fa kat iflasm sonu, siyasi karga§ahklar 
ve ihtilaldir. Nakid ktymetinin YJkilmasi, 
i~timai y1k1lmanm miiidecisidir. N azizm 
boyle bir buhrandan dogmu;tur. F a~izm 
keza. Yeni bir YJkmh, bu iki rejimi de 
stiriikleyip gotiirmez mi? 

O,;iincti ~·ii ise, Almanya ile ltalyanm 
nihayet, Avrupada bir degi§iklik mevcud 
oldugunu idrak etmeleri; kendi arzulan
m cebren kabul ettirmek i~in hadden a~l
n silahlanmanm kafi gelmedigini anla
malan; F ransa ile lngilterenin, en sonra 
yola ~1kllklanna gore kuvvetleri heniiz 
yerinde oldugundan, bu yan§ta kendile
rini ge~ecekleri hakikatini kavrama· 
!an ihtimalidir. Bizzat Mosyo Mussolini 
«Modern si!.ihlar pahahya mal olmakta 
ve ~abuk eskimektedir» demi1ti. Bu se
beble, sarh icab eden milyarlar gitgide 
arbyor. 1932 den 1938 senesine kadar, 
diinyanm silahlanmaya sarfettigi paralar 
yiizde 365 nispetinde artm1;11r. Bu artl§ 
nazan itibara ahnma, demokrasilerin ip
tidai madde, doviz ve altm bak•mlann
dan, tiikenmez menabiile kim boy iil~ii
;ebilir? 

Avrupa, ancak bugiin bulundugu nok
tadan ric'at etmek sayesindedir ki, iki teh
likeden kurtulabilir. Biri, barb dedigimiz 
intihar tehlikesi; iiteki, iflasm sebebiyet 
verecegi ihtilal tehlikesi. 

A. L. LEJEUNE 

istanbulun • 
I mar• 

[Ba§tarat• 1 inci sahlfede] 

i.stanbulun imar plamnm tasdikile birlik
te Istanbulla Haydarpaja arasmda feri· 
bot nakliyab da kat'i bir karara baglan
mak iizeredir. Muhtelif firmalann teklif
leri tetkik edilmekte olup 1imdilik be§ fe
ribot sipari1 edilecektir. F eribotlar Hay
darpa§a ile Y enikap1 arasmda i1leyecek, 
Andolu hattmdan gelecek dolu vagonlar 
feribotla lstanbula naklolunacakt1r. 

!mar biirosu yakmda feribot iskelesi
nin tatbikat planlanm hazulayacakhr. 

Aldtgmuz malumata nazaran lstanbul
la Haydarpa§a arasmda bir tiinel intasl i1i 
canlanmaktadn. Miihim bir ecnebi miies
sesesinin, yalmz iktiSadt noktadan degil, 
ayni zamanda diger muhtelif noktai na
zardan ehemmiyeti haiz olan bu mesele 
i~in Vekalete miiracaat ettigi anla§llmak
la beraber ;imdilik buna imkan goriinme
mektedir. Y akmda istanbul Belediyesi 
!mar miidiirii Hiisniiniin ba;kanhgmda 
bir heyet Ankaraya gidecektir. Bu heyet 
Ankarada §U i1leri halledecektir: 

1 - lstanbul imar plamam program
landmlmast: lstanbulun iman i~in hangi i~ 
lerin evvel, hangilerinin sonra yapllacagl 
bu programda tespit edilecektir. Maama
fih jimdiki halde Belediyenin ilk senelerde 
yapacag1 i1ler taayyiin etmi§tir. !lk mada 
Eminiinii ile buradan Unkapanma giden 
saba ISlah ve imar edilecektir. Bundan son
ra Atatiirk kiipriisiiniin iki ba11 vard1r. Bil
hassa Karakoyden Azabkap1sma kadar a
lan saha temizlenecektir. 

Bunu, §Ohrin diger mahallerindeki muh
telif in§aat ve imar faaliyeti takib edecek
tir. 

2 - lstimlak kanununun tadili: Ma
lum oldugu iizere Belediye, lstanbulun i
man i~in lstimlak knununun tadiline Iii
zorn gostermi1ti. Belediye, sermayei mii
tedavile olarak koyacag1 iki milyon lira 
ile yukanda siiyledigimiz imar sahasmt 
tarla kaidesine tevfikan istimlak ederek 
bunlan deger fiatla satacak ve elde edi
lecek para sokaklarm ve yollann a~llma
sma sarfolunacakhr. Belediyenin bu teklifi 
Naf1a Vekaletine gonderilmi§tir. Vekalet· 
te te§ekkiil edecek bir komisyon. istanbul
dan gidecek heyetle mii§lereken bunu tet
kik ederek Biiyiik Millet Meclisinin bu 
devresine yeti;tirmege ~ah1acakbr. 

3 - Y ap1 ve yollar kanunu: Hiikil
met yap1 ve yollar kanununu tadilen bir 
kanun haZITlaml§h. Belediye de aynca bir 
proje teklif etmi§ti. Ankarada toplanacak 
komisyon bu kanuna son 1eklini verecek, 
Bilyiik Millet Meclisine arzedilmek iizere 
hiikilmete takdim edecektir, 
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Soldan saga: 
1 - Ye~U salatanm arkad~l (lkl keU • 

me). 2 - Qocuk oogurtmakla me~gul ba
yan (ild kellrne), ism in te:rsl. 3 - Usia, 
gene. 4 - Q1k~m tersl, tavu~un feryacll. 
5 - Gu~. bir hayvarun erke~l, vUii.yet. 6 -
Qokun tersl, Elbiselerln iizertnde bulunur, 
e.skl Tiirk reislertnden. 7 - Ucuz mal ele 
ge~ir I (miirekkeb emir). 8 - Yemek, ~Y· 
gamberln Allahla konu~maya ~Ikmas1, bir 
edahn klSaltllml§l· 9 - Meharetle yap1lan 
~. m•~hur bir ressamtmtzm memleketi. 
Hl- Ktile, bir ot. 11 - Boy, kocas1z kadm. 

