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• 
- giliz a~ mast 

itilaf diin Ankarada Biiyiik Millet Meclisinde Doktor Refik 
ve Londrada Avam Kamaras1nda <;emberlayn taraf1ndan ilan 

Saydam 
olundu 

Dr. Refik Saydam, Meclis kiirsiisiinde 

Mu,terek beyanname 
«Tiirkiye hiikumeti ve Biiyiik Britanya hiikumeti 

bir tecaviiz hareketinin Akdeniz mmtakasmda bir 

harbe saik olmas1 halinde bilfiil i~birligi yapmaga 

ve yediiktidarmda bulunan biitiin yard1m 

ve muzahereti birbirlerine gostermege haz1r 

bulunduklarmJ beyan ederler» 
ingiliz Ba~vekili M. (:emberlayn 

Ba$vekilimizin meclisteki miihim sOzleri 
"Hukumetiniz milleti harb. badiresinden uzak 
bulundurmanm en muessir caresini -harbi ooze· 
alarak -sulh gayesinde te~riki mesaide bulmu~tur, 

"Hie bir hegemonya hevesine · imkan b1rakm1yan bir 
Akdeniz nizam1 bi~im daima goz onunde tuttugumuz 

bir milli emniyet . meselesidir n 
• 

Tiirk - lngiliz 
Anla§masz 
f"R iin, Ba1vekil Refik Saydamm 
1.!::=9 Meclist~. verdi~i beyana~mdan 

iigrend•g•m•z Tiirk • lngJ!Jz an
Ia1maSJm, son haltalann en miihim siyasi 
hadisesi olarak telakki etmek:e hata i,!e
rn•l olmayJz. 

Bu anla1ma ile Tiirkiye Cumhuriyeti, 
~imdiye kadar takib etmege ~ah1hii1 kat'i 
bitarafhk politikaSJnl hnakm11 ve demok
ra•iler ceph<"ine iltihak etmi1 bulunuyor. 
On be1 senelik gene devletimizin d11 si
yasetinde miihim bir doniim noktas1 te~ 
kil eden deiii1ikliiiin sebebleri nelerdir ~ 
Bunlan saym BaFekilin diinkii •G•k ve 
samimi beyanahm okuduktan sonra, zih
ninizde hi~hir sorgu Gizgisi kalmamak 
§artile iii!;renmi1 hulunacaksm•z. 

Kuruldugu giindenberi kendi emniye
tinden sonra diinya emniyeti ugrunda <;a
hlfTJaYI hedef tutan Tiirkiye Cumhuriyeti, 
iki diktatorliik tarafmdan son aylar zar
fmda Balkan kom!ulanmlza yap,lan mu
ameleler iizerine, hakh olarak, diinya 
emniyetile beraber kendi emniyetini de 
tehlikede gormii1 ve icah eden tedbirleri 
almak hususunda daha fazla gecilr.meyi 
muvaf1k bulmam•!tlr. 

NADIR NADI 
(Ark<%31 Sa. 9 siitun 3 del 

Ankara 12 (a.a.) - Biiyiik Millet 
Mecli!inin bugiin Abdiilhalilc Rendamn 
ba~kanhgmda yaphSJ ikinci celsede Ba1· 
vekil doktor Refik Saydam alk•1lar ara
smda kiirsiiye gelerek a§<lgJdaki beyanat
ta bulunmujtur: 
«- M uhterem arkada,lanm, 
Avrupadaki siyasi ve aokeri vakayiin, 

son zamanlarda, ne yolda ve ne siir' a tie 
inki1af etmi1 oldugu malumunuzdur. 

Diinya sulhunun biiyiik ve kanh va
kayi ile haleldar olmamaSJ, idare mes'uli
yetini ellerinde tutan devlet adamlan i.;in 
en miihim ve en d{kkate deger mevzuu 
te1kil ediyor. 

Memleketimizi, yanmn tehlikeli hadi
sabndan miimkiin mertebe uzak bulun • 
durmak ve Avrupada ve biitiin diinyada 
ba,gosteren ihtilaflar oniinde sulhperver 
siyasetimizin samimi bir tezahiirii alan bi
tarafhih muhafaza etmek Cumhuriyet 
hiikumeti i~in esas siyaseti te!kil etmekte 
bulunuyordu. F akat hadisat1n Balkan 
yanmadasma intikal etmesi ve Akdeniz 
emniyetinin milli hayat:m1zda kendisini 
yeniden hissettirmesi anmdan itibaren hii
kumetiniz, kendisini ciddi bir milli emni· 
yet meselesi karjJSmda bulmu1 ve bu em
niyeti tehlikeli tesadiiflere maruz bJrak
makSJzm lakayd ve bitaraf bir vaziyette 
bulunmanm miimkiin olamJyacagJ kana
atine varml!hr. (bravo sesleri) 

Akdeniz emniyeti 
Malumunuzdur k.i Akdenizde biitiin 
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Havai segriisefer 
Hiikumet, topraklarimiZ iistiinde u~n yerli 
ve yabanc1 tayyarelerin tabi olacag1 hiikiimleri 

tespit eden bir layihay1 Meclise verdi 

Hava meydanlarunudan birinin umurni manzaras1 
(Y az111 9 uncu 1aylada) 

Fethi Okyar 

alakadar devletlerin birbirine kar11 emni-~ 
yet iGinde bulunarak vc bu denizi mii§te
rek bir vatan sayarak onun miisavi nimet
lerinden hepimizin miistefid olmaSJm da
imi olarak temenni etmi1izdir. HiGhir ala
kadar devleti hakk1 oldugu istifadeden 
mahrum etmiyen, fakat hiGbir hegemonya 
hevesine imkan hnakm1yan bir Akdeniz 
nizam1 bizim daima giizoniir.de tuttugu -
muz bir mill< emniyet meselesidir. (bravo 
sesleri ve a!k,,Iar) 

Bu 1artlar kinde, hiikumetiniz milleti 
harb badiresinden azami imkanlarla uzak 
bulundurmanm en miie.,ir Garesmi gene 
sulh i.;in birle1en memleketle:le harb1 go· 
ze alarak sulh gayesinde te1riki mesai et
mekte bulmu1tur. (bravo sesleri, alk1!lar) 

Bir Avrupa devleti alan Tiirkiyenin, 
Avrupadaki sulh te!ebbiislerinin ve harb 
tehlikelerinin milli hayahm1za tesirlerini 
ehemmiyetle hesah etmekten farig olm1· 
yacaih a,ikardn. Cumhuriyet hiikumeti, 
hiGhir memleket aleyhine miite ·ccih ol· 
m1yan, hi~bir memleketi ihata ve 1zrar 
maksadma matuf bulunmJyan, bilakis 
milletleri harbin feci ak1betmden masun 
bulundurmak maksadm1 giiden hir sulh, 
miidafaa ve emniyet beraberliginde ln
giltere ile yanyana yiiriimek ve yer almak 
kin bugiin millet vekillerinin miisaade ve 
tasvibini istemege gelmi1tir. (bravo sesle
ri ve alk1!lar) 

[Ark.u1 Sa. 1 sUtun 5 del 

General Kiizun Pzalp Saffet Arlkan 

Dunku hararetli celse 
---------------------------------------------Saffet 

Ozalp 
Ar1kan, F ethi Okyar ve General Kaz•m 

anlas-heyecanh sozlerle Tiirk - ingiliz , 
masmm hususiyetlerini tebariiz ettirdiler 

Ankara, 12 (a.a.) - Mecliste 
Ba§vekilin siirekli alkl§larla kar§Jianan 
beyanatmdan sonra Hariciye encii -
meni reisi Saffet Ankan (Erzincan), 
eski Londra el.;imiz F ethi Okyar (Bolu) 
ve General Kaz1m Ozalp soz alml!lar • 
chr. 

mege matuf bir siyasetin yani otedenberi 
takibini hiikumete bir direktif olarak tevdi 
buyurdugunuz ana siyasetin bir ifadesidir. 
Filhakika arkada§lar, biz kimsenin aley
hine ~ah§mlyoruz. Ve bizim bu iyi niye
timize bilmukabele herkes tarafmdan da 
hiirmet olunacagm1 umuyoruz. Binaena-

[Arkaat Sa. 7 •lltun l del 

9emberlayn'zn 
beganatz 

Londra, 12 (Hususi) - Tiirk - lngi
liz anla§maSJnm akdi haberi lngilterede u· 
mumi hir memnuniyet uyand•rml§hr. Ba!
vekil Cemberlayn, Avam Kamarasmm bu 
giinl<ii celsesinde Tiirkiye ile lngiltere a
rasmda bir anla1ma husule geldigini bildir
,;.,ii ve demi:tir k.i: 

«- Herhangi bir tecaviiz netic.,inde 
Akdenizde harb ~1khg1 takd1rde miiteka
bilen birbirine yardun etmek iizere Tiir
kiye ile lngil tere arasmda tam bir anla§· 
rna haSJ! olmu§tur. Bu hususta iki devlet 
arasmda tam noktainazar birligi miijahe
de edilmi§tir. lhtiyac hi,sedildigi zaman 
iki devlet derhal yekdigerine yardun ede-
cektir. · 

Mevzuubahs miitekabil yardun anlaj
masmm tatbikat:ma aid teferriiatm tespi
ti i~in iki devlet arasmda miizakereler ya
pllac>~ktn. 

ingiliz - Tiirk anla§roaSJ kimseye kar1i 
tevcih edilmi§ degildir. 

Muhalefet lideri Binhajl Atli bu an
la§ma neticesinde Tiirk ve !ngiliz erkan1 
harbiyeleri arasmda goriijmeler yap1hp 
yap•lmJyacagml sotdu. 

Ba,vekil <;:emberlayn kat'i anla~madan 
evvel bu gibi bir gorii1me yap1lacagml 

[Arkast Sa. g &iltun 6 dal 
Salle! Ankanrn sozleri 
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«- Muhterem arkadajlar, ,.,.., • , • b • k l e 
Saym Bajvekilimizin huzuru alinizde I. aym lS zn zr m a a e s l 

vuku bulan beyanatl ve karanmza arzetmi§ 
oldugu Tiirkiye - lngiltere miijterek be
yannamesi Cumhuriyet hiikumdinin ta bi
dayetindenberi takib etmi1 oldugu sulh 
politikasmm yeni ve muvaffak bir tezahii
riidiir. Hepimiz kanaat getirdik ki Tiirki
yenin sulh isteyenlerle te§riki mesai etmesi 
ve bu suretle Avrupa vaziyetine kar11 a
lan yakmdan alakas1 herjeyden evvel mil
letleri harb badiresinden kurtarmaga ve 
memleketimizin de emniyetini temin ct -

« Tiirkiye 
dostluklar 

prestij ve kuvvetini 
tesisinde kullanmakta 

komsularile • 
ve bunlar1 

tedafiii bir sistemde birle~tirmektedir» 

THE TIMES 
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Ktyamet Kopuyor! -
Arkada~IMIZ Hamdi Varoglu, Moris Dekob
ra'mn bu en cazib eserini nakle ba~hyor 
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Pek _yakmda 
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Taymis gazetesinin ba~bi,lt 

Diinkii pasta ile gelen 9 mayJS tarihli 
T aqmis gazetesinin «Rusya ve Balkan
Jar» serlevhaSJ altmdaki ba,makalesinde 
deniliyor ki: 

<<AGik<;a soylemek icab ederse denile
bi!ir ki halihamda emniyet en ziyade 
§arki A vrupada tehdid edilmi§ goriin • 

mektedir. Bunun iGin son zamanlann dip
loma•i faaliyetine de buraSJ sahne olmuj
tur. Binaenaleyh gerek lngiliz ger•k Rus 
miimessilleri bilhassa Balkanlarda ve 
Ankarada faa! bulunmaktad:rlar. Ciinkii 
Tiirkiye uzun zamandanb•ri Avrupanm 

(Arkan Sa. 9, 1iitun 5 te) 



CUMHURh'ET 

RtiZ ( ~ehir ve Memleket Haberlerl ) 
fabrikas1 ~ehir 

Tarihi roman: 21 

Kethiida kadmm 
meselesi 

c<Dur!>) emrine kulak I Ekmek 
Y azan: Kadircan Kafh vermiyen bahk~I kurmak 

yiiziinde atlablmi~ bir oliim Dinamitle bahk avlarken Fmncdar bu 
son izleri seziliyordu ! motorile beraber tutuldu 

i~in ba~a
rdacagma ned~nse 

inanmivorlar! 

Meclisinin 
diin yapbg1 i~tima 

Orner Seyfeddinin kabri 
asri mezaduia ahmyor 
;iehir Meclisi, dUn N ecib Serdenge~ti

nin ba,kanhgmda toplanml§!Ir. Kadtkii
yiinde Mahmudbaba mezarhgmda gomii
lii mil;i hikayecimiz Orner Seyfeddinin 
hbrinin asri mezarhkta aynlacak mecca
ni yere nakli hakkmdaki teklif kabul edil
mijtir. T aksi talimatnamesinin taksi boya
lanna talluk eden maddelerinin tadili hak
kmdaki teklif Miilkiye enciimenine gonde 
rilmi§, karnesiz otomobil!erden almacak 
cezamn 25 liradan be§ liraya indir!lmesi
nin uygun goriildiigune clair Kavanm en
ciimeninin mazbataSI okunarak kabul edil
mi§tir. Koy biit~elerine biitc;enin miisaade
si nispetinde tahsisat konulmaS! i~in maka
ma salahiyet verilmesi uygun goriildiigiine 
dair Biitc;e enciimeninin mazbataSI tasvib 
olunmu§tur. 

tOrkusunun 

Nobet yerindeki hadtmlar ~ogalmi§h
~ehzade Mahmudla Ahmed ve Musta
fanm dairelerine giden yollar da tutul
mu§tu. 

Haberlerin araSJ kesilmiyordu. 
- Sipahiler Kaymakam Saat~i Ha

san PaifOniD idamiDI istiyorlarmt§ l 
- !;)eyhiilislam Mehmed Efendi de 

azledilsin diyorlarml§ I 
- Dordiincii Vezir Tnnak~1 Hasan 

Pa§a ile KapiagaSI Gazanfer Aga, Kiz
laragaSI Osman Aga da su~lu biliniyor
mu§! 

Mahfiruz bunlan tam manasile kav
nyamtyordu. F akat burada en biiyiik ve
zirlerle en zavalh cariyelerin ayni deger
de oldugunu seziyordu. Jlu hal onun uy
salhk ve iirkekligini ar!Jnyordu. 0 elmas
lar ve ipekler ic;indeki Valide Sultanla 
Akpmarda gordiigii Kalenderoglu e§ki
yasl arasmda ruh itibarile bir fark gore
miyordu. Kalenderoglu bir kurd, Safiye 
Sultan ise bir y1lan gibi oldiiriiyordu. 

Ak§Om yakla~k~a saray oniindeki u
gultu ~ogahyordu; cariyelerin, haseki ve 
ka!falarm tsmarladiklan §eyleri almaya 
giden <<yakah baltactlar» ~ar§llar kapan
d!gi i~in elleri bo1 donmii1lerdi. 

Bir arahk koridorlarda bir tela§ oldu: 
- Hiinkar geliyor I 
Ded.iler. 
Mahfiruza onun otuz yedi ya§inda ol

ougunu soylemi§lerdi. Kendi kendine §U 
dar dehlizlere naSJl sigacagml, fU baSik 
kemerlerin albndan naSJ! ge~ecegini dii
§iindii. Ciinkii hayalinde bir dev adam o
larak ya§atlyordu. Kendisini de masal
larda devlere kurban edildiklerini d.inle
d:gi vazalh k•zlardan farkSiz buluyordu. 

Mahfiruz ne Hiinkan, ne de Valide 
Sultan dairesine girip ~1kanlan gorebildi. 

Heyecanlt, merakh ve korkulu daki
kalann silindiri onun kalbini eziyordu. 
Baz1 Valide Sultanlann, Padi1ahtan ge· 
be kalan cariyeleri gizlice bogdurdukla
nm i§itmi§ti. Acaba Safiye Sultan da 
boyle yap1yor muydu? Eger yap1yorsa 
acaba o da ayni fe!iikete mi l,lg"~acakr 
tJ? 

Bu jiipheler onun gozlerini ka~~rtJyor: 
du. lnce ve yurnu§ak boynuna yagh bir 
ipin dolandtgiDl duyar gibi oluyor; bir 
~ uvala tJkdd!gmi, had1mlardan birinin m
tmda ve karanhkta servi diblerinden ge· 
~ITilerek deniz kiYJSmdaki kulelerin birin
den derin sulara atildtgmi dii§iiniiyor; iir
periyordu. 

buki hiinkar mutfagmdan gelen bu §ercfli 
tepsinin oldugu gibi gonderilmesi en bii
yiik hakaretmi~l 

Mahfiruz ister istemez, hi~birinin tadt-
01 anlamadan, birbirinden aytramadan 
hirer iki1er lokma aldt. Halaytklara: 

- Siz bitirivorseniz !.. 
Der gibi boynunu biikerek baktt. Fa

kat dokunmaddar bile... Ahp gotii!dii
ler ... 

Acaba sipahi isyam ne oldu? Dagtld!
lar m1, yoksa devam ediyor mu? 

Devarn ediyorsa Hiinkann sinderi bo
zuk demekti ve kurtulu! iirnidi ~oktu. 

Ahm ve inci i§lemeli beyaz zifaf el
bisesini giyerek ba§ma duvak koydugu za
rnan bunlan kardan yapUtnl§ kadar so• guk buldu. 

N e zamandanberi i~ini kerniren mc
raktan kurtulmak istedi. Kethiida Kadt
mn hala}'lgtna sordu: 

- Sipahilerin isyam ne oldu acaba? 
Halay1k dudak biikerek: 

- Ne olacak; Kaymakam Hasan 
Pa1a Y edikuleye hapsedildi; ;ieyhiilis
Iam Mehmed Efendi azlolundu; onlar 
da dag!]d,Iar ... 

Dedi. Sonra biiyiik hir hikmet savu
rur gibi guru ria ilave etti: . 

- Uz1m gelirse kullann canlan da 
Padi1ah ugruna he! a! olsun I 

Mahfiruz sararmi§tJ. 

Odalardaki yiizlerce canye ve hala
}'lk gibi o da yats1 namazma durdu; 
miimkiin oldugu kadar uzatti. Ancak, 
Kethiida Kadm, ihtar mabiyetinde ola
rak oksiirdiigii zaman yerinden kalka
hildi. 

K1zlann anlatt!klanna gore sipahiler 
K.lzlaragaSJ Osman Aga ile KapicJlara
gaSJ Gazanfer Aganm, T1mak~1 Hasan 
Pa1amn, hatta Kethiida Kadmm idam
larml istemi§ler. Bunun ic;indir ki Ket
hiida Kadmm yiiziinde atlatllmi§ bir o
liim korkusunun son izleri seziliyordu. 

Mahfiruz, Valide Sultana gotiiriildii; 
Va\ide SUltan Bnu son defa ve biiyiik 
bir dikkatle gozden gec;irdi. Bir arahk 
genc kwn gozlerinin i~ine bakt1: 

- Ni~in sararml§SID? Giilmelisin; 
~iinkii bu saadet diinyada pek az kim
seye nasib olur. Boyle bir giinii ytllarca 
hasret c;ekerek bekliyenler var!.. 

Mahfiruz ba§ml igdi. 
Valide Sultan da biitiin miicevherleri

ni takmml§; inci ile i1lenmi§ olan enta
risini, siyah benekli beyaz kiirkiinii giy-

Onu hamhyanlar, sarayda tel.i§ ba§· 
laymc1ya kadar: 

- Ne mutluL Haseki olursan bizi mi§ti. 
hattrdan ~1karma !__ Ka1lanm ~at!J ve §ehadet parmagm1 

Diyorlardi. F akat 1imdi i~lerinden hi- gene kmn giizlerinin ortasma dogru sal-
ri 1oyle diyordu: hyarak sanki homurdand~: 

- Arslammizm sinirleri biisbiitiin bo- - Goreyim seni, bir ho§~a davrana-
zulacak I Korkanm ki bu gece kimseyi sm, aslammm derdine derman olasm l 
yanma alm1yacak ve emeklerimiz bo§a Ve il!L, 

gidecek! Sonra yiiriidii. K1zlaragast kap1da bek-
T osun Bey ona Miineccim Mehmed liyormu§, mt1 diimdiiz olacak kadar i

Efendinin neler soyledigini anlatmi§tl. gildi ve Mahfiruzun ardma ge~ti. 
Mahfiruz o kahinlige de bel baghyordu. lki tarall ye§il ~inilerle kaplanml§ o
Fakat talihinin iyi gitmesi Padi§ah ta- !an Valide Sultan koridorunu ge~tiler. 1ki 
rafmdan sevilmesi 1eklinde mi, yoksa ka- kap!dan sonra ye§il ~inilerle siislii ikinci 
bul edilmemesi 1eklinde mi olacaktl? Bun bir koridora geldiler. Burada kap1lan se
larm birincisine ugray1p da talihli say1l- defle i§lenmi§ dolabiar vard1. 
rnaktansa ikincisine ugramay1 daha ha- Mahfiruz uykuda gezenlerden farkSlz
ylrh buluyordu. Her§eye ragmen bunu d! ve ayakta riiya goriiyordu: Parlak 
iimid ediyor; kendi kendini oldiirmek, mermerden ~er~eveli sedef i§lemeli bir 
isyan etmek gibi dii§iinceleri kafasmdan kapidan sonra biiyUk bir sofaya varm•§· 
atJyordu. Iard1. Buras! dort ko§eliydi; dort duvan-

Dehlizlerde ve siislii bir zindandan nm iistiine muhte§em bir kubbe oturtul
farkSJz alan saray odalarmda kandiller, mu§tu. Duvarlar, kubbe ve kenarlan, 
mumlar yand1; dol gun ve titrek I§lklarda ba§tanba§a ~ini i§lemelerle, ~ini iiz?rine 
biisbiitiin heybetli ve korkunc goriinen zarif yazilarla siislenmi1ti. Biiyiik btr a
golgeler hem azaldi, hem de yava§ladL vize burayl daha giizelle§tiriyordu. Ayna-

- Hiinkar gidiyor l lar, i§lemeli ipekten sedirler, ince ve yu-
Dediler. mu§ak hahlar, ~ok giizel i1lenmi§ (e§me-
Valide Sultan dairesinin oniinde ve et- ler, dart direkli iistii tavanh bir taht, se-

rafmda kayna§an telii§ID son k!Simlan da def i§lemeli ve oymah kap1lar ... 
yok oldu ve ortaltk duruldu. Mahfiruz bunlan gormiiyordu. 

Ak§am, Mahfiruzun oniine kocaman Beyaz sakalh, uzunca boylu bir hoca 
bir giimii1 tepsi getirdiler; bunun i~inde Valide Sultanm elini optii; en one ge~
belki yirmi tane altm sahan vardi. Gene . 

1 II. 
kiZin halinde hit;bir degi§iklik o muyor Sedef, fildi,i ve baga ;1Iemeli kap1 a-
ve yanmdakiler buna §a§Iyorlardi. Y a!- 1 · · b k 0 -- .. 

~·ldi, Valide Su tan 1~en a 11. ~uncu 
mz sarayda kim bilir ka~ yiiz cariye ve Mehmed bir seccade iizerinde, gozleri 
kadm bu saadete eri§mek iizere hayatla- yan kapah, saga sola hafif hafif sallana
nnm ~ogunu bagi§Iamakta yan§ ederler- rak tespihini ~ekiyor; dudaklarmm ara
di. Halbuki Mahfiruz karmakan11k dii- smdan bir§eyler mmldamyordu. 

!ii~~f~Y~~t:~d:~ ~~~~mlemi§ti. Hepsi de birka~ daki~a durdular. Pa-

- Buyur giiliim! di,ah onlann farktnda bile degildi. 

Diyerek sahanlan a~maya ba1lad1. Valide Sultan hocaya bakti ve duaya 
Saraym mutfaklannda gece giindiiz ba&ladL 

bin iki yiiz ki~i ~ah§Iyor; her giin i~in be! Biraz sonra Valide Sultan Mahfiruzu 
bin ki1iye, bayramlarda on bin ki1iye ye- i~eri soktu; di§art ~1kti; kap1y1 en kii~iik 
mek hamhyordu. Bunlann bir kiSmi Pa- bir giiriiltii yapmakS!Zm kapadi. 
di1aha mahsustu ve Mahfiruzun sofraSI Gene k1zm dizleri trtriyor; ba§l zonk-
oradan gelrni§ti. !uyordu. Birka~ dakika i~in etrafmda ~i~ 

Y emekler mis gibi kokuyordu; ~or- bir§ey goremedi. Sanki kahn ve rengm1 
badan giilbe§eker ve paluzeye kadar her- kestiremedigi bir sis i~inde kalmi§, bunal-

<Arkan var) 
§ey hamd1. ml§II. 

F akat o hi~ bir§ey istemiyordu. Hal-
' 

Karadeniz Bogazt d1~mda lrva deresi 
agzma yakm bir mevkide bir bahk~I mo
torii miirettebatile Giimriik muhafaza te§
kilatl memurlan arasmda bir musademe 
olmu§tur. Aldtgtmlz malumata gore, ha
dise §Oyle cereyan etmi§tir: 

Karadeniz Bogaz1 di§mdra karakol ge
zen Giimriik muhafaza te§kila!J motorle
rinden biri, bir arahk lrva civarmda 
miithi§ bir infilak i§itmi§, infilaki biiyiik 
bi, su siitununun yiikselmesi takib etmi§tir. 
Hem'" o istikamete giden motor i~indeki 
memurlor, oraya vannca bir baiik~I mo
torile suun iizerinde olmii§ binlerce bahk 
gormii§lerdir. 

Bu vaziyet kar§lsmda dinamitle bahk 
avlandigi anla§Ilmi§, bu §ekilde karasula
nmlz dahilindey bahk avlanrnasi memnu ol 
dugu i~in bahk<;1 motoriine ( dur!) emri 
verilmi!tir. Bu emre, motorden at1lan bir 
mavzerle cevab verilmi§tir. K1sa bir mu
sademeden sonra muhafaza motorii, ihti
yath bir manevra ile, bahk~1 motoriine 
rampa etmi1 ve bir kazaya meydan veril
meden ale§ a~an baltk~I Rizeli Osman ya
kalanml§llr. Motorde daha bir kilo dina
mit bulunmujtur. 

MOTEFERRIK 

~ehid dii§en tayyarecileri
mizin isimleri 

Dost l:ramn diigiin merasimine i~tirak 
igin giden tayyare filomuzun avdetinde 
sise tutularak iki tayyarecimizin §ehid 
olduklan yazilmi§li. Bu tayyarecilerimi
zin gedikli tayyare ba§~aVU§U Fethi ile 
Sad1k olduklan anla§Ilml§!Ir. 

Doktorlar i'<in yaptlacak 
jiibile 

TUrk Hekimleri Dostluk ve Yard1m 
cemiyeti, yanm asrr tababet hayatlru 
doldurmu§ doktor!arJrnJzdan onu i~in 
bir jUbile tertib etmi§tir. Bu ak§am saat 
16 da Tokathyan salonunda yap1lacak 
toplanbya §ehrimizin biitiin tamnml§ 
doktorlan ailelerile birlikte davet edil -
mi§lerdir. 

lpekli kadm '<orablari 
iizerinde .tetkikler 

ipekli kadm ~orablannm standardizas
yonu igin Ticaret Odasmda yap1lmakta 
olan i~timalar nihayete ermi§lir. <;arab 
fabrikatorlan, ~arab sanayii erbab1 ve 
bu i>jte ihtisas1 bulunanlardan miirekkeb 
olarak te§ekkiil eden komisyon, §imdi 
elde mevcud bulunan ipekli kadm go -
rablarmm standard! hakkmdaki nizam
nameyi, miitehasslSln raporunu ve bu 
mevzu iizerinde yap1lrn1§ tetkiklerin ne
ticelerini gozden gec;irerek muvaffak o
!ab;lecek bir standardizasyonun nas1l 
kabil olacagma dair bir proje haz1rla -
mi§!Ir. Bu proje iktlsad Vekaletine gon
derilecektir. 

Hamid Saracoglu 
Devlet limanlan umum mUdiir mua -

vinligine tayin olunan Hamid Saracoglu 
diin ak§am tekrar Ankaraya gitrni§lir. 

Cenevreye giden heyet 
Cenevrede toplanacak beynelmilel af

yon ihzari konferans1na i§tirak etmek U
zere Afyonkarahisar meb'usu Hamza 
Osman Erkan, Ticaret Vekaletinden 
Serve! Berkin ve S~lmandan mUrek -
keb heyetimiz di.in ak§am Cenevreye 
miiteveccihen hareket etmi§tir. 

Deniz Ticaret mektebinin 
yeni miidiirii 

Muhabere ve MUnakale Vekaleti li 
rr onlar §Ubesi mUdi.irliigi.ine tayin olu -
nan Zekiden inhilal eden Yiiksek Deniz 
Ticaret mektebi mUdUrliigiine profesor
lerden maruf emekli denizcilerimizden 
!?evket tayin edilmi§l ;r, 

1, Bankasmm Londra ve ls
kenderiye §Ubeleri 

t§ Bankasmm Londra §Uhesinin tesi -
sinden sarf1 nazar edildigi haber aim -
tru§tlr. Londra §Ubesi mi.idUrlUgUne ta -
yin edilmi§ alan Cabir Selik Londradan 
§ehrimize donmi.i§ ve Ankaraya gitmi§
tir. 6grendigimize gore, bankanm ts -
kenderiye §Ubesi de kaldmlacaktLT. 
Hamburg §Ubcsi faal iyetine devam ede
cektir. 

DENIZ ISLER! 
Alman gemisi kurtar1hyor 

Kostenceden Almanyaya giderken 
inceburunda karaya oturan dokuz 
bin ton benzin hamuleli ve AI -
man bandJTah Mitilmir gemisi, kaplan 
tarafmdan kurtanlmak istenmi§se de bu 
mesai, semere vermemi§, kaplan dUn 
Gemi Kurtarma mi.iessesesine mi.iracaat 
ederek tahlisi talebinde bulunmu§tur. 
Gemi Kurtarma idaresi, kaza mahallin· 
de yard1ma amade bulundurulan Alem
dar kurtarma gemisini i§e ba§latmi§llr. 
Aynca Bi.iyiikderedeki Hora tahlisiye 
gemisi de vak'a mahalline gonderilmi§
tir, 

Belediyenin 1stanbulda bir ekmek fab
rikaSI yapmak Uzere faaliyete ge~mesi ve 
biitc;eye de bu i1in temini i~in tahsisat koy
maSI, 1stanbul fmnCI!an arasmda alaka ile 
kar§IIanmi§IIr. Fmnciiar, her nedense Be
lediyenin boyle bir i1 ba§arabilecegine pek 
de kani degillerdir. 

Diin bir muharririmiz, bu hususta F 1-
rmCI!ar Cemiyeti Reisi R1za ile 1stanbul
lulan da birinci derecede alakadar eden 
bu mesele iizerinde gorii§mii§tiir. Cemiyet 
Reisi demi§tir ki: 

«- Belediyenin ekmek fabrikaSI kur
mak niyetinde oldugunu biz de gazeteler
de goriiyoruz. Fa kat, Belediyeden res
men boyle bir §ey duymadiglmlz gibi biz
den bir§ey saran da olmadi. 

1stanbulun ekmegi meselesi iizerinde 
biiyiik bir hassasivet ve alaka gosteren 
biiyiik Milll $ef 1smet 1nonii, bizim de 
miitaleamiZI sormak lutfunda bulunrnu§· 
lard'- Biz de o zaman fikrimizi soyledik 
ve dedik ki: lstanbulda her§eyden evvel 
fmnlarm mikdan ~oktur. Ge~en sene 192 
fmn faaliyette idi. Bugiin ekmek ~1karan 
182 fmn vard1r. Fa kat bu da c;oktur. 130 
fnm, 1stanbulun bugiinkii ihtiyac1 i~in ka
fidir. 

!stanhulda ekmek istihlakini kar§lla -
mak iizere vaktile 7000 ~uval un ijlenir
ken bugiin i1lenen un mecmuu 3000 ~u
valdir. Yani istihlak yiizde 60 dii§tr.ii§
tiir. Buna mukabil fmn mevcudu, ancak 
250 den 182 ye inmi1tir. Fmmn ~ok o)u
!U bu yiizden ~ok adamm ge~inmesine ya
rayacak masraflann ekmek fiatma inzi
mammJ intac ediyor. Maamafih buna rag· 
men ekmegin lstanbulda Ankaradan da
ha ucuza sa!IImaSI, bugdaym Ankara yo
lile buraya geldigini dii§iiniirsek §ehrimiz
de ekmegin pahah olmadigl neticesine va
rmz. Belediyenin, biz Belediye ni
zamlanna riayetkar olursak, fabrika 
kurmak te§ebbiisiinden sarfmazar e
dilecegi yaz1hyor. Istanbul fmnlann
dan biri Belediye nizamlanna riayet· 
kar olmadtgl giin, Belediye, o fmm kapa
!Ir. ~ vaziyete gore bu i1 Belediyenin e
lindedir.» 

SEHIR ISLER/ 

Belediyedeki teftitler 
Belediyede tefti§te bulunan Miilkiye 

miifetti~leri tefti§lerine devam etmek -
tedirler. Tefti§ heyetine Mi.ilkiye mi.i -
fetti§lerinden Memduh da iltihak etmi§
tir. Daim! EncUmen muamelatma _ aid 
yap1lan tefti§ler ikmal edilmi§tir. Ikb
sad miidiirliigUne aid tefti§ler de bitmek 
i.izeredir. MUfetti§ler tefti§e a;d ilk ra
porlanm Dahiliye Vekaletine gander -
rni§lerdir. 

Mtsn'<ar§isi meseleai 
M.lsm;ar§Ismm yard•mc1 hal olarak 

kullamlmas1 ka.ran kar§!Smda ~aT§l es
nafl tarafmdan Belediyeye bir lstida ve
rilmi§, bedii ve s1hhl esbab1 miicbire ol
mad•k<;a Belediyenin istimlak yapmaga 
salahiyeti olmad1iit bildirilmi§tir. Bu 
ist;da Belediye Fen heyetine gonderil -
mi§tir. 

Vll:AYETTE 

Miinhal valilikler 
Miinhal valiliklere tayin edileceklerin 

isimleri tespit edilrni§tir. Bugi.inlerde 
Mill! l:radeye arzedile~ektir. Dahiliye 
Vekaleti mahalll idareler umum mi.i -
dUrii Faz1lm tzmir valiligine tayin edi
lecegi soylenmektedir. 

INHIS A Rl "RnA 

Umum miidiir geldi 
Bir miiddettenberi Ankarada bulu -

nan tnhisarlar umum mi.idiirii mUhen -
dis Adnan Halet Ta§pinar, diin §ehrimi
ze dOnmii~tiir. 

Otobiis talimatnamesinin 44 iincii mad
desinin tadili uygun goriildiigiine dair maz 
bata muvank goriilmiij, i§lerin ~okluguna 
ve vaktin darh~ma mebni oniimiizdeki haf 
ta zarfmda da toolantllar yap1lmasma ka
rar verilmi§tir. Meclis pazartesi giinii saat 
on dort hu~ukta toolanacaktir. 

ONIVERSITEDE 

Oniversitede lisan imtihanlar1 
tki giindenberi devam eden tiniver -

site lisan imtihanlan dUn bitmi§tir. Siiz
lii imtihanlar muvaffakiyetle gec;mi§, 
donenlerin saYJ.Sl ytizde alhy1 tecaviiz 
etmemi§tir. Bu sene smtflarm tekabiil 
ettikleri kurslara 2400 talebe i§tirak et
mi§tir. Devam etmivenlerin saytsl 58 dir. 

KOLTOR ISLER! 

Y ard1mc1 muallimlerin iicreti 
YardlrnCl muallimlerin ders iicretleri

nin tediyesine ba§lamlml§hr. 

Maarife 7 memur ahnacak 
Son giinlerde !stanbul Maarif miidiir

li.igi.inde f§lerin fazla olmasmdan mev -
cud memur kadrosu kafi gelmemege 
ba§lamt§lii'. Bu vaziyet kar§lsmda Maa
rif idaresi 7 memur daha almaya ka • 
rar vermi§tir. 

DEMIRYOT.LARINDA 
A vrupa ekspreslerinde rotar 

Avrupa ekspresi, diin sabah Sirkeciye 
mutaddan iki saat teahhurla gelmi~tir. 
Bu teahhurun sebebi, baz1 Avrupa mem
leketteri hududlannda pasaport mua 
melelerinde gosterilen takyidatbr. 

Avrupa banliyosiinde yeni 
tarife 

Havalann ~ok iyi gitmesinden dolay1 
Avrupa Demiryolu banlLyosi.inde yolcu 
saytsmm artbg1, bilhassa pazar giinleri 
gerek Florya, gerekse diger banliyo, 
koylerine gidip gelenlerin fazlala§hgl 
gorUimU§tiir. Yeni banliyii tarifesi, ya
rm sabahtan itibaren tatbik olunacakl!r. .... ,_ 
c;oken aparbmanm sahibleri 

zanaltmda 
Beyoglunda Yeni§ehirde Mangasar 

caddesinde Topuzcu sokagmda cAtlas• 
apart1mammn ~okmesi tahkikahm ya
pan MUddeiurnumi muavini Rifat, bu 
tahkikatt bitirm i§tir. inhidarn gUnU, bi
nada ve civarda bulunanlarm ifadeleri
ne ve y•k•lan bina vaziyetinin miitehas
Sislarca tetkikine gore, kadm, erkek bir 
ka9 ki§in in iiliimUne ve bir<;ok ki§inin de 
yaralanmasma sebeb te§kil eden bu in
hidamdan, aparl!man sahibleri mes'ul 
goriilmU§tUr. Dolay1sile de, aparbman 
sahibleri Aleko, Yani, Efyaniya aleyh -
lerine tedbirsizl ik ve dikkatsizlikle ii -
lUmlere ve yaralanmalara sebeb olmak
tan dava ·~•lrni§br. Mal sahibleri, inhi· 
darn! onliyecek ihtiyati bazt 9•relere ba§ 
vurmam" olmakla zan altmdad1rlar. 

Dosya, tstanbul dordiinci.i sorgu ha -
kimligine yollanml§hr. Allikadarlarm 
ifadeleri almdiktan, §ah ;dler dinlenile -
rek tahkikat derinle§!ikten sonra, me
sele, varllacak neticeye gore, kararna -
meye baglanacakbr. 

c 19 magzs ~enliklerine hazzrlzk J 

19 maylS spor §enliklerinin Fener stadyomunda yapilacagml yazml§llk. 
Diinden itibaren bu §enliklerin provalanna ba§lanmi~Ilr. Maarif Miidiirii Tevf1k 
sahaya giderek tetkikatta bulunmU§!Ur, 

l3 MaYJ.s 1939 . - . 
Siyasi icmal 
Lehistan ve Sovyetler 

Birligi 

IL..JI alihamda Lehistan, Avrupadaki 
lr1J geni~ mikyasta yapdan siyasi ha· 

reket ve faaliyetlerde ~ok agtr 
baSJyor. Kendisile hemhudud bulunmiyan 
ingiltere ile kar§Ihkh teminat esaS! iizerine 
bir ittifak yap!Ig1 ve Fransa ile de 1921 
senesindenberi devam eden ittifaklm can· 
landndtgl halde yakm kom§usu bulunan 
biiyiik devletlere kat§! otedenberi takib et· 
tigi miistakil siyasetini ne degi§tirmi§, ne 
de darla§tlTmi§IIr. 

!ngiltere ve Fransaya giivenerek AI· 
manyay1 tahrik edecek bir hal ve hareket· 
te bulunmaktan dikkatle ictinab etmekte• 
dir. Mesela Danzig serbest §ehri namm· 
daki kii~iik Alman hiikumetinin bugiin• 
kadar alan vaziyetini kendi lehine degi§• 
tirmekten ~ekinrni§tir. Danzig Milletler 
Cemiyeti himayesi altmda olup mahalli 
hiikumet ile Lehistan arasmda ~1kacak 
her tiirlii ihtilaflarda hakem ve hakim sd
lahiyeti ahdi hukuka binaen bu mUesseW 
ye aiddir. 

Son zamanlarda Milletler Cemiyetinin 
ve Danzig' de bulundurdugu komiserinin 
niifuz ve hiikntii ~ok azalmi§ oldugund,n 
bu miiessesenin Danzig ile alakasmm ke• 
silmesi mevzuubahs bulunmakta idi. Mil• 
letler Cemiyeti Meclisinin gelecek i~tima• 
1nda boyle bir karar verilecekti. Bu i§in 
mazbataSlnt tanzim i~in ingiltere, Fransa 
ve 1sve~ azalarmdan miirekkeb bir heyet 
te1kil edilmi§ti. Lehistan ile Almanya a· 
rasmda Danzig ve Koridor yiiziinden 1id· 
detli bir gerginlik bulundugu bir mada 
Milletler Cemiyetinin aradan gekilmesi 
Almanya ile Lehistam §iiphesiz yiiz yiize 
getirecektir. 0 zaman iki kuvvetli devle· 
tin ~arpi§malannm oniinii almaga imkan 
kalm1yacaktn. hin bu derecede vahamet 
bulmamas1 i~in Lehistan Milletler Cemiye• 
ti Meclisinin gelecek i,timamda Danzig'de 
ki komiserligin ilgaSJ i1inin miizakere e• 
dilmemesini ve i§in vakti ahare kadar ge
ciktirilmesini iig aza devlete kabul ettir• 
mi§tir. Lehistan Danzig' de Milletler Ce
miyetine aid hiikiimranhk hakkm1 kendi· 
sine intikal ettirerek Almanya meydan 
okumaktan ~ekinmekle biiyiik basiret 
ve Avrupa sulhuna iyi bir hizmet goster• 
mi~tir. 

Lehistan uzak devletlerle tedafiii itti
faklar akdetmek ile beraber otedenberi 
Sovyetler Birligi aleyhine Almanya ile bag 
lanmadigi gibi §imdi de Almanyamn aley
hine Sovyetler Birligile dogrudan dogru• 
Ya §oyle dursun, dolayJsile de baglanmak
tan hazer etmektedir. 

Sovyet Hariciye Komiser Muavini Po· 
temkin'in Var§ovaya yaphg1 seyahatin a· 
kabinde Leh AjanSI §U tebligi ne§retmi~
tir: «Lehistamn, Sovyetler Birligile samimi 
miinasebat tesisinden yegane maksadt Leh
lilerin bu memleketteki menfaatlerini koru
mak olup herhangi suretle Almanyaya 
kar11 Sovyetlerle birle§mek tasavvurunu 
reddetmektedir.» 

Lehistan herhangi suretle Sovetler Bir
liginden yard1m almag1 §iddetle reddetti
ginden ingilterenin Almanyanm muhte
mel taarruzlarma kar§I yapmak istedigi 
bloka Sovyet Rusyasmm ithali tasavvuru 
bir tiirlii tahakkuk edememektedir. Sov
yetler Birligi Lehistanla Romanyay1 mii
dafaa hususunda kendisinin 1ngiltere ve 
Fran sa ile askeri bir ittifak akdeylemesini 
istemi~ti. !ngiliz hiikumeti ise ancak Le
histan ve Romanya taarruza ugray1p da 
!ngiltere ve F ransa askeri harekat yaphk
lan zaman gene kendileri tarafmdan dilek 
gosterildigi takdirde Sovyet Rusyal1mn 
kendilerine yard1mda bulunmastm teklif 
e!Ini§tir. 

Bu teklife gore Sovyetler; Lehistana 
bir taarruz vukuunda otomatik oarak ln
giltere ve F ransaya yardtm edemiyecektir. 
Herhangi sebebden Sovyetler Birligi Le
histana ve Romanyaya kendiliginden yar
dim else bile lngiltere ile F ransamn ken
disine yard1mdan imtina e!Jneleri ihtimali 
Ve imkam a§ikardir. hte bu kalljlk i§, In• 
giltere ile Sovyetler Birligi arasmda bir 
anla§mamazhk peyda eder. Bunun haki
ki baisi ise Lehistanm her iki biiyiik kom
jusuna kat§! siyasette istiklalden aynlma
makta sebat eylemesidir. 

Maharrem Feyzi TOG.4 Y 

Primi'nin te§ekkiirii 
FranslZca cBeyoglu• gazetesi Ba§mU

harriri M. Primi, ~i§lideki evine giren 
hrnnzlan §ayani hayret bir si.irtle mey
dana <;1karan ve <;alma11 e§yalan kendi
sine iade eden ~i§li polis komiserligile 
ikinci §Uhe memurlanna gazetemiz va· 
s1tasile te§ekki.irlerini bildirmektedir. 

Cumhurayet 
NUshast 5 kurustur 

Abone seraiti) Tiir~iye 
• i-:•n 

Senelik 
Alit ayhk 
ti~ 'ayhk 
Bir ayl.tk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Haric 
iein 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
l'oktur 
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13 !\lay~< 1939 

SON HABER LER 

Son sigasi femaslar 

ingiltere - Sovyet Rusya 
miizakereleri iierliyor 

Fransa, 
siyaset 

Yugoslavyayi da tecaviiz 
i~in te,riki mesaiye da vet 

aleyhtari 
edecek 

Paris 12 (a.a.) - Salahiyettar me· 
hafilde lngiliz • F rans1z • Rus mesai bir· 
ligine • nihai tatbik tarzlannm 1imdiye 
kadar miizakere edilm•s olanlardan farkh 
olabilmesi ihtimaline ragmen • daha lim
diden temin edilmi~ nazarile bakiimakta
dlf. 

Daladye'nin <<mlisavat dairesinde ve 
mutekabiliyet esasma miisteniden Sov • 
yetlerle te1riki mesaiye devam ve bu me· 
sai birliginin muhafaza edilmesi F rans1z 
diplomasisinin daimi surette takib ettigi 
bir gayedir .» suretmdeki beyanatma hu
susi bit mana izafe edilmektedir. 

~imdi iic devletin vaziyetleri Daladye 
ve Cemberlayn'in nutuklan ve lzvestia
mn makalesi1e ac1k~a tarif edilmi1 bulun· 
maktadlf. 

Diger taraftan Sovyetlerin Potemkin'i 
Cenevreye gondermek kararlan, Mosko
vanm Londra ve Parisle carcabuk bir iti
laf akdetmek arzusunda bulundugunu 
meydana ~·kannaktadll. 

Daladye, Sovyetlerin te1riki mesaisini 
«esash surette arzuya 1ayan» addederek 
selamlamakta, Cemberlayn ise, lngiltere
nin «Danzig' e kars• yapi1acak bir tehdid 
yiiziinden ctkacak bir harbe lngilterenin 
kan,acaiilm» soylemektedir. 

Sovyet matbuatmm diin ilk defa ola
rak Sovyet Rusyanm mii1terek ademite· 
cavliz siyasetine istirak ebnesinden bah
seylemesine de biiyiik bir ehemmiyet at
fedilmektedir. 

fngiliz, FranSIZ ve Leh Hariciye Na
mlanmn Cenevrede Potemkin ile yapa· 
caklan gorii§melerin, miizakerelerin kat'i 
safhaya girmesine medar olacag. tahmin 
edilmektedir. 

Bundan ba,ka salahiyettar F ransiZ 
mehafili, Daladye'nin sulhu seven mil
letleri tecaviiz aleyhtan siyaset sahasmda 
te§riki mesaiye daveti hakkmda uzu~ boy
lu miitalealar serdetmektedirler, 

Bu mehafil, bu davetin bilhassa mlil
kul vaziyetine ragmen hareket serbestisi
ni muhafaza etmekte clan Yugoslavya· 
ya raci oldugu miitaleasmda bulunmak
tadir. 

Diger miizakereler 

Leh • Sovyet 
Var§OVa, 12 (a.a.) - Var1ovamn si

yasi mehafili Polonya Hariciye Nazm 
Beck ile Sovyet Hariciye Komiser Mua
vini Potemkin arasmda yap1lan miizake
relerden memnuniyet beyan etmektedir. 
Bu miizakere1er Polonya • Rusya miina· 
s"betlerinin normal ve memnuniyet verici 
bir tarzda inki~af etmekte oldugunu gas-

Raczynski, diin Romanya Hariciye Na
zm Gafenko ile uzun bir miilakat yap
mi§hr. 

Leh • lngiliz 
Varsava, 12 (a.a.)- Endiistri Nam 

Muavini Rose, 14 maylSta Londraya gi
derek alakadar lngiliz mahfillerile Polon
ya ile ingiltere arasmda komiir piyasala
rmm taksimi meselelerini miizakere ede
cektir. 

Lehi.tan Pilsudski'nin vasiyetini 
tatbik edecek 

Varjova, 12 (a.a.) - Bugiin Mare
lal Pilsudski'nin oliimiiniin y•ldoniimii 
munasebetile Polonyada matem tutulmak
tadll. Biitun evlere aSIIan bayraklar ya
llYa indirlimi1tir. Merasimlere sabah1eyin 
baslanmi§hr. Radyo nesriyahm biiyiik 0-
luye tahsis etmektedir. 

Duvarlara aslian beyannamelerde ~oy
le denilmektedir: 

«- Pilsudski'nin dehaSI, kudretli ve 
nizam amili bir Polonya, diinyanm hur
metini kazanmi§, sozune sad1k, sulha bag· 
h, fakat namus, 1eref ve hurriyeti mevzuu 
bahsoldugu zaman egilmez ve korkunc bir 
Po1onya yaratmishr. Gelecek nesillere, bu 
nesilden miras kalacak clan i§te boyle bir 
Polonyadll.» 

lstasyon miidiiriiniin katli 
Var§OVa 12 (a.a.) - Danzig arazi

sinde kain Marianovo istasyonunun mli
diirii alb sahiS tarafmdan agu surette ya
ralanmijhr. Alman doktorlan «vakitleri 
olmad1gmdan» bahisle yarahy1 tednvi et
memi,Ierdir. lstasyon mlidiirii, Polonya 
arazisinde Hin bir hastaneye nakledil
mi§tir. 

Danzig Ayan Medisi, Polonyanm 
yiiksek komiserinden oziir dilemi1 ve Po
lonya memurlarmm emniyetle vazifele
rini ifa edebilmeleri i~in tedbirler alacagl-

" 'I'" • ' ' '"' m 01 Olfmi§hr. 
Tevkil edilen lngiliz gazeteciai 

Danzig 12 (a.a.) - Polis, husu•t 
mahiyette olarak Danzig' te ikamet et
mekte ve 1ehri~ eski eserlerinin fotograf
lanm ~ekmekte clan «Pictures Posten» 
ismindeki ingiliz gazetesinin muharrirle-
rinden Darwoll'u tevkif etmi§tir. 

Cumhurreisine salahiyet verildi 
Var,ova 12 (a.a.) - Reisicumhura 

tam salahiyet veren kanun projesini Meb
usan Meclisinden sonra, dUn da Ayan 
meclisi ittifak1a tasvib eylemi~tir. 

Danzig' de kartft kltklar 
Londra 12 (Hususi) - Danzig'deki 

naziler bugiin kan11khklar c•karm•1iar ve 
bir~ok Leh miiesseselerine hiicum ebnil • 
lerdir. Miitecavizler, Maresal Pilsudski
nin resimlerini ylftiDIIlar ve yirmiyi miite· 

Leh · Rumen 
12 (a.a.) - Polonya 

caviz Leh gazete ve mecmuasm1 musa • 
sefiri dere ebni1lerdir. 

11·;1 nJilllllliiiiiiiii!OHUUlWIIIUUnmuumu•"' .. '""'"''""""-

Madriddeki biiyiik ingilterede diin 

zafer • resm1 ge~idi gene infilaklar oldu 

Merasim, kat'i surette 
19. maytsta yapdacak 
Londra 12 (Hususi) - Madrid za· 

fer gecidi kat'i surette mayum 19 unda 
yapiiacaktll. G..;id resminden s.:>nra, ls
panyadaki butiin ltalyan askerlui mem
leketlerine doneceklerdir. 
A lman heyeti iftirak etmiyecek 

Berlin 12 (a.a.) - Salahiyettar mah
fillerde soylendigine gore Madrid' de ya
pilacak olan zafer ge~id resmine husus1 
bir Alman heyeti iltirak etmiyecektir. 
Berlinde lspanyadan donecek clan Al
man lejyonerlerinin 1erefine yap1lacak c
lan tezahiirat hakkmda hicbir karar itti
baz edilmemi§tir. 

Alman - lapanyol ticaret anla~ma11 
Berlin 12 (a.a.) - Zannedildigine 

giire lkllsad Miisaviri Wohltat, lspanya
ya gitmek lizere yakmda Berlinden ha
reket edecektir. Mumaileyh, bir Alman • 
f,panyol ticaret itilafmm akdi i~in miiza
kereye girijecektir. 

Alman l ilosu doniiyor 
Lizbonne 12 (a.a.) - 6 mayiSta bu· 

raya gelmi1 clan Alman filosu, Al:nan
yaya donmek iizere diin ogleden sonra 
!imam terketmistir. 

San'at eserleri iade edildi 
Hendoye 12 (a.a.) - Harb e'nasm· 

:la lspanyadan harice ~1kanlan ve Cenev
-,'de muhataza edilmekte clan san'at 
!•erleri diin bu yoldan lspanyaya don· 
nii1tiir. 

Mancesterde polis ve 
itfaiye devrive geziyor 

Londra, 12 (a.a. ) - Bu gece Man
chester'de 1ehrin merkezinde kain duk· 
kanlarda be! siddetli infilak vukua gelmi§
tir. Niifusca telefat yoktur, fakat bir~ok 
hasar vukua gelmi1. bilhassa civardaki bi
nalarm camlall kmlmi§tlr. 

Zab1ta, infilaklalln pasta kutulanna 
konulmu§ clan ayarh bombalar yuzunden 
vukua gelmi oldugunu tespit etmi1tir. 

Bir~ok polis ve itfaiye karakoliall, so
kaklarda devriye gezmektedir. 

Bir polis devriyesi, be§inci bombay! 
patlamadan evvel meydana ~·karmljhr. 
Polisler, bu bombay1 suya atmi§iarsa da 
gene patlami§hr. 

l nonii ile Polonya Cumhur 
Reisi arasmda ... 

Ankara 12 (Telefonla) - Polonya 
milli bayram1 miinasebetile Cuhmur 
Reisim:z ismct inonii ile Polonya Cum
hur Reisi igna~y Masci~ki arasmda teb
rib ve te~ekkiir telgraflan teati olun • 
mu~tur. 

Papa , Prens Pol'u kabul etti 
Vatikan 12 (a.a.) - Yugoslavya 

Kral N aibi Prens Paul ile Prense• Olga, 
saat 12,30 da mutad merasimle P apa 
tarafmdan kabul edilmi,Ierdir. 

Diinkii zelzele 
Miirefte 12 (a.a.) - BugUn saat 7,20 

raddelerinde giiriiltUlii bir zelzcle oldu. 
Zarar yoktur. 

CUMHURlYET 

Hldiseler a ras1nd a 

Mekteblerde etiid 
kitablar1 

(E=I ski harflerle bastlmt§ kitabla
~ nn okul ve ki.ilti.ir kurum1an 

kitabevlerine konulmast 1353 
&aYJh kanun hi.iki.imlerine aykm mt· 
dtr, degil mi? Evve1ki gi.in Bi.iyi.ik 
Millet Meclisinde konu§u1an mevzu
lardan biri de bu o1mu§. 

Gazetelerde ~·kan §ekline gore me
sele §Udur: Kanun, mekteblerde Arab 
harflerile tedrisati yasak ediyor. Ma
arif Vekaleti ise mekteb1erin ve ki.iltiir 
mi.iesseselerinin ki.iti.ibhanelerinde e· 
ti.id i~in Arab harflerile yazilmi§ 
kitablarm bulunmas'mt zaruri gorii· 
yor. A rab harflerile tE'drisah yasak e
den kanunla bu gori.i§ arasmda tezad 
Yarmi, yok mu? 

Elbette ki yoktur. Harf inl(llabi, 
Latin harflerini Arab harflerinin yeri
ne koyan bir ink•labd1r. F akat, i§te o 
kadar. Bu kanun, bilgiyi degil, eski 
harf leri yasak ediyor. Bunun i~in de 
e•ki harflerle bast!mi§ olan kitablarm 
sablmasma ve okunmasma kan§ma· 
mi§hr. Sokakta, evde, umumi ki.iti.ib
hane1erde yasak o1m•yan eser1eri, 
ders kitab1an di§mda mekteb ki.itiib
hanelerine ni~in sokm1yahm? Bu mii· 
tearifeyi, Mecliste Maarif Veki1imiz 
ve maarif~ilerimiz apa~Ik delillerile is
pata mecbur olmu§lar. Sonunda da 
Maarif Veka1etinin tek1ifi ve enci.imen 
mazbatasi kabul edilmi§. Bu noktada 
mesele kalm1yor. 

Meesle §Urada: Arab harflerini bil
miyen nesiller, Maarif Veka1etinin 
mekteb ki.it i.ibhanelerinde bulunmast· 
nt zaruri gordi.igi.i bu kitablan nasd 
okuyacaklar? Arab harfli kitablar a
rasmda, okunmas• yeni nesillere hi~ 
fayda vermiyecek bir siiri.i eser var; 
fakat milli tarih, lisan, edebiyat eti.idii 
i~in okunmast ,art olan eserler ve kty
metli birc;ok terciimeler de var. Maa
rif Vekaletinin mekteb ve ki.ilti.ir ku
rumu kiiti.ibhanelerinde bulunmasma 
liizum gordi.igu eserler de §i.iphesiz 
bunlar olacak. Arab harflerini bilmi
yen nesillere bunlan nasi! okutaca
g•z? 

Tek ~are bunlarm yeni harflere ~ev
rilerek bas1lmasmdan ba§ka bir§ey o
lamaz. Ki.iltiir ve ne§riyat davasmm 
bangi yolundan girseniz, ilk ko§e ba· 
§mda hep ayni mesele ile kart•la§a· 
cakam•z: Kitab lilzrm, bunun ic;1n de 
para lizim. 

Maarif Vekaletinin bu i§e ay•rd•ii• 
biitc;e ile, bir sene ic;inde, ancak «Ka
musiil' a lam» hacminde bi.iyi.icek bir 
tek eser veya birkac;, nihayet yi.iz ki
tab zar zor basilhr. Halbuki Tarih 
Kurumunun Ne§riyat kongresine ge
len listesinde yeni harflere c;evrilme
•ini tavsiye ettigi eserler yiizden c;ok 
fazladir ve bunlar yalmz tarih kitabla
ndir. y a otekiler? 

Vaziyet boyle olunca, kongre son
larma dogru bu sahifede yapligim tek· 
!if i.istiinde •srar etmege bir kere da
ha hak kazand1g1ma §iiphe edilebilir 
mi ? Davaya hangi zaviyesinden balt
samz bulacagm•z ~;are bundan ba§ka 
bir Jey olamaz: Bi.itiin milli, resmi, 
yanresmi miiesseselerin ci.iz'i para 
yardimlarile, Maarif Vekiletine bagh 
bir nesriyat organizasyonu yapmak 
ve bu kitablar1, veni eserlerle beraber, 
hemen c;1karmaga b&Jlamak. 

PEYAMI SAFA 

F rans1z kabinesi 

1\-'eb'usan JVI,.clisi 375 rev
le itimad beyan etti 
Paris 12 (Hususl) - Meb'usan Mec

lisi, harici siyaset hakkmdaki munaka.a
lan ikmal ederek, Daladye kabinesine 230 
reye kar11 375 reyle itimad beyan etmi1tir. 

Fransa istikraz akdediyor 
Paris, 12 (a.a.) - Parlamentoda so

rulan baz1 suallere cevab veren Paul 
Reynaud, Milli miidafaanm gittik~e ~o
galan ihtiyaclan kar§ISmda bir istikraz ak
dedilecegini teyid etmi1tir. 

Mumaileyh, Fransanm mali vaziyetinin 
memnuniyete sayan oldugunu, i§siz1igin 
gittik~e azaidigml soylemijtir. 

(_K_I_SA_H_A_BE __ R_L_E_R__.) 
* ROMA 12 - Kontes Ctano, hu.susi bir 

seyahat l~ln Rio de Janelro'ya gitmek 
lizere dun Amerikaya haN'ket etml§tlr. * VENED:iK 12 - Alman ordu.su §eli 
General Brauehtitsch, buraya gelmt~ ve 
dun aiu;am da buradan Almanyaya hareket 
etm~tir. 

* ~ANGHAY 12 - Amoy enternasyonill 
mmtakasma Japon k1taah ~Ikanlmi~hr. * TiltiESTE 12 - italya bisiklet turu
nun Venedik ... Tirieste merha.lesi, Cottur 
tarafmdan kazamlml§tlr. iklnci Claeyes • 
dlr, 
* ATiNA 12 - Yunan Krall, yakmda 

~arki Madekonya lie Trakyay1 ziyaret edc· 
cekttr, 

I Silahlanmalar efrafzndaf 

Akdenizde yeni bir harb 
liman1 : Mers- el -Kebir 

ingilterenin tavsiyesi iizerine Frans1zlar tarafmdan 
vap1lmakta olan bu Iiman Akdenizin en 

modern iislerinden biri olacak 
Yazan: H. BILECEN 

FRAMSA 

iSPANYA 

Af"RII<A 

Akdenizde Mcrs • cl • Kcbir'in bulundugu mevkii gosterir hatilol 

Bir zamandanberi Akdenizde buyiik km bir mendllek in§asmdan ibaret clan 
bir satranc oyunu oynamyor. Oyunun ilk ameliyat hayli ilerlemi~ ve 1imdi 
hanelerini gosteren tahtaSI ba~tanba~a bii- mendiregin oir klsml bitmi~tir. Son za
tiin Akdenizdir. Bunun iistiinde muhtelif manlarda bu limanda yap1lacak diger 
kuvvette ve muhtelif hareket kabiliyetle- tesisat i<;in birtak.m arazinin umumi 
rinde, muhtelif ta§lar var. Bu ta§1ar, fi- menfaatler namma istimlaki i~in laz•m 
lolar, bahri Usler, tayyareler, tayyare ka- gelen kararlar ~Ikanlmij ve bu suretle 
rargahlan gibi jeylerdir. Oyunu da ii~ diger tesisat da baslamishr. 
oyuncu birden oynuyorlar: ltalya, Fran- 5800 metrelik bir mendirekle muha-
sa, lngiltere. faza edilecek olan liman i~in dart yuz 

Bunlardan birincisi yeni bir oyuncu metre geni§liginde bir methal buak1hyor. 
olmakla beraber miisabaka meydanma k tarafta suyun derinligi 35 metre ile 
buyuk iddialarla birdenbire ati!mi§ oldu- nhhm kenarlannda 12 metre arasmda 
gu i~in ve oyunun ilk safhasmda, kar§l· tehaliif ettigi i~in bu limana en buyiik 
smdakilerin uykuya dalm•s bulunmalann- herb gemileri bile rahat~a girip ~Ikabile
dan istifade ederek, hamlelerini ~ok ile· ceklerdir. Liman sath1 350 hektar geni1· 
ri gotiirdiigii cihetle ~mdi oyun ~ok k1- liginde bulundugu i~in de bu saha biiyiik 
zismiohr. Bir taraftan barb gemisi insaa- bir filoyu banndllabilecek bir genislii(e 
h, diger tarafl,n da bahri iisler tesisi gibi sahib bulunacak demektir. 
i§lerde her ii~ memleket de butun gay- Y eni harb limanmda, modern bir de-
retlerile ~ahs•yorlat. niz iis u i~ in laz1m olan biitiin tesisat ve 

Akdenize joyle bir bakm1z: 1talyan tertibat plana konulmustur. En biiyiik 
~izmesi ve Sicilya ile ikiye aynlm11 iki gemileri almaya kafi iki buyijk hav.uz; 
k1S1mdan rnurekkeb bir havuzdur. Bu her nevi miihimmat ve levaz1m ·~in, her 
havuzu ikiye aymp yolu kesmek istiyen tiirlii taarruzlara kar§l mahfuz yeralh 
ltalya, son zamanlarda bir~ok deniz iis- hiicreleri, yani yag, mazut, benzin de
Jeri ve tayyare limanlan viicude getirdi polan; ayni suretle her tiirlii \aarruza 
ve bunlara dayanarak Akdenizin ik! par- kar§I emin bir mahfuziyet i~inde tayyare 
~as1 arasmda gidip gelmeyi menetmeye hangarlan, kolay tahmil ve tahli)'e i~in 
~ahsacak alan bir donanma yaph. uzun ve gem! nhhmlar, hula;a modern 

ingiltere ile Frnsamn uyumakta ol- bir filoyu emm surette banndumak i~in 
duklan bir devre tesaduf eden bu faa- elde bulunmaSI icab eden butiin tesisat 
liyet ~ok ileri gitmi§ ve tehlikeli bir jekil ve tertibat hesaba ahnmi§hr. Liman, a
alml§ oldugu i~indir ki simdi bu iki mem- ~·k denizden gelebilecek file taarruzlan
leket, Akdenizde yeni yeni iisler viicude na kar§l uzun menzilli ve agu toplarla 
getirmeye bajlamisiard~r. Arhk ~ok ;yi miidafaa edildigi gibi tayyare hiicumla
~. nlaslhyor ki lngiltere ile Fransa yola rma kar§l da zengin bir miidafaa terti
hakim clan italyaya karsl iki miidafaa bahna sahib olacaktll. 
ve iki taarruz sistem1 viicude getiriyo.Jar. Hulasa. Mers-ei-Kebir, Akdenizin bi
Bunlardan biri Cebeliittank • T ulan • rinci Simf harb limanlanndan biri ola

'1-'1-'f. 
Bizert; digeri de Malta- K1bns. lsken- caktll, 
deriye musellesleridir. Ancak, bu iki mu

Goruluyor ki ltalyanlann son be~ se
ne i~inde yapm1~ olduklan buyiik ham
lelerle satranc tahtas1 uzerinde temin ey· 
ledikleri faik vaziyet, rakiblerin mukabil 
hamlelerile birdenbire mu,kul bir .afha
ya girmi~tir. ltalyanm merkezi Akdeniz
de elde etmi~ oldugu faikiyeti kat§Ilamak 
uzere, lngiltere ile Fransa keselermin a
gizlanm a~1p sarfiyata ba§iadilar. Bey
rut !imam tahkimat1 ~ok Uerlemis. Trab· 
Ius !imam da onu takib ederker., simdi 
garbi Akdenizdeki yeni liman 1talyayl 
kusatmaya miiteveccih clan lngiliz • 
F ranSIZ oyununu takviye ediyor. Bu ham
lelere kar§l ltalya ne yap1yor? Y eni ham· 
lelerle mukabele edebilecek mi? Bir 
harb !imam viicude getirmek, ancak pek 
biiyuk masraflarla mumkun o1abilir. 
Haibuki ltaiyan maliyesi, daha bugiin
den fevkalade agu yiikler altmda iki biik
liim olmu~ bulundugu i(in yeni yeni 
hamlelere tejebbiis edebilecegi zannedi-

selles sistemi i~inde daha ba~ka usler de 
vardll. Mesela, Frans1zlatm garbda A
jaccio, §atka Beyrut ve ~am Trablusu 
iisleri; ingilizlerin de Hayfa u<; ii gibi. 
F akat, biitiin bu iisler, ~ok yeni zaman
larda ba§lam•s ~eylerdir. Buna ragmen, 
biitiin bu limanlann modern birer harb 
!imam olmalan i~in sarfedilen mesai son 
aylarda buyuk bir sur' a tie ileri goturiil
mektedir. 

'1-':''1-

ltaiyan iislerinin ~ogalmas1, FransiZia
r: satranc tahtasmm ustiinde yen: yeni 
paytaklan -iisleri paytak farzed:yoruz
ileri siirmeye sevketti. Beyrut, onu takib 
eden ;lam T rablusu bunlardandir. Fa kat, 
bu da kafi gelmedigi i~in, lngiltere bah
riyesinin tavsiyesi Uzerine Franstzlar ~im~ 
di modern bir harb !imam daha tesis e
diyorlar: Mers-el-Kebir. 

lspanyadaki son ink1lab, Cebeliittan
km vaziyetini ~ok zayifiatmi~tll. Bunun 
i~in ona hinihacette yard1m edecek, hat
ta onun sukutu ihtimalini dahi gaze ala
cak yeni bir limana ihtiyac vardlf. Bu
nun i~in, F ransiZiann 1imali Afrikada 
yeni bir lis vucude getirmek iizere sene
lerdenberi diijiindukleri bir isi bir an ev
vel tahakkuk ettirmelerine lngilizler de 
luzum gosterdiklerinden !imdi Mers-ei
Kebir limamnn harb !imam haline geti
rilmesi i~in hararetli bir faaliyet ba§la
m•~hr. 

Bu liman bir taraftan Cebeli!ttanka, 
diger taraftan da Bizert' e destek vazife
sini giirebilecek bir mevkidedir. Geni§ ve 
derin bir liman sahasm1 buylik bir men
direk in§aSI suretile daha mahfuz bir ha
le getirip bunu tahkim etmekten ibaret 
clan ameliyata F rans1zlar bir sen eden 
fazla bir zamandanberi zaten baslami§· 
lard1. Halen takriben aih kilometreye ya-

lemez. 
H. BILECEN 

~ikago silolarmda yangm 
;likago 12 (a.a.) - Bir siloda c•kan 

yangm diger dart si1oya da sirahet etmi1 
ve bu silo1arda bulunan 5 milyon kilo 
bugdaydan ii~ milyonu yanm•shr. 

Ziyan iki milyon dolardan fazladlf. 
Yirmi ki§inin de yand1g1 zannedi! yor. 
Kont Ciano Berline gidiyor 

Berlin 12 (a.a. ) - Kent Ciano'nun 
Alman • italyan askeri ittifakm1 imza et· 
mek iizere 20 maYJsta Berlme gelecegi 
ogrenilmi,tir. 

Hayfada suikasdler 
Kudiis 12 (a.a.) - Bugiin Ha~·fada iki 

suikasd yap1lm•~· iki kiji olmiijtiir. Te • 
!aviv memurlan kanunsuz muhaceret • 
Jere mani olmak i~in jiddetli tedbirler 
alm•§lardll'. 

HEM NALINA 
MIHINA 

i~ki miicadelesi 
a nhisarlar idaresinin but~;esi miizakere 0 edilirken, Biiyiik Millet Meclisinde, 

hararetli bir i~ki miicadelesi oldu. Ba
Zl meb'uslar, sert ickilerin zararlanndan 
bahsettiler ve rak1y1 gradosu yiiksek icki· 
lerin miimessili addederek ona hiicum et· 
tiler, biramn ve 1arabm lehinde bulundu· 
lar. Baz1 doktorlarllillz, hafif ve sert biitiin 
ispirtolu ickilerin s1hhate mum ve bu ba
k•mdan sarabm rabdan daha fena oldu
gunu soylediler. Muhterem Giimriik ve 
lnhisarlar Vekilimiz, alkol derecesi yiiksek 
ickilerle mucadele hususunun hiikilmetin 
programmda esasen mevcud bulundugu· 
nu, Vekaletin bira ve 1arabm resimlerini 
indirmek, bunlann sah§Im kolaylasbr -
mak, raki sahsmi bilakis kolay]a§hrma· 
mak ve 1imdilik 40 derecelik bir rak1 ya
plp piyasaya ~1karmak ve tedricen sert 
i~kileri ortadan kaidllmak yolunda bir 
program hamladigmi soyledi ve mesele
nin lnhisarlar idaresine aid safhas1 ka
pandi. Fakat, icki mucadelesi, rakmm 
hafifletilmesi veya yerine bira ile sarabm 
ikamesile bitmi1 degildir ve bitemez. 

lcki ile daha esash bir .miicadele ister 
ki bu da, lnhisarlar Vekaletinin biitcesi· 
le ve rak1daki ispirto derecesinin 50 ve 
45 ten 40 a indirilmesile asia halledile
mez. lspirtolu ickilerin bii.ibutiin ortadan 
kaldmlmasma da imkan yoktur. Bunu, 
Amerika gibi en zengin ve en ileri bir de· 
mokrat memleket, Sovyet Rusya gibi, 
rejimi her yasa(b azami siddetle tatbik ve 
takibe musaid bir devlet beceremediler. 
Bizde de bir miiddet nas1l ~Ulunc bir se· 
kilde tatbik edildigini hala unutmad1k. 
Her becerebilen bir tencere veya sema· 
verde rak1 kaynatmaga bas1adi. Resmi 
ka~ak~1lar bile tiiredi. Kazinolarda kah· 
ve ve cay fincanile icki 1cildi. Sonra, pek 
tabii, bu tatbik edilemiyen kag1d iizerin· 
deki yasaktan vazg~tik. 

Meclisteki son miizakerede, baz1 meb· 
uslar, memlekette i~ki icenler:n ~ogald•ii•· 
m, baz1lan da azaidigini iddia ettiler. 
Fakat rakam zikretmediler. Elde ciddi 
istatistikler olmad•i!! i~in, her iki tarafm 
iddialan sozden ibaret kaidl. lcki kenler 
cogalsa da azalsa da, icki ile miicadele 
etmek ve bunun i~in ciddi ve esash • yeni 
tabirile • planh ~ah1mak laz•mdu. Mek
teblerde, k•~lalarda, spar telekkullerinde, 
Halkevlerinde, sinemalatda ~cnc nesille

re i~kinin zararlanm, muntazam bir su • 
rette gostermek, dersler, konferansl~r. 
resim1er ve filimlerle korpe d1maglara 
i~ki nefretini a~1lamak gerektir. Davanm 
anahtan, ickiyi icirmemek, i~kiye ah~hr· 

mamaktadu .. Bir defa ahsan, rakiYI 40 
dereceye indirlrseniz, ya su katmadan 
icer, yahud da iki u~ kadeh fazla yuvar
lar. Rak1y1 pahah yaparsamz, kacak~1hk 
cogailr. RakiYI busbiitun ortadan kaid1· 
msamz, mupte1alan sarhos olunc1ya ka
dar, ~arab ve bira icer. T utmuyor, cabuk 
tutsun diye ikisini birbirine kan§tlnp <;e· 
ker. lcki miiptelalan arasmda, boyah ve 
pis kokulu, zehir gibi, sanayi ispirtosunu 
i~enler bile vardll. Demek ki meselenin 
esas1 «icki>> ile degi] «i~mek» le miica· 
deieye dayamyor. fcmegi azaitmca, (or· 
tadan ka1dmnca demiyorum, ciinkii buna 
hi~bir zaman imkan goriilmemi§tir) i~ki 
de, zararlan da azahr. 

Sporun idi miicadelesinde biiyuk yeri 
olduguna kaniim. Sporcu gene, muvaffak 
olmak i~in, i~ki, tiitun kokain ve eroin gi
bi zehirlerden uzak olmak liizun geldigi
ne, iman edince hicbirine elini surmez. 

Hulasa, i~ki miicadelesi, memlekette, 
Sihhat ve' ahlak miicadelesi demektir. Bu 
miicadelede, iyi nispetler dairesinde mu· 
vaffak olursak hastanelerin ve hapi•ane· 
lerin bir derece bo,aidigmi ~oruriiz. Nes· 
limizin bakasmda, sarho,lugun azalmaSI 
en miihim amillerden biridir. 

htgiliz hiikiimdarlarmm 
seyahati 

Londra 12 (a.a. ) - fngiltere Krah 
ve Krali~esini hamil olan Empress of 
Australia vapuru kesif bir sis dolayiSile 
24 saat oldugu yerde kalmi§hr. Bu sabah 
saat 4,40 ta (Greenwich saati) s;s tama· 
mile Siynlmi~ ve vapur saatte I 0 mil sur· 
atle yoluna devam etmeye ba~laml§hr. 

Bir Alman tayyaresi 
Fransada dii§tii 

BeAancon 12 (a.a.) - <;ar!amba gii
nii Pontarlier'de yere dii§en Alman tay· 
yaresi hakkmda yapiiml§ clan tahkikat 
neticesinde bu tayyarenin Messersch Midt 
tipinde iki motorlii bir avc1 tayyatesi ol
dugu anla§Iimi§hr. 4 mitralyoz, k.nlm11 
fotograf makineleri ve bir telsiz posta" 
enkaz altmdan c•kallimi§hr. 

Balkan Antanh konseyi 
Atina 12 (Hususi) - Bukre~te topla

nacak Balkan Antanh konseyinc i~tirak 
edecck clan Yunan heyeti, bul!iin Ro • 
man)~aya hareket etmi§tir 

-

1 
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Henry Garat'mn sakatlanan gozu Mi:isyo Megre o sabah kansmm almn
d.a pek de hayra delalet etmiyen bir km-
1tk goriince eve aid biqeye can1 stklldt
glm anlad1 ve ogle yemegine kadar ona bir 
~ey sormad1. Sofraya oturduktan sonra da, 
Mosyo Megre siikut etmegi ve kamm•n 
kendiliginden anlatmasmt bekledi. Madam 
Megre nihayet a!ikar bir ofkeyle: 

- Arhk tahammiil edilmez bir hale 
geldi, dedi. Sen ne filtirde olursan ol, ben 
Roso'yu kap1d11an etmege karar verdim. 

Rosa hizmet~ileriydi. Mosyo Megre bu 
cal1!kan, eliyiizii pak ve kendisine kar!' 
hususi dikkatleri alan bu hizmet~i ktzdan 
memnundu. Bunun ic;in, kansmm ona yo! 
vermek niyetinde oldugunu duyunea, kor
karaktan: 

- Ni~in? dlye sormaktan kendini ala
mad!. 

0 mada Roso i~eri girerek bir elinde
ki ordovr tabag1m sofraya ve diger elin
deki kiic;iik kapakh mangah efendisinin 
donmu~ ayaklan altma bnaktl ve kap1y1 
se"izce kapayarak d1!an <;1kh. Madam 
Mcgre gittikc;e artan bir ofkeyle bagndr: 

- Bu kadar sabrettim, bogaz1ma ka· 
dar geldi. San~ soyledim ve tekrar ediyo
rum: Bir hmiZI evimizde saklayamaytz. 

Mosyo Megre itiraz yollu: 
- Soylediginden emin misin? dedi. 
Madam Megre daha 1iddetle: 
- Elbet, hem de naSI! bir hustz, dedi. 

Bugiin farkma vard1m sanma. Y e1il tay
yoriim yok oldu, halbuki ben onu annen 
oldiigii zaman siyaha boyatmak istiyor
dum. 1n1allah kayinvalidem ~ok yasar. 
Sonra, senin mavi kostiirniinii bir tiirlii bu
lamlyorum. Rosa erkek kJYafetine girip 
geziyor demek istemiyorum; fa kat be!ki 
bir karde~i. yahud bir dostu vardu. Kii~iik 
hediyeler dostlugu ve a~k1 besler. 