Yuka:r1dan ~ag,ya: 
1 - Klrll ollruyan tnsan (lk! keUme). 2 -

Blr agac, Jltlte. 3 - Oldiirii.cli madde, blr 
kavtm. 4 - Zer edl~. birine ho~ gtiriinmek 
l~ln yap!lan hareket. 5 - Almanyada bir 
havza, eser yazma. 6 - Ters ~evirln blr no
ta olur, fena bir tarzda olen. 7 - Blr daha 
tekrar ederseniz ~amuru tasvir et~ olur
sunuz, <i~n blr cismtn ~1kard1gt ses. 8 -
Blrdenbire, blr emir, ters l'fVlrtnce blr mu• 
slkl a let! olur. 9 - Hayvan pe¢D.de k~ma• 
nm tersl, giizel san•at, blr entir. 10 - Blr 
giiniin 1440 ta blrt (cem!). 11 - Blr v!lll.ye
tlm!z, blr c!ns ~~~ek!Er (cemi). 
Evvelki bulmaeanm balledilmi, ~ekll 
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Bak1rkoy hastanesinde 
yeni bir paviyon a~ddt 

Profesor Mazbar Osman paviyon 
hakkmda davetlilere izahat veriyor 

Baklrkoy Emraz1 asabiye hastanesinde 
yeni yap1lan paviyonun a~•ht toreni diin 
yap•lml§hr. Merasime S1hhat Vekili namt
na i1tirak etmek iizere S1hhat ve Muave
neti 1~timaiye Dairesi Reisi Ekrem T ok 
Ankaradan 1ehrimize gelmi1 bulunuyordu. 
Bundan ba1ka Vekalet S1hhiye miifetti;i 
Ziya ile lstanbul S,hhat Miidiirii Ali R•
za ve diger pek ~ok doktorlarla davetliler 
merasimde ham bulunmu;lardlr. 

Merasim saat on birde Dr. Mazhar Os
manm bir nutkile ba§lamt§, kordelay1 Ve
kil namma Dr. Ekrem Tok kesmiitir. Dr. 
Mazhar Osman nutkunda miiessesenin ta
rih~esini anlatmljbr. Yeni yap1lan paviyon 
200 yatakhdu. Halen miiessesede 2200 
yatak vardu. 1000 doniimliik araziyi 140 
bin iiziim kiitiigiinii ihtiva eden bu miies
sesede hastalarm bir klsmt ~ahjhn!makta 
ve bunlann mesaisinden istifade edilmekte
dir. 

Yeni paviyon 42,000 liraya ~tkmi;hr. 
Merallmden sonra paviyon gezilmi~ ve 

ogle yemegi miiessesede yenilmi,tir. 
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G CUMBURiYET 8 Haziran 1939 

JCJvrunun gurbuz, tombul, saglam, ne~eli olmasm1 istersen F osfatin Necati yedir. Bah~ekap1 Salih ~ecati 

CAFER MUSHiL $EKERi Tesiri kat'i ahmt kolay en iyi miishil tekeridir. 
BiiOmum eczanelerde bulunur • 

. ~---------------------------------------------------------------------------------------------------

KESKiN KA~ELERi ; Krnkllk, Nezle, Grip, ·Romatizma, ba~ ve di~ agrtlanna birebirdir. s~~::~:~. SALiH NECA Ti 
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ZORLU OK9E LAS11KLERi 
En son teknikle viicude getirilmi§tir. 

Emsalinin fevkindedir. 

TEMiZDiR - SIKTIR - GARANTiDiR. 
Aksini ispat edene 

1000 LiRA VERiLiR 
Her okc;e satan magazadan 1Srarla isteyiniz. 

-----------------------------------Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmiye konulan i~ : 
1 - Susurluk ~aymm sulamast hafriyat ve smai ima].ati, ke~if beddi 

• 447.341 > lira • 45 • kuru~tur. 
2 - Eksiltme 19/6/939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 de 

Nafta Vekaleti Sular Umum Miidiirliigii Su Eksiltme Komisyonu odasmda 
kapah zarf usuli!e yapiiacaktir. 

3 - istekli!er eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, baymdtr!Ik i~leri 
gene! ~artnamesi, fenni ~artname ve projeleri ( 22 ) lira ( 40) kuru$ mu
kabilinde Solar Umum Miidiirliii';iinden alabillrler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 211643 lira 66 kunt~luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yaptlacagt giinden en az sekiz 
giin evvel ellerinde balune.n vesikalarla -birlikte bir dilek~e ile Nafla Ve
kaletine miiracaat ederek bu i$e mahsus olmak iizere vesika almalan ve 
bu vesikayt ibraz etmeleri $arttlr. Bu miiddet i<;inde 'vesika talebind.e bulun
mtyanlar eksiltmeye i~tirak edemezler. ' 

5 - istr:klilerin teklif mektublarmt ikinci maddede yazth saattcn bir 
saat evveline kadar Sular Umum Miidiirliigiine makbuz mukabilinde ver
meleri lftZimdrr. 