0 mada Rosa elinde musakka taba
gile tekrar i<;eri giriyordu. Madam Megre 
sustu ve Mosyo Megre ayaklannda bir 
ii<iime duydugundan 1ikayet etti. Rosa, 
kii<;iik mangah ayaklan altma daha iyi 
yerlestirdi ve peneereyi suns1k1 kapad1. 
Boylelikle efendisini soguktao muhafaza
ya <;aliSiyordu. 

Madam Megre di~lerini g1eudatacak 
oldu. Tekrar ba~ba1a kald1klan zaman 
Mosyo Megre inledi: 

- Bu Rosa ciddeo inci gibi bir k1z. 
Ofkeli kanS! smth: 
- Ama, bize pahahya oturan bir inci. 

Fa kat sen in de hi~bir 1eyi gordiigiin yok. 
Bu k1zm politikasm1 anlamak hie; de ko
lay degil. Taraftar kazanmak i~in sano 
yaramyor. Sonra, boyle rahat bir ev nere
den bulaeak. 

- Acaba ..• 
Rosa, elinde yemi,likle tekrar goriindii. 

- Ne? Biiyiik babamm miihrii ka
ylb m1 oldu? 

- lstedigin yerde arayabilirsin. Bula
nm almm kanslanm. 

Mosyii Mogre, elmaya dokunmadan, 
birdenbire ayaga kalkll. Madam Megr~ 
partiyi kazamyordu. Gene ve giizel Rosa, 
k1skand1g1, nefret ettigi bu Rosa kap1d1-
~an edileeekti, hem de iistiine titredigi e· 
fendisi tarafmdan. Madam Megre bun
dan boyle gene ve giizel hizmetc;i alma
maga karar verdi. 

Mosyo Megre masasmm ba,ma ge~mi§ 
dii1iiniiyordu. Altm miihriinii ne masanm 
goziinde, ne kag,dlar arasmda, ne de pul 
kutusunda bulabildi. Altm miihiir, ne ka
g•d sepetine, ne halmm iizerine dii~mii§tii. 
Madam Megre sevincinden titriyordu. 
Mosyo Megre §a~km soyleniyordu: 

- AnlalDiyorum. M iihiir nasd kaybo
lur~ Bu odaya giren oldu mu~ 

- Roso'dan ba1ka kim girecek? Fa
kat belki de eeblerinden birindedir. 0 ka
dar dalgmsm ki! 

Mosyo Megre eeblerini de yoklad1, yok 
alan yalmz miihiir de~ildi. Altm kalemi de 
strra kadem basml§h. Bu ikinei kay1b Mos
yo Megre'i biisbiitiin ofkelendirdi. 

- Y az1k! Halbuki ne iyi bir hizmet
c;iydi, diye esef etti. 

Madam Megre fikrini soyledi: 
- Elinden daha az i1 gelsin de na

muslu olsun. 
Sonra, ahpablanndan birile randevusu 

oldugu i~in, Roso'yu kaptd11an etmek i!i
ni kocasma b~rakarak c;1ktl. 

Mosyo Megre hakikaten miiteessirdi. 
Fa kat mademki. Rosa huSizhk ediyordu, 
evlerinde daha fazla durmaSI dogru ol
mazdl. T eessiirii, miihriinii ve kalemini 
kaybetmekten ziyade Rosa hakkmda su
kutu hayale ugramaktan ileri geliyordu. 
<;ok heyeeanh oldugu i~in Roso'ya kara
n teblig etmegi sonraya b~rakarak mek
tublanm yazd1. Bu i! bittikten sonra, mek
tublardan birini miihiirlemek istedi ve bu-

Bir fotograf hilesi bir 
dansozii zengin etti 

Pariste reklam maksadile yap1lan bir 
fotograf oyunu, beklenilmedik entere -
san bir hadiseye vesile olmu~tur. Paris 
revii tiyatrolanndan birinin reklam §efi, 
reviiniin y•ldlZl olmak iizere angaje e
dilen dansoz Liliyan Ellisin afi§lerde 
tespit edilmek iizere en k.tvrak pozda 
bir resmini ~ekt irmekle ugra§lyormu§. 
Dansoz, fotograf~mm kar§lSlnda muhte
lif dans pozlannda durmu§. Lakin, ~e -
kilen biitiin resimlerdeki pozlardan hi~ 
biri ho§una gitmiyen rek!Am §efi, sinir
lendik~e sinirlenmi§. Derken, tamnma
ffil§ bir dBP<oziin resmini gormii§, onun 
bu resipvlo'·i pozu pek ho§una gitmi§, 
dti§iinfY'ii "= h cnnmt~, karann1 vermi§. 
Me§hur o'""yan dansoziin resmindeki 
ba§ml kestirerek, onun viicudii iizerine 
Liliyan Ellisin ba§lnl oturtacak. Tabii 
fotomontaj usulile bu i§i yapmak miirn
kiin. Reklam §efinin tarifi iizerine, fo -
tograf~1 bu i§i beceriyor ve i§in i~yiizii
nii bilmiyen hi~ kimse, bu fotograf oyu
nunun farkma varamtyor. 

!§ yoluna girmi§ gibi goriiniirken, ter
sine doniiyor. Bu fotograf oyunundan 
isitfade edilerek yaptmlan afi§lerden 
bir k.tsm1 da Londraya gonderilmi§. Me§
hur olm•yrn danwz orada imi§. Bu dan
soz, kadm zekasile kendi ba§SlZ viicu -
diinii tamyor, ba§l merhametsizce ke • 
silerek yerine revii YJldlZI Liliyan El!i
sin b3§1 konulmasmdan dolaYJ ofkele -
niyor, solugu Pariste ahyor ve fotograf
~'Yl bulup, bu hareketini protesto ile 
berabe.r, kiilliyetli tazminat istiyor. Fo
tograf~l, cbende ne kabahat var? Rek • 
lam §efinden dava ediniz! Ben onun ta
rifi iizerine ba§I kestim, fotomontaj yap
trm. diyor. Bu cevab1 alan dansBz, bir 
avukat tutuyor, dava a~1yor. Neticede 
de, hem rek!am §efinden killliyetli taz
minat lropanyor, bern de bu hadise ken
dine reklilm olarak, miisaid bir angaj -
man kopanyor. ~imdi Alis !jlmlt de 

FransiZ artisti kumar salonundaki dogii,me 
gorme kudretinin miithi' 

iddia ediyor 
neticesi bir goziiniin 

surette azaldigim 
Parisien yaz1ltyor: I 
Bir lngiliz yiizba!ISIDID kar151 aleyhine 

a~llg1 dava dolaytsile bir ay evvel mah
keme salonlarmda ismi stk Slk ge~en ve 
gazete siitunlarmda da bu i1e kan§ml§ gi
bi gosterilen F ranSIZ sinema artisti Henry 
Garat yeni bir da vanm kahramam ola -
ra~ meydana c;1ktt. Caen mahkemesine 
vekili, F ransanm en biiyiik avukatlarm
dan Levy Oulman vaSitasile miiraeaat 
eden san' atkar bir goziiniin gorme kud
retinin miithi§ surette azalmasma sebebi
yet verilmi1 olmaS! neticesi Bagnoles de 
!'Orne kazinosu miidinyetinden 2 milyon 
800 bin frank. tazminat taleb etmektedir. 
Kazino miidiiriiniin vekili de gene Fran
samn en biiyiik avukatlanndan Moro 
Ciafferi' dir. 

Henry Garat 

surette azald1gmm farlona vanyor .. Bir
c;ok miitehass1slara miiraeaat ediyor, a • 
meliyat yaphrmak istiyor. Biitiin doktor
lar bu zafm tedavisinin kabil olmad1g1m 
soyliiyorlar. 0 zaman artist bu rahatstz
hgm kumar salonundaki dogii§me neti -
eesinden ileri geldigini tahmin ediyor ve 
i1te bunun i<;indir ki kazino direktiirii a -
leyhine dava a~1yor. 

Kazino direktoriiniin vekili Moro Ci
afferi mahkemede diyor ki: 

nun i~in kammm miihriinii almaga gitli. me§hurdur! 

Davaya sebeb olan hadise !Oyle cere
yan etmi1tir. 1935 senesi agustosunun 
17 nci gunii ak1anu Henry Carat Bag
noles de !'Orne kazinosunda Diik ve 
Du1e• Boris'le, artist Marcelle Chantal, 
General Villemond, Amerikalt Madam 
Walter ve diger birka~ zata bir ziyafet 
~ekmi1tir .. Y emekten sonra oyun salonu· 
na ge.;ilmi1 ve Madam Walter uzaktan 
rule! masasmm iizerine 5 fraokhk bir fi1 
a!rruillr. Kazinonun krupiyesi • oyunu 
tanzim ve idareye memur alan adam1 • 
bu hareketin sade nizamSIZ oJdugunU SOY• 
lemekle kalmJYarak Madam Walter' e 
diirii1tane bir ~<kilde hareket etm11hr. 
Yamndaki kadma bu suretle nezaketsizce 
muamele edilmesine tahammiil edemiyen 
Henry Carat, krupiyeye ai!u sozler say
lemi,tir. Mesele orada kapanm11 gibi go
riindiii!ii halde bu hakareti gittik<;e zih
ninde buyuten krupiye oyun bitip de ar
tist salondan <;1kmak iizereyken iizerine 
hiicum etmi! ve elinde tuttugu i<;i kazino
nun hissesine dii1en paralarla dolu demir 
kutuyu surabna fnlatmtl, miinazaa bir 
anda kiZl!ml!, her iki taraf tokat atmaya, 
yumruk savurmaya ba,laml!lardn .. Et -
r&ftaltiler yeti,mijler, miiessesenin direk
torii gehni§, ortahk gii<; halle mayna ol -
mU§tur, Smokini yulllan san'atkar da 
miiesseseden 8 bin frank tazminat a!ml§· 

- Evvela Henry Carat'nm bu dava
Yl ac;maya hakk1 yoktur. Ciinkii vaktile 
8 bin frank tazminat alarak bu i1i kapat
IDI§hr. Saniyen, artistin o zamandanberi 
kimse ile dogu§medigini, yahud goziinii 
ba~ka bir yere <;arpmad1g1m nasi! ispat 
edebilir. Dart senedir i§ine miikemmelen 
devam etmi1tir. Miizikhollerde jark1lar 
soylemi~. bir~ok filimler .;evirmi1tir. Bu 
vaziyete nazaran gozuniin gorme kabili
yetini kaybetmesinin vaktile kumar salo-' 
nunda cereyan eden hadiseden ileri gel
mesi ihtimali yoktur. 

Kammm ~ekmecesinden miihrii ahrken ne c,------O~L-O_M _______ )' 
gorse? Kendi miihrii ve kalemi de orada .., ______________ , 
duruyor. Hayretten dona kald1. Kalbi hlz
la ~arp1yordu. Kansmm, k1skanchk saika
sile Roso'yu hJTmltkla itham etmesini ma
zur gormek ieab ettigini anlad1; zaten mii
samahakar bir adamd1. 

Girid Hanya e§rafmdan Dervi§bey
zade merhum Bay Kadrinin zevcesi ve 
Banka Komer~iyale 1talyana memurla
rmdan Dervi§ Miildiir, K1z1lay istanbul 
deposu muhasebecisi Htiseyin Miildiir, 
Devlet Demiryollan 9 uncu i§letme me
murlanndan ismail Haydar Miildiiriin 
valideleri ve K1z1lay genel merkezi mu
hasebe miidiirii Osman Saydamm ka
YJnvalideleri Bayan Esna Miildiir diin llr. 

Bu dogii1menin iizerinden iki sene ge
~iyor. Artist, bir ni1an atma i1i vesilesile 
sag goziiniin gorme kabiliyetinin miithi1 

Hakimler iki taraf1 uzun uzun dinle • 
dikten sonra celseyi tatil ve muhakemeyi 
karar verilmek iizere bir hafta sonraya 
talik etmi§lerdir. Bakahm, Henry Carat 
istedi~i tazminat1 alabilecek mi? 

Zavalh ve masum Roso! Evet, onu 
tathhkla bu evi terketmege dave! edecek, 
mademki kans1 onun meveudiyetine ta
hammiil edemiyor. Fakat Roso'nun eline 
bir mikdar para S!kl§hracak ve gittigi ev
lerde daha iyi muamele gormesi temne
nisile onu ugurlayaeak. Ye ak~ma dog
ru Madam Megre eve dondiigii zaman, 
onun hayretinden, ve utancmdan namiite
nahi bir haz duyarak: Almanyada yeni ~evrilmekte olan filmier 

13 May:~s 1938 

'RADYO·· 
( Bu ak,amki program) 

Tiirklye Radyodl!lizyon Postalan 
DALGA OZUNLUCH1 

1639 m. 183 Kc& 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kos. 20 KW. 
T. A. P 31,70 m. 9465 Kos. 20 KW. 

12,30 Program, 13,35 Mlizlk (VIrtiiozlar • 
Pl.) 14,00 Memleket .ss.at Ayar;, ajans Ye 
meteorolojl haberlerl14,10 Tiirl< miizl~1. <;a· 
lanlar: Veclhe, Re~ad Erer. Ru;jen K.am. 
Cevdet Kozan. Okuya.n: semahat Ozden.ses. 
1 - Hlizzam ~reyl 2 - Ley!~ Hamnun 
Hiizzam ~rkl: (Ey sabahl hiisnii an) 3 -
Hayrlnln Hlizzam ,ark~; (Oliirsem yaztktlr 
.sana ka.n.) 4 - Leyla Ha.n1mm Hlizzam 
~rkl: (Harabl lntlzar olduml. 5 - Ismail 
Hakkmm Karc1~ar ~ark1; (Sartyor gtin gec
tll<Ce), 6 - Lem'lnln Karct~ar ~arkl: (Blr 
golge ol bent pe~!nden .. ) 7 - Salahaddln 
Pmarm Karc1ll;ar prkl: (Sana giiniil ver· 
dtml. 14,40-15,30 Miizlk (Ne4'ell miizlk • 
Pl.) 17,30 Program, 17,35 Mlizlk (Dans saatn; 
Pl. 18.15 Tiirl< mtizlll;t (Fasll heyetl) Tahsln 
Karakllf ve Satlye Tokaym !§tlraklle. 19,00 
Kon~ma (D!I' polltlka hadi.seleril. 19,15 
Tiirk miizl~l (Saz eserlert ve takslmler) <;a• 
lanlar: Kanun: Veclhe, l<ema.n: Re;ad E
rer, cevdet <;a~la. Ud: cevdet Kazan, ke
mence: Fahlre Fersan, Rui<n Kam, Kemal 
N!yazl Seyhun. Tanbur: Rellk Fersan, San• 
tur: Zilhtti Bardakoll;lu, NISllye: Ba.srt Ul• 
ler. 19,35 TUrk mlizl~l Qalanlar: Veclhe, 
RU;!<ln Kam, cevdet Kozan. Okuyan: Radi· 
te Neydlk. 1 - Blmen t;lenln Bestenlgil.r 
§arki: (Her zaman serde .. J 2 - Sa.lahaddln 
Pmarm Hlizzam ~ark1; (AI/kmla stiriinsem!. 
3- Sallhaddin Pmarm Hlizza.in ~ark1: (Se• 
vlyordum onu .. ) 4 - Falz Kapancnm Htiz• 
zam §arkl: (Btikltim biikltim s1rma sacm. 
emlntm.) 5 - Sadeddln K.aynajim, tiirkii• 
(San kordelal 6 -Hall< tiirkii.sii: <Karan• 
!II oylum oyluml. 20,00 Memleket saat ayari, 
aja.ns ve rrueteoroloj1 ha.berlerl. 20,15 Tern• 
sll (Uyuyan kadm - Mualll Bey!n hamm.-< 
larJ) Yazan: Ekrem Re§ld. 21,15 Esham, tab~ 
vll&t, kamblyo - nukud ve zlraat borsas1 (l!• 
at) 21,25 Ne~'ell pl~klar - R. 21,30 Mlizil4t 
<Kilctik orkestra - file!: Nec!b Al/kml 22,0Q 
Haltaltk pasta 'kutusu (yabancl dlllerde~ 
23,30 Miizlk (Operet, romans, ve salre), 
23,00 Son a)ans haberlert ve yarmkl prog• 
ram. 23,15-24 Miizll< (Cazband - Pl.) 

LONDRA (Natlonall. 
19,50 Orkestra ve plyano kon.sert (Weber, 

Ravel ve salr besteU.rlarm eserlerll 
22,50 Orkestra ve p!yano koMerl 

LONDRA (342 • 377): 
17,05 Orkestra konserl (Mozart, Dellus, 

Debussy ve Berlloz'un eserlerl) 
21,05 Hughe the Drover <V. Wlllla.m.s'm o

peras•> 

21,20 

18,40 
21,35 

21,40 
22,05 

23,05 

20,25 
21,40 

22,20 

17,40 

20,20 

BORDO 
Eauflu kulesl (Lazarus'un Onei""-" 
ParLsten naklenl 
STRASSBURG 
Hallt mWI!kl 
Orkestra ve plyano konseri <Berlioz, 
Weber, Bizet ve salr bestekllrlarm e• 
serler!) 
i:TALYA (II net grup, 369 - 814) 
Hatll mUlllk.l. 
Mus1Jtl.1;1na.s coba.n (R!ghettl'nln mu
slklll p!yesl) 
ijanla blrllkte hafll mu.slkl. 
iTALYA (ill iincil grup, 230 - 1303) 
Koro kon.serL 
Orkestra konsert <Rossini, Debussy 
ve salr bestek!rlann eserler!) 
LUKSEMBURG 
Sen!onlk koner (Haydn, Mendelashon, 
Weber ve salr besteklrlarm eserlerl) 
VARf}OVA 
Plyano kon.serl (Leh bestekilrlarmm 
eserlerl) 
Kar!l'lk muslkl. 
BUDAP~TE 

Y emi§ligi sofraya btrakt1 ~1kt1. lri, lorm1· 
Zl bir elma, Mosyo Megre'in oniine ~ek
ti. Madam Megre'in oniine ezik bir man

- l§te, diyecek, Rosa miihiirle kalemi 
bana iade etti. Ne de olsa iyi kalbli bir 

rahmeti rahmana kavu§mutur. Cena -
zesi 13 may1s bugiinkii cumartesi giinii 
saat 10 da Sultanmahmud tiirbesi kar
§ISmda Nuri Conker sokagmda 8 No. h 
Arslaner apart~manmdan kaldmlarak 
Eyiibdeki aile makberesine defnedile -
cektir. 

• 18,15 E~lenceit konser <Kalman, Suppe ve 
salr besteUrlarm eserler!) 

darina isabel etmi§ti. • 
Roso'nun her i~eri giri1inde, Mosyo 

Megre onun giizel ellerine bakmaktan 
kendini alam1yordu. Madam Megre ise 
kocasmm bu hayran dikkatine sinirlenip 
duruyordu. 

- AeabaSI filan yok. dedi. Roso ha
kikaten bir h1mzd1r. Alhn miihriiniin, sa
na biiyiik babandan yadigar kalan altn 
miihriin kayboldugunu soylersem zanne· 
derim arhk $iiphen kalmaz. 

Mo<vo Me~tre heyeeanland1: 

k1z .. 
Ve bOylelikle Rosa' nun intikam1 aIm

IDI§ olacakhr. t;eviren: 
Irian KUDRET ............................................................ 

ERTUGRUL SAD! TEK 
$ehzadeba§l ~ 
tiyatrosunda bu gece 
HAM1YET Yiiceses 

ve arkada~lan 
(DONER DOLAB) 

Okuyucu Bayan Aysel ve Atilla reviisii 

Pangalb T epeiistii A K I N sinemasmda 
CEHENNEM 

MAHK0MLARI 
CEZJ\iR 

Batakbaneleri 
Jean Ga.bin · llfireille Ba.lin HENRi WILCOXON 

GOndilz ve gece 8.45 de 2 ti!m hirden , . ' AZAK Sinemasrnda BUGON PARIS I~IKLARI 
( TiNO ROSSi) 

LALE sinemasmm resmi kii~ad1m yaoan senemn 
ve me~bur san'atkar TINO ROSSI'oin en muvaffak 

sabus1zhkla be1dediginiz muazzam tilmi. 

en ne~'eli 
oldugu ve 

CC RC OBRIYEN'in en heyecanh filmi 

HOLWOOD-KABOY 

*** 
ttniversitemizin T1b Fakiiltesi son st

mfmm en giizide talebesi, l;?i§li Slhhat 
Yurdu sahiblerinden Bayan Seniye San
turun ve Merhum Dr. Halil Santllll"Un 
klz1, Yiiksek Miihendis mektebi profe -
sorlerinden Fikri Santurun ve Te§vikiye 
Sagllk evi sahibi Dr. !bra him Osman Gii
cerle avukat Celal Dervi§ Deri§in ye -
~enleri Emine Santur gozlerini hayata 
kaparru§br. !radenin, zekanm ve sayin 
canli bir misali alan bu gencimizin istih
kak kesbettigi diplomasmt alacag. bir 
dakikada kendisini oliimiin kollanna 
terketmesi nekadar feci ise fennin ve 
itinanm biitiin mesaisinin akim kalmas1 
da o kadar ac1khd11". Onu sevenlerin bu 
muhterem oliiye son vazifeyi yapmak ii
zere 13/5/939 saat 14 te Ni§anta§mda 
Baytar Ahmedefendi sokagrnda Aile a
partlmanmda bulunarak bu hazin me -
rasime i§tiraklerini teessiir ve saygllan
mlzla dileriz. 
Te~vikiye Saghk evi sahibi !. 0. GUcer 

$i§li S1hhat Yurdu ailesi N. M. !kiz 

*** 
Merhum Fetva Emini muavini H;ac1 

Mustafa haremi ve Baklrkoy Noteri Ah
med Sabri ve istanbul Vak1flar avu -
kat! Ha§im Kamerin valideleri Bayan 
Hacce Zekiye Kamer rahmeti rahmana 
kavu§mU§tur. Cenazesi 13/5/939 cumar
tesi giinii saat on be§te Suadiyede Ta§h 

Aynca her hafta yeni dilnya havadisleri. - Telefon : 23542 tarladaki ko§kiinden kaldmlarak namaZI 

-:;:;;;:::::~:-:::::~~~::-:::~::::--======~; ~ikindi vakti Erenkoy camiinde k.thndlk-1 I:Su ak~am TURAN t1yatrosunda tan sonra Sahrayicediddeki aile kabris-
s~ krali~esi HAMiYET Y0CESES ve arkad&§· m tanma defnedilecekti:r. Mevla gariki 
Jan. ERTUGRUL SADi TEK ve heyeti temsi- rahmet eyliye. 

liyesi birlikte ilk defa Dtinme Dolab vodvil ME~' u M KAD 1 N 
3 perde, S. A TILA reviisii Milli a yak oyunlart , 1 T S y 

varyete. Fiatlarda zam yoktur. I· '' J ~ MARIE BELLE 

Bugun LALE de 
Renkten oriilmii~ bir ,Hr ... Alkla silslenmi~ bir fantazi ... 

Vak'ayla canlandmlmt' en biiyiik bir film. 

AL TIN HARBi 
F ranstzca sozlii, renkli film. 

A E F o~s Jurnal diinya haberleri 
M Jlaveten 1 ve 4,30 da 

N: Kadm Oyunlar1 
I LORETTA YUNG 

Zayi - Beyoglu Malmiidiirlii~iinden 

olmakta oldugundan maaja aid tatbik 
miihriimii zayi ettim. Y enisini alacagrm
dan hiikmii yoktur . 

Mady Rahl ve Paul Klinger • Biraz sonra gelecegim ! > 
kordelasmm bir sahnesinde 

Bugiin 
MELEK 

YVCNNE 

PiERRE 

PRINTEMPS 
ve 

FRESNAY 

x·R·T 1sT ·~·x s·K 1 
$ahane bir a,k roman1 

Bugiin saat 1 ve 2.30 da tenzilatlt matineler. 

DehAkAr HARRY BAUR'un eo giizel 
Filmin1 artist 

SIMONE SIMON ve JEAN PIERRE AU MONT 
lie beraber \:&VIrdiAI ve bu hefta 

S U M E R Sinemas1n1n 
15 - 20 ve 30 kuru' gibi tenzilatla yaz fiatlarile gosterdijti 

SiY AH GOZLER 
I 

Olivia de Havilland George Brent - Margaret Lindsay 

.... e .. u.~au.·n .. 1•v•e .. 2 ... 3.0 .. d•a .. u•c•u .. z•h .. a•lk .. rn .. a•t•in•e .. le•r
1
i
1
•T .. e•l•:•4•3 .. 5•9•5 .... ~ Bahriye yiizba§lhgmdan miitekaid ,aheseridir. ilaveten KABARE yanm saatlik lspanyol ,Sarkt ve Dans 

Siileyman 'Ji ........................................................... .. 

24,05 Elilencell konser (Thomas, Johann 
Strauss ve salr bestekll.rlann eserlerll 

NOBETCiECZANELER 
istanbul clhetl: 
Emlnonlinde (Mina.syanl, Alemdarda (E~ 

sadl, Kumkap1da (Belklsl, Kiictikpazarda. 
(Yorgt), Eyiibde (H!.ltrnetl, Fatlhte (Hiisa• 
meddln), Bakul<oyde (H!lill) eczanelerl 

Beyo~lu clhetl: 
i:stlklru caddes!nde (Del!asudal, Bostanc•

bru;t caddesln<lA! (Ittmadl, Karakoyde (Hii
.eyln Hii.sniil, i:stlk!U caddeslnde (Limon· 
clyan), Pa.nga.lllda (Narglleclyan), Saldzl • 
yapru;a caddeslnde (Ha.yreddln Tav), Be· 
§lktru;ta (Siileyman Reeebl, Kas1mpru;ada 
(Miieyyedl, Ha.skoyde (Sadlk Akduman) 
eczanelerl. 

UskUdarda (Imrahor), Sariyerde (Os • 
man), Kad1kiiy Moda caddeslnde (Slhhatl, 
Pazaryolunda (Rlfat Muhtar), Biiytikadada. 
(§lna.sl R1zal eczaneler!. 

C._._T_E_~_E_K_K_O_R_) 
Vefatile biitiin ailemizi matemler i~in· 

de b1rakm1§ alan sevgili babam1z S1h -
hiye miidiriyetl muhasebecisi Siileyman 
S1rr1 Bllll"anm cenazesinde bulunan ze
vata ve Etfal hastanesinde kendisini te
daviye ~ali§an mubterem doktorlara 
sonsuz te§ekkiirlerimi sunanm. 

Haydarpa§a Niimune hastanesinde 
mura.bbac1lardan Dervi§ Kaya 

¥-¥-¥-

Oglum Ya§arm bObrek ve mesane 
hastahgm1 Te§vikiye Saghk evinde mii· 
him ve muvaffakiyetli bir ameliyatla 
ktsa bir zamanda iyi eden k.tymetli pro
fesorlerden Bay Beh~et Sabit Erdurana 
tedavisini ihtimamla takib ve tamam -
hyan hastane sahibi degerli doktor Bay 
ibrahim Gii~ere derin minnet ve §iik • 
<ammi arzederim. Hastanm bak.tmmda 
biiyiik bir dikkat ve §efkat gosteren 
hem§irelere, bilhassa Bayan Matlubeye 
aynca te§ekkiir ederim. 

Malkara Meclisi umum! azasmdan 
Nasuhi Onol 

¥¥¥-

Vefatile ai!emizi biiyiik elemlere du
c;ar eden istanbul Vilayeti Hukuk ·i§leri 
miidiirliigiinden miitekaid Bay Kenan 
Kiineyin lutfen cenazesinde bulunan -
lara ve bastahg1 miiddetince tedavisine 
ihtimam eden doktorlara ve telgraf ve 
mektubla taziyet lutfunda bulunanlara 
ayn ayn te§ekkiire derin teessiiriimiiz 
mani oldugundan te§ekkiirallmtzm sa • 
ym gazetenizle ibliigm1 rica ederiz. 

Bedriye, Ay§e, Ali ve Mustafa Kiiney 
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MUSIKI KUDOS MEKTUBLARI: 
... 

MEKTUP 
Ali Sezin'in 
keman reaitali 

Filistin miicahidleri 
miicadeleye devamda! -a- Hi~ ~iiphe yok ki Ali Sezin, san' at! 

I Nevyork'da I Umumi hayat 
kama,bnct refah ve servetten 

ge~mek i~in yanm saatlik 
yiiriimek kafidir 

Burada en goz 
en elim aefalete 

bir yol 

san' at i<;in yapan sa)'lh milli k1ymetleri • 
mizden biridir. Evvellr.i air.~ bir bu.;ulr. 
saatten fazla siiren resitali esnasmda buna 
bir defa daha §ahid Q)duk. 

0, kemamndan <;tkan sealere sevimli bir 
hususiyet veren tevazuu i<;inde, en gii<; 
pauage'lan tertemiz ifade etmek auretile 
her zaman oldugu gibi bize gene bir bu-

Kahirede yapdan anla,ma ingiltere 
tasdik edilirse bu topraklarda sulh 

tarafmdan 
siikfuta ve 

N evyorkun hot hususiyetleri var. Fa
kat Avrupay1 taklide yeltenmedigi saha
larda, Avrupay1 taklide kalkllgl zaman, 
efendisinin elbisesini giymit bir u1aga ben
Ziyor. 

Mesela filimlerden bildigimiz §U ma
hud Brodway ve Times meydamndaki 
eglence yerleri. Bunlar Parisin yavan hi
rer taklididir. Kendilerinin yaratmas1, 
ol'ijinal bir hava yoktur. Hatta eglence 
miiesseselerine bile Parisin methur eglen
ce yerlerinin isimlerini koymu,lar. Fakat 
o kadar kalp, o kadar sahte ki, yaldiZI 
~IIum1 bak1r gibi amllyor. Binlerce neon 
l§Igmm reklimma aldanarak birka~ma 
girdim. Soguk, adi, bayag1 bir taklaban
hktan ba1ka bir1ey degildi. 

Times meydanmm a,ag1smda sozde 
san'atkarlar ve entelektiieller mahallesi 
var. Buras1 da Avrupanm muvaffak ola
maml§ bir mukallidi. (boheme) hayatm1 
yatatmak istemitler. Sanki romantik oiU
den, realist diri olurmut gibi 1.. Hele 
Nevyork gibi realizmanm cigerlere itle
digi bir tehirde ... Avrupanm seksenlik, 
ihtiyar boheme hayab, burada maskeli 
baloya donmii!· Amerikamn, bugiin, ba~ 
hba1ma bir kUltUr seviyesi vardu. Kendi
leri de hakiki san' atm, muhayyilenin ve
recegi ilhamda olmadlglnl pelr.ila bilirler. 
San'atm, mant1kla lr.olkola miispet ilim • 
lerin hendesesine girdigi bir amda bu ma
ziye tabassUr, modas1 ge~mi1 bile olsa, 
Avrupa emtiasma kar11 duyduklan zif
tan ileri geliyor. 

• *. 
Einstein: «N evyork, iki aksi istikame

tin zaviyesidir.» diyor. Ne doiiru sozl 
En goz lr.ama§tmcl refah ve servetten, 

en elim sefalete ge~melr. i~in yarun saatlik 
yo! kifi ... 

Sehri kateden bir betinci cadde var. 

kavu,mak kabil olacak 

<;uk saatlik bir riiya al<mi ya1att1. Kudiia, 6 mayzs 
Evvellr.i air.~. Vitali'nin Chaconne'u, Diinya vukuatlnm bUyiik hadi~eleri a· 

Brahms'm re minor oonah ve Conus'un rasmda bizim kU~iik Filistinin miizmin 
Bir pedikUre gittim. Operator Biirha- konsertosu gibi ii~ miihim eseri ihtiva eden derdlerile kimin zihni me1gul olur~ diye 

neddinin muyanehanesinden daha vasi bir programla Alinin <;ok cepheli kalitelerini son zamanlarda pek az yazd1m. Bunun
ikinci kat. Kap1da beyazlar giyinmi1 bir bir arada tatmak imkim da hull olmuttu. Ia beraber son zamanlarda Filistinin yaz
hemjire. Bekleme odasma girdim. Duvar- San'atkaflnuz, seslerin manasmt sezen ve maya deger hayti mUhim hadiseleri birik
larda el, ayak resimleri ve iskeletleri goze sezdiren heyecan kudretile beraber, bir mit oldugu i<;in bu mektublan takib eden
<;arplyor. Bu aral1k bir hemjire daha pey- kemancl i<;in U.zlm olan teknik bilgiye de lerin, vukuat zmcmm kaybetmemeleri 
da oldu; elime matbu bir karton slkl§hrd!. bol bol malik bulundugunu Conul'un ese- maksadile size bu mektubu yaz1yorum. 
l1te suallerin tercUmesi: lsminiz ~ Nasm- rinde a~Ik(a gosterdi. Double corde'lar, Evvela 1unu soyliyeyim ki, diinya vu
mz hangi ayagmizln, hangi parmagmda? stakatlo 'Jar, arpege'ler ve lrille'ler piiriiz- kuabndaki fevkalide gerginlik Filistini de 
Ne zamandanberi mustaribsiniz} Bu sua!- sUz bir mUkemmeliyetteydi. alakadar etmekten hili !talmadl. Her 
ler saymakla bitmez. Bizde kanser ameli- Gene TUrk bestekan Biilend T arcamn yerde oldugu gibi burada da muhtemel 
yahnda bu kadar sua! sormazlar! Niha- original harmonu e//el'lerile dolu, istikbal bir harbe kar§l biiyiik hamhklar yap1l -
yet beni ikinci bir odaya aldilar. Cerrah- vadedici yeni bir eserini ihtiva eden prog- maktadu. Bu hazuhklar arasmda, Filisti
pa§a hastanesinin ameliyat salonuna ben- ramm ikinci kiSiru da balk tarafmdan uzun ne lngiltereden sevkedilen miihim miktar
ziyen bir yer. Cerrahi alit, edevat; oksi- uzun aJk11]and1. da barb malzemesi bulundugu gibi Hay
jen ve elektrik makineleri. Pasteur'den TUrk san'at aleminin, viicudile iftihar fa limamm askeri bir iis olarak kullamla
daha azametli, beyaz onliiklii, lastikten ettigi bymetli Ali Sezeni biitiin kalbimiz- bilecek hale getirmek iizere lngiltere ta-
eldivenli bir adam makineli bir koltugu Je tebrik ederiz. rafmdan gayet hararetli bir faaliyet sarll 
i~aret etti. Oturdum; fakat i~ime de bir 'N. devam ediyor. Biitiin yaptlan hazuhklara 
korku girdi. Acaba yanht bir adres mi ., _____ .....,.,.....,...-.---..... --- bak!lusa, Akdenizde bir barb zuhuru ha-

verdiler diye ... Nihayet nasu ameliyab DaV1SJDID 1•ntikamJ• Iinde, lngiltere ile Filistin arasmdaki mu-
bitti. ~1karlr.en goziim, d~varda, ~er~eve- .1 • vasalanm bir hayli zaman ink1taa ugnya-
lenmit yaz1lara isabel etti. l~imden: cag1 fikri buraya aid miidafaa plammn 
«Mutlak takdirnameler olacak ... » dedim. Dl almak istemi. ! eaa&IDI tetkil etmektedir. 
Halbuki ne gezerl .. Biri Nevyork Oni - Filistin miicahedesinin bugiinkii vazi-
veroitesinin ayak hlfZISSlhhast §Ubesiuin Bursada 16 v. a•tnda bir yetine gelince, bu baklmdan vaziyette bir 
mezuniyet tehadetnamesi; digeri N ev • "r l;Ok tebeddiiller oldu. Londra konferan-
york pedikUrler cemiyetinin senelik kon - ~ocuk muhakeme s1m miiteak1b miicahidlerle lngiliz asker-
gresinde ittihaz olunan mukarrerat I Esa- leri arasmdaki miicadele ~ok kesif bir te-
sen her Amerikah, bir cemiyet vey• ku- ediJiyor kil ald1. lngilizler, artud1klan aakeri 

lube mensubdur. Bursa, (Hususi) _ Kayapa koytin- kuvvetlerle miicahidlerin tetkilillm her 
Ge~enlerde bir kitabcmm oniinden ge- den Ali Cengiz admda biri evvelce Halili tarafta sikitbrmaya batladilar ve bunun 

ciyordum. Camekanda, herhangi bir oldUrmiil ve bu cinayet i~in kendisine ve- neticeai olarak da arada biiyiik musade
TUrkii alakadar edecek bir isme gozUm rilen cezanm bir kismml Bursa hapishane- meier vulr.ua geldi. 
ili~ti: «Ankara» serlevhah bir mecmua. sinde, bir kismml da lmrah adaaJnda ~ek· Bu muaademeler araamda, miicahidle-
Hemen i~eriye girdim. Mecmua IU: tikten sonra miiddeti biterek koyiine don- rin batkumandanlarmdan Abdiirrahim 

«Ankara» mUjtiir. Fa kat oldUriilen Halilin akraba- Elhac Mohammed kahramanca doi!Ute
~Ankara tavtanlan merakhlan cemi

yetinin ayhk mecmuas1dn.» 

Kitabc1 izah etti. Boyle yeryiiziinde 
her cins tav1an ve daha bir~ok hayvanla
nn merakhlanna aid cemiyetler varmlj, 
mecmualar netrederlermit. kongreler, i~ -
timalar akdederlermi, ... 

Sade hayvanlara miinham kalsa, iyi... 
fki lane tahnit~ilik mektebi, mecmuas1, 
cemiyeti var. 

lan kendisine rahat vermemi,ler; bunlar- rei tehid eldu. Bu haberi ogrenen biitiin 
dan lsmail ad1nda 16 yatlarmda bir ~.,.. Filiatin biiyiik matemler yaptJ ve bu ma
cuk, daylsl Halili vurdugu i~in intikam teme bUtUn Arab memleketleri halk1 itti
almak maksadile bir giin dut agacma ~~k- rak etti. Aradan pek az bir zaman ge<;ti
ml' clan Ali Cengize tabanea ile ate' ede- iii hal de, gene lngilizler tarafmdan siklt· 
rek onu oldiirmek istemittir. lsmail, kat- tmlarak miitemadi surette takihe ugnyan 
le letebbiis ouc;ile Ai!rc:ezaya vmlerck ikinci methur kumandan Arif AbdUrraz· 
muhakemesine batlanmlttlr. Reia Osman zak, miitemadiyen harbede ede Suriye 
Sabri Gokou: hududuna kadar geldi ve orad a ne daha 

smda biiyUk bir 1ohreti haiz bulunanlar
dan olan bu cesur kumandanm lakab1 E
bu Bekirdir. Miicahidlerin ugrad1ldan 
zaf1 az bir zamanda bertaraf eclip yeniden 
taarruzlara ba1hyan bu kumandan1n yap
hgl hareketler o kadar ciir'etkarane idi ki 
bir arahk, onu Fevzi El Kavuk~u 
zannedenler oldu. Nitekim bunu size son 
mektubumda da yazmtthm. N eden sonra 
anla§Ildi ki miicahidleri tensik edip cidali 
ayni ate1le devam ettiren kumandan El 
Kavuk~u degil, bu zat imi1. 

Bugiin gene mUcadele hep o eski mii
cadeledir. Belki eskisi gibi nisbeten biiyiik 
mUfrezeler Filistini yer yer dolatarak ln
giliz kuvvetlerile toplu musademeler yap· 
m1yorlar; fa kat, her tarafta mUnferid ta
arruzlar, cUr'atkiirane baskmlar, kih 
Y ahudilere, kah fngilizlere teveccUh ede
rek ayni 1iddetle devam ediyor. 

••• 
Bu ahval arasmda, gene evvelce bil

dirmi§ oldugum gibi, Londra hUkumetinin 
ricasile Kahire hiikumeti tavassut ederek 
Londrada hi~bir netice elc1e edemekaizin 
dagilm11 olan konferans M1mda i~timaa 
dave! edildi. Bu i~timaa da bUtUn Arab 
memleketleri miimessilleri ittirak ettiler. 
Kahiredeki lngiliz sefiri de lngiltereyi 
temsil ediyordu. Uzun zaman devam e
den bu miizakereler arasmda lngilizler 
teklifin birini ileri sUriip arkasmdan diiie
rini gonderdiler. Miizakereler ~ok ~etin 
oldu. F akat, neticede en son gel en haber
lere gore arada nihai bir itili.f husule. gel
di Kahirede akdedilen itili.f, biitiin eaas
larile Londraya gonderildi. Orada taadik 
edildikten sonra ili.n ve tatbik olunacak
llr. Su halde, eger fevkalade bir hal zu
hur etmezse, yakmda Filistin tabii hayata 
dogru avdete ba,hyaeaktu, 

ftilaflarm esaslar1 malilm deijjldir. Fa
kat, bunlann Arab memleketleri tarafm
dan evvelce Kahire toplanhsmda teobit e· 
dilmi1 olan esaslan -ki ayni zamanda Fi
listinin milli misak olarak tayin etmit ol· 
dugu noktalard1r- tamamile tatmin ede -
cek bir mahiyette bulunuyor. Evvelce 
yazm11 oldugum gibi, bu itilaf, biraz da 
bugiinkii Avrupa vaziyetinin tabii bir ne
ticesidir. Avrupada ve bUtUn diinyada 

Elektrik ve emniyet 
Elektrigin evlerde gorecegi i1ler ~ogal

d!k~a emniyet meselesi herkeste alaka 
uyandmyor. Elektrik ~oklan ve yangm 
tehlikesi herkesin goziinU korkutan mese • 
lelerdir. Elektrik kazalanna, hasarlara 
kar11 en bUyiik emniyet tertibah tesisahn 
ehil ellerle yapiimaSJdlf. Elektrik tesisallm 
itina ile yaphrmiyanlar daima bu bUyiik 
eneriinin tehlike mmtakasmdadlflar. lyi 
miitehasmlann yapllklan tesisatta bile ba
zan hatalar ba,gosterir. Ne de o!.a tesisat 
masrafmm ~oklugunu dii~iinmiyerelr. elek
trik tesisahn1 en iyi tekilde yapmak zaru
ridir. T esisat iyi de olsa sonradan SJk s1k 
kontrol edilmelidir. Su borulanndaki pat
lamalar, bina injasmdaki kusurlardan do
laY! ankastre borularm ezilmesi... g1bi, 
elektrik~iyi mes'ul etmeyen, baz1 harici se
beblerden dolay1 iyi lr.urulmut olan elek
trik tebekeai sonradan bozulabilir. 

Evlerde veya binalardaki elektrik ~ebe
kesi zannedildiginden ~ok kan§Ik olduiiun
dan miitehum itc;ileri kullanmak esashr. 
Sebekede bathca u~ sistem var: (I) An
kaatre boru, (2) Z1rhh kablo, (3) Kahn 
li.stikli kablo. Ankutre sist<minde izoleli 
elektrik telleri duvar i<;inde veya do,eme 
altmda kalan borularm i~inden ge~irilir. 
En bUyUk faydas1 tellerin istenildigi za· 
man kolayhkla deiiittirilebilmesidir. Su
yu kat'iyyen siZdlfmiyan ~elik l:iorular teh
like ihtimalini hemen hemen ortadan kal
duabilirse de bu tesisat pek pahahya mal 
olur. Ankastre borulann iizerinde !era • 
kUm eden suyun buhan boru i~ine SIZIP tel 
izoleleri Uzerinde tekasiif edene teller izo
li.syonunun bozulmas1 ihtimal dahilinde -
dir. Kurtun kaph kablolarm baglamalan 
iyi yap1hna au &~zduma tehlikesi kalmaz. 
Kahn lastikli kablo siatemi hem daha ucuz 
ve hem de emniyetli oldugundan muvakkat 
binalar (barakalar), fabrikalar gibi yerler 
~in en elveritlidir. 

Elektrik kazalannm nevileri saymakla 
bitirilmez. Bah<;edeki elektrik tellerine a
llh olan yat <;ama~rlar yiizUnden nice ka
zalar olmu,tur. Teller topraiia dokunsa. 
tehlike kalmaz, ~iinkii sigorta alar. Elelr.
trilr. tesisatmda sigortalann rolleri pek bii
yiiktiir. Sigortalar normal yUkUn iki mis
linde atabilmelidir. Radyosu olanlar ma
kineyi kullanmadiklan zaman antenlerini 
topraga vennelidir. Ger~i antene dUten 
yJidmmla kimsenin oldiiiiii heniiz ititilme
mijse de ne de olsa - bilhassa yildmml bol 
clan mevsimlerde - ihtiyata riayet etmeli
dir. Su biiyiik siizii unutma)'lmz: «Eiek -
trikten olenler elektrigi iyi bilirim diyen
lerdir.» 

Prl. SALIH MURAT 

Burantn otellerinde yirmi dolardan &fa· 

g1 oda bulmak kabil degil. KUrk~ii ma
gazalarmdan biri ge~enlerde yetmit bet 
bin dolara bir kiirk satmlf. Bizde muvaf
fak olmu1 bir doktorun yapllrabilecegi 
apar!lman bedeli I Hatta, bu del ice sar· 
fcdilen paray1 gormek i~in otellere, dUk
kinlara girmege bile liizum yok. Bu se
nenin modas1 clan mink kiirkUnii giymit, 
gezen kadmlar hi~ de az degil. Boyle 
bir kiirlr.Un on be1 dolardan atagl almmi· 
yacagml soylediler. Sokalr. ba,lannda 
arkaarkaya dizilmi1 Rollsroyce otomobil
leri: «Sahibimiz, sade bizi aatm almak 
i~in knk bin dolar kiyd1.:. diye bagmyor. 

Bir sokak batmda garib bir ilan nazan 
dikkatimi celbetti. f1te terciimesi: 

- Day1n1 oldUrdiigii i~in intikam a!- fazla mukavemet imkam, ne de muhasa
mak maksadile Ali Cengize ate1 etmilsin ray1 yararak Filistin daglanna <;ekilme 
diyorlar. Ne dersin? diye 1u~luya sorun- ~aresi bulamadigi i~in Suriye hududunu 
ca, kii~Uk su~lu: ge~erek Suriye jandarmalanna teslim ol-

kendisini Slkljlk bir vaziyette hisseden ln- .,_,.~ ...... ....,.,.-........ ----------.. 

~F arelerin ~ok bulunduklan yerlere 
gonderilmek iizere terbiye edilmi1 mual
lim kediler, fare 1mmasma kartl burada 
tedavi olunur.» 

Demek muallim yeti§tiren kedi melr.teb
leri bile var I Kopekler i~in yazhk sayfiye 
olduktan sonra kediler i~in melr.teb neye 
olmasml 

- Hayu, ben ona atmad1m. Dut a· du. Bu teslimiyet de, biitiin Arab alemin
iiacmdaki kargaya atbm. fa kat 0 kendi- de gene biiyiik bir tesir uyandmh. 
sine zannetmit. demittir. Ayni zamanda iki miicahid kumanda-

fsmailin ihzari tahkikatta verdigi ifade- mnm birden ortadan kalkmas1 ve bunlarm 
ler okunmUf, bunlarda: Ali Cengizi gor- kumanda ettikleri askeri miifrezelerin pe
diigiinden daymm hatnladtgml ve onun ri1an olmalan lngilizlerle Yahudile~ ara
intikaminl almak il;iD ate1 ettigini bildirdi- smda biiyiik bir sevinc uyand1rmalttan 
ginden, bu mUbayenetin sebebi kendisinden bali kalmamtjb. Bu suretle Filislin mesele-

giltere, Arab alemile daha uzun mUddet 
miicadele ve i'htilaf halinde bulunmay1 
istememi§ ve binaenaleyh anla1ma yolunu 
tercih eylemijtir. 

Son gUnlerde Londra ve Parisien gelen 
haberler size daha birka~ ay ~v· 
vel bildirmit oldugum ball miihim haber
leri teyid eder mahiyettedir. Bunlar da 

Sonra yanm saat otede, ii~iincii cadde 
ve temadisinde, sefalet ve zaruret sarma1-

dolat olmu§, oiUm raks!DI oynuyor. Ot·l 
ismini tajiyan, ba"k tavanh mukassi izbe
lerde, geceligi on kuru1a oda veriyorlar. 
Y any ana ya§Iyan bu Slcalr. kiirk ve iijii
yen vUcud N evyork eczanelerinin i~ine 
benziyor. Eczaneden batka her§Cy 1 Ni
§anhmzla i~eri girip evlenebilirsiniz. Ec
zacl hem noterdir, hem evlenme memuru. 
Aspirin kutularmm, eter ti~tlerinin yam
ba§mda sigara paketleri. F otograf maki
nesi, ceb saati, ~ikolata, anahtar zinciri, 
~eki~. dolma kalem ... Hepsi var I Yam
ba,lndaki barda i~kilerin bUtiin ~e1idleri 
mevcud. Ortada masalar, ~Unlr.ii eczane 
aym zamanda lokantad1r. 

••• 
Bu sallrlan yazarken penceremden 

tanya bak1yorum. 

sorulmuttur. Buna cevaben fomail: «Ka- si kendiliginden halledilmij olmas1 ihti -
d1- rakolda beni dovdiiler. Zorla boyle aoy- malleri arllyordu. Miicahedenin daha 

junlardlr: 
I - Filistin mukadderatile Suriye 

mukadderah arasmda bir miinasebet ve 
alaka vard1r. Y ani lngiltere hiikumetinin 
buras1 i~in ittihaz edecegi kararlara ben
zer muayyen kararlar da F ransa tarafm· 
dan Suriye hakkmda verilecektir. 

izmit 

Orada, bulutlara tumanan binalar, 
gokyUzUne golgelerini vurmu1 kabartma 
reliefler gibi... Yirminci asrm plastiki o 
golgelerin canhl1gmdadir, 

lki bin sene evvel Parthenon'u hayran
hkla seyreden Atinah sail' atkar ne ise, 
1939 senesinde, yUzUncii kattan radyo 
dinliyen Amerikah mUhendis de ayni 
adamdu. 

Parthenon bize Atinah san'atkan an
lath. N evyork da iki bin sene sonra gele
ceklere bizi anlatacak ... 

Celcileddin EZINE 

Belediyeainin 

lettiler.» demittir. fazla devam edemiyecegini diijiinenler 
Alinin ceketine kur1un isabel ettigi i~in ve iimidsizlige dUjenler arasmda mUcavir 

bu ceketin delindigi anlallhnca Ismail: Arab memleketleri de vard1r. 
- Y alan efendim. Ali ceketini ken eli- Fa kat, bu hususta beslenilen Umidler 

si d•lmi§tir ... cevabm1 vermi,tir. bo1a ~1kllgl gibi ugrandan korkulann da 
Miiteak1ben Ali Cengize diyecegi so- sebebsiz oldugu pek az bir zamanda anla-

rulmuj, o da: tildi. Size evvelce Filistindeki fedakarane 
- Benim ba11ma bir kazad1r geldi. faaliyetlerinden bahsettigim me1hur mU· 

Bunun cezas1m ~ektikten sonra koye do- cahid .';ieyh hzeddin El Kas•mm ate1li 
niince bunlar beni yoldan ge~irmez oldu- taraftarlarmdan Abdullah Tovbe, mii -
lar. Ban a ~ingene, gavur! ddiler. Bu ~o- cahidlerin ba~kumandanhgl mevkiine ge~
cugu babas1 te1vik ediyor. Onun i~in beni ti ve miicahede saflannda has1l olan bo§
oldiirmek, istedi ... <;ingene isem kabahat lulr.lan pek k1sa bir zamanda doldurarak 
mi? Hi~ Tiirkiye Cumhuriyetinde ~inge- tekrar taarruzlara ba§lad1. $eyh lzzeddin 
ne olur mu. mademki ben ~inBene imitim. El Kas1m1n bin)ere varan taraftarlan ara-

2 - Filistin bir kralhk olacakhr. Bu
nun gibi Suriyenin de bir kralhk telclinde 
idaresi F ransa tarafmdao derpiJ edil • 
mektedir. 

$imdiki halde Parisle Londra arasmda 
bu islere dair SJkl temaslar bulundugu mu• 
hakkakhr. Filistin hakkmdaki kararlar, 
Suriye hakk1r.daki F rans1z kararlarile 
birlikte, bu temaslarm neticesinde ilan e
dilecektir. 

V. MIHRI 
0 halde diinyada ~ingene memleketi varsa ,_ ..... ....,.,....,.... ____ .,.....,..,....--..,.-----------,.,.,.,.._.,..__,_,_ 
beni oraya gonderin reia bey... Hi~bir 
Tiirkiin hapishanede yatmasm• istemem.O-

' nun i~in gene davac1 olmak istemiyorum 

!zmit (Hususi) - 1zmlt Beledivesi, Vali ve Parti Baskam Ziva serefine 
Beledive bahceslnde 200 k!$illk blr ziyafet vermistir. Ziva!et, cok nes'el! 
olnrak gecmis. samimi nutuklar soylenmis ve veni BelecJve intihabahnda 
Valinin f(osterdl~ aiAkava teeekkiir edilmistir. Gonderdiiiim resim, zivafet
ten blr lntlbadll'. 

ama bcni oldiirmeye ~ah,lyorlar ... demi$
tir. 

Bilahare ~ahidlerin ~agmlmas1 i~in mu· 
hakeme talik edilmi1tir. 

Bursa umumhanelerinde 
dna yet 

Bu.rsa (Hususi) - Umumhanede sar
ho§luk yilzilnden b!r clnayet olmu,, 
Hamza ism!nde bir gene agJr surette ya
ralanml~tlr. Sarho' olarak umumi ev -
Jerden b!rine gelen Ali, tbrahim ve Ala
edd!n admla ii~ delikanh lie Hamza a
ralarmda hi~ yUziinden bir kavga ~k
mi§, evvela Ali eline ge<;irdigi sandal -
yeyi Hamzanm ba§ma yerlejlirmi~, 1b
rahim de b1gajtm1 ~ekerek HamzaYJ sol 
omzundan yaralami§tlr. Yarah hastane
ye kaldmlmJ~. All He tbrahim yakala • 
nar~k tevk!f edllmi§lerdir. Alleddln ka~ 
m1~llr. ····-Ah,verit yiiziinden 
Uzun~ar§tda portakalc1hk yapan 11 -

yasla seyyar koltuk~:u Veysel arasmda 
ah§veri§ yiizilnden bir kavga ~1km1§hr. 
Bu esnada Veysel llyas1 ba~1ndan bt~ak
la yaralaml§tll'. 

Temsil edilen piyesten bir aahne 

Bursa ( Hususl) - Necatibey K1z Enstitiisii sene sonu miinasebetlle gUzcl 
bir mUsamere vermi~tir. Ktzlarmtza miitekam!l ev kadmhlh o;treten ve 900 
kadar gunduz ve aksam talebesini okutan EnstitUniin mUsameresinde bilhassa 
dekorasyon ~ok begenilmistir. ( inanmak) piyesini tale be biiyiik bir nuvaf. 
fak!yetle !Pmsil etmi~tir. Koro, mlizik, rcvii, komedi ve zeybekle bahDr dans
Ian da giizel ve muvaffakiyctli olmu&tur. EnstitUnUn miisamereslndc bulu
nanlar, Rene ktzlanmiZin yUksek kabiliyetlerini takdir ederek mektebden 
aynlmt~!ardir, 

Kadmdan ~i~ek iatemit! 
Tepeba~mda Sthhat sokagmda oturan 

helvaCl Mehmedln ~1rag1 Liitfi, o civar· 
dan ge~en, tammadtgJ bir kadmdan ~i -
~ek istediglnden kadmm yanmda bu -
lunan Ne~et ve Hiiseyln, Lutfiyl doverek 
b1~akla kolundan yaralaml§lardtr. Su~ -
lular zab1ta tarafmdan yakalanmt~lar -
dlt. z __ _., ...... _ 

Otomobil • tramvay 
muaademeai 

:;>ofor Yusufun idresindeki 131 numa
rah otomobille vatman Cemilin kullan
digt Sirkeci • Topkapt tramvaYJ Beya
Zidda ~arpi§ml§lardir. Bu ~arp~mada ge
rek otomobil ve gerekse tramvay hasara 
ujtram,~tlr. -·--<;ocuga ~arpan araba 

~IYV'rln idaresindeki yiik a.rabas1 Be
§ikta§ tramvay caddesinden gegerkt-n, 
gene Bejikta§ta oturan 7 ya~mda Mela
hat admda bir ~ocuga ~arparak bacagm
dan yaralami~Ilr. Yarah :;>i.§li <;:ocuk has
tanesine kaldtn!mt§llr. 

Siz ba aatrrlarz okuyap bitir
diiiniz anda: 

Amerikahlar bes bin tane su • 
~uk, bin yiiz litre buz, istihtitk et
mlslerdir. 

tkl Amerikah haslaneye kal
da•lmt$hr. 

Rusya, btit~esinden 260,000 rub-
le sarfetmistir. ' 

Kuslarm yiirei\'i, her mahlilkun 
kalbinden daha htzh alar. ~~~ bir 
dakikada baz1 ku•larm viircii'i 
lOOn defa ~arpnushr. 

Kanadadan tngiltereye ytiz on 
kilo domuz yai!:J lhrac edilmi~tir. 

Hastahk tastyan slnekler. yer 
yiizilndeki btitlin vahsi hayvanla
rm iildlirebileeekindeo dnha fazla 
miktarda adam iildiirmli:1lcrdir. 

Amerika, irandan, hizim para. 
m1zla alb bu~uk llrahk halt salm 
alm1shr. 

' 



Roma mektubu 

Roma' da yap1lan Nis ve 
beynelmilel miisabakalar 

------------------·-·------------------Diinyantn en kuvvetli ekiplerile kar~tla~an Turk 
siivarilerinin aldtklan neticeler ~ok degerlidir 

R'Jma, (Hu usi) -- 1938 senesi Nis 
ve Ramada yaprlan ath mani miisabaka
lanna (konkur hipiklerine} i§tirak eden 
siivari ekipimiz, her sene oldugu gibi, bu 
sene de miisabakalanm muvaffa kiyetle 
yapmr§l!r. 

Nis musabakalanna ekipimizle beraber 
lngiliz, F ranSJz, Bel~ika, lrlanda, Rcunan
ya, Portekrz, Polonya ve Letonya ekip
leri i1tirak etmi§tir. Nis miisabakalan ko
mitesinin talimatname~i mucibince her e· 
kipten 4 subay ve I 0 at miisabakaya i§ti
rak etmr§tir. 

Niste on miisabaka yaprlmr§t!T, her mii
sabakada vasati olarak on be1 miikafat, 
ve bu suretle biitiin miisabakalarda yiiz 
elli puvan vardr. Miisabaka netieelerinde 
siivarilerimizin kazandrklan dereeeler tel
graflarla bildirilmi§tir. Tiirk ekipi her 
giin muhtelif dereee ve puvan kazanmak 
suretile biitiin miisabakalarda 92 puvan 
kazanmr§, bu suretle diinyanm en kuvvetli 
ekipleri alan bu ekipler arasmda diirdiin
cii olmu§tur. Ekiplerin kazandrklan pu
vanlar: 

F ranSJZlar 143 puvanla birinei, frlan
dahlar 101,75 puvanla ikinei, Bel~ikahlar 
94 15 puvanla ii<;iineii, Tiirk ekipi 92 pu
vanla dordiincii, Polonya 76,75 puvanla 
be§inei, Romanya 73,75 puvanla altm
cr, Portekiz 66,75 puvanla yedinci, !ngi
lizler 63,50 puvanla sekizinei, Letonyalr
lar 50.50 puvanla 9 uneu olmujlardu. 

Mii abakaya giren subaylar arasmda da 
ka 7and1klan puvanla yirminciye kadar ya
p!lan ta•nif netieesinde 133 puvanla yiiz
ba$1 Polatkan sekizinei, I 05 puvanla yiiz
ball Giirkan 11 inei, 77.5 puvanla Kula 
JCl uncu olmu•lard~r. 

Bu haSJla, Tiirk ek1pinin, diinyanm en 
kuvvetli ekiplerinden alan, bu dokut. ekip 
arasmdaki kuvvet ve k1ymetini bariz b!r 
surette giistrrir ~ok kat'i bir delildir. 

Hemen junu da ilave etmek icab eder 
ki; bir talihsizlik eseri olarak ekipimizin 
rn kuvvetli atlarmdan alan (<;:aka!} to
pallad:gmdan Niste hi~ miisabakaya ko
nulamami>, (Gii~lii) de ii~iineii miisaba
kada topallami§, (Ok) da be1inei mii
sabakada bir manie ~arparak yikilml§ ve 
ayai:imdan anzalanmr§ oldugundan miite
alub miisabakalarda istifade edilememij· 
tir. 

Eger bu atlar da miisabakaya konula
bilmij olsaydr, mutlak surette ekipin de
reeesi buna nazaran daha yiikseleeek ve 
asd o zaman tam kuvvetini ifade edeeek:i. 

Bu suretle Nis miisabakalan umumi 
tamiflerinin bu parlak netieesini elde e
den, ve Tiirk siivariligini temsil vazifesini 
muvaffakiyetle ve §Crefle ifa eden k1ymetli 
£kipimiz Romaya gelmi§tir. 

Tesadiif bana bu •ene, Niste ve Rama
da siivarilerimizin miisabakalaTJnJ, 1onlann 
,etin miicadelelerde ne kadar muvaffak 
olduklaTJnr giirmek fmatmr verdi, Roma
:la da her giin miisabakalaTJ takib ettik. 

Romadaki manil<r, Nis mii<abakalan
n:n m'nilerine nazaran daha ~ok farkii ve 
zor Bilha'l!a (Ober) denilen onii ve ar-

- Onun i~in mi siiylemediniz?. 0-
nun 1~1n mr bugiine kadar sesinizi ~rkar
madnJZ?. 

- Ba,ka m~m olabilir?. Seni dii§un· 
diigtill' r~in, seni Iizmemek i~in ... 

-- • 'e zamana kadar boyle susabilir
siriz?. Giin\in birinde elbet duyulaeak, or
taya ~1kacak: o zaman soz altmda kal
maT mJ<lDJZ?. Neden soylemediniz, di
ye sit• de sormazlar mr?. 

- Be!mayr sahiden polisler giitiirmii• 
i e, bu dedigin dogru am a ... Ben hi~ urn· 
muyorum. 

-- Mutloka ka~rrdrlar mr, diyorsu
n~z?. Ne b1li)'or.unuz?. 

-- ir;ime oyle geliyor. Haydi. poli•· 
ler ikioim birdrn bi>im evde tutup gotiir
dii, dJyelim. CJnun i~in de hemen bugiin
drn tezi yak, fstanbuldan ~Ikrp gideee
gim. Sorarlarsa, bilmiyorum, burada de· 
gildim, der ~rkanm. 

Mualla, bunlan dinlerken, bu adama 
kaqr kendi in de biisbiitiin uzakl1k duydu; 
ondan biisb!itiin korktu. Artrk ne yapa-

Mussolini Roma miisabakasrnda birinci gelcn italyan ekipi 
kaptanma altm kupay1 verirken 

kasr ayni yiikseklikte smklardan yaprlmi§, ni oniinde reddetmij, bunu ikinei ve ii~iin
boj sand1k 1eklindeki manileri !talyanlar eli defa da tekrar ettiginden talimatname 
~ok kullamyorlar, bunlar1 alelekser de, mueibinee miisabakadan haric addedilmij
gene siivarilerin (dub!, tribl) dedikleri, tir. 1kinci manej de hemen ayni hatalarla 
aralan azami on metre olmak iizere bun- ger;mi§, netieede kupay1 bu sene ,o giin 1an 
larrn ikinci (dub!), iir;iineiisii (tribl) bir- sm biitiin giiler yiizile teveeeiih ettigi !tal
birini miiteak1b koymak suretile parkuru yan ekipi kazanmrjhr. 
gii~lejtiriyorlar ve her m<5afede bunlardan J'vlu.,olini kupasmm, (ii~ sene iistiiste 
en ajagr 3 : 4 dub! ve tribl bulunuyor. kazamlmak} §artina nazaran bu kupanrn 

Roma miisabakalanna da ekipimizle bir ekipe mal olmaSI belki kabil olamrya
beraber !ngilizler, !talyanlar, Almanlar, eakhr. Nitekim ayni kupayr 1934 senesi 
Romanyahlar, Portekizler, Belr;ikahlar ve ltalyanlar kazanmrj, 1935 senesi F ramrz
Polonyahlar ki sekiz millet i1tirak ediyor- lara ge~mi§, 1936 senesi Olimpiyadlar do
du. layJSile Roma miisabaklan yapiimam 11, 

Ekipimiz: en kuvvetli atlanndan mah- 1937 senesi tekrar halyanlara avdet et
rum olmasma ragmen bu koju ekipler ara- mi§, 1938 senesi Turk ekipi kazanmijh. 
smda canla ba1la a~hjmil ve muvaffak ol- Bu sene de gene !talyanlara ge~mi1tir. 
mujtur. Ge~en sene kazanrlmr! alan Mus- Fa kat geleeek sene muhafaza edebileeek
solini kupa rnr bu sene de kazanmak ve lerini kimse temin edemez, nitekim biitiin 
muhafaza etmek i~in siivarilerimizin aza- anlayanlar gibi kendileri de boyle siiylii
mi dikkat ve gayret ettikleri, r;ok tertipli yorlar. 

yiiriidiikleri goriiluyordu. F akat bilhassa Sporda, bilhassa at gibi bir vasrtaya bag 
o giin 1ans ekipimize hie; giilmedi. h alan at sporunda jansm biiyiik tesirini 

Birinei maneide; yiizba§J Kulanm A. daima hosaba katmak lazrmdrr. Biitiin Av 
kmer ismindeki atr birinci parkurunda iki, rupa ath miisabakaerlarmm kabul ettik
Giirkanm Y1ldrzr iic;, Polatkanm Kanadr leri bir diistur vardu, (atii miisabakalar
durt hata yapmr•. Onciiniin Onaii bir rna- da kazanmak ic;in iir; jey lazrmdrr, birinei-

eagmr, bu 11in sonu neye varaeagmr bir 
tiirlii kestiremryordu. 

Muhtar, ;imdi de yavaj yava1 onun 
giinliinii almaya ~ahjryor, yumujak, SJ

cak bir se le: 
-- Oziilme, iki goziim, diyordu. 

Hepsinin bir kolayr bulunur, hepsi diize
lir. 

Kendi kendine de §oyle kuruyordu: 
- Belma, benden bojanmak ic;in pek 

ag!T al:yor, kendini pahahya satmak is
tiyor. ~imdi de Haydarla berab<r ka~
ti!e yaTJn, iibiir giin elbirligile benden bi
raz daha para ~ekmeye kalkacaklar. 
Boyle oldugu dah• iyi ... Giiniin birinde 
kar 1 kar§rya geleeegiz, elbet. .. 0 zaman 
ben de hepsini yuziine vururum: «i§in 
i~ yiiziinii ortaya ~rkardrgrmr istemezsen, 
se55iz, giiriiltiisiiz birbirimizden ayTJla
l:m» derim. Ondan sonra, ne isterse o
nu yapsm; isterse bu husrzla bii•biitiin 
beraber ya asm. Elindeki ii~ bel kun~<u 
da on a kaptrrsrn. Ban a ne? .. Giiziimle 
gorsem, ba!Jmt ~evirip bakmam bile ... 

Ben bunu boyle ortaya koyunea Belma 
da ne yapaeak; elbet, peki diyecek. Bu 
pazarlrk onun i~ine de geleeek. !kisini de 
sahiden yakalatmm, diye korkacak. He
le ~imdi, Haydann kim oldugunu da bi
liyorum. Boylelikle ayTJlmamrz hii•bii
tiin kolaylajaeak. Ondan sonra, ma Mu
allaya gelir. 0 da, kardesini ele vermi
yeyim, diye elbet, benim her istedigi
mi yapaeak ... 

Biiyiikadaya gelineiye kadar, Mualla 
pek az konu!tu. Baygrnhgr andrran bir 
bitkinlik ir;inde idi. Gogsii trkanmr§, ke
sik k.-ik soluk ahyor; i~leri birdenbire 
basal an bir bakr~la giizlerini M uhtardan 
ayrram1yordu. · 

lskeleye ~Iktrlar. 
Muhtar: 

- Saat biri ge~iyor, dedi. Ka~ giin
diir iiziintiiden, oradan oraya ~arprnmak
tan iki lokma yemek yemeye bile elim 
deymedi. ~imdi oyle bir acrktrm ki ... 
Deniz havasrndan m1, nedir? .. 

Mualla, gene sesini ~rkarmadt. Yan
yana yiiriidi.iler. Gene krzr burada tanrya
cak hemen hemen hie; kimse yoktu. 01-
sa da hi~ kimseden ~ekinmeyi dii~iinecek 
gibi degildi. M uhtar nereye gidwe o da 
onun yamma yiiriiyordu. 

Milli 
tak1m1 

•• gure' 
geldi 

Balkan giire~ ~ampiyo
nasi bu sene Biikreste 

' 
yapdacak 

Avrupa giire~ §ampiyonasile Finlan -
diyada iki rna, yapmr§ alan gurc§ mill! 
takrmrmrz diin sabah Romanyadan §eh
rimize gelmi~tir. 

;\,!i]Jl giire~ taktmtmrz, rrhtrmda, is -
tanbul spar mrntakast ve sporcular tara
frndan kaqtlanmr~trr. 28 maysta Anka
rada yaprlacak Turkiye gure~ birincilik 
miisabaka\arma Avrupadan donen gu -
re~9ilerimiz milli takrmr tcmsilen i~ti
rak edeeeklerd:r. 

Tiirkiye birincilik miisabakalarmda 

1 derece alan gure~<;ilerimiz temmuzun il 
hartasr Biikre§te yaprlacak Balkan gii
re~ binciliklerine i•tirak edeceklerd r. 

Atletler MlSlra gitti 
Mrsrr federasyonu tarafmdan tertib e

dilen bcynelmilel atletizm musabakala
nna i§tirak edecek atletlerimiz dun Ro
manya vapurile Iskenderryeye harcket 
etmi§lerdir. 

Kafileyi atletizm fcderasyonu reisli -
gine namzed alan Adil Giray goturmu§
tiir. 

Siirat yan§lan i>in Goren, uzun surat 
yarr~lan i~in Galib, mukavemet ko.usu 
i<;in Rtza Maksud, atlamalar i<;in Polat, 
mania ko§ulan i>in de Faik bu musaba
kala:-da Tiirki~·.eyi temsil edec~klerdir. 

Liseler ma.,:1 finah 
Liseler arasmda tertib edilen futbol 

ma9lanmn finali bugiin Taksim stad -
yomunda Haydarpa§a ile I§rk liseleri a
rasmda yaptlaeaktrr. 

Liseler arasmdaki ilk resmi ~ampiyo
namn finali her bakrmdan hususi bir 
ehemmiyet la§tmaktadrr. 

Bu ma,a saat ii'te ba§lanacaktrr. Bu 
musabakadan sonra krzlar arasmda atle
tizm miisabakalanmn finali yaptlacak-

!li iyi at. ikincisi iyi slivari. lic;iinciisii de 
~ok §am} trr, bu hakikaten de boyledir. 

Mesela; 936 alimpiyadmda 1,70 : 1.80 
iizerinde v.e 20 atlayr~h bir parkurda di.in
ya birincisi alan Alman ekipinden T ura sii 
varisi Hasse ile, on be§ giin sonra Ahen 
miisabakalannda 1,20 bir mani oniinde 
Elimine olmujtur. Nitekim, ayni at, ayni 
siivari altmda bu sene Ramada da hi~bir 
mii<abakada muvaffak olamamr~tu. 

Keza. ltalvan ekipinin: bundan birka~ 
ay evvel 2,44 atlayarak diinya yiikseklik 
atlama rekorunu kuan Osoppo ismindeki 
at, rekoru krran siivarisi Gutierrez altm
da bu seneki Roma miisabakalannda bir 
jey kazanamamrjtii, hatta bazr giin, sii
vari miisabakay1 terke mecbur kalmr§hr. 

Ath sporda alan nokta; bu gibi agrr 

miisabakalara girmek ve bajarabilmek 
kudretine varmakt1r. Tiirk ekipi bugiin 
diinyanm kuvvetli ekipleri arasmda say:l
maktad!I. F akat at~Ihk sporu aleminde 

herkes, en kuvvetli ekipin dahi her zaman 

kazanmak kadar kaybetmek ihtimali ol
dui(unu da kabul ve kaydeder. 

~u muhakkaktrr ki; Tiirkliige has alan 
siivariligi temsil vazifesi tevdi edilmi~ alan 
beynelmilel siivari ekipimizle her zaman 
iftihar edebiliriz. Onlann kuvvetli ve e
nerjk binijlerile beynelmilel sah>larda 
toplad!klaTJ takdir, bu suretle millet he
,ab1na yaptJklan hizmet ~ok biiyiiktiir. 

Bu k1ymetli siibaylanmrzr eandan teb
rik ederken oniimiizdeki Bukre1 miisaba
kalan i~in jans temenni ederiz. 

Bugiine kadar hi~bir yiizkarasr yoktu. 
Kendini bildigi giindenberi, herkesin ara
smda hajJ dik, aim a~rk dola§ml!h. Y a 
~imdiden sonra ne olaeak, hep bunu dii
jiiniiyordu. Haydann bir huSJZ oldugu 
duyulaeak olursa tamdrklannm yiiziine 

naSJI bakacaktr? .. Hele bu jirkette artrk 
hi~ kalamazdr. Ba~ka yerde de kim bilir 
naSJI gii~liikle ij bulacaktr? .. Daha son
ra, Suad N amrktan da korkuyordu. 0-
nun gibi titiz bir gene, bakalrm bir huSJ
zrn krzkardelile evlenmeyi istiyeeek miy
di ? .. Bugiin i~in ses ~1karmasa bile Mu

alla, onun karjrsma boyle ba§J yerde, 
boynu biikiik ~rkmak istemiyecek, ileri
de bunun bir yiizkaraSI gibi basma kakrl
masmdan korkacak, evlenmekten belki 
de biisbiitiin vaz ge~eeekti. 

fstanbuldan ~ekilip gitmek? .. ~imd!
lik i1te bundan ba,ka yaprlacak kalma
mr§h. Dr§aTJda bajka bir i1 bulursa gi
dip orada ~ah~aeak, biitiin tamdrklardan 
uzak ya§Iyacak; biiylelikle belki biitiin 
bu olup bitenler de yava1 yava1 unutula
eaktr. Zaten kendini pek o kadar diijiin
miiyordu. En ~ok annesi i~in, sonra ne 
de olsa biraz da Haydar i~in iiziiliiyor
du. Onlar ne olaeaktr? .. Oglunun huSJZ
lrk ettigini, yakalandrgmr duyunea o has-

Yirmi bin lira, diinkii ke~ide sonunda ~ekilen 

k1rk nurnara arasmda taksim olundu 
Tayyare piyangosunun yirmi yedinei 

tertib birinci ke~idcsine diin de Beyog
lunda Asri sinemada devam olunarak 
biitiin numaralar ~ekilmi~tir. Bu ke~i -
denin biri on bin, diger• de yirmi bin 
lirahk iki mukafah vardr. Yirmi bin 
lirahk miikafat ke§idc sonunda ~ekilen 
40 numara arasmda taks:m edilmi~tir. 
Bunlar be§er yiiz lira alaeaklardtr. On 
bin li.rahk miikafah da bu 40 numarayt 
takiben ~ekilen en son 16448 numaraya 
<;rkmr~hr. 1kramiye ve mukafat kazanan 
numaralar srra tertibile a~agrdadrr: 

10 bin lira 
32410 

16448 «miikafah 
Bin lira 

6098 8342 
500 lira 

145 210 426 1750 2995 4472 
5098 7519 8040 11379 11455 11729 

11742 12403 12452 12795 13125 13261 
13321 13738 14166 17218 18619 18724 
18745 19169 19223 19611 20013 22342 
23022 23061 25141 25426 28419 28453 
29397 30457 30826 J1460 31637 32110 
32537 33366 33530 33597 33758 33769 
34093 34590 34971 35015 35935 36633 
36979 38154 38357 39560 

150 lira 
2045 6033 6631 8023 9191 9566 

11161 12911 13971 14211 14541 14687 
14993 15114 16602 18260 18504 19567 
20804 20853 22234 25249 25362 26690 
27907 27997 29751 34290 35702 

100 lira 
522 1096 2303 2464 2943 2972 

4943 5980 6804 6902 7204 10051 
11145 14762 15146 15507 15707 16440 
16987 17450 17661 21937 21998 22103 
22977 23570 24363 24580 26453 26641 
27087 28517 29091 29362 29685 29782 
30304 31281 31525 32920 33736 34868 
34990 35283 35563 36545 36601 37127 
37542 38319 38544 38674 38694 38808 
39749 39790 

50 lira 
147 249 265 699 817 989 

1949 2306 2621 3183 3391 3576 
4171 4181 4252 4256 4376 4430 
4549 4737 5658 5866 5876 5937 
6151 6291 6406 6541 6645 6652 
6995 7333 7591 7713 7729 7766 
8511 8642 8646 8957 9007 9364 
9735 9769 10176 10380 10462 10658 

10674 10705 10991 11254 11749 11926 
12221 12352 12481 12630 13099 13166 
13208 13543 14124 14169 14443 14628 
14952 15435 15461 15790 16274 16364 
16917 17206 17281 17568 17951 18299 
18417 18557 18581 18589 18729 18846 
18874 18908 19115 19158 19454 19752 
19914 19988 20295 20512 20672 20935 
20943 20956 21326 21338 21436 21494 

21693 22001 22063 22225 22288 22410 
22561 22582 22923 22943 23091 23218 
23314 23492 23506 24781 24880 24929 
24942 25367 26289 26600 26715 26868 
26933 27037 27085 27356 27535 27670 
28073 28283 28451 28452 28659 28932 
29026 29112 29263 29331 29490 29606 
30030 30070 30092 30423 30925 30997 
31107 31127 31151 31179 31308 31510 
31548 32009 32047 32317 32429 32753 
32909 32976 32999 33110 33288 33904 
34389 34803 34831 35263 35416 35444 
35571 35685 35818 36019 36102 36332 
36378 36678 36698 36852 37040 37179 
37286 38151 39218 .39315 39378 39555 
39632 39767 39768 39844 

30 lira 
346 480 483 527 575 927 

1013 1046 1117 1161 1315 1589 
1644 1673 1712 2037 2069 2217 
2253 2523 2538 2724 2869 2967 
2982 3084 3111 3338 3404 3723 
3749 3858 4006 4099 4117 4473 
4819 4924 5120 5163 5214 5221 
5294 5499 6119 6173 6257 6441 
6501 6595 6691 6741 6833 7063 
7117 7194 7285 7290 7319 7396 
7712 7758 8139 8267 8312 8458 
9065 9109 9126 9169 9471 9499 
9707 9760 9899 10053 10142 10179 

10197 10225 10482 10501 10601 10764 
11098 11471 11569 11663 11696 11943 
12012 12326 12736 13342 13512 13586 
13596 13690 13928 13946 13981 14003 
14243 14302 14333 14540 14876 15030 
15047 15055 15198 15608 l5888 16001 
16119 16310 16402 16514 16703 16734 
16829 17071 17422 17455 17878 18014 
18061 18240 18352 18433 ~8591 18599 
18731 18787 18848 18993 19164 19216 
19402 19418 19420 19497 19590 19912 
20147 20174 20522 20548 20571 20574 
20683 ~0824 21113 21137 21233 21247 
21252 21470 21542 21605 21791 21927 
22006 22082 22121 22125 22136 22319 
22344 22470 22585 22727 22807 22927 
22989 23112 23165 23561 23576 23594 
23740 23978 24169 24277 1!4419 24555 
24950 25162 25189 25416 25460 25484 
25496 25653 25752 25775 25903 26194 
26267 26952 27388 27396 27468 27686 
28358 28454 28572 28677 28709 28890 
29100 29237 29293 29427 29430 29619 
29716 29731 29880 29948 o'l0041 30156 
30306 30359 30370 30435 30531 30599 
30656 30922 31109 31145 31369 31648 
31712 31914 32054 32660 33058 33070 
33170 33369 33663 33717 33785 .33818 
34267 34288 34399 34555 34591 34361 
35006 35081 35084 35110 o'l5117 35211 
35312 35382 35567 .35604 35630 35634 
35659 36191 36486 36497 37060 37086 
37214 37260 37264 37403 o'l7543 37706 
37759 37827 38174 38208 38257 38302 
38487 38684 38827 39010 39099 39139 
39327 39408 39441 39545 .39562 39639 
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Everton lngiltere §ampiyonu 
oldu 

On ay zarfmda iki devreden 42 ma~ 
yapan ingiltere taktmlan lik ~ampiyo
nast uzun ve yorueu ma~lardan sonra 
nhayete ermi§tir. 

ikinci devrenin ba~mdan itibaren lik 
liderligini muhafaza eden me~hur E
verton takrmr 59 puvanla birinei, Kral 
kupas1 ikincisi Wohverhampton 55 pu
vanla ikinci olmu~tur. Me§hur takrmlar· 
dan ve ge,en sen en in ikincisi Arsenal 47 
puvanla hc§inei, Aston Villa 41 puvan
la on ikinei olmu~tur. 