Postada olan ~ecikmeler kabul edilmez. • 1838 • ( 34C\2) 

Orman Koruma Genel Komutanhgmdan : 
Orman Koruma Gene! Komutanltgmm istanbulda Zeytinburnundaki ta

limgahi ihtiyact i~in a~agtda cins ve miktan yaztlt dokuz kalem erzak hiza
larmda gosterilen giin ve saatte Ankarada Yeni~ehirde Yiiksel caddesi ba~mda 
Orman Koruma Gene! Komutanhk binasmdaki Satmalma Komisyonu tara. 
fmdan pazarltkla satm a!tnacakttr. istekli!erin pazar!tk giin ve saatinde 
teminatlarile birlikte Komisyonda bulunmalan. • 2159 • ( 4022 ) 

Muvakkat teminat 
Erzakm cinsi Miktart Ihale giin ve saati miktan 

Lira K. 
52 50 Zeytin yagt 

Sa bun 
12/6/939 

• 
• 
• 

Beyaz peynir 
Zeytin tanesi 
Kuru iiziim 
Makarna 
~ehriye 

1400 
7500 
2000 
8000 
6000 
8000 
2000 
6000 
7000 

13/6/939 

Saat 14 
• 14 
> 11 
• 11 
> 15 

180 00 
67 50 

150 00 
90 00 

Ktrmtzt mercimek 
Nohud 

> 

> 

• 
• 

> 14 ) 
• 14 ) 
• 10 
> 10 

157 50 
67 50 
63 00 

Yerli ve Y abanc1 Miistahzarlar Sahib ve 

Dikkat 
A 

Amillerinin Nazarlarma : 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

ispencivar! ve t1bbi miistahzarlar kanunu, miistahzarlarm rekliimlarmt 
tahdirl etmis oldugu halde bazt miistahzarlar i<;in geli$i giizel rekliim yapil
dJ[lJ goriildiigi.inden tekmil mjistahzar reklamlarmm y~iden tetkike tabi tu
tu lmas1 ten sip ktlmmtshr. Dis ve sa<; tuvaletinde kullamlan miistahzarlar 
mi.istesna olmak iizere diger miistahzarlar i<;in evvelce verilen miisaadelerin 
hiikmii kalmadi~mda.n reklam i<;in yeniden miisaade altnmas1 liiZimdtr. Mii
saa-iP a:;a<hdaki sartlar dahilinde verilecektir. 

• 1 - Re<;ete ile sati!masma izin veri!en ttbbi miistahzarlarm rekl'amlart 
yalmz ttbbi mecmualarla yaptlacakttr. 

2 - Re<;eteli ve re<;etesiz sattlan miistahzar reklamlann da miistahzar
Jarm kullantjmasi muvaf1k olan rahatsJZltklarla ruhs~tname tarih ve nu
maJalarmdan ba!;ka hususlar zikredilmiyecek ve resimli reklamlar yaptlmt
yacakhr. 

3 - Vekaletten miisaadesi altnmt'l niimuneler haricinde reklam ya
p<•nlar hai<kmda 1262 numaralt kanun hiikmiine gore takibat yaptlacakttr. 

4 - Miistahzarlar i<;in radyo ve sinema vas1tasile reklam yaptlmast 
yasekhr. 

Bu :;artlar dahilinde rekliim miisaadesi almak iizere miistahzar sahiblerinin 
usulii dairesind.e haziran nihayetine kadar Vekalete miiracaatleri laztmd1r. 

( 4045) 

istanbul Hava Satmalma 

Komisyonu Bai(lkanhgmdan : 
1 - Hava aktarma ambarma aid olup hava aktarma ambarmd.a mahfuz 

bulunan ve kullamlmaga elverisli olmtyan 571 aded eski l(alvanizli bidon 
ve 144 aded. eski sac bidon 19/6/939 pazartesi _giinii saat 14 te Hava Aktarma 
ambanl'da miitesekkil Satmalma Komisyonunca pazarltkla satiiacaktir. 
Muhammen bedeli 782 liradtr. 

2 - !stPkli!erin pazarhk icin tavin edilen _giin ve saatte % 7.5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda adt gee;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

( 3736 ) 

Beynelmilel Patentli 

PREZERVATIFiN 
Jsmldir . 

Eczacmrzdan rsrarla isteyiniz. 

REX 
saglamd1r ve gayet ince ipekli lastikten yap11m1~t1r . 

Hava Okulu Komutanbgrndan: 
Hava Okullar1 talimahnm 86. maddesinde yazth ~artlar1 haiz lstekliler 

Dilek kagtc!.t ve vesikalarile temmuz baslangtctndan agustos sonuna 
kadar okula bas vururlar. Okulun bulundugu yerin dt$mda bulunanlar dilek 
kagtdlarile vesikalarmt posta ile okula gonderirler, ve alacaklan kar&tltga 
gore hareket ederler. 
Mad de 86 - Hava Okulu gedikli klsmma girme ~artlart ~unlard1r : 

A • Tiirk olacak. 
B , Ortamekteb • lise sekizinci smrf • tahsilini bitirmi~ en az 
17 ve en ~ok 20 ya:;mda olmak, bekar bulunmak 
C , Sthhi vaziyeti ue;uculukta ve u~us i~lerinde kullamlmaga 
elverisli olduguna dalr miitehasstslarJ tamam olan bir bastane
den sthhat heyeti raporu almak. Boy 1,65 ten asai!t olmiYacakttr. 

DI$ar1d.a bulunanlar : 
Bulunduklan yerin Askerlik $Ubesi!;te miiracaatle muayeneye gonderi

!irler. Tam te~kilatlt sthhi heyet bulunan yerde o yerin en biiyiik kuman
danma tniiracaatle muayeneye gonderilirler. 

:0 > Ahlakt saglam olduguna ve hi<; bir surette su<;lu ve mahkilm 
olmarugma clair bulundugu yerin Emniyet Miidiirliigiinden veya 
Polis amirliginden tasdikli vesika gostermek. 
E , Okula almacak okuyucular, gedikli erba~lar hakklndaki 
2505 sayii1 kanun mucibince muamele goreceklerini mektebi 

bitirdi.jderind.e 12 y1l miiddetle Hava Gedikli erbas olarak va
zife goreceklerini taahhiid etmek 

F • Okulca yaptlacak se<;me imti.handa kazanmak. 
H , !stekli adedi <;ok veya imtihanmt kazananlar almacak mik
tardan fazla olursa bunlarm i<;inden riyaziye bill(ileri daha iyi 
ve yabanc1 dil bilenler yenlenir. Hava okullart okuyucu1an as. 
keri liseler okuyuculart gibi yedirilir ve giydirilirJ. Kitab ve 
diger ders ir;in 1az1m olanlar paras1z verilir. 
V > Hava okullarma kabul edW.enler!l.en birinci smtfl muvaffa. 
kiyetle bitirenler arasmdan, kabiliyetlerine gore, u<;ucu, maki
mst, telsiz, fotograf~t, ah$ ve bombardimanciltga ayrihrlar. 

• 

KALORiFER VE SICAK SU TESiSATI 

Zonguldak Eregli Komurleri 
i~LETMESi GENEL DiREKTORLUGUNDEN: 

i§letmemiz tarafmdan Zonguldakta Karadon, Asma ve <;aydamart mev
kilerinde in~a edilmekte bulunan i~c;i yatakhane, yemekhane ve ytkanma 
yerlerinin kalorifer ve steak su tesisah i<;in yaptlan teklifler ha&li laytkm
da goriilmediginden isin ihalesi 21/6/939 tarihjne talik edilmi§tir. 
1 - Tesisatm muhammen bedeli: 97,045.50 .lirad1~. 
2 - Fenni ve idari ~artnamelerle mukavele projesi, fiat cetveli. proje 

ve resimler 10 lira mukabilinde i$letmemizden almabilir. 
3 - Tekliflerin 21/6/939 ~ar$amba giinii saat 15 e kadar Zonguldakta 

i§letmemiz Gene! Direktorliigiine tevdi edilmi§ bulunmas1 me~ruttur. 

Ordu Halkevinin 2 nci 

Y aptrrdacak insaatr , 

Ordu C. H. P. Ba~kanbgmdan : 
1 - 25000 lira kesif bedelli Ordu Halkevinin ikinci kiSirn in§aatt vahidi fiat 

esas iizerinden eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - !hale 29/6/939 per:;embe giinii saat 15 te Part! kuragmda ilyonkurulca 

yaptlacakttr. 
3 - Eksiltme kapalt zarf usulile yapilacakttr. 
4 - Bu i~e aid evrak1 ke~fiye ve projeler Parti kaleminde goriilebilir. 
5 - Eksiltmiye l(irebilmek ic;in isteklilerin 1875 liraltk muvakkat teminat 

vermeleri ve ihale giini.inden nihayet seki~ giin evveline kadar Vila
yet makamma miiracaatle alacaklan ehliyet vesikasile 939 yilma aid 
Ticaret Odast vesikasmt ibraz etmeleri liizJmrur. 

6 - Teklif mektublarmm ikinci. maddede yazilt saatten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Ilyonkurul Ba~kanhgma verilmesi Jazimdtr. 
Posta ile l(onderilecek mektubhmn nihayet saat 15 e kadar gelrni§ 
olmalan aksi takdird.e postada olan gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

L.A.R • E • s 
HUkOmetln l•tlraklle l•letllen Romen hava postalar1 

EMNiYET SUR' AT iSTiRAHAT 
Diinyanm en Modern, Ticari tayyarelerile 

iSTANBUL- BUKRE~ Hava Postasr Seferleri 
istanbuldan : Pazartesi, (:ar~amba ve Cuma giinleri saat 8,15 te 

hareketle: Saat 10,30 da Biikre~e muvasalilt. 
Ayni mahallere ayni giin muvasalat eden Budape§te, Viyana, Berlin, 
Belgrad, Zagreb, Venedik, Milano, Turin, Amisterdam, Var~ova ve Parise 
hareket eden tayyarelerle hemen aktarma yapiitr. Biletler, Vagonli, Natta, 
!tt• ve Galatada Tahir hanmda Servis Maritim Romen acentaltg1 biiro
sunda sattltr. 

T elefon Miidiirliigiinden : 
1600 kilo kalafat ipi a<;tk eksiltme ile almacakttr. Muhammen bedel 

( 672) muvakkat teminat (51 ) lira olup eksiltmesi 23/6/939 cuma giinii 
saat 15 te Miidiirliik binasmda yaptlacakttr. !stekli!erin muvakkat teminat, 
ve kanun! vesikalarile o giin ve o saatte Komisyonda bulunmalan. 

~artname i!e niimunesi hergi.in Levazun Amirligimizde l!oriilebilir. 14048) 

Mugla 

Hidro 
Belediye 

Elektrik Tesisab 
Reisliginden : 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan i~ : Kanat, ceon 10~1e u""'""' 
santral binaSI ve 300 KVA tiirboalternator, on yedi bu<;uk kilometrelik yiik
sek voltlu bavai hat transformator binalan ve tesisati ve teferriiatmdan 
!baret hidro elektrik tesisatJ.dtr. Sehir tevzi $ebekesi haricdir. 