Barutgiicii sahasmda pazar 
giinii yap1lacak mac;lar 

Barutgueu sahasmda 14/5/939 pazar 
giinii yaptlaeak ma~lar: 

1 - Bakrrkoy Halkevinin tertib cttigi 
kupa ma<;larmrn dorduneii haftasr. 

Fatih - ~i~li Halkevlcri arasmda saat 
16,30. 

2 - Matbuat tak1m1 - Bak1rkoy teka
iidleri saat 15 te. 

tahkh kadm, kim bilir, ne hale gelecek
ti?.. Belki yiiregine ineeek, o iiziintii ile 
belki biisbiitiin siiniip gideeekti. 

Sonra HaydaTJ da ~ok seviyordu, ona 
da aeryordu. fsin i~yiizii nedir, ~imdilik 
daha bunu pek iyi bilmiyordu ama, Hay
dar yakalanmrjsa buna bir tiirlii iiziile
eek; yak eger, Muhtarm dedigi gibi Bel
mayr ka~rrmr~sa o zaman da ortaya ba§
ka tiiriil bir giiriiltii c;rkaeakh. 

Y az kr~ a~rk duran biiyiik bir otelin 
online geldiler. Muhtar: 

-- ~urada bir yemek yiyelim. 
Diyordu. Mualla biraz c;ekinir gibi 

durdu. Y emek yiyeeek ba§ka yer yok 
muydu? .. Ne diye bir otele geliyorlar
dr? .. <;:ok dii1iinmeye kalmad1; otelin 
iiniinde duran bir adam onlan giiriinee 
hemen ko~tu, kar~IIadr. Anla~1lan Muh
tan burada pek iyi tamyorlardr. Kim bilir 
belki de bu"asr srk srk gelip gittigi bir 
yerdi. 0 adamm arkasrma yiiriimege 
bajladrlar. Kaprdan i~eriye girinee, kar
§tda biiyiik bir salon goriiniiyordu. Bir 
iki masada yemek yiyenler de vardr. Bu
raya girmediler. Onlerine dii~en adam 
baska bir kapmm iiniinde durdu. Orayr 
·~h: 

- Buyurunuz, efendim. 

Mektebliler miiaabakasJ 
istanbul okulla.n spor biilgesi gene) 

sekreterliginden: 
13/5/939 cumartesi giinii yaptlacak 

futbol ma,lan: 
Taksim stadyomunda: 
Haydarpa§a lisesi - i~rk Iisesi saat 15. 
Hakem: Feridun K1!1~. 
Yan hakemleri: Bahaeddin Uluoz ve 

Fikret Kayral. 

13/5/939 cumartesi giinii yapt!acak 
ko~u ve ah§ musabakalan: (ktzlar) 

Taksim stadyomunda: 
Atr~ miisabakalan (final) saat 14 
Manili ve manisiz ko~u miisabakala.n 

(final) saat 16,30. 
Taksim stadmda antre ve tribun (10), 

balkan (25) kuru~tur. 

Haydarpa§a liseai galib 
Dun istanbul Erkek lisesi - Haydarpa

§a arasmda OYTJanan mektebliler futbol 
domi final ma~t 3 - 1 Haydarpa~amn ga
libiyetile b1tmi~tir. Ma,ta 3000 kadar se
yirci bulunmu~tur. 

Dedi. 

BuraS!, biiyiieek bir oda idi. Ortada 
bir yemek masaSJ vardr. Bu masa, kim 
olursa olsun birdenbire c;rkrp geleeek her• 
hangi bir miir,eri i~in, her zaman biiylo 
ham mr dururdu; yoksa Muhtar, vapu• 

ra binmeden otele telefon etmi1 de ken• 
dileri i~in mi hazrrlatmr~bL Mualla, 
bunlan da dii§iinecek, ayud edeeek gibi 
degildi. Gozleri bugulanmr~. sagrnt solu· 
nu giirmiiyordu. 

Muhtar, ilkiince onun arkasmdan man• 
tosunu, ba1mdan ~apkaSJm almak i~in 
uzandr. Gene krz, buraya kadar geldik

ten sonra, garsonlann oniinde, kendinl 
naza ~ekiyormu~ gibi goriinmek isteme
di; ses c;rkarmadr. Daha sonra Muhtar, 

kendi 1apkaSJm, eldivenlerini de ~rkardt. 
Hepsini garsona verdi. Yemek masaSJ· 
nm ba1ma g~ti, oturdu: 

-- Ne yiyeeegid .• 

Diye sordu. 

Onlan kar~rhyan adam: 

-- Barbunyamrz c;ok taze, ~ok gu
zel, diyordu. 1skara m1 seversiniz, ~~vii 
mr? .. ' 

Muhtar, Muallaya diindii: 
<Arta" varl 



CUMHUR!YET , 
•• ingiliz r - anlasma I 
Diinkii hararetli celse 

(Baltaraft 1 inc! sahifede) 

leyh herhangi bir devlete kar*' mevki al
d,gumz veya herhangi bir millete ihata ve 
tazyik etmek istedigimiz manaSI bu vesi
kadan ve bunu takib edecek olan kat'i an
la§madan elbette ki ~1kanlamaz. Bu nok
tay1 emniyetle kaydederken !ngiltere ile 
iitedenberi mevcud olan kar§lhkh itimad 
ve dostluk hislerinin boyle saglam ve de
vamh baglarla takviye edilmi§ olmasm1 
memnuniyetle kar§llanz. 

F ransa ile de ayni esas dahilindeki mii
zakerelerin miisaid inki1al etmekte bulun
maslm da iyi bir nazarla goriiyoruz. 

Biiyiik dostumuz ve kom~umuz Sov • 
yetlerle her noktada bir goriil ve anlaylj 
beraberligi oldugunu Ba~vekilimiz ilade 
buyurdular. Bunu da sulhun esash bir 
zamini olarak gene biiyiik bir memnuni
yetle kaydetmek isteriz. 

Balkanlarda siyasetimiz malumdur. 
Sulh davaSI i~in kurulmu~ olan bu blok 
sulh i~in ~ah1an Tiirk1yenin mesaisile bir 
kat daha kuvvetlenecektir kanaatindeyiz. 
Bu kiitlenin geni~lemesi ve daha leyizli 
bir ~ekilde ~a!.1mas• i~m hiikumetin izhar 
etmi1 oldugu iimid ve temenniye tamamen 
i1tirak ederiz. 

Hulasa arkada§lar, Biiyiik Meclisin 
umumi sulha olan baghhgml bu kadar 
isabet ve sadakatle ve azami kiyasetle ta
hakkuk ettiren hiikumetimize ben 1ahsen 
te§ekkiir ediyorum » (~iddetli al!u§lar) 

F ethi Okyar kiirsiide 
Saffet Ankam miiteak1b siiz alan Bo

lu meb'usu ve eski Londra Biiyiik Elsi
miz F ethi Okyar demi§tir ki: 

«- Arkada,Iar, Bajvekilin §imdi o
kudugu beyannameyi dikkatle, memnu
niyetle ve meserretle dinledik. Bundan 
evvel hiikumetimizin 1ngiltere hiikume
tile Akdenizde sulh ve emniyeti istihdal 
eden miizakerelerde bulundugllnu biliyo
ruz. Bu miizakereleri muvaffakiyetle in
lac ederek bugiin bize bu beyan~ameyi 
getirdiginden dolaYJ hiikumeti tebrikle 
soziime ba,Iamak IStiyorum. Beyanna
menin mana'l ~ok miihim ve biiyiiktii;. 
Ve Tiirkiye Cumhuriyetinin simdive ka
dar takib ettigi harici siyasetin bir cfo
niim noktaMnt te~kil etmektedu. Beyan
namenin haiz oldugu ehemmiyeh lay•
kile tebariiz ettirebilmek i~in Tiirkiye 
Cumhuriyetinin §imdiye kadar takib et
mekte oldugu sulhcuyane siyaseti birka~ 
kelime ile hulasa etmek istiyoru!ll. fran 
ve Irakla olan gayet karde,~e miinasebe
timiz senelerdenberi devam etmektedir. 
Balkan yanmadasmda biitiin hi.ikumel
lerle bilhassa Yunanistan, Yugosluvya ve 
Romanya ile dostane ve miisalemetper
verane miinasebahmiZ devam etmekte
dir. Ve bu sayede Balkan yanmadaSI se
nelerdenberi giirmemi1 oldugu sulh ve 
miisalemet havas1 i~inde yajamaktadiT. 
Sima! kom,umuz Sovyet Rusya ile ta 
inblab ve milli cidaldenberi devam et
mekte olan dostane miinasebahm1z emi
nim ki. her iki taralm menlaat ve mem
nuniyetini mucib olacak bir §ekilde de
vam etmi§tir. Tiirkiye Cumhuriyeti uzak 
devletlerle de ayni dostane miinasebah 
idame ettirmekte idi. Bu suretle haSI! o
lan sulh havaSI i~inde Tiirkiye Cumhu
riyeti dahilde inki1alma ehemmiyet ver
mekte, milli .ervetlerini tezyid i~in ~·
I.,makta, smai, ticari ve mali i§lerindek: 
terakkilerinde berdevamdiT. Bu mii'Oid 
sulh havasmm devam etmesinden ba1ka 
hi~bir arzusu yokt.:. Ve gene yoktur. 

Sulhun temelleri sarstlmtfhr 
Ancak son giinlerin hadisah birdenbire 

birtaklm siyasi zelzelelerle herkesin elka
nm ve beynelmilel mlina<ebatm temelle
rini sarsml§hr. <;eko-Siovakyanm bir giin 
zarfmda naSI! haritadan silindigini hepmiz 
biliyorsunuz. Ondan sonra Almanya - Ro
many a ticari miizakeratmda Romanya 
hiikumetine \erilmi~ olan iiltimatom degil
se bile iiltimatom mahiyetinde yap1lan bir 
tazyik herkesin likirlerindeki huzur ve sii
kunu izale etmi1tir. Bilahare husule gelen 
nisbi siikun kiSmen umumi endi1enin ya
tJ<masma yard1m etmi~ken bunu miiteak1b 
Adriyatik denizinin §ark sahilindeki zay1f 
bir miittelikine iiltimatom giindererek az 
uman sonra i§gal altma almaSI da !imdi
ye kadar ahjhglmiZ sulhii siikun hava;m1 
tamamile ihlal etmi§tir. Bu ihlal edilmi1 
o:an hava, herkesin huzurunu selbetmi! ve 
herkesi emniyeti i~in kara ve deniz hudud
lannm muhafazaSI i~in tedbirler aramaga 
sevketmistir. Bu meyanda iitedenberi dos
tane miinasebatta bulundugumuz lngilte
re hiikumeti. Akdenizde aulhu ihlal ede
cek herhangi bir te<ebbiise karjl, Turk ve 
tngiliz kuvvetlerinin mujlereken hareket 
etm.-ine clair bir teklifte bulunmu tur. 

Bu teklil neticesind• uzun uzad1ya ce
reyan eden miizakerat nihayet bugiinkii 
karara iktiran etmistir. Bundan dola}'l 
tekrar hiikumetimizi tebrik etmek isterim. 

Esasen malumunuz oldu!iu ve~hile lngil
tere hiikumeti daha evvel Akdeniz hav
zasmda sulhun teminme ~aresaz olmak 
iizere Yunanistana, bn taralh olarak bir 
garanti vermi 0 ve aym zamanda Roman
yanm da hududlanm tekeffiil etm10hr. 
Bayle bir teklil kar01;mda hiikumetimiz 
elbette kollan bagh durarak eski bitaral
hk siyasetini muhalaza edemezdi. Ciinkii 
evvelce arzettigim gibi, bu emniyetsizlik 
havaSI i~inde, hi~bir ahdin, hi~bir temi -
natm, hir;bir soziin para etmedigi bir hava 
i~inde kollan bagh olarak vukuata intizar 
etmek elbette hiikumetimizin pek durbi
nane olan tavru hareketinden beklenemez 
di. (bravo sesleri) 

T eklil Akdenizde Turk ve !ngiliz 
kuvvetlerinin herhangi bir tecaviiz ihti -
mali kar01Smda mii1eterek hareketlerini 
tazammiin ediyor. Bu teklifi bu suretle 
kabul ederek Akdemz ha vzasmda emni
yet ve sulhun tesisine yard1m ettiginden 
dolay1 hiikumetin karanm alb0lamak is
terim. Ciinkii, arkada0lar bu hareket Ak
deniz havzasma sureh kat'iyede sulh ve 
emniyet getirmi1tir. 

Kimsenin fiiphelenmeye hakkt 
yoktur 

Tiirkiyenin vaziyeti cografiyesi ve 
Tiirkiyenin kahraman ordu ve donanma
"· (§iddetli alkl§lar) lngiliz bahriyesi, in
giliz kuvvetlerile beraber herhangi bir te
caviize kar11 hareket etmesi kararla§tml
d•ktan sonra, eminim ki Akdeniz havza
smda sulh ebediyen teessiis etmi§ olacak
hr. (Alkl§lar). 

Arkada,lar, bu hareketten hi~ kimse
nin §iiphelenmeye hakk1 yoktur. Tiirk 
Cumhuriyetinin 1imdiye kadar takib etti
gi miisalemetkarane siyaset herkesin ma
lumudur. Hi~ kimsenin bundan §iiphelen
meye ve §U veya bu hiikumete kar11 has
mane bir surette telakki etmeye asia hak
kl yoktur. Maksad1m1z hra ve deniz hu
dudlanmiZI emniyet alt1na almaktu. 

Boyle bir tedbire de liizum vardu. Ar
kadajlar, ~iinkii Balkanhlara aid olmaSI 
laZim gelen Balkan yanmadasma biiyiik 
bir devlet askerlerini ~1karm1§ ve oraya a
yak atmljhr. 0 devlet ayni zamanda Ak 
deniz hududlanm1zm tam bumu dibinde 
bir~ok adalan da i1gal ederek iizerlerinde 
tahkimat, tesisat ve tertibat yapmakla me1 
gu] bulunmaktadu. Bu vaziyette lngiliz 
htikumetinin de bizimle miitekabil ve miij· 
terek mii§ahede ve miitalealar kar§lsmda 
kalmmca, hiikumetimizden ahval ve vu
kuata intizaren bitaral kalmak elbette bek
lenemezdi. 

Bitaral kalmak hayrrlt birfey 
degildir 

Bitaral kalmak esasen miimkiin mii idi? 
Onun da pek miimkiin oldugunu zannet
miyorum. Devletlerin menlaatleri birbir
lerine bu kadar giri1ik oldugu bir zaman
da ve uzak bir yerde olan h.idisenin bizi 
dogrudan dogruya alakadar edebilecegi 
malarda bitaraf kalmak bendenizce gay
rimiimkiindiir. Bu, yalmz gayrimiimkiin 
olmakla da kalmaz. Bitaral kalmak ayni 
zamanda pek hayuh bir §ey degildir. Ar
kadajlar bugiin lngiltere hiikumeti bile bi
taral kalaml)'or ve kendisine vaki olan ri
calara ve istirhamlara ragmen bitaraf kal
mak istemiyor. <;iinkii mevzuubahs olan 
mesele, umumi sulhu muhafaza etmek ve 
Avrupamn bir veya iki devletin hegemonya 
" altma girmesine mani olmaktu. Biz ay
ni zamanda Avrupada, Akdenizde bir 
veya iki devletin hegemonyasmm teessiisii
ne asia raz1 degiliz. Binaenaleyh bu nok
tada lngiltere devletile menlaatlerimiz 
mujterektir. Akdenizde sulhu miisalemc
tin devam1 hususunda da ingiltere hiiku
metile menlaatlerimiz tamamen mii§terek
tir. 

Akdenizde gayet uzun bir sahilimiz 
vardu. Ayni zamanda T rakyada d~ hu
dudumuz mevcuddur. Bu hududlann her 
tiirlii tecaviite karjl emniyet altma alm
maSI bizce nekadar matlub ve miilte
zemse lngiliz hiikumeti de Tiirkiyenin 
kuvvetli bir surette hududlan d1hilinde 
yerle~mi1 olmasile alakadar ve menla
attard~r. Arkada,lar, menlaatleri bu ka
dar i§tirak etmis olan, gayeleri bu kada1 
!•tabuk etmi1 olan iki devletin herhang1 
birisinin tehlike kar§ISmda kuvvetlerini 
birle§tirmesinden daha tabii ve daha ma
kul bir§ey tasavvur edilemez. Ba§veki!i
mizin oimdi irad ettikleri nutukta giiniil
lere ferah veren bir cihet daha varsa o 
da yalmz bununla iktila etmiyerek Bal
kan devletle;i ve diger biitiin komju dev
letlerle hiikumetin sulhcuyane t~<ebbiis
lerden asia geri kalm1yacag1 hakkmdaki 
beyanahdiT. Hakikaten yalmz bu anlas
ma ile iktifa etmek k.ili degildir. Bunu~
la beraber komsu dostlanmiZla rniinase
bah daha 1iyade takviye etmelidir ve e
ger miimkiin olursa Bulgaristam da ba-

Zl arazi i§gali emellerinden vaz ge~irerek, 
onu da sulh ve miisalemet havaSI i~inc 
almaya ·gayret etmelidir. 

;lima! komjumuz Sovyet Rusya ile 
aramiZdaki dostane miinasebatm nekadar 
samimi oldugunu Hariciye Komis:r mu
avini Potemkin'in rr.emleketimizin siya
si ricalile vaki olan dostane miinasebetin
den ve neticede ~·kan tebligden :ml•yo
ruz. Bu da §ayam memnuniyet bir vak
adiT. Bu miinasebatm daha ziyade takvi
ye olunmaSI da §ayam arzudur. Bu su
retle arkada,Iar, her kim sulh ve emniyet 
istiyorsa onlarla tejriki mesaiye amade 
oldugumuzu giistermeliyiz. Ve !liikume
tin beyanahndan oyle anla§lhyor ki bunu 
giistermek i<;in her tiirlii gayreti hiikiimet 
sarfedecektir 'e bu suretle emniyetsizlik 
dalgalarma kar~• sulhu seven devletlerin 
birlejerek sed ~ekmeleri laZimdii. 

Sulh en biiyiik gayemizdir 
Tekrar ederim arkada§lar, sulh Tiir

kiye i~in en biiyiik gaye, en biiyiik me:~
laattir ve oyle iddia ederim ki, sulh yal
nlZ Tiirkiye i~in degil, biitiin memleket
ler i~in en biiyiik bir nimettir. Sulhun te
min ettigi nimet kar§ISIDda birtak1m ara
ziyi istila etmek heves ve emellerinin vii
cude getirecegi menlaatler, 15 inci, 30 
uncu derecede kahr. Birtak1m araz1 par· 
~alanm istila emellerini lammuhal ola
rak, bir dakika kabul etsek bile, bugiin 
vesaiti harbiye o kadar §iddetlenmi~tir ki, 
0u veya bu arazi par~aSIDI memleketime 
.ilhak edeyim derken memleketin en gU
zel par~alanm tahrib etmek korkusu var
dlr. Cihan sulhunu ihlal etmek vo cih&n
da bir yangm viicude getirmek ciir' etinde 
herhangi bir reciilii devletin bulunacagma 
itimad etmiyorum. 

Arkada§lar, biz ~ok arazi kaybetmi! 
bir devletiz. Fa kat arazi kaybettikten son
ra kendimizi daha kuvvetli, daha bahti
yar giirmekteyiz. <;ok araziye sahib ol
dugumuz zaman biiyiik devletler, Os
manh lmparatorluguna ikinci derecede 
bir devlet muamelesi yapmakta 1diler. 
Arazimizin miihim bir kiSml gitmi1 ol
dugu halde dahi kendi milli hududlan
mlZ i~inde bulundu~muz bu mada en 
biiyuk devlet olan fngiltere bile bize sa
mimi dost muamele~i ve akran muame· 
lesi yapmaktadii. (Alk1!lar) F dkat ar
kada~lar, arazi kaybetmenin de bir had
di vardiT. Arhk hundan boyle bizden bir 
kan! toprak degil, hakklmmn bir zerre
sini almak •~tiyenlere kar§l Turk milleti 
kahraman ordusile birlikte dimdik dura
cak ve bize fena nazarla bakanlan geri 
~evirecektir. (Bravo sesleri, §iddetli ve 
siirekli alk1jlar). 

E§siz kahramanhk timsali 
Atatiirk 

Biz bunu lstikal Harbinde ispat 
ettik. Arkada,Iar, efsiz, kahraman
hk timsali Atatiirk, hepimizin ve 
gelecek nesillerin kalblerinde can
h olarak ya,amaktadir ve yafiya
cakhr. (Alk,§lar). 

Atatiirkiin en muktedir ve en enerjik 
arkada,lan bugiin i§ ba11nda bu:unmak
tadiT. (Aik1§lar) Binaenaleyh hi~bir dev
letin Tiirkiye Cumhuriyetini tekrar biivle 
bir imtihana, boyle bir tecriibeye ~ekme
ye cesaret edemiyecegine kat'iyyen ina
myorum. (Alk•!lar) 

Soziime nihayet vermezden evvel hii
kumetin beyannamesini alkl§larla tasvib 
etmekte oldugumu bildirmek isterim. 

• Beynelmilel siyasette istihsal edilmi1 
olan bu biiyiik muvaffakiyet hiikumeti
miz isin biiyiik bir §erel te§kil edecektir. 
Bu muvaffdkiyeti dahili muvaffakiyet
lerle Iicari, smai ve kiiltiirel sahalarda is
tihsal etmekte bulundugumuz muvaffa
kiyetlerle tetvic etmesi temennisim de i
lave etmek i•terim. Arkada,!ar, istikbale 
emniyet ve itminanla bakabiliril. (Sii
rekli ve !iddetli alkljlar). 

General Kiizrm (jzalprn sozleri 
«- Muhterem arkada,lar, bu okunan 

teklil milli hiikumetimizin te§ekkiiliinden
beri yap1lan siyasi anla§malann en mii • 
himlerinden biridir. Bununla milletimizin 
ingilizlerle ayni &artlar ve haklar claire -
sinde anla0arak Akdenizde herhangi bir 
tecaviize karjl birlikte mukabele etmek
ligimiz kararlajtmlacakllr. Akdeniz ma
lum oldugu ve~hile gorek bizim i~in, ge
rek !ngilizler i~in ~ok ehemmiyeti haiz 
bir vaziyettedir. Burada mahdud ve mii
him ge~id noktalan olan Cebeliittank ve 
Siiven 1ngilizlerin, Canakkale ve Kara
deniz Bogaz1 da bizim elimizde bulunu
yor. ingilizlerin ,arka giden deniz yollan 
ve miihim bahri iisleri, bizim sahillerimiz 
ve k1ymetli limanlanm•z buradadiTlar. 
Giiriiliiyor ki, Akdenizde iki milletin 
mujterek ve hayati menlaatleri vardiT. 
Burada tam bir emniyetin devam1 bu 
miijterek menlaatlerin icabmdandu. Hii-

kumetimiz basiret giistererek vaziyeh 1y1 
gorerek, milli menlaatlerimize uygun bir 
,ekilde ve zamamnda ingilizlerle bu an
la0mayl hamlamljhr. Bunu milletimizin 
k1ymet ve kudretine bir deli! addetmeli • 
yiz. Biiyiik Reisicumhurumuz lsmet 
1niiniiniin yiiksek idaresi albnda bu kly
met ve kudretin daima artacagma emmiz. 

Arkada,lar, son zamanlarda biitiin ci
ham hayret, heyecan ve endi~eye dii0ii -
ren emrivakiler olmu0tur. Bu sebebden 
vatanlanm ve istiklallerini korumaya az
metmi0 olan milletler harb hamhklanm 
her zamandan ve tabil haherden daha 
siir'atle ve kuvvetli tedbirlerle tamamla
maya ~ah§lyorlar ve hertiirlii tedbirleri 
ahyorlar. Bu tedbirler yalmz askeri ma
hiyette degildir. Siyasi sahalara da ja -
mildir. Menfaatleri herhangi bir 1ekilde 
mii§terek olan milletler birlikte tedbir al
mak, daha kuvvetli olmak i~in giirii,iiyor
lar ve anla§lhyorlar. Hiikumetimizin bu 
teklili de i1te boyle b1r anlajmad~r. Miin
lerid kalmanm bir tak1m faydalan oldu
gunu biliyoruz. Bundan miimkiin oldugp 
kadar devamh surette son zamana kadar 
istilade etrnek lazun geldii!i tabiidir. 
Ama bunun ilanihaye devam edeceiiine 
emniyet olunamaz. Bu miinferid vaziyet
te milll menlaatlerimlZe mugayir h.idise
ler kar~ISmda kalmamlZ ~ok muhtemel • 
dir. Bilhassa bu zamanlarda bu ihtimal
ler daha ziyadedir. Bugiinkii vaziyetin 
yarm degi1miyecegi bilinemez. Y ann 
karolla,acai\JmlZ jartlar.n bugiinden daha 
iyi olacagm1 kim temin edebilir? Bence, 
acele ve yanhj bir i0 yap1lmad•iima ka
naat ederek vicdanen tamamen miisterih 
olabiliriz. 

Anla,ma tedaliii maksadlara 
miisteniddir 

Arkada§lar, bu anla§ma mf tedafiii 
maksadlara miisteniddir. Bunun gibi han
gi milletler birbirile anla§malar yaparlar
sa biz onlan candan alkl§lam. Sulha yar
d•m eden insaniyetkarane ve samimi ha
reket boyle olur. DostlanmiZ ve hayiThah
lanmiZ bizi tasvib ediyorlar ve memnun 
oluyorlar. ;lima! kom§umuz ve dostumuz 
Sovyet Rusyanm da bunu yalmz tasvi!r 
le kalmay1p onun da menfaatlerinin bi
>imle mu§lerek oldugunu takdir edecegi
ne iimidvanz. Hi~bir tecaviiz maksad1na 
mtistenid olm1yan bu anla§may1 ho§ gor
miyecek hiikiimetler olursa onlann hiisnii
niyetinden §Uphe etmekte ~ok hakhyiZ. 
(Bravo sesleri alk1§lar). 

Hayat sahaSI aramak i~in ba§ka mem
leketlere tecaviiz maksadile yapdan ter
tibler sulhu bozmaya giden tehlikeli yol
lardlf. Bunun aglf mes'uliyetini ve getire
cegi biiyiik lelaketleri daha evvelinden he
sab etmek l.izlmd~r. 

Heaablarrmtz yaprlmtf ue 
kararlarrmtz uerilmiflir 

Arkada,Iar, biz memleketimize tevcih 
edilecek herhangi bir tecaviize kar11 ta
mamile hamlanml§ bulunuyoruz. Akde
nizde vukubulacag1m muhtemel giirdiigu
miiz taarruzun nereden ve ne 1ekilde ola
bilecegini etralile miitalea etmi1 ve bunu 
yalmz ba§lmiZa deli, tardetmek i~in la
znn gelen tedbirleri alml§, hesablamm· 
Zl yapm•§, ve kararlaruniZI vermi1izdir. 
(Aikljlar). 

Simdi bu mukabeleyi yalmz ba!1m1za 
degil, donanmasile biitiin denizlere hakim 
olan fngiltere devletile birlikte yapmag1 
giirii§iiyoruz. Bayle bir mukabelenin ne 
kadar 1iddetli ve ezici olacagm• tasa vvur 
etmek bize dii§mez. 

Arkada§lar, bu anla§mada memleketi
miz ic;.in, ~ok laydalar olduguna kamim. 
Hiikumetimiz milli karakterimize uygun 
bir §ekilde ve tam zamanmda bu anla,ma
Y• yapmaya muvaffak oldugundan dolay1 
t.,ekkiir ve tebrike laytkbr. (Alk,,Iar). 

Hiikiimetimizin siyaseti ittilakla 
tasuib olundu 

Bu beyanatlardan sonra Reis Abdul
halik Renda kilayeti miizakereye clair bir 
takr:r bulundugunu bildirmi§ ve takrir o
kunarak tasv;b edilmi§ ve a~1k reye mii
racaat edilmi1tir. Tasnili .ira neticesinde 
353 mevcudun ittilakile hiikumetin siya
seti ve beyannamenin tasvib edildigi sii
rekli alkljlar arasmda bildirilmi§tir. 

Tekrar kiirsiiye gelen Ba1vekil Dr. Re
lik Saydam 1unlan soylemi§tir: 

«- Arkada§lanm, 
Lutfen izhar buyurdugunuz reyle hii

kumetinize kuvvet verdiniz. Bugiin oldugu 
gibi yarm da sizin itimadmiZia ayni siyaset 
ve ayni yolda yiiriiyecegiz. (Alk1§lar). 

B. M. Meclisi gelecek toplantiSim pa
zart--i giinii yapacakllr. 

Devlet Demiryollarr biil!;esi 
kabul olundu 

Ankara 12 (a.a.) - B. M. Meclisi 
bugiin Refet Camtezin ba§kanhgmda 
yaphgl ilk toplanhda haziran - agustos 

' Basvekilimizin mfihim sOzleri 
(Ba!laratz 1 inc! sahifede) takviyesindeki umumi menfaat ikti-

Tiirk - lngiliz miinasebatr zasmdan olarak diger hiikUmetlerle 
ingiltere ile, biiyiik tecriibelerden ge~- anlatmlllar akdetmesine mini degil

tikten sonra, aram1zda teessiis eden kuv- dir. 
vetli ve sam1mi itimad ve do;tluk baglan, Bir tek hedel: Sulh ue emniyet 
biiyiik meclisinizin muhtelil veSilelerle A k d I 

.b. .k . . l · ZIZ ar a a§ anm, 
taSVI me I tuan etmlj ana Slyaset enmiZ- c-- d"-.. .. h'l T" k' l I 
d b

. ·d· or ugunuz ve~ 1 e ur 1ye - ng1 te· 
en III "· I . b d b' l 

B · b 
1 

1 l't'k 1 re munase atm a 11 Ierne ta§l ve aym £a-u metm ra 1 a ar. po 1 1 a anmtzm .. . . 
· k' 1 d b' b' · h' b' k't d 1 manda muh1m bu merhale olan bu anlaj-m I,Sa m a Ir ume I<; If va ., ZJ o mt· . . .. .. .. 

b. .. .. d" .. .. t d .. a may1, 1k1 hukumet arasmda elyevm mu· 
yan tr goru.s ve u~unu~ arztn a mu~ - . ,.. l 

k - .. · · 'k' h" k" t takcrelen cereyan eden kat 1 ve devam 1 re ehmtzl tcrmn etml$ ve 1 1 u ume 1, .. . . . ... 
b. k .. h. ·1 1 d b .. · b 1· taahhudler tak1b edecektu. Ve butun bu m;o mu tm vest e er e u gorus tr 1~ . . 
"' · 1 · 1- 1 · · 'kt 1 1 1 kar~1hkh anla§malann hedef. b~rdiT: Sulh 
RIDID eytz 1 semere enm 1 1 a a muva • . . 
I k k 1 1 

ve emn1yet, (Bravo seslen, albjlar). 
a 1 m11 1r. T k' i .1 . • . 

Biraz evvel arzettigim ve~hile, Avru- iir •ye ve ng• terenm umum• Slya,.t-
padaki miihim had1seJcrm cereyam esna- lerinde ana vash lejkll eden bu hedel iiy
smda ve hassaten endl'i('bahi olan vakayi le zanned1yoruz, o kana_atte bulunuyoru~ 
Balkan yanmadasma mtikal eder etmez ki, diinya harb1~e m~m ~lacak kuvvetlt 
hiikumetinizle, ingiltere hiikumeti arasm- biT unsurun teraz1ye 1la~es• tarzmda tecel
da samimi bir miijavere ba1iam11 ve sulh li ediyor. (Bravo seslen, aJk,jlar). 
ve emniyet gayesinde birle1en likirlenmiZ, . Mii~telikimizle birlikte sulhu ~~tmag1, 
·k· J ke''n mukadderahnda daha k1msenm hakkma tecavuz etmemeg1 umde 
1 1 mem e u . • • - 1 h kl ·- · 
esash ve daha devamh bir elblfil~mm Iii- b1len SlyasetlenmiZ e a ann ~1gnenmew 
zumuna miiotereken kani olmakta gecik- nt mam olmaga biitiin gayretimiZi sarlet-
memi!tir. mekte devam edecegiz. (Bravo sesleri, al-

Miiflerek beyanname k1!lar). Bugiine kadar oldugu gibi, yann 
Esaslan Cumhuriyet Halk Partisi da sulhperverligimizin maddi delillerini 

Meclis Grupunun miittefikan tasvibme vermek IIIsatlan zuhur ettik~e bunlan ka
iktiran etrnek suretile b;,,hyan miizakere- ~ITmlyacaglZ. Fa kat bir giin mii!terek O,ak 
ler, iimdi yiiksek huzurunuza arzedece • ve menfaatlerimiz ihlal edilmek te§ebbu· 
gim Tiirkiye _ lngiltere mii!terek beyan- siine maruz kahrsa, bize hakbmllln verdi
namesi iizerinde mutabakat temin etmi§· gi kuvvetle buna silahla mani olmakta da 
· tereddiid etmiyecegiz. (Bravo sesleri. lidhr. 

Mii1terek beyannameyi aynen okuyo- detli alk1§lar). Bunun i~indir ki, melkure· 
mizi tarif ederken «sulh ve emniyet» keli
melerini kulland1m. 

rum: 
1 - Tiirkiye ve Biiyiik Britanya 

hiikUmetleri, birbirlerile s1ln bir isti
§Brede bulunmutlard~r. Aralarmda ce
reyan eden ve halen devam etmekte 
bulunan miizakereler, gorii§lerin
deki mutad birligi tebariiz ettirmi§tir. 

2 - iki devletin, kendi milli emni
yetleri nef'ine olarak kar§Jhkh taah
hiidleri tazammun edecek uzun miid
detli nihai bir anlll§ma akdetmeleri ta
karriir etmittir. 

3 - Bu nihai anlatmamn akdine 
intizaren, Tiirkiye hiikumeti ve Bii
yiik BritanYtt hiikiuneti, vuku bula
cak bir tecaviiz hareketinin Akdeniz 
mmtak,.,-..1. a J.arbe aaik olmas1 
halinde yekdigerile bilfiil itbirligi yap
maga ve yedi iktidannda bulunan bii
tiin yardrm ve muzahereti birbirlerine 
gostermege haZJr bulunduklanm be, 
yan ederler. (Bravo sesleri, alki§lar) 

4 - Gerek beyanat ve gerek der
pi§ edilen anlll§ma hi~bir memleket 
aleyhine miiteveccih degildir. Ancak 
liizumu tahakkuk ettigi takdirde Tiir
kiyeye ve Biiyiik Britanyaya kar§Ihk
h bir yard1m ve muzaheret teminine 
matuftur. 

5 - Nihai anlatmanm ikmalinden 
evvel, kartihkh taahhiidlerin mevkii 
fiile ge~mesini icab ettirecek §artlann 
daha sarih bir surette tayini de dahil 
olmak iizere, baz1 meselelerin daha 
derin bir tetkike ihtiyac gosterdiiii 
her iki hiikumet~e kabul edilmektedir. 
Bu tetkik halen devam etmektedir. 

6 - lki hiikumet Balkanlarda em
niyetin teeuiisiinii temin etmek lii
zutl'unu dahi tasdik ederler ve bu ga
yeyi en seri bir surette istihsal i~in 
miiatvere halindedirler. ( <;ok giizel 
se•leri). 

7 - ~uras1 mukarrerdir ki, yuka
rlda zikredilmis olan hiikiimler iki hii
kl\..,ptt"" ),prl,ftnPi birini". anlhun 

Fran sa ve Rusya ile 
miizakerelerimiz 

ingilizlerle 1imdi arzettigim itilaf ve 
bunu takib edecek olan nihai muka'<!e 
Fran sa ile de aramlZda dostane miizake
relere mevzu te,kil etmektedir. Bu giiriij
melerin yakmda iyi bir neticeye varacagm· 
dan iimidvanz. 

Muhterem arkadajlar, biiyiik kom§um11z 
ve dostumuz Sovyet Rusya ile en ""'· en 
samimi temaslarda devam etmektey1z. 
(Bravo sesleri, a\kljlar). 

Mii,terek gaye ve menlaatlerimiz, ouii
mih:de te~riki mesai yolunun tamamen a
~·k oldugunu bize ispat etmij ve saym mi· 
salirimiz Potemkin'in Ankarada ge~ird:gi 
giinler zarlmda aram1zda tam bir giirii~ 
ve anlay•i beraberligi oldugu ve yannki 
siyasetimizin de bu esas dairesinde inki
§ala namzed bulundugu tespit edilmi§tir. 
(Aik,ilar). 

Diinya buhram i~inde mevkii ~ok na1ik 
ve miihim olan Balkan yanmadaSinda 
miitteliklerimizle mevcud miinasebetleri
mizin her zamanki samimiyetle devam e
decegine iimidvar bulunuyoruz. 

Tiirkiye; sulh unsuru 
Sulh yolunda daha miiessir b1r jekil

de ~ah1mak i~in yer almlj olan Tiirkiye· 
nin, tam man•sile bir sulh unsuru olarak 
kurulan Balkan Misakmda yeri degi1me· 
mi1tir. (Bravo sesle;i) Gene iimid ve te· 
menni ederim ki Balkanlarda, Balkan 
menfaatlerini koruyan blok, daha genil
lemek, vaZifesini daha velud ~ekilde yap
mak IITsahm bulsun. 