2 - ts:n muhammen bed.eli 64955,85 liradtr. 
3 - istekliler bu !~e aid evrakt ii<; lira 25 kuru~ mukabilinde Mugla 

Belediyesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 19 haziran 939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 

da Mugla Belediye dairesinde Belediye Enciimenince yapiiacaktrr. 
5 - Eksiltmiye l(irebilmek i~in lsteklilerin : 
A - 2490 say1lt kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uyi(UII 4497 lira 80 

kutU$luk muvkakat teminat. 
B - kanunun tayin ettigi vesikalarla asl(arl 65000 lirallk elektrik lsi 

yaptJgma dair Naf1a Vekaletinden miiteahhidlik vesikas1 gostermeleri la
zrmc!.tr. 

6 - Teklif mektublart ihale giinii saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
Belediye Reisligine verliecektir. Posta ile l(onderilecek mektublarm teah. 
hurla gelmesi nazari itibara almmwacakttr. ( 3175) 

inhisarlar Urn urn Miidiir liigiinden : I 
I - Osram, Tungsram, Pilips ve Lilma markalarmdan olmak iizere 

mevcud listesi mucibince muhtelif vatltk ( 7590 ) aded ampul yeniden pa
zarltkla satm almacakttr. 

II - Muhammen bedeli 1400, muvakkat teminatl 105 liradtr. 
III - Pazarhk 14/VI/989 ~ar~ambe. giinii saat 15 te Kabatasta Levazrm 

ve Mubayaat ~ubesind.eki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 
IV - Listeler hergiin sozfr ge~ell ~ubeden parasJZ almabilir. 
V - isteklilerin pazarltk i~i.n tayin edilen giinde % 7,5 l(iivenme pa. 

ralarile mezkur Komisyona gelmeleri. ( 3790 ) -Muh. Bedeli % 15 teminat 
Lira K. Lira K. 

Eksiltme 
:;lekli Saati 

Cinsi Miktan 

$evrole marka 
otomobil 1 aded 600,- · 90,- Pazarltk 14 

Tiitiin tozu 150 ton 847,50 127,12 A~lk Eksiltme 15 
I - 934 modeli 1 aded Sevrole marka otomobille, haziran 939 tarihinden 

ikincit.e§rin 939 tarihine kadar Cibali fabrikasmd.a birikecegi tahmin 
olunan 150 ton tiitiln tozu hizalarmda gosterilen usullerle satiiacakttr. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hiza
Jarmda giisterilmi&tir. 

III - ArttJrma 9/VI/939 c1,1ma giinii Kabataita Levazrm ve Mubayaat 
· §Ubesindeki Altm Satl~t Komisyonunda yaptl.acakttr. 

IV - ~artnameler hergiin siizii gee;en ~ube~en altnab~lecegi .. gi.bi ~~Jlar da 
hergiin Cibali fabarikasmda ve Nakhyat $Ubesmd~ l(orulebtl~~-

V - 1steklilerin arttrrma i~in tayin edilen giin ve saatte % 15 guvenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 gee;en Komisyona gelmeleri. ( 3588 ) -I - Sartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolast kapah zarf usu-

!ile eksiltmive konmu&tur. . . 
II - Beber yiiz kilosunun muhammen bedeli sif 17,64 ltra hesabt!e 

5644,80, muvakkat teminatt 423,36 liradtr. . 
III - Eksiltme 15/VI/939 persembe giinii saat 15 te Kabatasta Levazrm 

ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakttr. . . 
IV - Sartnameler hergiin sozii gee;en subeden JJarast~. almabtltr. 
V - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 guve.nme parast 

makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapal1 ~arflarm ihale 
saatinden bir saat evveline kadar yukartda adl gec;en Komtsyon Ba~kan
hgma makbuz mukabilinde verilmesi J§.zimdtr. ( 3619) -I - Sartnamesi mucibince 75,000 aded yiiz kiloluk iiziim <;uvalt kapah 

~arf usulile eksiltmeye konmu~tur. 
II - Muhammen bedeli 31500, muvakkat teminat parast (2362,50) liradtr. 

III - Eksiltme 19/6/939 pazartesi giinii saat 12,30 da Kabata~ta Levazrm 
ve Mubayaat $Ubesindeki Ahm k01:nisyonu:'da yapilacaktJr. 

IV - Sartname1er her giin Levaztm ~ubes1 veznestle izmir ve Ankara ba§
miidiirliiklerinden (175) kuru~ mukabilinde almabilir. 

V - Miinakasaya gireceklerin miihiirlii teklif mektublanm 'i'o 7,5 giiven
me paras; makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalt zarflanm ihale saatinden bir saat evveljne kad.ar mezkilr ko
misyon ba§kanltgma makbuz mukabilinde vermeleri lil.ztmdir, (3838) 

Cinsi Miktan 

Siipiirge 3000 aded 

-Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
600,-

%7,5 
teminatt 
Lira K. 
45,-

Eksiltmenin 
Sekli Saati 

A. Eksiltme 10 
Muhtelif eb'adda 
yuvarlak ba~lt ci-
vata 9600 • 416,- 31,20 • • 11 

I - Niimune ve ~artnameleri mucibince yukanda cins ve miktan yaziii 
iki kalem malzeme ac;tk eksiltme usulile satm almacakttr. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlart, eksiltme saatleri hi
zalarmda yaziitd!r. 

III - Eksiltme 23/VI/939 cuma giinii Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat 
§ubesindcki Altm Komisyonund.a yaptlacakttr. 

IV - Siipiirge niimunesi hergiin sozii gee;en ~ubede goriilebilecegi gibi 
§artnameleri de parastz almabilir. 