Her zamanki ilham ve tasvib'erinizle 
inki,af eden Slyasetimizin ayni dir<ktil
lerden miilhem bugiinkii tezahiiriinii yiik
sek ta.vib ve tasdikmlZa arzeder ve mil
let vekillerinin biraz evvel okudu~um he· 
yanname iizerinde a~1k reylerini kullan· 
malanm rica ederim.» 

1938 aylanna aid D•van• Muhasebat ra-~25 mily_on k~sur insan seyahat etmi§tir. 
porunu tasv1b etmt§ ve demzalll sm1f1 Bunun 1fadeS1 ~udur: . Memlekette hare· 
mensublanna verilecek zamlar ve taz- ket uyanml§liT. Bu gem§ seyahatlar, mem
minler hakkmdaki kanunun ball madde- leketin ikhsadi, i~timai, ticari hayatmda 
Jerinin tadiline miiteallik kanun layi~a>~· inki1alm miitezayid bir surette devam et-
nm birinci miizakeresini yapml§llr. mekte oldugunun iladesi demektir. 

Ali Catinkayantn beyanatr Demiryollan 1934 te 4000 kiisur ki-
Ruznamede bulunan D. D. Y ollan lometre uzunlugunda iken §irketlerden sa· 

ve Limanhn Umum Mildiirliigiiniin hn ald•klanmiZ ve in§a ettirdiklerinuz ile 
1939 mali y1h biit~esinin miizakeresi es- birlikte bugiin 7000 kilometreye varml§• 
nasmda soz alan Mlinakalat Vekili Ali hr. (Bravo ,.,Jeri) 
<;etinkaya, Devlet Demiryollanmn umu- Devlet Demiryollannm boyle bir taral
mi vaziyeti etrafmda a§ag1daki izahah tan !lfketlerden ahnmaSI ve bir taraftan da 
vermi~tir: in§a edilme<i dolayiSile, satm ald,klanmiZI 

«- Devlet Demiryollan devletin ih- tahkim etmek ve tiple§tirmek tabii esas 
tiyac1 olan :,len temin etmek ve aym za· vazilelerimizden birisi oluyordu. Gene !ir
manda ammenin i1lerini siihuletle yapa- ketlerin bi'f blrakllklan hatlarm ekserisi 
bilmek hususlanm vazilesinin esaSI say· de, bilhas•a umumi harb esna<mda v•p
maktadiT. Bu idareyi elimize ald•g•m•z ranml§ oldugu ir;in traverslerini, raylanm 
and an itibaren bu iki esas vazile iizerind• degijtirmek, tanzim etmek ve yenilemek de 
elimizden geldigi kadar ~ah§hk ve ~ah~- miihim vazilelerimizden biri idi.» 
maktay1z. Ali <;:etinkaya, tarilelerin miimkiin ol-

1934 senesinde iizenmiZe ald1~1mlz dui;:u kadar ,Jah edildigini ve tenzilat ya· 
Devlet demiryollarnn varidatl 16- 17 mil- pllrl·~Tm siivlemiitir. 
yon ara5mda idi. Bugiin 39 milyon kii- Ali Cetinkayanm izahallm takiben ba
sur lira iizerindeyiz. 0 tarihte yolcu nakli- Zl hatibler kiirsiiye gelerek demiryollan· 
yah takriben sekiz milyon radde•inde idi. m11daki inki1af1 takdirle i1aret ederek ba
Her sene bu mikdar muntazaman ~ogal- Zl temennilerde bulunmuilardiT. Ve mii
ml§tlr. 1938 senesinde 25 milyondan laz- 1akeroler sonunda mezkur umumi mii • 
lay a ~·kmiStlr. (Bravo sesleri). diirliii(iin biit~esi tasvib edilerek birinci 

Y ani bir sene i~inde memleketimizd01 celseye nihayet verilml§tir. 

• 
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Soldan aa~a: 
1 - Said Iran (!kl kellme). 2 - Duvar 

1Him. antiseptlk bir madde. 3 - B!r ~~ld 
pa.stalar (cemU . 4 - Kemll!'ln l~lndeklnl 
yutmak lstlyen (1kl kelime), blr harlln o
kun~u. 5 - c;:eklp yiik.seltme, bir mUlet. 
6 - Blnamn kLSliii.larmdan (ceml), blr 
haynn. 7 - Blr mUlet, ~klllp •aklanan. 
8 - Ablde, dalma tekrar edllen .. y. 9 -
Btiyiik rtitbell zabltler (cem!) 10 - Eskl 
blr mabud, kalem yjlrUtme. 11 - B!r cln.s 
sandal, bodur nebatlardan (cemll. 

Yukarldan a~aA1ya: 
I - B\lyiik nu!uza mallk bulunarak (lkl 

keltrne). 2 - Olen (lkl kellmeJ, matema.
tlkte kullam!J!.n b!r har!. 3 - Blr clna Ttlrlt 
&pOrun<la kullamlan blr ~e1ld hayvan <lkl 
keltrne), blr edatm tersl. 4 - Blze h!zmet 
edenler~n. blr clns al'!ac. 5 - Blldlrme. 
6 - Feel, blr ht.rtln okunu,u. 7 - SOyllyen, 
blr emir. 8 - Blr~cyt yamya.&BI yapan, blr 
tilrlti. ev sahib! olamanus olan. 8 -- Ak.tO
rim oynadii'!I, Asyada blr nehlr, b!r renk. 
10 - Yal<alanan (!kl kellmeJ, n<>ta. 11 -
Bl""yln ~rlne allke>nulan dllet .. yler 
.<ceml>. 

Evvelki bu!macanm halledUmlt •ekll 
2 !II • , • 1 -c t to 1t 

1 GjOic OlY E T E 
2 AIZIA MIEITI•Iz 
s LlEIM I si•ITII 

4 E RIA rl• K AIL 

t 8 EID • \1 A Rll 

6 E KIAIL • N I I~-

1 

1 

, c; •IN I F A K • 
~ 1\. rl• PlAIT AT 

~ L UIG AIT • TIA 

~~A sl• Rll Kl• o 
I NIAISII IHlAITI• 

-

R E K 

ARA 

BI•TR 
•I viA 
F E T 
A N E 
R I M 
E sin 
• EfO 
K I IN I 
I •JA 

A~Jk arttJrma ile 
FevkaiAde satl, 

May1sm 14 iincii pazar giinii sabah sa
at 10 da Beyo~lunda, istikla.J CA.ddesinde 
$1k omemamn iistiindekl l~'k apart1 • 
mammn 5 No. h dairesinde mevcud ve 
mutebt-r bi.r a:Jeye aid milzeyyen ve 
zcngin e§yalar a~1k arlUr!na ile aatlla
cakhr. 

• - -

( 

En s<>n model ve gayet rahat 4 par~a

dan mtirekkeb bir kanape, koltuk takl
mi, fngiliz (stll) lnde gayet zarif bit 
biife ve iki vitrin,e 3 defa a~1hr bir :rna
sa ve sckiz emsalsiz sandalyeyl havl blr 
yemek oda tak1m1, Avudre (a~tk renk) 
kaplamah ve 7 par~adan miirekkeb en 
son model blr yatak oda talam1 (dolab 
2 kap1h), 5 par~adan miirekkeb asr! ga
ye! zarif di~er bir yatak oda talam1, ga
yet rahat divanlan havi ve me§hur 
Wrass1~ fabrikasmm mamulltmdan ul
tra klibik yatak oda takimlarl, gayet ge
n:« cmsalslz file perdeler, 1 kanape ve 
2 kotuktan milrekkeb haklkl ma.roken 
tak>.·m, hayll kiib!k ve minlstr yaz1ha -
neler ve hususi doner koltuklar, altt ve 
4 ko~eli hayli ~ay masalar, yagh boya 
tablolar, renkll camdan mamul kilblk 
ve bronz avizeler, Amerlkan 1 kanape 
ve 2 Jroltuk, 2 kap1h giizel masif bir ma
vun kiltiibhane, kadife perdeler, hayll 
gayet zarif vazo ve biblolar, elektrlk ve 
gaz fmnlan, elektrik siipiirge, porta -
manto, Singer elekt_rlkli dikl~ makinesl 
vc sa!r hay!! ev e~yalan. Miikemmel b!;r 
kuyruklu FransiZ piyanosu, Anadolu ve 
tran ha!tlan. 

YAKINDA PiYASAVA 
CIK ARILIYOR • 

.c.njeksiyon ve masaJ 
Miitehassm Bayan Anjel Taks!mde 
Valide~e~mesi sokagmda eski Em· 
lak $irketi kar§Ismda 15 No. dadu 
Evlere de l!lder 

S1hhiye 

Eksiltme Kemisyonundan : 
1 - Merkezimize aid demir karyola, battaniye, yaz1 makinesi vesalre 

26 kaltm §eya pazarhk suretile satllacakhr. Tahmin bedeli 160 lira 30 
kuru~tur. 

2 - Bu ~e aid sartname merkezlmlz levazmundan paras1z olarak 
abmr. 

3 - MezkUr pazarhk 16 mayu 939 sah giinii saat 15 te Galatada Kara
Mustafapafs sokagmda istanbul Limam Sahil Slhhiy~ Eksiltme Komi'lYO
nunda yap1lacakhr. 

4 - Bu pazarhga aid teminah kat'lve mlktan 24 lira 8 kurU$1Ur. (3359) 

<;anakkale Mst. Mv. Sa. AI. Ko. Rs. den: 
ln$aat Komlsyonu icin yiiksek blr mUhendis veya mimar 250 lira 

iicretle tutulacakhr. lsteklilerin 18/5/939 persembe giinU saat 11 de Ca
nakkalede Mst. Mv. Sa. AI. Ko. na miirrcaatleri. • 102 • ( 33~7) 

Q ~.~ ~~: ~:~M~:E K~R~K~R; ·=] 
mzbatma Buytikadadan bir kay1ga ath
yarak a~Ilml§, ve bir daha gcri donme
mit. Sabahleyin Sedefada11 uhillennden 
ge~en bahk~.Iar bir kadm ceaedinin kayo
lara dogru aiiriiklend1ijini gormiitler. Ve .. 

-66-
F .rid ac1 ac1 haykmyor: 
- Soyleymiz. Allaha,kmiza ~abuk 

s<iyleymiz I Yoksa bir felaht ... 
- Durun efendim; rica ederim, he

yecanlanmaym... Metin olrnaya ~&l:fin 
bua£1 ~imdilik oadece bir tiiphe karti· 
amda bulunuyoruz. 0 kadar. 

- Na01l ,ilphe? 
- T elit buyurmaym; soyliyecegim 

efendim. Y almz aiz bana daha evvel 
lutfen, •oracag1m tu bir iki •ualin ceva
bim verir m1 miz? Hammefendinin koyu 
laciverd bir koSiiimii var m1yd,? 

- Koyu laCiverd bir koatiimii mii? 
Evet. Y akasmda da ince, kii~iik 

b(yaz i•lemelrr olacak. 
- Evct, eve! var, lhat~rladim. Y a

ka mda beyaz itlemeleri olan bir kostii
mii vard1. Bazan giyiyordu. 

- Peki. Y1lan derisi bir i•karpin? 
- Y1lan derisi bir iskarpin mi? E-

vet; o da var. 
Ya!.. 

• 

Telefonda gene bir an ses kesiliyor. 
Bir konutma oluyor. Kantik, boiiuk gii
riiltiiler. 

- Ferid Bey; timdi hemen bir oto
mobile athyarak lutfen miidiriyete l.adar 
gelebilir misiniz? 

Miidiriyete kadar m1? 
Evet. 
Ni~in? 
byle icab ediyor efendim. 
Y alvarmm aize, beyefendi; be

nimle boyle miiphem tekilde lr.onujma
yin. Ne varaa a~,lr.~a soyleyin; heyecan
dan 1imdi tikan1p lr.alacag1m burada! 
SOyleyin, ne oluuunuz. Aliahalkmiza 
soyleyin; yoksa ... 

- Pelr.i efendim; mademki bu ka
dar 11rar ediyorsunuz, s<iyliyeyim o hal
de: Maatteessiif bu sabah, Sedefada!l 
a~1klannda verdiginiz .,kale ~ok benzi
yen bir kadm ceaedi bulduk. 

Kadm cesedi mi) 
- Evet. Dun ak1am ge~ vakit yal· 

Adam fazla soyliyemiyor. Kulakla
nnda birdenbire canevinden vurulan bir 
insanm feryadlan ~miiYor: 

- Leylal .. Leyla! .. 
Telefon boguk bir giiriiltii ile kapam· 

yor. 

Ayni gece ... 
Saat on. Bir ilkbahar ak1am1 i~inde 

sanki bir k1~ gecesi yajiyoruz. Karanhk. 
kapkaranhk bir gece ... 

F erid, masasmm ba1mdad~r. Kafasmi 
kollannm iistiine bymut yanm saattcn
beridir aghyor. Hem koskoca adam, IIp
ki bir ~ocuk gibi h1~kira h1~kira aghyor. 
Odada kimsc yok. T ekba1mad~r. <;it 
~1km1yor. Y almz pencerelerde titriyen 
rutubetli bir karanhkla, bir tiirlii dinmek 
bilmiyen ugursuz bir yagmurl 

Daha bir~ok dak,kalar ge~iyor boyle. 
0 mada birdenbire oda kap!SI a~1larak 
F erhad tela, Ia i~eri giriyor. Sm1klam ol
muj. Daha selam vermeden heyecanl• 
bir sesle: 

Zayi - Emintinli Malmlidiirliigiinden 
2070 numara ile ald!glm maa~1ma aid 
tatblk mtihrlimii zayl ettlm. Yenlslnl ~1-
karacagrmdan hiikmii yoktur. 

P'evziye Dengiz 

Uroloi! - Ope r:thl • 

Dr. OSMAN-S-ONER 
lc!rer Yonan. Bel aoguklugu 

Haatallklrtr• MUteh•s-,••• 

Sirlleel tn•••l' dura'' No. 8 
Tau fototnfhaaaoiote "iti•ik 
s ... t 10 dan ~0 .,. ludar 

N e haber F erid Bey; bulabildiniz 
mi Ley Ia Hamm1? diye bagmyor. 

Cevab ye>k. Yalmz F eridin aglr aglr 
ba1In1 kald~rdigim goriiyoruz. ;lalr.aklan· 
nm iizerine dokiilen sa~larml ellerile tu
tarak arkaya ahyor. Tavanda aSih elek
trik lambasmm ziyalan, ince &isli 'l'k kii
meleri halinde yiiziine vurmu1tur. San, 
kanSIZ, ~amur gibi bir yiiz. 

l§Iklar, bu !an, kanSIZ, ~amur gibi yii
ziin derisi iizerinde korkunc pmlt1lar ya
ptyor. 

F erhad bir an oldugu yerde donakal
mljhr. Dudaklanm zorla hareket ettire
rek: 

- 0 ne F erid Bey; aghyor musu
nuz? diyebiliyor. 

F erid gozlerini kaldmyor. Kan gibi 
kipk~rmiZI go~leri. 

Dudaklartnm yavaKa yana dogru bii· 
kiildiigiinii gorilyoruz: 

- Evet, aghyorum, F erhad I Ebedi
yete kadar nghyacaibm I 

- Ne oldu; ne var) &;y]eyin Alla-
ha§ktna F erid Bey, ni~in aghyorsunuz? 

- Biiyiik bir felaketl 
- NaSI! felaket) 
Bir oliiniin son nefesi gibi bir ses do

la§Iyor 1imdi F eridin dudaklarmda: 

Reisliginden: 
Denlzli ~ehri elektrik tesisahnm 41899 lira 66 kuru$ kesif bedelll su 

ve yap1 i~lerinin ihalesi 5 haziran 939 pazartesl giinii saat on bc0te Denlzl! 
Beled.iye Da1resinde Belediye Enciimenlnce yapllmak iizere kapah zarfla 
eksiltmiye l<onulmustur. 

Muvakkat temlnat mlktan 3142 lira 48 kuru$1ur. 
Bu i~e aid eksiltme oartnameslle bu sartnameye baii;h : 
A - Mukavelename projesi 
B - Kesif cetveli 
C - Proje resimleri 
D - Hususi ve fenni sartnamc . 
• 209 • kuru$ bedel mukab!linde Denizli Belediyesinden ahnabilir. Ek

s!ltmeye glrmek lstiyenlerin teklif mektublanm, muvakkat teminatile en az 
sekiz giin evvel miiracaat ederek Denizli Vilayetinden alacak_lan miiteah
hidlik ehliyet vesikast ve Ticaret Odasma kay1dh bulundu~una dalr vesike. 
lie birlikte 5 haziran 1939 tarillinde saat on dtirde )saoor Den!zli Belediye 
Enciimeni Reisligine vermeleri !liln olunur. ( 3363 ) 

- Ley Ia kendini oldiirdii I 
- Neee! 
F erid ba11fll tekrar kollanntn iizerine 

atarak h1~k1ra h1~k1ra aglamaya ba,h
yor: 

- Katil oldum Ferhadl Zavalh bir 
kadmtn kanma girdim! Bedbaht bir in
!antn olilmiine sebeb oldum I 

Yumruklanm masamn iizerine vura
rak avaz avaz haykmyor: 

- Al~ak bir adam1m ben I Diinya
ntn en al~ak, en adi, en zalim adam!! 
Masum bir ~dim, bir sokak oglant gibi 
kand~rd1m, ken dime baglad1m I Sonmii1 
heyecanlanm alevliyerek, basta ruhu
nu dirilterek onu zorla gittigi yoldan ~e
virdim. Yuvasmdan ay1rd1m; kocasmdan 
uzakla§hrdim; mahvettim, peri1an ettim. 
En sonra da ... 

Hal a avaz avaz bagmyor: 

- <;,Jd~racagim Fern ad; deli 01aca
gim I Bu vicdan azab1 beni oldiir.cek! 
Beynim yan1yor, 1akaklanm tutu1uyor. 
Harab1m, peri1amm I Kurtar beni Fer
had; kurtar beni bu azabdan I 

F erhad da 1a!Irffil~ bir haldedir. 0 
da ne yapacaglm, ne soyliyecegini bi1mi
yor 1imdi. Bu ani darbe onu da harab 
bir hale getirdi. Zavalhmn zorla konu1-

maya ~h~arak F eirde dogru yiiriidiigii• 
nii goriiyoruz: 

- F erid Bey, sakin olmaya ~ah1in, 
biraz metanet gosterin I Ne yapahm, mu• 
kadderat boyle imi~ I Bu feci hikaye de 
zi.hir, bu 1ekilde bitecekmi!l Elden nc 
gelir ) T ahammiil etmeye ~ah1mak Ia· 
Zim! 

Onu omuzlarmdan tutuyor: 

- Harab olmu1sunuz, bitmi1siniz F •· 
rid Bey I Celin biraz soguk su ile yiizii• 
niizii yii<Iyahm. Belki a~1hmmz I 

- Bnak beni Ferhad; ben a~1lmali 
degil bili.kis kapanmak, harab olmak is• 
tiyorum. Istuab ~ekmek istiyorum. Aza!:i 
duymak istiyorum! Aglamak, hayku· 
mak, feryad etmek istiyorum I 

Ba§Ihl kaldmyor. Cozlerini F erhaJm 
gozlerinin i~me dikiyor: 

- latiyorum ki, ben de onun gibi tim
di, inim inim inliyerek yok olaytm; isti
yorum ki, ben de onun gibi gozlenm yal
larla, kalbim ale!lerlc dolu bir kayan1n 
iistiinden kendimi bo1luga buakarak par• 
~alanay1m, par~a par~a olup bir ko1ede 
biiziiliip kalay1m I lnsanhk da, cemiyel 
de bu ~irkef varbktan kurtulmu1 olurdr 
o zaman. 

(Arkas& var> 

1 
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i~~i hayvanlar 
F abrikalarda, Jmalathanelerde, yap11' 

yerlerinde dola~majp; iKilerin, ustalartn 
nasll c;ah~bgml gormegi; muhtelif zana
atlerin, «piif» tarafim ogrenmegi merak 
eder misiniz} Bug\in, bu merakmiZI tat
min etmek ic;in, sizi ,imdiye kadar hie; 
gormediginiz birkac; imalathanede ve bir
kac; yap1 yerinde dola~tumai!I du~iiniiyo
rum. Hare; ta~Iyan ren~rlerle, ta~ ta1 
iistiine dizen duvarciiarla; tahta rendele
yen, oymalar yapan marangozlarla; bina 
yapan mimarlar ve miihendislerle; diba
lar dokuyan c;ulhalarla ve kaftanlar di
ken terzilerle dolu bir hezanfenler alemi
ni gezecegiz, bu zanaatkarlann i1lerini ya
kmdan goriip inceliklerini yakmdan tet
kik edecegiz. 

Y almz IU var ki, bu zanaatkarlar, si
zin ve benim gibi, insan eli, insan ayag1 
ve insan c;ehresi ta11maz. Gagalan, kuy
ruklan, lamiseleri vardu; onlarla c;ah!Ir
lar. Dola,acagimiz yer, hayvanlar da • 
riilmesaisidir. 

Bizim gibi, hayvanlann da ba1hca ih
tiyaci, ba!lDI sokacak bir mesken oJdugu
na 1iiphe yoktur. 0 halde, evvela mimar
lan ve duvarcilan ziyaret edelim. 

!nee belli, <;1k1k gogiislii alaca an, ka
nadh bocekle'rin, kargir bina mimarisinde 
bir e~ini daha c;Ikaramadiklan mahir bir 
yap1 ustas1d1r. Tozlu yollardan topladii!I 
tozu, binasmi kuracag1 yere tutam tutam 
taiiYJP getirdikten sonra, onu tiikriii!ile 
ISiatarak ilk hare! hamlar. Bunu mute -
canis bir c;amur yigmi haline koymak ic;in, 
ayaklarile yuguruju gqriilecek bir1eydir. 
Boylece hamladigi c;amuru, iic; milimet· 
re kalmhg1nda ve dme ~klinde bir du
var olarak orer. Sokak tozundan yap1lan 
bu harem, hava ile temas edince c;abucak 
kahla1an, en sert c;imentolar derecesinde 
saglam bir halita oldugunu aynca zikret
mek !azund1r. 

Alaca an, binamn temelini boylece 
kurduktan sonra, ufac1k ta1 zerrelerinden 
ibaret olan asii bina malzemesini birer hi
rer bu duvann iistiine yerle1tirerek du • 
varian yiikseltir; ta1lann araSim hare;! a 
doldurmaga vannc1ya kadar en ince du
varcihk teferruahm da unutmaz. Duvar
lar muayyen bir yiikseldige 11eldikten 
sonra daralmaga, kubbete Qe b11lar, 
nihayet biter. Alaca an, herhangi bir dam 
kenanna, bir sac;ak ko~esine in1a ettigi 
2 santimetre irtifamdaki ve 2,5 santimet
re boyundaki evinin ic;ini de, duvarlan 
ayni harc;la ve c;ok muntazam su • 
rette s1vayarak ikmal eder, Sonra karil· 
sma gec;er, bacaklarma, kanadlanna siva
ian hare; leklerini temizliyerek eserini te· 
ma1aya koyulur. 

Y eni Guine' nin amblyornis ismindeki 
ku~u. mimarhkta, alaca anYI bir parmak 
gec;mi1tir. Onun yuvaSI kargir degil ah • 

1abdu. Bir fidanm etrafma c;epec;evre 
c;opler dizildikten sonra ic;i yosunla stva
narak yap1hr, Y almz amblyornis, ayni 
zamanda bir bahc;e mirn_andir. E vini ya
PIP bitirdikten sonra, evm online yosun 
sererek minirnini bir c;imenlik viicude ge
hnr. Muhtelif c;ic;ek tohumlan toplay1p 
bunlan yosunun iistiine eker. Tohumlar 
~i~elc verdii!i zaman renklerin imtizac1 0 

kadar bediidir ki, degme bahc;Ivanba~mm 
elinden bOyle bir eser c;1kamaz. Amblyor
nis, bah~esindeki ~ic;elder soldukca bun· 
Ian sokiip atarak, yerine taze tohum ek
me~i de ihmal etmiyecek kadar zevk sa
hibidir. 

Mimarlardan bahsederken kunduza da 
bir goz atmadan gec;miyelirn. T oprakta 
da, suya kakt1g1 kaz1klar iistiinde de yu
valar yapan kunduzun evi ah~abd1r. Ze
mini ii~ dart metre kutrunda, yiiksekliji:i 
iki iic; metre olan kunduz evleri, ecdad
dan ahfada intikal eden sai!lam binalar
dir. Kunduz aym zamanda miihendistir 
de. Planlanm onceden hamlad1i!I biiyiik 
su i~lerine giri1ir: derelerin mecralanm 
de~i,tirmelc i~in sedler yapar, sun'i gol
ler viicude getirir, ekserisi 30 santimetre 
kutrunda olan koca agaclan kemire ke
mire keser, devirir. 

m1m kemirirler. 0 tarafmdan kesilen a
gac bu suretle suya doii:ru y1kila ve kun
duzlar hep birlikte, kal~alarile dayana 
dayana agac1 suya iterler, 

Mimarlardan sonra bir cilingirin eseri
ni gozden gec;irelim. Bu c;ilingir yer o • 
riimcegidir. Kendisine evvela, methali 
claire ,eklinde bir yuva yapt1ktan ve bu 
yuvanm kapismi, llpatlp gelmek iizere, 
kendi imal ettigi iplikle kan;1k bir c;a • 
murdan imal ettikten sonra c;ilingirlige 
ba1lar. Yer orumcei!inin c;ilingirligi, ken
di yuvasmm kapiSma kilid tertibah yap. 
maktan ibarettir. F akat bu zanaab, bai
hba~ma bir saheserdir. 

Kendi imalgerdesi olan iplikle kanslk 
oldugu ic;in bir nevi k111kh ~amur salabe
tinde olan topraktan mamul kap1ya, yiiz
lerce minimini delik delmi1tir. KapiYJ, 
gene kendi yaphgi ipliklerden mentese • 
!erie yuvasma oturttuktan sonra, iceri gi
rip kemali emniyetle oturmaktan ba,ka 
iii kalmaz. Hayatmdan ve dii'iiJlan taar
ruzuna karsi muhafaza alhnda bulundu
gundan emindir. Zira, herhangi bir diis
mamn kotii niyetle buraya yakla!llgmi 
hissedince, bir hamlede kap1sma kosar, 
ayaklanmn c;engelli ucunu kap1daki de
liklere gec;irir ve arkaya dogru gerilere~ 
kapl)'l Siki &l!Cl tutar. hte bu kilid terti
bat~ yer oriimceji:inin meakeni"" en kor~ 
kunc diismamn hiicumuna kar11 bile ko
ruma~a kafidir. 

Elimiz degmisken bir testicinin atolye
sine de girelim. Bu bir nevi sivrisinektir. 
Atolyesi, ince boyunlu, 1iiffian karmh, 
yuvarlak, yumurta bic;imi, kiip bi~imi, 
kavanoz bic;imi, hulasa tiirlii tiirlii ve boy 
boy testilerle doludur. En biiyiigii bir ki
raz cekirdegi ciissesini a$rniyan bu testi
leri, sivrisinek, bizzat mtlaYJp getirdigi 
en miikemmel ve en temiz cinsten balc;Ik
la yapm11hr. Onu, c;ahsuken gormek in· 
sana cidden hayret verir. Camuru, ince
cik ayaklarile doge doge bir yugurusu 
vard1r ki, en usta testici gorse hayran o
lur. Bu i i bitirdikten sonra, c;amura ya
vas yavas ~tkil vermege ba,Iar; boynunu 
inceltir, karmm yuvarlakla;hnr, agzm1 
deler, ic;ini oyar ve aSI! garibi, testinin ic;i
ni sudan ve rutubetten kat'iyyen miitees
sir olmJyacak bir mla s1var. Testici siv
risinegin, bu testileri su tasimak, yahud 
sah1a arzebnek ic;in yapmad1ih muhak • 
kak. Gayesi nedir, bilir misiniz} Yumur
talanm bu testilerde muhafaza etmek. 

Oteki atolyeleri gezecek fazla vakti • 
miz kalmath. Onlerinden gec;erken $0yle 
bir goz abnakla iktifa edece~iz. Kara -
agac kurdu, c;Iplak viicudiinii, iki yapragl 
birbirine elifi elifine uyacak boyda ve 
bicimde kestikten sonra, agzmdan salya 
halinde <;Ikardi~l bir iplikle miikemmel 
surette dikerek, kendisine, bol ve rahat 
bir nevi robdo1ambr yapar. On ve arka 
olarak kestigi iki yaprag1 birbirine dik • 
tikten sonra, diki1 yerini, en keskin goziin 
bile gormesine imkan yoktur. 

Tiirk • lngiliz 

anlasmas1 
) 

[Baf17Ulkaleden 4evam] 

Biz, her Zaman soyledigimiz gibi mii
tecaviz bir millet degiliz. Totaliterleri 
demokrasilere k,ar§I ayaklandirdigi soyle
nen Versaillc. davasile de uzaktan ya
kmdan hi~bir alakam1z yok. KanliOIZ pa
hasma kazandigimiz hiirriyet ha vaSI ic;in
de, ;,. rejimi ne olursa olsun her devletle 
dost ge,.inmek emelindeyiz. Fa kat, tari
hin karanhklanna dalan binlerce senelik 
hayahmiZin baZI safhalanm uzaktan §OY• 
le tamyanlar da iyi bilirler ki, musavi 
1artlar altmda ya§aimaya o;;ah§hgimiZ 
dostluklara ( usak - efendi) mahiyeti ver
mek isteyenler c;1karsa, biz buna biitiin 
kuvvetimizle ve 1iddetle kar11 koyanz. 

Son hadiseler iizerine boyle bir ihtima
lin (velevki zay1f bir §ekilde) belirmi§ 
olmaSI, Turbye Cumhuriyeti hiikumeti
ni, ijte bugua ogrendigimiz tedbirleri al
maya sevketmi§ bulunuyor. Dun Mec
liste, Ba§vekilden sonra soz alan bir~ok 
meb'uslann da .Oyledikleri gibi, bu va
ziyet kar§Ismda, elimiz kolumuz h•gh 
olarak seyirci kalmaYJ tercih edemezdik. 
~iinkii biz, beynelmilel muahedelerle 
kurulmuj, yapmac1k bir millet degiliz. 
Devletimizin mayas1, be1 on diplomahn 
imzasile yugrulmad1, ve biz efendiligi
mizi ba,kalarmdan sadaka olarak alma
dik ki hiirriyetimize goz dikenlerin ba~u
cumuza gelmelerini, hatta bizi U§ak yap
malanm bekliyebilelim. 

Bu itibarla son lngiliz - Turk anla§
maSI, tam zamanmda almm11 bir emni
yet tedbirinden ba1ka bi11ey degildir. 

Ba§vekil Refik Saydam beyanall es
nasmda, bu anla1mamn herhangi bir dev
lete zarar veremiyecegini, <;iinkii taarru
zl bir mahiyet ta~Imadigmi soyledi. Ya
ni Avrupa sulhunu bozmak, saga sola 
salduarak tecaviiz sayesinde geni§lemek 
gibi niyetler beslemiyen devletlerin bu 
anla§maya kar§I hic;bir itiraz ileri siirme
lerine imkan bulunmadigmi ifade etti. 
.<;iu halde, diinya iizerinde harb istedigini 
ilan eden tek bir devlet mevcud olmadi
gma gore son anla§madan kimsenin te
essiir du)'lmyacagmr tahmin etrnekte 
hakh sa)'llmahyiz. 

Turkiye lngiltere il~ kar§Ihkh yard1m 
taahhiidiine giri§tikten sonra, Balkanlarda 
hayli sars1lan itimad da hissedilir derece
de kuvvetlenmi§ olacakhr. Komsular,.. 
m1z Rumanya ve Yunanistan, herhangi 
bir tecaviize kar§I Tngiltere ile F ransanm 
tek tarafh ~tilerini haiz bulunuyorlar. 
Balkan Antll!!trmn en m 1m - Tur
kiyenin son karan da onlara maddi rna
nevi biiyiik bir kazanc temin edecektir. 
Ve arhk olduk<;a kuvvetlenen bu umumi 
hava ic;inde sulhun kurtanlmasl ihtimal
lerinin ~ogaldigml soylemek, ~iiphesiz 
yanh1 bir fikir say1lamaz. 

Diin, Biiyiik Millet Mecli;inde Bat
vekil Refik Saydam tarafmdan ilan edi· 
len yeni anla1ma, Tiirkiye Cumhuriye
tinin, kuruldugu giindenberi takib ettigi 
<<yurdda sulh, cihanda sulh» politikasm
daki samimiligi bir daha gosteren canh 
bir vesikad1r. 

NADIR NADl 

Mahkemeye verilen 
d ilenciler 

Adliyede, dun ogleden sonra birka~ 

dilencilik davasma baktlmi~tJr. Bunlar
dan birinin ba~langtc1, digerler:nden bir 
hayli faxkhd1r. Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesine, kolu sanh ve goz • 
liigiiniin kcnarlan bezli bir adam geti -
rildi. Veysel ismindeki bu adama, Sirke
ciden ge~cn !smail isminde biri acimJ~, 
on kuru~ vermi§. Lakin paraYJ verdik
ten sonra, Veyselin sakatllgmdan ~iip • 
helenmi§, verdigi on kW'tl§U geriye a! • 
mak istemi~, csen hakikaten sakata ben
zemiyorsun. demi§. Veysel, •verilen pa
ra geriye ahmr m1 ?. diye itiraz edince, 
arada kavga ~•km1~, i§ karakola aksetmi~ 
ve sonunda bu ba§langt~. dilencilik da
vasma yo! a~m1~. 

Veysel, mahkemede §6yle diyordu: 
- Benim goziim, sahiden hastadtr. 

Amma ben dilenmedim. Hatta, bu adam 
on kurU§U avcuma siki§tinnca cal ge
riye. dedim, sadaka verilmesini kendi
me hakaret sayrum. 0 da aksine, csen 
verdigim parayt geriye vermekle bana 
hakaret ed'yorsun. dedi, i~i biiyiittii! 

Hakim Re§id Nomer, ~ahidlerin ~agJ
nlmasi kararile muhakemeyi bJrakml§· 
\Ir. 

Kunduzun mimarh~mda en goze c;ar
pan, en merakh hatta zevkli taraf1 nedir 
bilir misiniz? Odunculugu. Odun kesme
ii:e memur kunduzlar, elbirlii!ile sald1r • 
d1klan aii:acm, keskin disleri altmda kop. 
maga, kokunden aynlmaga basladiii;Im 
hissedince derhal tedbirli davranmaga . . 
baslarlar. Disler daha ihtiyatla kemume
ge; gozler agacm vaziyetini tetkike ba~ 
lar; ayaklar, ilk c;atirllda firara haz1r bir 
tetik iistii vaziyeti ahr. Vaktaki ai!ac, ko
kiinden aynhr ve devrilir, butiin bu dort 
avakh oduncu kafilesi bir sic;ravista ken
d.ini suya atar ve dibe dahp bir miiddet 
bekler. Bu bekleyisin sebebi, devrilen a
gacm c;atnllsim i1iten bir dii~mamn hii -
cumuna ugramak korkusudur. Kun<!uzun 
zekasma bir misal daha: Bahac1 kunduz
lar, Agacm. suya dogru devrilmesini te
min ic;in, daima karaya teoadiif eden k1s· 

Deniz yosunlanm agzile orerek kay1k 
yapan ve bu kay1gm ic;ine yumurtalanm 
yerle1tiren, Cinin alaimisema bahg1; c;an 
bicimi bir ag oriip suyun dibine inen ve 
bu agm aJtmda ya;1yan bir nevi arum • 
cek; Brezilyada kahve aii:aclanmn ye;il 
yapraklanm yuvalanna ta1Id1ktan sonra 
bunlan c;amur haline getirip toprakla ka· 
TI!Ilrarak iistiine mantar eken sauba adh 
kanncalar; k11hk yiyecegini etraftan yag
ma edecegi yerde, bizzat bellediii;i, ham· Sonra, Sirkecide 9Qcuklatile beraber 
ladigi tar lay a tohum ekerek yeti,tiren; dilenmckten Maryamla biiyiik~e klZI 
mahsulii tophyan ve yuvasmda harman- Nazi! getirilmi~ler, bunlarm dilendik _ 
Ia t 1 · · d' b · k ler; sabit goriilmii•, sckizer gu .. n Beledi· YIP ane enm ayuan 1ger ir nevi a- • 
nnca, i1te, atolyelerini dola,mai!a vakit ye i~lerinde ~ah~!Lnlmalan karar al -
bulamadigimiz bu zanaat sahibleri ara - tma almmi~hr. smdadu. __ _.., ... ,.., ... _ 

ll Mahkiim olan elbise hJrsJzi 
im, tabiatin bu miniminilere bahset-

·~· ' hi'(I IU yiiksek kabiliyetleri ihtiyacm lev-
lid ettigi hareketler d1ye tarif etmekten 
oteye ge~emiyor. Acaba oyle mi} Aca
ba zeka dedii(imiz ve insanlara has zan
nettigimi>C nimetten bir parc;a da onlarda 
yok mu? H . BlLGlf; 

Sultanhamarnmda bir magazadan pan
talon, cakct, bir tak1m yazhk elbise a
§lrdiklan iddiasile dava edilen !sakla 
Marko, Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkcmesinde mubakeme edilmi§ler, 
1sak ycd' ay hapse mahkum olmu§tur. 
Marko, bcraet etmi§tir. 

-. 

~in imparatorluk 

tahb kayboldu 

Amerikaya gonderilen 
sandtk bo, olarak 

bulundu 
Nevyork 12 (a.a.) -lki milyon do

Jar kiymetinde olan <;:in lmparatorlannm 
tahh ge~en pazartesi gunundenbori kay
bolmujtur. T aht, Madam Can-K>y-Se
kin idaresinde bulunan Oksiiz Cinliler 
mtiessesesinin menfaatine olarak <<Ar
den» galerilerinde te§hir edilmek uurc 
«Zaandam» vapurile Amsterdam'dan 
Nevyork' a nakledilmekte idi. 

Ge<;en pazartesi giinii «Zaand~m>' li
manma geldigi zaman giimriikte <<Ar
den» galerilerinin miimessillerine gemide 
galeriler namma hiQbir sand1k mevcud 
olmadigi bildirilmi,tir. 

Kaliforniya' da kain Oakland' :la Pro
fesor Otto Munchen adresine gonderilen 

bu sand1k nhhmda ii~ gun kaldikt3n son
ra nihayet dok amelesi tarafmdan i~i boj 
olarak bulunmustur. 

Havai seyriisefer 
Ankara, 12 (Telefonla) - Yabanc1 

hava gemilerinden baz1lanmn seyriiset~r 
kararnamesindeki §artlara ittiba ey
lemedikleri ve baz1lanmn da musaade al
madan Turkiye ha valanndan ve memnu 
mmtakalanndan geo;;mek te§ebbusiinde bu
lunduklan son zamanlarda tekerriir eden 

baz1 vak' alarla nazan dikkati celbetmi§tir. 
Hukukumuza tecaviiz mahiyetinde gO

riilen bu gibi vakayie · mani olmak iizere 
bir haval seyriisefer kanunu <;Ikarii

masma ihtiyac goriilmii§ ve hazulanan la
yiha bugiin Meclise sevkedilmi§tir. Bu ka· 
nun, herhangi bir tayyare vak'asi kar§ISID· 
da ne suretle hareket edilecegini kestire
miyen madun makamlarm da istizanlarile 
vakil gec;mekte oldugundan bu kabil vak
alarda tereddiidsiizce tatbik1 liiz1m gelen 
muameleyi sarih surette gostermi1 olacak
llr. 

Layihanm esaslanna gore, 

I - Tiirkiye Cumhuriyeti smnlan i~i
ne giren veya havalarmda U<;U§Iar yapan 
veyahud Tiirkiye Cumhuriyeti kara ve de
niz sulan iizerin'de bulunan her nevi hava 
gemileri ve bunlarm seyriiseferi hakkmda 
bu kanunun hiikiimleri tatbi~ olunur. 

2 - Sevk ve idare kabiliyeti olsun ol
ma!1n, su Urerinde ytizsiin, yiizmesln b&
va ile yiikselen, havada u~an, havadan ha
fif veya havadan ag1r her tiirlii vas1talara 
hava gemisi denir, 

3 - A§agtda yaz1h hava gemileri dev
let hava gemisi itibar olunur: 

A -Asker hava gemileri, B - Y al
mz ve munhaman devletin giirnriik, za
hita, posta, smhiye, harita hizmetlerile 
devletin amme hizmet ve i§lerinde kulla
mlan hava gemileri, C -Turk Hava ku
rumuna aid olan hava gemileri ... 

U.yihamn dordiincii maddesine gore, 
yukandaki tasnifin di~mda kalan butiin 
hava gemileri, hususi hava gemisi sayila
caktn. 

128 maddeyi ihtiva eden bu miihim la
yihada hava limanlan hakkmda hiikiim
ler de vard1r. Hava limanlan· daimi ola
rak hava i~lerile me§gul olan vekaletin 
(Milli Mudafaanm) tefti1 ve muayenesi
ne ac;1k bulunacakhr. Umumi hava liman
lannm iicret tarifesi Muhabere ve Muna
kale Vekaletince tayin edilecektir. Layi
hada ecnebi hava gemilerinin Tiirkiyeye 

ne suretle gelecekleri kaydedilmi1 ve gos
terilen yerlerden gayri bir sahaya ini1 yap· 
mak mecburiyeti takdirinde bunu derhal 
ve naSI! ihbar edecekleri gosterilmistir. 

Gene layihadaki bir hiikme gore, Tiir

kiyede tayyareler, umumi merasim esna
smda tayin edilmi§ olan programdan gayri 
olarak halkm toplu bulundugu yerler iize· 
rinde akrobasi hareketleri yapamiyacak
lardir. 

Amerika iki z1rhh daha 
yap1yor 

Va1ington 12 (a.a.) - Amiral Lea
hy, bahri in1aatm vaziyeti hakkmda Ruz
velt'le goru§mii§tiir. Amiral, Bahriye 
N ezaretinin 1940 biitc;esinde derp11 e

dilen gemileri ve bilhassa 45,000 tonluk 
iki zirhhyi, kongre, lazimgelen tahsisah 
kabul eder etmez, tezgaha koymaya ha
m bulundugunu bildirrni§tir. 

Parlamento, bahriye biit~esini kabul 
etmijse de Ayan Meclisi, biit~eyi heniiz 
tasdik etmemi§tir. 

Almanya, §imal memleket· 
lerile miizakerede ..• 

Berlin, 12 (a.a.) - Ogrenildigine 
gore Almanyanm kendisile ademi tecaviiz 
misaklan akdetmelerini teklif ettigi 1imal 
smda mecud iyi miinasebetleri teyid eden 
memleketleri her birinin Almanya ile ara
iki taraf11 beyannameler imza etmek iize
re halihazuda Berlin ile miizakere halin
de bulunmaktadular. 

I 

Taymis'in bir makalesi 
« Tiirkiye 
dostluklar 

tedafiii 

komsularile • prestij ve kuvvetini 
tesisinde kullanmakta ve bunlan 

birle,tirmektedir» bir sistemde 
--- --

(Basttuah 1 tncl l<llureae 1 

biitiin cenubu §arki kotesindeki ahvalin 
istikrar ettirilmesi hususunda dikkate la
yan bir rol oynamaktadu. 

Hakikaten Tiirkiye; harici i1leri ida
rede lngiliz demokrasiSile i1bir!igi yap
malan hem tabii hem de faydah olacak 
devletler i~in miikemmel bir ornek te,kil 
etmektedir. 

Tiirkiye dahili inblab1m Avrupada 
herhangi bir memleket gibi cezri surette 
vticude getirmi~tir. Ve bundan dogan 
prestij ve kuvvetini kom1ularile IYJ ve 
dostane munasebat teminde kullanmakta 
ve bunlardan miimkiin mertebe c;ogunu 
sabit bir tedafiii sistemde birle1tirmekte -
dir. 

Bu kom1ulardan Sovyetler Birliii:i 
dii!erlerinden cografi mevkii itibarile bir 
derece ayn ve kuvvet menabii cihetinden 
miitebariz bulunuyor. Bununla s1k1 i1bir
liRi yapmak Turk diplomasisinin ba,hca 
diisiincesini te,kil ebni1tir. T ecaviize kar
~~ miitekabil muzaheret pakll ic;in cereyan 
eden fngiliz - Tiirk miizakereleri esnasm
da Turkiyenin boyle bir pakta imzas1m 
vazeylemesinin muvazi lngihz - Rus mii
zakerelerinin terakki eylemesine bir dere
ce bagh oldugu anla!Ilmiiiir. 

Bu esas iizerine Londra ile Ankara 
arasmdaki miizakereler pek mucibi mem
nuniyet bir 1ekilde cereyan eylemistir. 

Bu mada miirntaz Rus diplomah Po
temkin ~ahsan pek malum bulunduii;u An
karada 1ahsi miinasebetlerini tecdid et -
mi1 ve miistacel diplomasi mesalihi idare 
eylemi1tir. «Sulk ve emntyeti korumak 
i~in» bir mii1terek cephenin temelini kur
maih bilmi1tir. 

Potemkin Ankaradan Sofya n Biik
reje seyahat etmi;tir. Kendisinin l.uralar
daki mesaisinin dahi Tiirkiyenin meoaisi
le mutevazi hututta olarak k1ymetli ol
masi muhtemeldir. Omid edilebilir ki 
iki biiyuk devletin mii1terek diplomasisi; 
Avrupamn cenubu tarkisindeki umum 
devletlerin ii1.erinde inhba b1rakip arala
nnda tam bir ittihadm nekadar bymetli 
olacagm1 anlatmi! olacakbr. 

Balkan Antant1 Avrupaya da pek 13.
)'lkbr. <;:unkii btl Mltaft diftyanm bu kJS· 
mm1 birbirlerile Dogntan milletlerin mti
~ · ,..lp;ligerine dost 
memleketlerin iyl teskilatlandmlm11 gru
puna sahne yapmi~Ilr. 

F akat Bulgaristan digerlerine muadil 
ve halinden memnun bir mevki almJdik
c;a Balkanlarda istikrar ve birlik i1i biis
biitiin tamamlanm•s olmiyacakllr. Eiier 
Balkan memleketleri daha miitekasif 
bir ciiziitam olursa haricden naho~ hiilul 
ve niifuzlara kar11 daha ziyade muafiyet 
peyda etmi1 olacak ve haricden gelecek
lerin cephesine kar11 istiklallerini miidafa
ada mii,kiilata tesadiif etmiyeceklerdir. 

Ahiren LondrayJ ziyaret eden Roman
yanm muktedir Hariciye Nazm Gafenko 
Bulgaristanm Balkan Antantma girmesi
nin her noktadan faydah oldugunu takdir 
ebnegi bilmi1tir. 

Beynelmilel i1lerde istikrar, hiisniiniyet 
ve iyi komsuluk taraftan memleketler a· 
rasmda 1u gunlerde b1r tefrika olmasma 
mahal olmad1ih muhakkakhr.» 

Tiirkiye hakk1nda miihim 
bir konferans 

Turk - ingiliz anla,maSI miinasebetile, 
fngilterenin tamnm11 ;ahsiyetlerinden 
Sir Charles T yre Londra radyosunda 
dun ak~am modern Tiirkiye hakkmda 
muhirn bir konferans vermi,tir. 

Sir Charles T yre evvel.i Tiirk - lngiliz 
anla,masmdan bahsederek demistir ki: 

«- Turkiye ile lngiltere arasmda tam 
bir anla1ma basil olmu~tur. Bu anla1ma 
bir teca viiz neticesinde Akdenizde harb 
~Ikllgl takdirde mutekabil yard1m1 derpi! 
etmektedir. 

Son seneler zarfmda esasen Tiirk - ln
giliz munasebah fevkalade dostane bir 
mahiyet alm11 bulunuyordu. M. An -
thony Eden, Hariciye Nezaretine geldigi 
zaman irad ettigi nutkunda Turk - lngi
liz dostlugunun ehemmiyetini tebariiz et
tirmis ve bu dostlugun zannedildiginden 
c;ok daha derin ve saglam oldugunu ehem
miyetle tebariiz ettirmisti. Bunun ba;hca 
sebebi modern Tiirkiyenin hi~bir vec;hile 
eski Osmanh Tiirkiye•ine benzemeyisidir. 
Modern Tiirkiye, eski Bab1alinin lastikli 
ve mii~tVVel siyasetine mukabil son dere
ce diiriist ve realist bir siyaset takib et -
mektedir. 

Modern Tiirkiyenin harici siyaseti •1•· 
g1daki iki miihim esasa istinad etmekte -
dir : 

I - Beynelmilel taahhiidlere sadakat 
ve riayet, 

2 - Cenubu 1arki Avrupada istikra
nn muhafaza ve idamesi. 

Bu esaslara 1imdiye kadar harfiyen 
riayet eden modern Turkiye ayni zaman
da biitiin kom§ularile dostlu'k muahedeleri 

' 

akdebni§tir. Sovyetlerle olduiiu gibi, Bal
kanlardaki kom1ulan ve Iran, Irak gibi 
1ark kom§ularile de ademitecavuz ve dost· 
luk muahedeleri akdetmi~ bulunmaktad1r. 

Modern Tiirkiye bugiin sulhun muha· 
faza ve idamesinde biiyiik ve son derece 
faydah bir amildir. 

Umumi Harbden evvel biiyuk devlet
lerin siyasi menfaatlenne alet olduklan 
ic;in A vrupamn «barut fi~ISI>> tesmiye 
edilen Balkanlar, Turkiye sayesinde bu
giin sulha kavu~mu§ bulunmaktad1r, 
Balkan Antanb. mazideki hatalann teker• 
riiriine mini olmuslur. 

Ceko-Slovakya ile Arnavudlugun ceb
ren i1gali, bu hareketlerin takib etti~i sev
kulceni hakiki gayeler hakkmda lngil• 
tere ve F ransada oldugu gibi Tiirkiyede 
de endi1eler uyandirmi§Ilr. Bu sebeble 
lngiliz - Tiirk anla;masmm akdi kolay -
la!mi§ ve iki devlet herhangi bir tecaviiz 
neticesinde Akdenizde barb c;Iktiih za • 
man birbirine yardm ebnek hususunda 
tamamile mutab1k kalmislardir. 

Bu kaYJd, anla1mamn kimseye mute
veccih olmadigiDI ac;Ik<;a gostermektedir.» 

Tiirkiyenin terakkiyatt 
Hatib bilahare Turk inkiiabmdan bah

sederek, Ebedi ;ief Kemal Atatiirkiin 
dehim sayesinde Tiirk milletinin diinya~ 
YI hayrette b1rakan terakki ve inkisaf 
hamlelerinde bulundugunu, Atatiirktin 
oJiimiinden SOnra, baZI muhitJerde <ndi
§elerin ba, gosterdigini soylemi§ ve de
mi§tir ki: 

«- Hadiseler bu endi§elerin yersi>C 
oldugunu is?at etti. Kemal Atat:irkiin 
kurdugu bina o kadar saglamd1 ki, Bii
yiik -5efin muktedir ve k1ymetli halefi 
lsmet lnonii Atatiirkiin ba~ladigi i§e hi
la inkita devama muvaffak olmu;tur 

Bugiin, Tiirkiye arhk ~arkm «Hasta 
adam» 1 degildir.» 

Hatib, Tiirk ink1labmm tahakkuk et
tirdigi biiyiik neticel~ri hirer hirer zikret
tikten sonra sozlerine 1u suretle devam et
mi§tir: 

«- Ataturkle lsmet lnoniiniin a•ke
ri dehalan sayesinde Turk ordusu birin
ci Slmf muharib ve fevkalade disiplin 
sahibi askerlerden miirekkeb kunetli bir 
mtidafaa va5ltaSI olmu~tur. Modern Tiirk 
ordusunun teo;;hizat ve teslihab miikem
meldir. Tiirk donanmasile hava l.uvvet
leri de §ayam dikk.al surette terakki ve 
inki1af etmi§ bulunuyorlar. 

1932 de Milletler Cemiyetine giren 
Tiirkiye daima Milletler Cemiyeti pak
h ruhuna sad1k kald1 ve Bogazlar mese· 
lesile Hatay meselesini Milletler Cemi
yeti vas1tasile halletmeyi tercih ederek 
biiyiik bir diiriistliik gosterdi.» 

Hatib neticede Tiirkiyenin sevkulcey• 
§i ehemmiyetini izah ederek Turk - ln· 
giliz anla1masmm lngilterede biiyuk bi1 
memnuniyet uyandirdigiDI bildirmi•tir. 

(:emberlayn'in diinkii 
bey a nab 
(B~taraft 1 inci sahifede) 

zannetmedigini soylemi1tir. 
Muhaliflerden Sir Sinkler Ar§ibald da 

Romanyaya kar11 bir tecavuz yapddigl 
takdirde, lngiliz barb gemilerinin Bogaz
lardan ge<;erek Karadenize gidip gidemi
yeceklerini sorrnu,tur. 

<;:emberlayn bu suale cevaben demi1tir 
ki: 

«- Kat'i anlajmanm te,pitinde bitta
bi bu mesele de nazan itibara almacakbr. 
Ancak 1imdiden madde zikrebnek dogru 
olamaz.» 

~ ..... ~ 
Weidman'm idam karar1 

tasdik edildi 
Paris, 12 (a.a.) - Temyiz mahke

mesi, idam mahkumu Weidmann ve Mil
lon ile bunlann yirmi sene kiirege mahkum 
SU<; ortaklan Blanc hakkmda cinayet mah
kemesinin verdigi karan tasdik eylemijtir. 

· · · ·~ 
Kongreye davet 

Yefltay cemlyetlnden: 
Cemlyetler kanununun nlzamnamemlzde 

lcab ettiidlltl tadilit hakkmda karar ver
m~k iizere 27 mayiS cumarwst gtinil saat 
13,30 da azamtzm Ca~alo~lundakl Emlnonti 
Halkevt salonuna te§rlflerl rlea olunur. 

Davet 
Tiirklye Alnl HlfZI&Sihbasi ccmiyetlnden: 
Cemfyetler kanununun nlzamnamcmlzde 

lcab ettlrdlltl tad!tat hakkmda karar ver -
mek iizere 27 mayi.S 1939 cumartesl gtinti 
nat 14 te azamtzm Ca~alo~lundakl ErrJ"O· 
nti Halkevl salonuna te~rlflertnt rica ede· 
rlz. 

Betiktat Halkevinde konferans 
ve temsil 

Be~lkta' HqJkevlnde 13 mayiS 1939 cu • 
martesl giinti. ak..$am1 Evlmiz iiyelerlnden. 
avukat Retad Kaynar tara!mdan blr kon•• 
ferans verilecek ve 'I'Emsil arupumuz ta .. ~ 
rafmdan da <Haydl Suna) piyesl Uk deli 
olarak tem.sU edUecektlr. 
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Gayrimenkul Salls ilan1 
' 

Istanbul Emniyet Sand1gl Direktorliigiinden: 
Bav Ahmed Kasif 6ztopraj:'pn 23117 hesab numarasile Sandigimv.dan al

d•g• ( 1600 l liraya kar~1 birinci derecede ipotek edip vadesinde borcun.u ver
mediginden hakkmda vap1lan takib tizerine 3202 numarah kanunun 46 nc• 
maddesinin matufu 40 nc1 maddesine gore sahlmas1 icab eden Evtibde eski 
Camiikebir yeni !slambey mahallesi TtilbentGi sokai!mda en eski 1 eski 7/1 
yeni 5 kap1 numarah kargir bir apartlmanm tamam1 ( belediye tahsil ~ube
sinin bu!Utldu~u binad1r) tamam1 bir buGuk ay mtio;ldetle aG•k arttirm•va 
konmu~tur Sab~ Tapu sicil kaydma ~(ore yap•lmaktadl!'. Art!Irm1ya girmek 
istiyen ( 52e) lira oev akGesi verecektir. Milli B_ankalanm1zdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmi~ bUtiin vereilerle beledive resimleri 
ve vaklf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rUsumu borcluya aid<'•r. 

Arthrma ~artnamPsi 22/5/939 tarihinden itibaren tetkik et:nPk istiven
lere Sand1k Hukuk i~leri Servisinde a~1k bulundurulacak!Ir. Tapu sicil 
kayd1 vesair !Uzumlu izahat da ~artnamede ve takib dosyasmda mevcuddur. 
Arttirm•ya girmi~ olanlar bunlan tetkik ederek sabhga c•kanlan gayri
menkul hakkmda her ~eyi ogrenmi~ ad ve itibar olunur. Birinci arthrma 
30/6 /939 tarihine musadif cuma gtinU Cai!aloglunda kain Sand•ihm•zda saat 
10 dan 12 ye kadar yap•lacakbr. Muvakkat ihalesi yap•labilmesi iGin teklif edi
lcc~k hecl >]in tercihan almmas1 icab eden gavrimenkul miikellefivdile S"nc1•k 
alacai(im tamamen ge~mi~ o!mas1 $arthr. Aksi takdirde son arthramn ta, 
ahhUd i.i b1ki kalmak sartile 17/7/939 tarihine musadif pa7artesi gUnU avni 
mahalde ve ayni spatte son artt•rmas1 yapilacakbr. Bu artbrmada gayri
:menkul en GOk arthranm Ustiinde birak!lacaktU'. Haklan tapu sicillerile sabit 
olm1yan alakadarlar ve irtifak ha.kk1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialann1 ilan tarihindcn itibaren yirmi gUn i~inc'.e 
evrak1 mUspitelerile beraber dairemize bildirmelerl lilzirndlr. Bu suretle 
haklarm1 bildirmemi~ olanlarla haklari tapu sicillerile sabit olm•yanlar sab$ 
bedelin•n pavla$masmdan haric kalJrlar. Daha fazla malilmat almak isti
yenlerin 38!356 dosya numarasile Sandlglmlz Hukuk hleri Servisinc mU
racaat f" ' ,....,..,J ., rj Jii.,!lmU il3n olunur. -

DiKKAT 
Emniyet Sand•&•: Sand1ktan ahnan gayrimenku!U ipotck goslcrmek 

istiyenlere muhamrninlerimizin koymu, o1dugu loymetin n1sflnJ tecaviiz 
etmemek iizere ihale bedelinin yar1sma kadar bor~ vermek suretile kolay
hk gostermektedir. ( 3345) 

Sivrihisar Belediyesinden : 
Sivrihi.•ar kasabasmm elektrik tesisah 29/4/939 tarihinden 29/ 5/ 939 

tarihine kadar otuz gUn mUddctle kapah zart usulile mUnakasaya ko
nulmu~tur 

Tesisat: Birisi makine ve teferrtiah ve digeri de santral binasile ah
$ab direkler olmak iizere iki los1m olup her ikisi de birden veyahud ayn 
ayn ihale olunabilecektir. 

Makine ve teferrUatJ olan birinci k1smm be.deli muhammeni •22852• 
lira 85 kuru~ ve ikinci k1smm bedeli muhammcni •6048. liradir Tesisa
tm projelerini Belediyede gorebilecekleri gibi fenni ve mall ~&I tlanm 
da arzu cdenler Belediye dairesinden meccanen istiyebilirler. Kapah zarf
larm 29/5/939 pazartesi gUnUne saat 14 e kadar Belediye EncUmenine 
vermeleri ~artbr. 

. H~ddi lay1k gorU!dUgu takdirc'.e 29/5/939 pazartesi giinii saat 15 te 
S•vnh•sar Be!ediye dairesinde Belediye Enci.imeni tarafmdan ihnlPsi va
piiacakhr. $artnamede zikredilen vesaikle beraber %7 5 tern in". akre-

. . ' ' . 
smm veyanud banka mcktubunun zarflar i~erisine konulmas1 liiZimd!f. 

~~,12) 

Denizli Beledive Reisli?rinden : 
Denizli ~:hri hidro elektrik tesisahnm 127849 lira ke$if bedelli cebri boru 

:;oakmeier. yuksek tevetl!-ir "ha_vai hat ve $Chir dahili $ebekesi i$i ihi'l~si 
~6 haz.ran 1939 pazartcSI gunu saat on b~~te Denlzli Beledive dairesinde 
Relec'.iv!' Enciimeylnce yapilmak iizere kapah zarfla eksiltmiye konulmu$lur. 
Muvakkat teminat miktan 9588 lira 67 kurustur. 

Bu i~e aid eksiltme ~artnamesile bu sartnameye bai:!h : 
A - Mukavelename projesi 
R - Kesif cetveli 
C - Proie resimleri 
D - Fenni ,artname. 
• G39 • kurus bedel mukabilinde Denizli Belediyesinden almabilir Ek

siltmiye girmE"k istivenlerin teklif mektublanm muvakkat teminatla en az 
sekiz gUn evvel miiracaat ederek Denizli Vi\.;vetinden alacaklan mUteah
hidlik ehlivet vesikas1 ve Ticaret Odasma kay1dh bulunduguna dair vesika 
ile birlikte 29 !iaziran 1939 tarihinde saat 14 e kadar Denizli Belediye EncU
meni Reislij!ine vermeleri ilan olunur ( 3362 ) 

Nezle - Ba, - Di' - Nevralji 
ve bUtUn a~r11ar~na kars1 

NEOKALMiNA 
Siird Valiliginden: 

150 lira Ucretli dizel motorU Wetmesini bilen muktedir bir elektrik fen 
memuruna ihtiyacimlz vard1r. Taliblerin bir hartaya kadar ¥ilayet maka
mma telgrafla mUracaatleri ilan olunur. ( 3333) 

Gayrimenkul Salls 
' 

ilan1 
i stanbul Emniyet Sandljil Direktorliigiinden: 

Bayan Aysenin 24537 hesab numarasile Sand•it•m•zdan aldigJ ( 1100) 
!iraya kars• birinci dereced. ipotek cdib vadesinde boreunu vermediginden 
hakkmda yqnlan takib iizerine 3202 numarah kanunun 46 nc1 maddesinin 
matufu 40 nc1 maddesine gore satJ!masi ic~b eden Sultanahmedde ve ma
IJalk;inde eski Cami yeni Ogul sokagmda eski 11, 13 yeni 15. 17 karn. 1!4 
ada. 3 panel numarah odalan ve sarmc1 olan kargir f1rmm tamom1 bir 
bucuk av mUddetle aG•k arthrm•va konmustur. Sahs Tapu sicil kaydma 
gore raoiimaktadtr. Arthrmwa girmek istiyen ( 340) lira pey ak~esi vere
CPktir. Mmi bankalanm•zcan birinin temniat mektubu da kabul olunur. 
Rtrikmi~ biittin vergilerle beledive resimleri ve vak1f icaresi ve taviz bedeli 
ve tellallye rUsumu borcluya aiddir. 

Artiinna sarlnamesi 22/5/939 tarihinden itibaren tetkik etmck isliven
lere Sand•i!JmiZ Hukuk !,Jeri Servisinde a~1k bulundurulacakbr. Tapu sicil 
kavd1 vesair liizumlu izahat da $artnamede ve takib dosyasmda varc!ir. 
Arthrm1ya girmis olanlar bunlan tetkik ederek sabhga Gikar1lan gavri
menkul hakkmda her sevi ogrenmis ad ve itibar olunur. Birinci artttrma 
30/6/P39 tarihine musadif cuma giinti Caj!a!oglunc'.• kain Sand•ihm1zda 
saat 10 don 12 ye kadar yap1lacakhr Muvakkat ihale yapilabilm~si iGin 
teklif edilecek bedelin tercihan almmas1 icab eden gayrimcnkul mUkellefi
yetile Sand•k alacaihm tamamen geGmis olmas1 $Srt!!r. Aksi takdirde sGn 
art!Iranm taahhUdU baki kalmak $artile 17/7/939 tarihine musadif pazartesi 
giinU avni mahalde ve ayni saatte son arthrmas1 yap1lacakhr. Bu art!!rmada 
gayrimenkul en GOk artbranm tisttinde b!rak•lacakti!'. Haklan Tapu sicil
IPrile fiabit olm1yan alakadarlar ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklar1m 
ve husu"ile faiz ve masarife dair iddialanm ilan tarihinden itibaren 20 gUn 
ic!nde enak1 mUsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri laztmd1r. Bu suretle 
haklanm bildirmemis olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmJyanlar sabs 
bcdelinin payla,masmdan haric kahrlar. Daha fazla malilmat almak isti
yenlerin ·38/1327 dosya numarasile Sand•i!Jm•z Hukuk isieri Servisine mU
racaat f't""~ 1 ""~ , ~. '""'H tlin olunur. -DiKKAl 

F.mniycl San~•ii• : Sand1ktan alman gayrimenkulii ipotek clmek istiyen
J~rc nu•hP• .,:n1f'ri.,...'"7in koymw; oldugu k1ymctin n1dmt tec;aviiz etmemek 
iizere ihale hedelinin yar~sma kadar bor~ vermck suretile kolayh k gos
tcrmekledir. ( 3~50) 

CUMH ITRIYET 

Devlet Demiryollan i,Ietme U. Miidiirliigiinden: 

D. D. Yollan 4 islctme 1\liidiirltiiffinden: 
939 mali senesi icinde Samsun limanma vapurla gelecek olan tahminen 

12 bin ton komiiriin vapurdan supalan olarak almmas1 ve idare iskelesine 
nakledilerek supalan olarak teslimi kapah zarf usulile eksiltmiye konul
mustur. 

Bir ton komUrUn muhammen bedeli 66 kuru$tur. 
Eksiltme 31/5/939 Gar$amba giinU saat 15 te Kayseride !~Jetme MUdUr

!UgU binasmda yap!lacakti!'. 
Bu i$e l!irmek istiyenlerin 612 liral1k ilk teminat vermeleri ve kanunun 

tayin ettigi vesika ve beyannamelerini havi teklif mektublanm ayni gtin 
ve saat 14 e kac'.ar Komisyon Reisligine vermeleri veya posta ile iadcli 
taahhUdlU olarak gondermeleri laz•md1r. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Bu i$e aid mukavele ve sartname oroje!eri Haydaroa$a. Ankara ve Sam

sun Gar MUdUrJUklerinden ve 4 hletme MUdtirltigtinden paras!Z olarak 
dai(I!!lmaktadl!'. • 1721. ( 3241) -Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri a$ai(1da yaz1h muh-
tclif cins vine vagonu ayn ayn ihale edilmek suretile 27/6/1939 sah gUnU 
saat 11 de s1.ra ile Ankarada idare binasmda kapah zarfla satm ahnacakhr. 

Bu i$e girmek istiyenlerin a~ag1da yaz1h miktarlarda teminat ile ka
nunun taym ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni gUn saat 10 a kada r 
komisyon rcisli/tine vermeleri hiz1md•r. 

$artnameler 425 kuru~ mukabilinde Ankara ve Haydarpa~a veznele
(3190) 

Muvakkat 
rin~,e satilmaktad•r. 
Eksiltme 
numaras1 

1 
2 
3 

6 
25 

100 

tonluk vine vagonu 

• • • 
• • • -

Kalemin 
miktan 

6 
1 
I 

Muhammen 
bed eli 

Lira 
150,000 

85,000 
125,000 

teminat1 
Lira 
8750 

5500 
7500 

ADAPAZARI - SAPANCA GEZiNTi TRENLERi 
. H.aydarpa~a - Adapazan - Hayc'.arpa§a gezinti trenleri 21/5/939 pazar I 

g~nunde~ ihbaren i~lemeye ba$hyacaklir. Kallo~ ve van~ saatleri a~ag1da 
goster!lmJ§tlr. !stasyonlardan fazla tafsilat almabilir. 

) I inci tren 
) 6,55 

Haydarpa~adan hareket ) 
) 
) 

2 nci tren 
7,30 

) 
) 

Adapazardan hareket ) 
) 
) 

1 inci tren 
18.00 

2 nci tren 
18,56 

I 

-Muhammen bedeli 635 lira olan bir aded metabolizm bazal cihaz1 22/ 
5/939 pa.zartesi. gtinU saat ( I0,30) on buGukta Haydarpa~ada gar binas1 da
h•lmdek• Kom;syon tarafmdan aG•k eksiltme usulile satm almacakbr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 4763 kuru$luk muvakkat teminat kanunun 
tayin ettigi vesikalarla birlikte eksiltme gtinii saatine kadar Komi~yona mU
racaatleri laz!mdll. 

Bu i;e aid ~artnameler Komisyondan paras!Z olarak dagJ!ilmaktad1r. 
( 3361 ) 

istanbul Belediyesi ilanlan I 
1 htanbul Ziraat Bankasmdan ayhk alan Belediye ve Hususi !dareden 

mUle$ekkil mahalli !dare emekli ve oksiizlerinin 939 say1b birinci 
alb ayhk yoklamalar1 12 may1s 939 dan itibaren ba~lam•~hr. 

2 - Maa~ sahiblerinin yoklama1 ilmUhaberlerini oturmakta olduklar1 na
hiye mUdUrliiklerine tasdik ettirdikten sonra resmi sened, ayhk 
ciizc!am ve nUfus tezkerelerile birlikte maYls 939 sonuna kadar aid ol
duklan Beled.iye ;ubelerine miiracaatle yoklamalanru yaplirmalan 
ilan olunur. (3320) 

Giimriikte Sabhyor 
istanbul Giimriikleri Ba,miidiirliigiinden : 

180 lira 96 kuru~ muhammen k•ymetli 537 par~a demirb~ esya ile 77 
lira 47 kurus muhammen k1ymetli 192 parGa ki cem'an 258 lira 43 kuru~ 
k1ymetindeki 729 par<;a hurda demirba~ C$ya ayn ayr1 15/5/939 pazartcsi 
gUnU saat 10 da 2490 numarah kanun hUkUmleri dairesinde salilacagmdan 

1 
isteklilcrin sozU ge~en .gtin ve saatte % 7,5 pey ak~elerile birlikte BasmU
dtiriUk binasmdaki Sal!$ Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ( 3293) 

[ istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlan I 
A!ibeykoyU 

• 
• 
• 
• 
• 
' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Ker,;eyolu Viranba~1 ontinde 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Kemiklidere mevkiinde 

• 
• 
• 
• 
• 

CobanGe$me Cad. 
SUnnetkoprUsU Cad. 
Arabham ve Kemerburgaz 
yolunda 
Karadolab mevkii 
Kanh~e~me mevkii 
<;oban~e~me mevkii 
Ke.Geyolu Karadolab mevkil 
Kemiklic'.ere mevkii 

• • 
• • 
• • 

Karadolab mevkii 
Uzuncaova mevkii 

• • 
Kemerbur~az cad. 

• • 
Ke~eyolu, Karadolab mevkii 
Ke~eyolu. Karadolab mevkii 
Coban~esme Kemerburgaz cad. 
Karadolab mevkii 
Ke~eyoh! Viran bag1 onUnde 
C~r~lf UstU 
tskele caddesi 
EyUb caddesi 

Bendba$1 mevkiinde 
• • 

MUddeti icar: 

Muhammen 
kira 

Senelii!i 
LtraK. 

1 hektar tarla 5,00 
200 ar tarla 2,00 

1 hektar tarla 5,00 
600 ar tarla 3,00 
800 ar tarla 5,00 

1 hektar tarla 5,00 
200 ar arsa ve baraka I2,00 

~oo!Uk yeri halen 
bahGe 5,00 

3,00 
8,00 

300 ar tarla 
800 ar tarla 
500 ar li\rla 

I.5 hektar tarla 
600 ar tarla 

1 hektar tarla 
I hektar tarla 

500 ar tarla 
500 ar tarla 

I hektar tarla 
2 hektar tarla 

400 ar tarla 
800 ar tarla 

2 hektar tarla 
300 ar tarla 

1,5 hektar tarla 
1 hektar tarlar 
2 hektar tarla 

800 ar tarla 
400 ar tarla 
400 ar tarla 
300 ar tarla 

2 hektar tarla 
Mezarhk kar$JSmda 
bahGe 
700 ar tarla 

I,5 hektar tar!" 

80,00 

15,00 
3,00 
6,00 
5,00 
2.50 
5.00 
5,00 

20,00 
8,00 
4,00 

10,00 
6,00 

40,00 
5,00 

10,00 
7,00 
8.00 
2,00 
9.00 

80,011 

100,00 
14,00 
52,50 

Teslimi tarihinden 941 senesi kas1m iptidasma kadar. 
Lira 

Silihtaragada 1,2.3,4 No.h ah1r ve 
samanhk 120 

• 3 ve 55 No.h kazino 
ve bah~e 200 

• Fil koprjisU ba~mda 45 No.I! dUkkan 
MUddeti :car : 

Teslimi tarihinden 940 senesi may1s sonuna 
AlibeykoyU Uzuncaoca, Horos tarlanm be$ 
hektar mahallinden ~ekilecek toprak 
KUGUkkoy Mand1ra altmda takriben 2500 
metre murabbamdaki arsadan <;ekil~k toprak 

Miiddeti: 940 senesi may1s sonuna kadar. 

kadar. 
Beher metre 

10 kuru~ 

I5 • 

Avhi!1 
Lira 
5 

Yukanda yaz!l1 mahaller kiraya verilmek Uzere aG!k arttl!'m!ya Glkanl
m•~hr. !stckliler 23 may1s 939 sah giinii saat on be$e kadar Cemberlita~ta 
1stanbul Vak1flar Ba~mUdUr!UgUnd.e Vakrl Akarlar kalemine gelmeleri. 

( 3336) 

• 13 JUay1s I939 

Orting_ 
R~d~olaPI 

UCUZLADI 

istanbul Lim an 
Mahdud Me'suliyctli 

Kooperatif ~irketi 

idare Meclisi Reisliginden : 
. $irkctimizin 24 nisan 939 pazartesi gUnU saat 16 buGukta toplanan fevkalade 

l"sopdarlar heyeti umumiyesinde, Ticaret kanununun c 386 • nc1 madde
sinde yaz1h ekseriyet nisab1 has1! olmad•g• ve esasen keyfiyet on beser gUn 
fas1la ile iki dcfa ilan olunmad!gl cihetle isbu fevkalilde hissed,arlar umumi 
heyetinin 2 haziran 939 cuma giinU saat on alb buGuJ!a talikine karar ve
rilmi~ ve mUzakere edilecek maddPlere aid ruzname a~ag1ya aynen yazll
ml$ oldugundan zikri ge~en gUn ve sa~tte hissedarlanmlZln istanbulda Yolcu 
salonu binasmm ikinci katmda ( 65) numarah odada yapilacak toplanhya 
gelmeleri il'an olunur. · 

RUZNAME: 
1 - Denizbank Kooperatif ~irketine iltihak1 temin iGin ~irketin feshile 

tasfiyesine karar itas1. 
2 - $irket esas mukavelenamesinin ( 40 ) nc1 maddesi mucibince en az U<; 

ortaktan miirekkeb olmak Uzere tasfiye heyetinin teskil ve ticret
lerinin tayini. 

Say1n Mii§terilerimiz • • 
Tokalon Kremi vazolarmm mUsabakasma aid ikramiyelerin vUrudu 

ge~ kald.Igmdan ke;idesi tehir edildigini ve bilahara yapilacak ke$ide 
tarihi aynca gazetelerle ilan edilecegini beyan ve bu mecburi t~ahhurdan 
dolay1 mazur gormenizi rica ederiz. • 

-~-------------------Dahiliye Vekaletinden : 
iskilip kasabas1 su projesi tanzimi i~i eksiltmesi. 
1skilip kasabas1 i~me su tesisah etUd ve projel~ri tanzimi i~i pazar

bkla eksiltmeye ~lkarllmJ$IIr. 
1 - i;in muhammen bedeli 1500 liradlr. 
2 - 1stekliler bu i$e aid ~artname, proje ce sair evralo bilabed.el Anka.. 

rada Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden veya 
1skilip Belediyesinden alabUriler. 

3 - Eksiltme 20 rnay1s tarihine rastbyan cumartesi giinii saat 11 de 1s
kilip Be1ediyesinde toplanacak eksT:tlme komisyonunda yap•lacak!Ir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin S$ai:Jda yazili teminat ve ve
saki ayni gUn saat 10 a kadar kom!syon reisligine teslm etm; ol
malan lazundl!'. 
A - 2490 say1h kanunun 16 ve I7 nci maddelerine uygun 112 lira 

05 kurusluk muvakkat teminat, 
B - Kanunun tayin ettiig vesikalar, 
C - Kanunul) 4 iincU madc'.esi mucibince eksiltmeye girmege bir 

manii bulunmad!gma dair imzah bir tnektub, 
D - MUnakasaya i~tirak edeceklcrin su i•lerinde sahibi ihtisas yUk

sek mUhendis veya miihendis olmalan ~art oldugundan istekli
lerin bu hususu tevsik eden vesikalarm1 teklif zar£latilc bera
ber vermeleri laz1mdlr, 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhUdlU bulun
mas• laZJmd1r. Bu is hakkmda fazla izahat a!mak istiyenlerin Beled.iyeler 
1mar Heyet; Fen ;efligine ve !skilip Belediyesine mUracaat etmeleri. 
_____________ (1526) (2869) 

Gayrimenkul Sabs ilan1 
' 

i stanbul Emniyet Sandlgl Direktorliigiinden : 
Bayan Esma ve Bay !zzeddinin 13134 hesab num;1rasile Sandii(1m1zdan 

aldigl ( 2200 ) liray_a kar&l birinci derecede ipotek eqib vadesinde borcunu 
vcrmedigindcn hakkmda yap1lan takib Uzerine 3202 numarah kanunun 46 
nc1 maddesnin matufu 40 nc1 maddesine gore sablJllaSI icab ed.en Beyoglun
da eski Kamerhatun yeni HUseyinaga mahallesinin eski Top~ular ve Mekteb 
yeni Topr,;ekenler sokagmda eski 7, 24 MU. yeni 24, 26 kap1, 335 ada. 29 parsel 
numarah kargir bir aparbmamn UG yUz bin hissede ( 187597) hisses! bir 
bur,;uk ay mUddetle aGlk arthrm1ya konmustur. Sal)$ Tapu sicil kaydma 
gore yap!Imaktadl!'. Arttl!'mlya girmek istiyen ( 533 ) lira pey ak<;esi vere
cektir. M1lll bankalanm1zdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
Biriloni$ bUttin vergilerle belediye resimleri ve vak1f icaresi ve taviz bedeli 
ve tellaliye rUsumu borc!Oya aidc'.ir. 