V - !stekli!erin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 gii-
venme paralarile mezkilr Komisyona gelm~leri. ( 4015 ) 

istanbul Daimi E nciimeninden : 
Bedeli muhammeni 5926 lira olan Taksim bah<;esinin sahne, Amerikan 

ban salon bar ktsmile halalar, mutfak ve ah~ab <;ardak ktstmlarmm en
kazi' kapa!t' zarf usulile artbrm1ya konulmu~tur. Buna aid ~artname her giin 
Zabtt ve Muamelat Miidiirliigii kalemine miiracaatle l(oriilebilir. Ihale 23/6/ 
939 giinii saat 15 te yaptlacakttr. Taliblerin 444 lira 60 kuru~luk terr~_inat 
makbuz veya mektubile bu babdaki teklifleri havi zarflan yevm1 mezkurda 
saat 14 e k~dar Daimi Enciimene teslim etmeleri liizuwu ilan olunur. (4006) 
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4 251 
hra 

"BRAUNi" 127 
Ne ucuz: Fakat ne 

blr hediye 

KUc;:Uk, bUyUk, herkesin- makinesi 

Daima net ve parlak 

resim c;:eker, kullan1~1 

kolay bir makine 

4)(& 5 am, 

soyle 
l<rnel< o 

reslrnler ~e 

1<oleY l<i 1 
l<adar 

"KODAK VERiKROM" 28° Film ile 

8 pozdan 8 gOzel resim 

Buti:m K 0 D A K sat1c11armdan araym1z 

ve ya r;;u adrese muracaat edlnlz 

KODAK $1rketl - Beyoilu, Istanbul 

Evinizde ne~'e ile vakit gec1rmek ... 
Evin.ze biitiin diinya haberlerini almak iaterseoiz ? 

Radyolannl tercih ediniz. 
Sah§ yeri : Beyoglu lstiklal Caddesi No. 34 

A R 3 i M i D i s M uessesesi T. A. S. 
Biitiin Ada ~amlaruun ve li.vanta ~i~eklerinin 

a1hhi kokulanm terkibinde aaklayan 

VENUS CAM Kolonyast 
cigerleri zay1f ve sinirleri bozuk olanlar1n kalbine 
ferahhk verlr ve goniUnU a~ar. VENUS ~AM 

KOLONYASI'nin formUIU bir &1rd1r. 
Taklldleri onuu yerini tutamaz. 

Umund deposu: Nureddin Evliyazado, Alat, Ecza ve Itriyat dcposu. istanbul 

SA YIN BAY AN! 
Giizelliginizi korumak i~in gece yatarken kullan

d,gmiz yagh krem sizi ho§nut etmiyorsa: 
Mahzurlanndan §ikayet~i iseniz; 

iNNOXA SUTU tatbik ediniz. 
Parisin en kibar mahfilleri ve yOks~k tabakaya mensub milyoularca kadm 

innoxa sUtU kullnnmnktadJr. 

INNOXA sUtli, ~illeri, buru~ukluklan 1zale ederek cildinizi makyajm 
biitun maznrratlarmdan korur. 

JNNOXA Siitii Pariste Doktor DE BAT Liboh:t~:~~~::.!Dda 
TUrklyenln bUtUn ParfUmor ve bUyUk eczanelerinde sat1hr. 

Ur. thsan !Sami 

uksiiruk ~urubu 
OksOrOk ve oefes darh~. boil· 
maca ve ktzamtk oksilriiklerl l~ln 
oek tesirll tfacdu. . 

Herkes kullnnahilir. 

Mila.; icra mcmurlugundan: 
Marku Arman vekili Server Ozerde

me masrafstz ipotckli 1500 lira vermege 
borclu Milastan olii l;)omoi! Ben~unsan 
veresesinden karde~leri izak, Rabamim, 
<;clebi, ve F1rtmanm ikametgahlarmm 
mc~hul bulundugu milba~irin me~ruha
tmdan anla~Jimakla tebligahn gazete tie 
yap1lmasma karar verilmi~tir. Borclu • 
!arm bir iti.razlan varsa ilan tarihinden 
itibarcn bir ay i~inde ist 'da ile veya ~i
fahen memuriyetimize bildirmeleri ve 
itirazlar! yoksa iki ay i~inde borcu ode
meleri vc aksi takdirde rehnin paraya 
~cvrilece!li teblig olunur. (18665) 

(:ocuk hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim • Talimhane Palas No. 4 
Pa1ardan roaada her giln saat 15 

.. ____ ten aonra ----• 

Sara~ el i~i ve 
diker erkek 

makine kalfasile makine 
ve kadm terzi aramyor 

ile 

1 - Tophanede 2 No.h dikim evi i~in sara~ el i~i ve makine kalfast 
ve aynca makine ile elbise diker erkck VQ kadm tcrzi ahnacaktrr. 

2 - Ya~ ve askerlik nazar~ dikkatc ahnm1yacakhr. 
3 - Ucret haftahk vcrilmek iizere taliblerin hilsnilhal ve tifo 8$1 ka-

g":!.larile birlikte hemen Dikimevi Mildilrliigilne milracaatleri. ( 4009 ) 

~erik aramyor 

Krom madeni i$1etilmesi 
Miiteaddid maden miihendisleri tarafmdan yap1lan tetkik ve ara$

brmalar iizerine ~ok iyi neticeleri elde edilmi~ olan yiiksck evsafl haiz 
ve i~letmeye ~ok miisaid ve karh bulunan ve sahibinin idare i~lerine. ye
ti$ememesi dolaytsile tesriki mcsai i~in bir vcya iki scrik aramvor. i~hr.ak 
etmek istiyenlerin ve daha fazla izahat 'llrzu edenlerin sarih adreslenle 
koyacaklan azam! sermaye miktannm vaz1 ile Istanbul 234 numarah Pos-

. ta kutumna yazmalan. •••••••••••• 

Karacabey Panay1r1 
Karacabey Belediyesinden : 

Karacabeyin her cins hayvanat vc esyayi ticariye pana.ytr,mm 15 ha;iran 
939 pe,scmbe giiniinden itibaren dort giln devam etmck uzere a~t!acngt vc 
halkm her t,iirlii esbab1 istirahati temin edilecegi iliin olunur. ( 3997) 

YENi BiR TEN 
GUZElliGiNE 

do~ru at1lacak 

!ADIM 

Burutuklar ~-., 
iule e-iilebilfr. 
jViyaoa Onivenituinden bir ProfetOr
Biocel -Tahir attilderi Gen~litin ca· 
tip bir unwrunu h~fetmi1lir. Bu 
cevber h11ihu1rda pen be red:teki To· 
kaloa Kremi terlcibiude mueuttur. 
Cildin bu yeahe ua.uruau ak .. mJ.,, 

yatmaadu enel tatbik adini1 
lfa uyurha, o ; clldioiai 

buler .-. p1u;!qtirir 

ze, oermin ve 
k..difa Jibi yumt;.tak ve tiyab oolrta• 
lard .. kurtarmak i~ia her Nbah be· 

yu Reakdaki Tokaloa 
KreraJal 1iiriiaii1. 

Semerui --.. .... r_,o:;:::~ 
r•J•t emia n 
memauniyet bahJ(fn·. 
40 )'lflar10da gOriioebilirler. Y-.aa 
ideriDi gidirerek bir Gent; lnum r'i· 
ael cildini Hearne edu. Cildia uawru 
olu Toka1oa luemiaio aemere• .,.. .. 
yaa1 bayrettir. Memouo kalmayaolar 
paratiQI pri aJabilirJer. 

- v 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En ho~ ve tabi! meyva usarele -
rinden yaptlmJ~tir. 

Amerika ve Avrupa fen a1emi -
nin terkiblerine uygun tesisatla 
haztrlanu. Mide, barsak, karaci -
ger ve safra yollanm temizler, 
muannid ink1bazlan ve agtz ko
kusunu giderir. Hazmi teshil 
eder, nefaset ve fevkaliidelij!i ile 
en mii~kiilpcscndlerm bile sene -
lerdenberi mazhan takdiri olmu~ 

en h~ meyva tuzudur. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANES1 
BEYOGLU • iSTANBUL 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

F abrikalan T.A. ~1rketinden : 

Yenl tesisatla faaliyete g~en A
dana fabrikamtzm silindirli 75 ve 
90 santim B. (Tip 2 ~~f~i) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip
likleri imaliib piyasaya arzedil • 
m~tir. Sipari~ler bir hafta i~mde 
gonderilir. 
Sipar~ i<;in Adana fabrikam1za 

veya Ankara Atatilrk billvan And 
aparttman No. 4 datreye milracaat 
edi!mesi. 

Telgraf adres!: • Ankara. 

SahflJ w Baf171u/tan1rt: Yunu• Nadi 

Umuml nev111cm 144r• e4en Yazt Irion 

Mll<Wrll: Hikmet Munil Ulgen 

- .. 

Deutsche Lufthansa 
Junkers Ju 52 tlplnden 3 motorlu bUyUk tayyare lie 

Pazar gUnleri mustesna olmak Uzere seyrusefer tarifesi: 
lstanbuldrn hareket 7,55 
Sofyaya muvasalat 10,45 
Belgrada , 1 1,40 
Budape,teye , 13,35 
Ylyanaya , 14,45 
Berllne , 17,10 

Oldlf • DUnu, bllet Ucretl aynl zamanda tedlye edllecek 
olursa, dlinu, blletl Ucretlnden 

Yiizde 20 tenzilat yap1hr. 
Bu hava batbmn, Amoterdam, Alina, Briiksel, Biikref, Kopenbag, 
Londra, Milano, MalmiS, Paris, Roma, Venedik, Ziirih gibi biiyilk Av
rupa tehirleri ile de irtibah olup ayni giinde bu tehirlere var1hr. 

lzahat ve maiOmat almak Uzere ve kay1d muamelesl l~ln, 
tayyare blletl umuml sahl!' acentas1 

"Bans Walter Feustel, 
Istanbul • Galata R1ht1m caddesl No. 45 adreslne mUracaat 

olunmahdtr. (Telefon: 4fl78, Telgraf: Hansaflug) 

Trabzon Belediye Enciimeninden: 

• 

1 - Trabzon Beledlye mezbahasmm mevcud blnas1 dahilinde, giillll'iik 
resmi harlc olmak ilzere 18,000 lira muhammen bedelli et ve muhtelif 
mevaddt gtdaiye i~ln soguk hava mahzenleri tesisatl ile buz lstihsaline 
mahsus tesisat yaptm1acaktlr. 

2 - Bu i~e aid olmak iizere, tanzim olunan mukavelename projesi, ek· 
ailtme sartnam&oSi. fcnnl ij&rtname ve avan proje, paraslZ olarak Belediye 
Fen bier! MO.d!irlilgiinden almabilir. 

3 - hbu teslsat on yedi g\ln miiddetle ve kapah zarf usulil" eksiltmiye 
konulmu~ olup, eksi!trne 9 hazlran 1939 cuma giinil saat 14 de Belediye 
Encilmenindp !era olunacakttr. 