ArttJrma sarmamesi 22/5/939 tarihinden itibaren l!!tkik etmek istiyPn
lere Sand1k Hukuk 1$1eri Servisinde a~1k bulundurulacakhr. Tapu sicil 
kayd1 vesair !Uzumlu izahat d.a ~artnamede ve takib I dosyasmda vardll. 
ArttU'm1ya girmi~ olanlar bunlar1 tetkik ederek sabhga ~1kanlan gayri
menkul hakkmda her ~eyi ogrenmis ad ve itibar olunur. Birinci arttm:na 
~0/6/939 tarihine musadif cuma gUnU Cagaloglunda kain Sandli(lmizda saat 
ondan on ikiye kadar yap1lacakhr. Muvakkat ihale yap!labilmesi i~in 
teklif edilecek bedelin tercihan almmas1 icab eden gayrimenkul mUkellefi
yetile Sand1k alacagm1 tamamen ~eGmis oTmas1 $artlir. Aksi takdirde son 

art!ira.1m taahhUdU baki kalmak ,artile 17/7/939 tarihine musadif pazartesi gii 
nU ayni m~halde ve ayni saatte son art!Irmas1 yap!ltlcakhr. Bu artlirmada gayri 

menkul en GOk arthranm UstUnde b.rakJiacakl!r. Haklan tapu sicillerile sabit 
olm1yan alakadarlar ve irtifak haklcJ sahiblerinin bu haklarm1 ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialanm ilan tarihinden itibaren yirrni gUn i~inc'.c 
evrakl mUspitelerile beraber c'.airemize bildirmeleri lazund1r. Bu suretle 
haklarm1 bildirmemi~ olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmJyanlar salis 
bedelinin payla~masmdan haric kahrlar. Daha fazla. malilmat almak isti
yenlerin 938/1536 dosya numarasile Sandlglmlz Hukuk isleri Servisine mU
racaat etmeleri !Uzumu ilan olunur. -DiKKAT 

Emniyet Sand1g, : Sand1ktan ah nan gayrim enkulii ipotek gostermek is
tiyenlcre muhamminlerimizin koymu& oldu/:'11 k1ymetin msf1n1 tecavUz 
ctmemek iizere ihale bedelinin yar~sma kadar bor~ vermek sureti!e kolayhk 
yostermektedir. ( 3352 ) 

Canakkale Beledi yesinden : 
~ 

I - Kapah zarf usulile eksiltmiyc konulan 29358 lira 91 kurus bcdeli 
kesifli parke kaldmm insasma talib zuhur etmediginden bir ay i~indc pa
zarhkla ihalesi EncUmen karan iktizasmdand1r. 

2 - Pazarhk 5/6/939 pazartesi gUnii saat 15 te Belediye Dairesinde 
EncUmcn huzurunda yapJlacakhr. 

3 - Taliblerin bu ise aid kesif varakasile hususl ve umumi $artnamevi 
vesair evrak1 Be!epiye Fen Dairesinden paras!Z olarak alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat 2202 lirad1r. 
5 - Pazarhga i<tirak edebilmek i<;in kanuni evsaf ve seraiti haiz bu-

lunmak H\zund.Ir. ( 3255 ) 



Prezervatif 
denilince habra 

REX 
Marka gelir. 

Eczanenizden 
1srarla 

REX 
isteyiniz. 

<:UnkU : Saglamdlr 
ve gayet lnce lpek 

Ulstikten yap•lmu,tu 

Canakkale Naf1a Miidiirliigiinden: 
l - Eksil tmeye konulan i~: Ganakkale - Balya yo!unun 1 + 000 - 15 + 030 

kilomptrcleri arasmdaki 13265 metrelik §ose tamiratJ esasiyesi olup 
ke:;if bedeli 29011 lira 65 kuru:;tur. 

2 - Bu i:;e aid evrak ve :;artname ~unlardlr: 
A - Eksiltme :;artnamesi 
B - Mukavele proiesi, ' 
C - Baymd~rhk i:;ler; gene! :;artnamesi, 
D - Tesviyei tilrabiye, $OSe ve kargir in$aata aid fennt §artname, 
E - Hususl ve fenni ~artname, 
F - Ke~if cetveli, metraj cetveli ve fiat bo~drosu, 
G - Malzeme grafigi. 
istekli!er bu :;artnameleri ve evrak1 <;anakkale Naf1a Mildiirlilgiln
den bedelsiz olarak gorebilirler. 

3 - :!hale 18/5/939 ta.rihine rasthyan per:;embe giini.i saat 15 te Naf1a 
Mi.idiirlilgu binasJDda toplanacak komisvon huzurunda yap!lacaktJr. 

4 - :ln$aat milddeti mukavele tarihinden itibaren 180 I§ gilniidilr. 
5 - E~siltme kapah .zarf usulile ya).nlacaktJr. 
6 - Eksiltmeye girebihnek i~in taliblerin 2175 lira 87 kuru:;luk muvak

kat teminat vermeleri ve ihale giiniinden nihayet 8 gi.in evveline 
kadar Viliiyet makamma miiracaatle alacak!ari eh!iyeti fenniye ve
sikasile 939 yilma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 komisyona verme
leri HizimdJr. 

7 - Teklif mektublari Yukanda yazii1 giln ve saatten bir saat evveline 
kader makbuz mukabiiinde komisvona verilmesi Jiizimd1r. Posta ile 
g!\nderilecek mektub!arm nihayet sast 14 e kadar gelmi§ olmalan 
lazimdir. Postadaki alan gecikmeler J<abul edi!mez. (2808) --

Hangar Y apt1rdacak 
Tiirk Hava Kurumu Genel 

Merkez Ba~kanhgmdan : 
1 - Etimcs'ud da Tiirkku:;u alanmda yaptmlacak. Hava Miist•:;arh~l 

Teet iibe ve Muayene Komisyonuna aid bir hangar kapah zarf usulile 
eksiltmiye ~Jkanlmi$tir. 

2 - Bu i:;in muhamrnen bedeli ( 88.436) lira ( 2) kuru$tur. 
3 - fstekliler bu i:;e aid $Srtn•me. ke$if vesaireye aid evralu Tilrk 

Hava Kurumu Gene! Merkezinden ( 4) lira ( 42) kuruQ mukabilinde ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 25/5/939 persembe ¢inii saat 15 te TUrk Hava Kurumu 
Gene] merkezinde toplanacak Komisyon tarafmdan yapJ!acaktJr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in jsteklilerin tek!if mektublarile birlikte 
a>ai!lda yaz1h teminat Ve vesaiki ayni giln saat 14 e kadar Komi~on Reis
ltgine tcvc'.i etmis olma]an IiizundJr. 

6 - Muvakkat terninat miktar, ( 5,671 ) lira ( 80) kuru~tur. 
7 - Eksiltmive l(irrnek istiven]er 2490 numara1 kanundaki :;artari haiz 

olduktan ha~ka en az ( 60,000) lirahk milmasil bir i:;i muvaffakiyetle ba
~ardlklarma dair vesika ibraz etll\eleri liizimdir. ( 3206) 

----~~--~----~~~------------~~~ 

Samsun Belediye Reisliginden: 
..,.i~~~~c· o;J•meye konuJacak i:;: Samsunda <;:ar§amba §OSesi gilzergahmda 
Mcrdrek~-~I0rmag1 ile lto~uyeri arasmda yap1lacak mezbaha in§aab. 
Muh."JYenmize nmen ke§if bedeli 84562 lira 99 kuru§ olup kapah zarf usu
lile e ydi, ne -<Slltmeye konulmu~tur. 

2 - j~ vabd1g1 ku 1idi fiat iilerinden verilecektir. 
3 - Bu ~~~ sevinir~ aid :;art~ame ve evra~ saire a§ag1da yazii!dJr: 

A - 1Ih k Yap1 ekstltme ~artnamesJ, 
B _ u UVMukavele projesi, 
c _ iirkiyeniBaymdJrh~ i:;Jeri gene! ~artnamesi, 
D _ ::. iie haNafia yab, i:;leri umumi ve fenn! ~artnamesi, 
E _ hr. Biz Fenn! :;artname, 
F - esiemi , {e~i.f ve lilsilei fiat cetveli, 
G _ k Ik YSro]e ve1Qir evrak. 
c ve . a 1 a'O f1kra.slhdaki evraktan ba:;ka diger evraklar taliblerine 423 
kuru:; ile .. Aim mukabili'Jde Belediye heyeti fenniyesince tetkik edHebilir. 

4 - Muvaki, h1~bir zat temhat miktan 5478 lira 15 kuru:;tur. 
5 - Eksiltm; ~iinki !<' 12/6/139 tarihine mi.isadif pazartesi gilnii saat 15 te Sam

sun Be kaddes td.iyeshde miite~ekkil Belediye Enci.imeni tarafmdan yapila-

6 - ~~~:;~me ene hak,, i:;ti·ak e.1Jebilmek iqin Samsun NafJa Mildilrli.igun<ie mil
tcsekkil ·e.rse, bajlr),mis··onu lmahsusundan bu i:;i yapabilecegine dair vesika 
ibra7. ct~!r sebeb l!si, '• in aatm devam1 milddetince diplomah bir mi.ihen
dis veya mn< muah~ffiir VC,fahud fen memuru lstihdaml ve Ticaret Odasm
dan ka~odh oldu"-,yaiist AI~. d~!r sene! ?aliy~ vesika ibra~ ve yap1 eksi!t
me :;artnatnesinin b 1 uncu maddesmdek1 vaSJflan ha1z olmas1 ~arthr. 

7 - Teklif mektublan J ~jmu~ d ~okarida yazili. giln ve saatten bir saat evvel Belediye 
Enci.imen; Rivaset1 a~, 0~e makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapah zarflarm mureffehhzarmda teklif mcktublarmm yaZih:;mda ve bu 
7.arflarm tevdiintJiidiiyorsa.! ve pasta i!e gond.crilmesinde taliblerir: 2490 
say1h kanunun ~vererek , 33. 34 ilncii maddelerine ve bu husustaki :;art. 
name hiiki.imleri N e harfiyyen riayet eylemeleri lilzumu ilan olu-

nur. ------------------------------~(~30~1~3)~ - - [Arka.n s 

G. Anteb ·, 'ak1flar Miidiirliigiinden : 
KT omanrmrz. . ·c1. 1 -'." Vakular id .sme aJ Cumhuriyet caddesindeki eski kuli.ib binas1 

~:s~st U7.~rinc venid[ Y~P~Ir~lacak kazino, garaj ve :;ofor odalan in:;aah 
p I zarf USUJiJe vf am f!'Bhld! fiat esas1 iizerine eksiJtmiye qJkanJmu;tJr. 

1 - Bu i~in m1 a?'met; bede!i ( 17593 ) lira ( 53 ) kuru:;tur. 
l\ .. 2. -;:-_ Is!Pkliier l ; VO, n, l&ef aid &artname vesair evrak1 G. Anteb Vak1f!ar 
1ud.urlugu ile Kili~ n I /"~_aki Jar ~~murlugundan paras1z olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme :! --41 ,C51939 tarih.me musadif pazartesi gilnii o~leden sonra 
saat 15 te G. Anteb D k '- Vakiflar Mudiirliigi.inde toplanacak Eksiltme Komisyo
nu tarafrndau va 1 e O~akl!r. 

PI . b"J k 
4 -:-- Ek>iltmiyeeserini gire 1 me •~m isteklilerin a:;ag1da yaz1h tcminat ve 

vcsa•k1 ayni giinde ~· V •aat 14 te K?mJSyon Reis!igine teslim etmi:; olacaktir. 
A - 2490 say1rl all kanun ahkamma uygun olarak 1319 lira 51 kuru:; mu-

vakkat teminat. kadar• . . .. 
B - Bu . aun tavm ethgJ vesikalar 
5 - llfck~~~~ - _bu ~e girmek istiyenl~r mektublan iadeli taahhi.id.li.i 

olarak giindc . HAF lazund1r. . 
6 - Bu ~;~s d akkntda fazla izahat almak istiyenierin G. Anteb ve Kilis 

V~: ... ~a::s•l yO .1e muracaat etmeleri iktiza eder. ( 3334 ) 

Bel<"diycmi 
teklif yap•Itna 

.~;;;;;;ak Beledi yesinden : 
zcc ahnacak bir are7.6r pompasile bir depolu kompresorc 
: i~in miiddet 23/5/939 tarihinc kadar uzahlmJ~tJr. ( 3339) 

1 - Antalyanm Korkuteli kazasma baglt Hac1bekar - Samas devlet 
ormamndan bir sene milddetle satllt~a ~1kanlan 2324 metre mikab gayri 
mamul ~am agacma verilen bedel haddi lay1k gorillmediginden yinr.i gi.in 
mi.iddetle ve kapalt zarf usulile tekrar arttlrm1ya konulmu:;tur. 

2 - SatJ:; 29/5/939 tarihine musadif pazartesi gi.inil saat 16 d.:! Antalya 
istanbul asliye 3 ilncil hukuk mah _ Orman idaresinde yapJlacaktlr. 

3 - Muhammen bedel ~amm beher gayrimamul metre mikab1 490 ku-
kemesinden: ru~tur. 

HallCloglu Tu~ucu mahallesi Cela -
leddin sokak 10 No. h hanede sakin Be- 4 - Muvakkat teminat yi.izde yedi bu~uk hesabile 854 lira 7 kuru:;tur. 

5 - Sat!:; orman kanununun muvakkat altmc1 maddesi mucibince makir Buldum vekili avukat !hsan Ustsoz halli ve umumi ihtiyac1 kar:;1lamak iqin yapJiacaktJr. 
tarafmdan Beyoglu Cihangir Ozoglu 6 _ Teklif mektublan 29/5/939 l(ilnil saat 15 te Antalya Orman !dare-

Gomlek ticarethane
ainin bulundugu diik
kamn terki haaebile 
ve Ticaret Odasmm 
miiaaadeaile yaprlan 

fevkalade 
T enzilath Sah§mdan 

!stifade i~in yalmz 

Bir kaQ gil~ilnilz kaldr 
En milkemmel cins mallanm 

Yilzde 25 iiA 45 tenziiAtla 

sokak Fatma apartlman 19 No. da mu- sindeki Sah~ Komisyonu ba:;kanhgma behemehal verilmi:; bulunacaktir. 
kim Gi.ilsi.im aleyhine 938/766 numara 7 _ ~artname ve mukavelenameyi gormek istiyenlerin Ankarada Or
ile a~Jlan bo~anma davasmdan dolayt man Umum Mildi.irli.igiine ve Antalya Orman Cevirge Mildi.irli.igune mi.ira. 
g1yaben icra luhnan tahkikat ve muha- caatleri. ( 3364) 
keme neticesinde: Gi.ilsi.imi.in davac1 ko

casma kar~1 ademi itaat ve mi.iteaddid I • M d ( d I 
defalar evden ka~ak ve son defa koca- lnhisarlar Umum ii iir iigiin en : ·---E·l·d·en-~.·k.a.rm-ak·t·a·dJ·r·. --· 
s1ndan habers~ evi terketlnek ve bk .............................................. , .............. ... 
daha eve donmemek ve adresini de be-
lirsiz bir halde b1rakmak gibi hal ve ha
rekatl yi.izilnden aile bkliginin idame -
sini imkiinsJz bir hale soktugu ve kaba
hatin daha ziyade mezbureye kabili atf 
ve isnad oldugu dinlenen ~ahidlerin §e
hadetile sabit ve kanaatJ muhakeme 
dahi has1l olmu~ bulundugundan kanu -
nu maddenin 134, 138 ve 142 nci mad -
deleri mucibince tarafla.nn bo~anmala
nna ve mi.iddeaaleyhin bir sene mild -
detle evlenmemesine ve keyfiyetin tes
~iline ve Zeki nam ~ocugun velayetini 
ifa etmck ilzere baba yanmda ipkasma 
ve haftada bir saat icra dairesinin ten -
sib edecegi zaman ve mekiinda anaya 
gosterlimesi suretile ~ahsi milnasebet -
Ierinin tesisine dair 15/3/939 tarihinde 
verilen karan havi 939/491 sayili ilam 
milddeaaleyhanm mezklir ikametgahm1 
terk ve yenisinin de me~hul bulunma -
sma mebni H.U.M. kanununun 141 inci 
maddesine tevfikan ilanen tebligi ten -
sib kihnml~ ve bir sureti de mahkeme 
divanhanesine talik edilmi~ oldugundan 
tarihi ilandan itibaren on be§ giln zar -
fmda mi.iddeaaleyha Gillsi.imiln temyizi 
dava edebilecegi teblig makamma kaim 
olmak ilzere ilan olunur. 

(, Sa~ dokillmesi m.J? 

1 
~una kar:;1 yegaoe ila~ 

GUR SAC 

Cinsi 

Molenzkagidl 
Alah fenniye 
Teknik alatl 
Sarma ka. 

Miktar1 

50 
60 
20 

top 
kalem 

• 

Muhammen 
B. 

LiraK. 
500,-

1515,53 
1758,10 

%7,5 
temniah 
Lir~ K. 

37,50 
113,66 
131,85 

Eksiltme 
~ekli Saati 

Pazarhk 
• 
• 

14 
15,30 
16 

( kirrnlZI ) 300 top 4350,- 326.25 Aq1k Ek. 16,30 
I - ~artname ve nilmunesi mucibince yukanda cins ve miktan yazili 

(4) kalem malzeme hizalarmda gosterilen usullerle sahn al!Jlacakhr. 
II - Muhammen bedeli, muvakkat teminat ak~eleri, eksiltme saatleri 

hizalarmda l(osterilmi§tir. 

III- Eksiltme 29/V/939 pazartesi gi.ini.i Kabata:;ta Levaz1m Su~e<i Mi.i
dilrlil~i.indeki Ahm Komisyonunda yapilacaktlr. 

IV - ~artnarpe, liste ve niimuneler bergi.in sozi.i ge~en subr.' I ClrUS!Z 
ahnabilir. 

V - !steklilerin eksiltme iqin tayin edilen gi.inde % 7,5 gi.ivenme para-
larUe mezktir Komisyona gelmeleri. ( 3358 ) 

S1vas Belediyesi 
Elektrik 

Cinsi 
Dubie demir petrel 

MiidiirJiigiinden: 
Ar'.-d 

90 
80 
14 
22 
23 
15 
8 
2 
8 
4 

Bcherinin tulil metre 
9,00 

U demiri Yekftn tul 450,00 

NP. 
18 
20 
22 
24 
26 
2R 
30 
32 
34 
36 
8 

~ .(;)\. . A 1 - Ywkanda {llilfndah yaz1h cern' an ve takriben 80 ton demirin S1vas 
istanbul as!iye 3 iin~il hukuk mahke- istasyonunda vagonda teslimi 15 giin milddetle ve kapah zarf usulile mii-

mesinden: • .. unum nakasaya .knP.~~tur. 
Zeliha taraftndall, Be§ikta¥a-u-mn-et- 2 _ 1§in muhammen bede!{ heber kilosu on bu~uk kuru:;tur. Giimruk 

ova caddesinde 62 No. da mukim iken riisumu Belediyeye aiddir. 
yeni ikametgiihmm m~hul oldu~u ta- 3 _ Muvakkat teminat 629 lira 48 kuru&tur.. . . . 
hakkuk eden Halil C!zcan aleyhine mah- 4 _ Taahhild bedelinin i.iqte biri mukavclenm imzaSl ak1bmde temmat 
kemenin 938/1983 No. h dosyasile a~Ilan mcktubu mukabilinde pe:;.inen ve bakiyesi d.emirlerin S1vas istasyonunda 
bo§anma davasmm tahkikatmm mual- teslimi mukabilinde odenecektir. 
Jak oldugu gilnde mahkemede bulun - 5 _ Talibler artt1rma ve eksiltme kanununun hilkilmleri muktezas1 
mas1 i~in M. aleyhe iliinen tebligat icra vesaiki teklifnamelerine eklemek mecburiyetindedirler. 

A'<1k arthrma 
1939 maytsmm 14 ilnci.i pazar gilnii sa

at 10 da Beyoglu KumbaraCJ yokU§UD· 
da 115 No. h Lambrinidi apa.rhmarumn 
6 No. It dairesinde mevcud ve Bayan 
!soard'a aid C§yalar a~1k arthrma ile sa
hlacaj!l ilan olunur. 

FransiZ Jen fabrikasmdan kadife kaph 
kanape, 2 koltuk ve 4 sandalye ile salon 
talumt, pclesenk agaCJ aynah dolab, ge
ce masas1 ve dolabh agac karyoladan 
ibaret yatak oda talum1, ceviz masa ve 
6 sandalye, §ifonyer, ~ini saba ve sala -
mandra, yaZJbane, aynalar, rnu~amba • 
Jar, tablolar, 67 par~a Frans1z tabak ta

lumi, emo ~ay talurru 17 par~a. bakara 
su ve ~arab talum1 35 !par~a, me~it1 ka
pakh 18 inci asra mahsus ilniversal ta
rihi k1tablar, 1870 Frans1z - Alman har
bine aid 6 cild tarihi kitablar, mutfak ta
lumJ, ayakh Singer makinesi ve saire. 

1939 modelle• 
rl gelml.tlr. 
Cep 10 Lira 
Kol 12 Lira 

iyi bir saat almak 
isrerseniz saat~iler

IYI ISLER den Israrla isteyiniz 

TASHiH 
5 ve 8 mayts 939 tarihli nilshalanmiz

da inti~ar eden Prnarhisar !lkbahar pa
naymrun a~lma I!anmda a~1lma gi.inil
niln 20 mayts 939 olacaj!l ycrde sehven 
20 nisan 939 olarak yazJimi~tJr. Keyfiyct 
tashihen ilan olunur. 

Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK A$151 

Belso~klu~ ve lhti!Atlanna kaf'il 
pek tesirll ve taze ~dlr. Olvanyolu 
Hultanmahmud tiirbesl No. 113 

edildigi halde gelmemesi hasebile hak- 6 _ thale 193.9 may1smm 27 nci cumartesi gi.inil saat 11 de S1vas B<: 
lunda g~yab karannm dahi ilanen teb - Jediye Enci.imeni huzurunda yap!lacakbr. Teklif mektublan?m bundan bir G E BEL E R D E -
li~ine ve du.ru§mamn 15/6/939 saat 10 a saat evvelisi Belediye Riyasetine tevdi edilmi$ ye pasta lle vasil olmu:; KabJzhk tehlikelidir. Gi.inde 1 - 2 
talikma karar verilm~ ve yaz1Jan g~yab bulunmas1 me~ruttur. . aded K!SS!NGA hap1 ile kab1zl1k 
karar1 divanhaneye asilmi§ oldu~un - 7 - Bu husustaki :;artname Elektrik Mi.idilrliij!ilnden .. Pa~aSJz ahna?.II- defedilmelidir. Eczanelerden is-

dan M. aleyhin mezkur giln ve saatte _Jd~i~g~~· ~g~ib:i_1~2~k~u:ru:§:l:u~k-p:o:s:t~a~p:u:l:u_g:o:·n:d:e=r~e~n-h~e=r~tal:ib:e;t=aa~h~h~u~d~l=u;ol=a=r~ak;g~o~n~-;~;~;~~~t~ey~in~iz~.;.~~~~~ &rilir. ( 3338 ) mahkemede bulunmas1, aksi takdirde 

tahkikata g1yabmda devam olunarak bir K ATR AN H A KKI EKREM 
daha duru§maya ahnm•yacag• hususu Oksiirenlere 
ilan olunur. 

SATILIK 
Miifrez arsalar 

Kalamo1 deniz koy1smda, milracaat 
Kiz!ltoprak, RU~tiye sokak 47 No. da 

Mi~o del!letile. 

Sanyer sulh hiikimliginden: 
Ni~anta~J Hac1eminefendi sokak Te~

vikiye apa.rt1mam ka piCJ iclal luz1 Beh
rimenin yanmda polis Sabriye: 

Mi.iddeiye S1d1ka tarafmdan aleyhini
be ikame edilen nafaka ve sulh tC§ebbii
si.i davasmda nam1mza ~Ikarilan celb -
namede ikametg~himzda bulunamadl
~mlz ve zab1taca yaphnlan tahkikatta 
da ikametgiihmiz bilinmediginden ila -
n"n tebligat icrasma karar verilm~ ve 
duru~ma da 27/5/939 cumartesi gi.inil 
saat 11,30 a talik edilmi~ o!dugundan 
mczkur gi.in ve saatte mahkemede bizzat 
veya bir vekil gondermeniz teblig ma
kamma kaim olmak ilzere ilan olunur. 

K irahk ~iftlik 
Bursada Soganh ~iftliginin il~te 

ikisi eyli\1. 939 dan itibaren kira -
hkbr. Bursada Nasuhpa§a soka -
gmda 17 No. h evde Yusuf Kosteme 

Tekirdag asliye hukuk hiikimligin -
den: 

Tekirdagmda multim bakkal Abdullah 
tarafmdan istan bulda Beyoglunda Ha
malba~I Kordela sokak 7 No. h evde mu
kim karlSI Zahide aleyhine ikame olu
nan bo~anma davasmdan dolay1 M. aleyh 
Zahide namma ~Jkarilan davetiyenin i
kametgahmm me~hul bulunmas1 base -
bile bila!Pblig iade luhnd•l!t anla~IlmJ§ 
vc mahkemece de iliinen tebligat icras1 
karargir olarak muhakeme 9/6/939 cu
ma gi.inil saat 10 a b~rakllml§ oldugun -
dan yevmi mezkilrda M. aleyhin bizzat 
veya bilvekiile mahkemede bulunmas1 
ve aksi takdirde hakkmda giyab karar1 
i ttihaz olunacajtJ. teblig makamma kaim 
olmak iizerc iliin olunur. {3341) 
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Gayrimenkul 
1 ' 

-K R ALiCE S i Pi ANGO 
ABL Bu ay da 4 biiyiik ikramiye kazandtrdt. 

4 0, 0 0 0 L i r a y 1 1 2. 0 0 0 L i r a y 1 
istanbulda Bogazkesende P ehl.van aparbmanmm 2 No. dairesinde NiMET ABLANIN Biiyuka dada Nizam caddesinde NiMET ABLA NIN ugurlu eliyle verd igi 

u~urlu eliyle Bayan Kevsere verdigi 19603 No. biletle kazandlldJ. 32026 No. boietle mini mini Giiler'e ka zand1rd l. 
1 5 Q O 0 L•lrGJI NiMET ABLANIN ugurlu ellyle verdig• 390 17 10,000 lirayl Kurtulu~ta Harman sokagmd a gene NiMET ABLANIN ugur · 

• No. biletle Ahmede kazandnd1. lu elile verd1gi 32410 No. biletle Bay Hamide kazand1rd1. 

Adrese dikkat : istanbul, Eminonii, Tramvay caddesi No. 21 • 29 • Bafik& yerde hi~bi r ,ubesi yoktur. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhgi 
istanbul Satmalma Komisyonundan : 

1 - 24 tane 32 X 6 ve 20 tane 600 X 20 eb'admda i~ ve d1~ lastigin 22/5/ 
939 pazarte;;i giinii saat 16 da kapah zarfla eksiltmesi yapilacaktlr. 

2 - Tahmin! tutan 3900 lira ilk teminat1 293 lirad1r. 
3 - $artname ve evsaf1 Komisyondad1r. Giiriilebilir. 
4 - isteklilerin o giin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

saYih kanunun tarifi veGhile hazirhyacaklan teklif mektublarm1 Ga
latada eski ithalat Giimriigi.i binasmdalti Komisyona vermeleri. (3048) 

~~:~ Muhtasar frengi 
Frenginin uzviyette oynad1g1 rolleri; 

dahili, harici biitiin ihtilatlar1m; nesle 
intikal tarz ve alametlerini fenni yeni -
liklerile gosteren, herkese !az1m bu eser 
muharriri C. Z. Miit. Dr. HAZIM PE -
KiN'in Beyoglu, Me~rutiyet Cad. 26 No. 
muayenehasinde 2 lirad1r. Ta~raya gon
derilir. 

BUYUK iKRAMiYE 
N A$ i D Gi$ESiNiN 

Satt•u• bilete isabet atmi,tir. 
Bay Na~id'in ugurlu elinden bilet ahp 

12.000 Liral1k ikramiyeyi 
Kazanan talihliler : 

B l r parc;as1 'lehremininde Kirec;hane sokak 
Sayan EMINEYE, 

Diger par c;as1 Hayrlye L lses i nde S1nlf 10·8 de 
Bay MURAD's lsabet etmi,tir. 

Kazanmak istiyenler : 

I 
kossunlar. 

• • 
• 

Adres 
Beyaztd Ordu Caddesi Mahallebici yanmda No.3 

Rei sliginden : 
1 - Bclediyemiz ihtiyacJ i~in bir aded arazoz 20 mayiS 939 cumartesi 

giinii saat 14 te kapah zarf usulile almacakl!r. 
2 - Arazozun mubammen bedeli be~ bin be~ yUz lira olup ilk pey pa. 

ras1 dart yiiz on iki lira elli kuru$tur. 
3 - $artnamevi giirmek istiyenler bergiin Ankara, istanbul, Mersin 

ve Bor Belediyelerinde gorebilirler. 
4 - istekliler kanun.un ikinci ve ii~iincii maW:ielerindeki belgeleri!e 

birlikte belli giin ve saatten bir saat evvel teklif mektublarmr Enciirnene 
vermi~ bulunmalan. ( 3210 ) 

0-DAK ARANIYOR 
Tiirk~eyle beraber mukemmelen almanca konu~an ve yazan bir 
isteno - daktilo bay veya bayana ihtiyae vardlr. Taliblerin yazile 

posta kutusu 1216 adresine miiracaatleri. 

Miidiirliigiinden : Kayseri Naf1a 

Kapah Zarfla Eksiltme ilan1 
1 - Eksiltmiye konulan i$: Kayseri Hiiktlmet konai!J in~aatma lilzum 

clan kum, ~:akll, tugla, moloz ta~1, kiremid, Jllubtelif eb'adcl.a kereste, kir~~ 
ve 370 ton ~irnentodur. 

2 - Bu malzemenin bedeli 25608 liradrr. 
3 - Bu i~e aid ~artname vesair evrak Kayseri Naf1asmda goriilebilir. 
4 - Muvakkat teminat 1921 liradrr. 

,. ' 5 - ibalesi 2U5/939 da .saat 14 te Naf1a Dairesinde yap1lacaktir. Talib 
olanlarm teklif mektublanru o tarihe kadar Komisyon Reis!igine tevdi ey. 
lemeleri nan olunur. ( 3188) 

GtNINI 
KAN ve DERMAN 

8iOGENiNE: Terkibinde bulunan kinin, ~elik, arsenik ve 
ac1 nebatat hulasalarile tababetin fevltala.de 

ehemtniyet verdigi ~ayani hayret muvaffakiyetler temin ettigi bir devad1r. 

8iOGENiNE: Uzun ve k1sa ate~li ve ate~siz siiren has
tahklardan sonra goriilen zafiyet, halsizlik, 

kanstzhk hallerini mucize gibi pek Ima bir zamanda izale eder. Kandalti 
klrm1ZI yuvarlac1klan tazeler ve ~ogaltlr. i~tihayi a~ar, dermanstzhg1 gi
derir, viicude daima genclik, dinclik verir, cildin soluk rengini canlan
dirarak pembele~tirir. 

BiOGENiNE: Sinirlerin k1ymetli ve sad1k bir arkada~1d1r. 
Sinirlere kuvvet verir. Hastay1 ve muhitini 

usand~ran bir~ok asabi buhranlar1 en ~abuk bir zamanda ~ifalandmr. Hi~ 
bir sinir ilac1; Nevrasteni ve isteriye miiptela olanlara ( BiOGENiNE) 
kadar btifade temin edemez. 

BI• QGENI" NE Genclerd.e goriilen ve ~ok defa nevrasteniden 
: miitevellid olan iktidarsiZhk ve bel l(ev~ekli

ginde pek miihim rol oynar. 

81• QGENJ• N£ S1tmaya kar~1 fevkalade koru~ucu tesiri ol
: dugu gibi s1tma nekahetlermde de pek 

miiessirdir. 

81. or- J':'NJ" NE ~eker!i hab ~eklindedir. Biiyiik ve kii~iikler 

l . 4. .J,r"• ' : kolayhkla alabilirler. 
S1hhat Vekaletinin miisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Zayi - iDavudpa~a orta okulundan 
31/5/931 de aldigim 464 saYih tasdikna
memi zayi ettim. Hiikmii yoktur. 

Mehmed Nuri oglu ibrahim Lutfi 

Tra~ merakhs1 olan, yiiziinii buru~tur
mak istemiyen !ngiliz markah me~hur, 

" DO~E~, TRA~ BICAGI 
kullanmalidir. Her yerde adedi 4 ku
ru~tur. 

DIABOLO 
SUt makinelerl 

I' 

Merkez Miimessilligi 
B. N. Kazanciyan 

Taro m makineleri evi 74 Tiinel 
Cad. Galata btanbul 

Sallfb ve Bapnultarrtr! : Yunua Natli 

Umuml nef1'!11ato fll4re eden Yaza t,ren 

Mildilr1L: H i k met Miinif VIgen 

Cum11ut11/et< 1114tllaan 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmash ve prrlantah S 1 N G E R saatler!nin 

yenl modelleri gelmi~tir. Fiatlari 75 lira He 500 liradrr. 
- EMSALLERi GiBi ON BE$ SENE GARANTiLiDlR -

Ta~radan taleb vukuunda yeni katalog gonderilir. 
S i N G E R SAAT MACAZALARI - Istanbul Emiuonii. Tel: 21964. 
1stimliik dolaYisile magazam1z arkadaki dar sokaga naklolunm~tur. 
Bayi olm1yan yerlerdo SiNGER saatlerini satmak i~in bayi aramyor. 

~Z~R 
0./TA/1 

3 iincii say1s1 ~1ktl 
Fiatl her yerde 7,5 kuru, tur. 

tc;:INDEKiLER: 
Yazanlar: Yazdar 

Ziya Saltir ~: Hind denizinde Tiirk denizcileri. 
Mahmud Yesari 32 senede muharrilikten ne kazand1m? 
Y~ar Sihay Hatice Sultamn Mimar Melling'le a~kl. 
Muazzez Kaptanoglu : Kend.i kendine dii~man ( Hikaye ) 
Fatin Fuad Narhkaya : Cehennem u~urumu (Roman) 

Recai Sanay Seyyar tiyatrolar ( Roportaj) 
Nuri Akyel : Charles Boyer ( Sinema) 
Nihad Abdullah : 19 May1sa girerken. 
Sedad Nazmi A1<pmar : Orta Asya Tiirklerinde diigiin. 
Sezai Solelli ~ Yetmi~inden sonra. 
Raci Aynhk ( ~iir ) 

Diinya badiseleri, San' at ve makyaj, aynca ( Liseli gencler 
arasmda biiyiik hik!l.ye miisabakas1 ) 

Pazar Postas•' n •n dordUncU say1s1 fevkalllde olup 

Gencllk say1&1d1r. 

Kim yager altnacak 
Askeri Fabri.kalar Umum Miidiirlilgiinden : 

Kil~iik Yozgadda ~ah~tmlmak iizere kimyager 
istida ile Umum Miidiirliige miiracaatleri. 

ahnacaktlr. 1steklilerin 
( 2953 ) 

CELiK PALAS 
OTEL ve 8ANYOLARI 

' 
Uludaga ve Ye~il Bursa ovas1na hakim bir manza ra - Odala -

nnda <;elikli maden su lar1 • sakin ve tam bir istir ahat, 15·5-
939 tarihinden it ibaren yaz taritesi tat bik edilecektir . 

Tek yatakh banyolu odalar1n fiat1 5'/ • lira (yemek dabil 
, , banyosuz , , 4 , , , 
~ifl , banyolu 11 , 9 , , , . 

11 , banyosuz , , 7 , , , 

(Ayrtca liiks odalar mevcuttur) 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden : 
1 - Kurumumuz talebe ve miistah&mininin 1 haziran 939 dan 31 

mayts 1940 tarihine kadar bir senelik ia~eleri a~ag1da 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Azami aded Giinliik ia~e 
• 585 • talebe • 54 • kuru~ 
• 10 • muid • 54 • • 
• 150 • miistabdemin • 30 • • 

gosterildigi iizere ve 

Muhammen bedeli 
105,329,70 

1,971,00 
16,425,00 

123.725,70 
beder iizerinden beherinin giinliik ia0elerinin • 1 • haziran 1939 tarihine 
musadif per§embe giinii saat • 11 • de Rektiirliik binasmda miite$ekkil Ko
misyonda ihalesi yapilacaktir. 

3 - Muvakkat teminat • 7436,30 • lirad1r. Teklif mektublan ihale sa
atinden bir saat evvel kabul edilir. 

4 - Fazla izahat ve parasiZ §artname almak istiyenlerin Enstitii Daire 
Miidiirliigline miiracaatlerL • 1692 • ( 3173 • 

Viyanada Profesor Dr. VAGNER'in formUIU 

• 
I 

Ekzeman1n husust 1Uic1 
Yara ve Qibanlar• derbal geQirir. Her eczs.nede kutusu 50 kuru~tur. 

Elektrik Miihendisi Aran1yor 
Devlet Demiryollar1 Umum Miidiirliigiinden : 

Devlet Demiryollar1 Cer Servisinin elektrik ~ubelerini miistaltilen idare 
edecek miihendise ihtiyac vard1r. Taliblerin askerlk vazifelerini bitirmi$ 
olmalan ~arttlr. ihtisas ve kabi!iyeti imtihan neticesinde begenilenlere 208 
liraya kadar ayhk verilecektir. Taliblerin hiisniihal ve diploma kiii!:1dlarile 
en ge~ 8/6/939 tarihlne kadar Ankarada Cer Dairesine tahriri milracaat et
meleri ili\n olunur, ( 3184 ) 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En ho§ ve tabu meyva usare
lerinden yapilmi~tir. 

Taklid edilmesi kabil olmayan 
bir fen barikasJd!r. 
iNGiLtz KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU • iSTANBUL 

A. KLAVERi 
Miiessesesinden 

pekli SATEN 
TEKS ve HiJWl 
kemerler de bulunc~ 
ismarlama 

~~~~~'"'" dAktE fu'A 

Kirallk yaz1haneler 
Miinferid odalar, ~irketlere mii

said denize naz1r 4- 5 - 12 odah da
ireler, bir kat iizerinde 1080 metre 
rnurabba1 mesahasmda 37 oda, iist 
katta 300 metre mesahada .t<>' s"
lon haline kabili i';nize naz1r 
ii~ salon ve a!t k' magazalar. 
Ga!atada Karamu!oa~a cadde-
sinde 155 No. da I:'ank 7 No. h 
antreposu kar§ISlleli Alemdar 

• ha 

Bayan!ara mahsuyar altm saat· 
lerin zengin ~e§idhmi§tir. 

Ayda 3 l T aksitle 
istanbul, Sirketliyat ambarlan 

s~rasmda 1;,imall. ittisalinde Yel· 
kenciHan1No. 8 - 14 te mii.racaat. 

~oavtyanlara: 
Bu .E Tokathyandaki jiibi

leyttli doktor bayanlann tu
val<t Tokathyan otelinin 
kar§ki CiHAD TINAZ giizel
lik ltlda yapl!rmalan rica 

olunur. 

Kirk!«;. hukuk mahkemesinden: 
K1rk!a, Karaka~ mahallesinden 

Nureddir V l!'>bi tarafmdan a~1lan 
veraset did<• Vereseden Nureddin 
kanst (Emr .<IZI Malikeden dog -

Saliha;,.ras baklarmdan mil
kiyet veya ehaklarmdan hangisini 
tercih edec~ ir haft a zarfmda bil • 
dirmesi ve ..nih mec;hul olmast ha
sebile ilano.ig olunur. (17723) 

Biitiin Ada ~amlarmm ve lava ~i~eklerinin 

s1hhi kokularm1 terkibindaklayan 

VENUS CAMolonyast 
cigerleri zay•f ve sinirleri bozuk ola1n kalbine 
ferahhk verir ve goniUnU a~ar. US ~AM 

KOLONYASI'nln formUIU blr &I 

Taklldleri onuu yerlni tutam 
Umumi deposu: Nureddin Evliyazade, Alat, Ecza ve I trhposu. istanbul I 