4 - Muvakkat temlnat 1350 liradU'. 
5 - tbrazt !cab eden vesaik eksiltme §artnamesinde giisterilmistir. 
6 - Teklif mektublan 9/6/1939 cuma giinil saat 13 e kadar Eksiltme 

Komisyonu :!ttyasetine tevdi edilmi~ olacaktll'. ( 3791) 

" P e r m u t i t ,, 
Tatla Su Clhazlara 

PE:AMUTIT tau• •u c•hezl•n ev•n1z1n lr"lt•v•c:• lc:ln 1az1m" 
gelen m•klar auvu a•z• 001 Ool 1em1n eder 
Her a•len•n kotavl•kla tamln~edel>•leceQI Amerlkan 
tenn•n•n haokea• bu'Venl lh11ra. memleketlmizln her 
taral1ndakl k•reell •utann• 1eme. Vlkanma ve v•kama 

. l"luau•una etveri•U blr hate kovmakla en ouvUk havatJ 
lhttvaetannoan b•r•nl auretl ~'!nvede r.eletll\latlr. 

TEKNOIFOINJ 
Clalata·H•aeren Caddeal No. •• 

l, ........ is.ta•n•b•u•I .. B•e•led .. iy•e•s•i .. il•a•n•I•an ........ l 
. Otobiis imtiyazmm lnsa bir zaman zarfmda Beled,iyece dogrudan dogruya 
tcrasma kadar devam etmek iizere a~tlmaSt kararlashrt!arak evvelce ilan 
edilen Eminonii - Cihangir otobiis hath goriilen liizum iizerine Edirnekaptdan 
ba~lamak ve mevcud otobiis giizergahuu takib ederek Taksim, Straserviler 
tarikile Cihangire gitmek ve avdette Cihangir, Taksim, Ayazpa~a, Topkapt, 
Necatibey caddesi, Karakiiy, Eminonil ve Ed.irnekaptya gelmek suretile tesis 
edileceginden ruhsatla i~Jemek iizere • 15 • aded otol'lilse ihtiyac varchr. 

Burada otobiis i$1etmek istiyen ve herhangi bir hatta ~a~ma ruhsati bu· 
lunmtyan otobiis sahibleri haziranm 10 uncu giinilne musadif cumartesi giiml 
~amma kadar tasarruf vesikalan bagh oldugu halde bir istida ile Belediye 
Reisligine miiracaat etsinler. ( 3974 ) 

MEMUR ALINACAK 
Turkiye Demir ve Celik 
Fabrikalart MUessesesi MUdUriUgUnden: 

Karabilk Demir ve <;e!ik fabrikalarmda fstihdam edilmek iizere tiirk
~eden ing;Jizceye ve lngilizceden tilrk~eye tercilme yapabilecek kudrette 
imtihanla memur ahnacaktu. 

Se~me imtlharu 12 haziran 939 pazartesi giinii saat 10 da Ankarada 
Siimer Bank Umuml Miidilrliigundc ve lstanbuld.a Siimer Bank ls. 
tanbul ~ubesinde yapt!acaktrr. 

tmtihana girebilmek l~in fsteklilerin hirer dilekce lie Silmer Bank 
Umumf Miidiirlilgune veya lstanbul Subesi Mildiirliigiine miiracaatle 
alacaklan matbu is talimatnamesinl kendi el yaztlarile cevablandtrmalan 
ve icab eden vesaikin astl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10/6/ 
939 tarihine kadar Umumi Mildilrliik veya lstanbul Subesi Mildiirliigiine 
tevdi etmeleri l~tmdlr. 

Lis~ veya muad.ili mekteb mezunlarlle askerllk !idevlnl lkmal eden
ler, bilro t~lerlne va!uf bulunanlar ve daktilo bllenler tercih edilecektir 

Veri!ecek iicret imtihan neticesinde almacak neticeye gore tayin 
edilecektir. 

Ankara Cezaevi Direktorliigiinden: 
1 - Ankara Cezaevinin haziran 939 iptidasmdan mayts 940 sonuna 

kadar bir senelik ihtiyact olan beheri ( 960 ) gram itibarile ~artnamesinde 
yazth ~artlar dahilinde birinci nevi ekmek 21 gii.n milddetle ve kapah zarf 
usulile milnakasava ~Ikart!mtsbr. 

2 - ihale 21 haziran 939 tarihlne rashyan ~arsamba giinii saat 15 te 
Ankarada Cumhuriyet Miiddeiumumili.i(inde top!anan Komisyonda yapt
lacakttr. 

3 - istekliler muhammen bedelin % 7,5 u clan 2424 lira 33 kuru~luk 
muvakkat teminat verecektir 

4 - Eksiltmeden mOteveJild rilsum, tekalif ve damga resmi ilan iicret
Jeri vc indelhace ekmegin tahliJ ilcret masarifi ves;lir bilcilmle masarif 
miileahhide aiddir. 

5 - Teklif mektublan 21 haziran 939 ~arsamba gii.nii saat 14 e kadar 
Sll'a No.h makbuz mukabilinde ikinci maddede yazth Komisyon Reislil!ine 
verilecektir. 

6 - Sartnamevi giirmek ve fazla izahat almak lstiyenler mesal saatl 
zarfmda Cebecide Cezaevi J:¥rektiirlilgilne miiracaatleri ilan olunur. 

cU61• (3~7) 
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Var1m Litrelik .· Sisesi 

100 kur 
Saticiiara 0 /o 10 Tenzilat Yapiiir. 

inhisarJar satl$ kamy9nlar1nd~n, 

Satl$ Magaza ve Depolar1ndan 

·steyiniz. • 

• 


