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Mii~terek emniyet pakb i~in M~_li!!e _Vekili diin Mecliste 
bir anla~ma elde ediliyor muhzm beganafta bulundu 

Alb saat siiren i~ti~a es~as1nda bir~ok hatibler 
soz alarak mulitelif noktalara temas ettiler 

Rus -lngiliz 
Miizakereleri 

115 • lngiliz miizakerelerinin bir 
~lkmaza ginp <!lfmiyeceg•. oulh 
cephesine mensub elkin umu

~•Yder_i hararetle me~gul eden bir sua! oi
l U. Istiianm oniinii almaya ~ali,an mil
etler arasmda Rusya gibi bir kuvvetin 

r•r almak hususunda nazlanmasml bir~ok 
k;mseler hayretle. karjilayorlar; o Rusya 
A'l kurulu~u Ihbanle de nasyonal sosyalist 

manyanm ezeli rakibidir. 
.. J?emokrasilerle Sovyetler arasmdaki 

8l;U§melerin miitemadiyen uzayarak kro
~1 dbir hal almaya yiiz tutmas1 baz1 eski 
k~ •k~dulann uyanmasma da sebeb tej-
. l~d,~or. Almanlarla Ruslan baghyan 
~12 1 bu muahede bulundugu efsanesi bu 
ed•kodularm en canllSldir. 

d ~eon Daudet, Charles Maurras, An-
re T ardieu gibi F rans1z sag cenahma 

n:'."~~ub muharrirler, senel.rdenberi ileri 
;u~.,Ukleri bu iddiay1 1imdi yeniden taze
. ]~2~'· Kah Moskova ile Berlin araSlrtda 
d da Imzalan1111~ ve H1tler tarafmdan 
• a dtemdid edilmi1 bir anla~a bulundu
I!Un an k"h M k h"k' · · ' 
1 I' . a os ova u umetmm kapl-
ha •zm~ ve demokrasiyi y1kmak maksadile 

er§ey, .. 1 •"' Ril I m goze a acag1 1~10 us ar a an a§-
/ Yk•Pmanm manaSIZ oldugundan bahse-

ere efk" - I - k 1 an umunuye en azanmaya ~a· 1!1Yorlar. 

det~u Propaganda son · zamanlarda §id-
t nd, ve merkezi Avrupaya kadar si

~~Yetb etti. 0 kadar ki, ~ok hiirmet etti
&•m.d ir hocam bile ihtimali, hemen de 
Van ·· .. . gorur tarzda bu makale yazd1. 

Sovyet - Alman gizii anla~masmm 
mb evcud bulunam•yacagmi ge~en haft a 

urada - I A · b - .. . ISpata ~a ' lffil!lim. ym ahiS u-
ze~•nde tekrar duracak degilim. Esasen 
~ag muharrirlerin iddialan da hi~bir vesi
aya dayanmamaktadiT. 

- Ruslarla Almanlar arasmda gizli 
muahede var I 

ca~k:Oek, _ efkan umumiyeleri inandira
- •h h1r deli! te§kil etmez. T arihm, 

cografyan•n 'k d" . • .. 

-
ve: 1 hsa 1 - styast munase~ 

NADIR NA DI 
f ArkaSt Sa. 9 siltun 6 dal 

Yann -
Lehistan 

ve 
Tarihi 

Yazan: M. F. T. 

Ccncvrede diin miihim miizakerelerde bulunan 
l'ltaiski Bone Lord Halifaks 

Cenevre, 22 (a.a.) - Miiletler Ccmiye- heyeti namma siiz siiylemege salahiyet· 
ti konseyinin 105 inci i~tima devresi, .ag- tar olan bir zat, diin Lord Halifaks ile 
le vakti ruznameyi tespite tahsis edilm~ Maiski arasmda cereyan eden son derece 
olan k1sa bir celse a~llmi§br. dostane giirii~meden sonra beyanatta·bu-

lngiliz • Sovyet miizakereleri !unarak, bir ingihz - Sovyet ittifak1 ak-
Cenevre, 23 (a.a.) - ingiliz murahhas [ArkaSt Sa. 3 sutun 4 del 

Ai;;,·~-;, .. ·:Jt~TijQ;, .. ··;t·t·i]Q'k~ 
Y eni muahede diin 

ile Ribbentrop 

Berlin de 
arasmda 

Kont Ciano 
imzalandt 

:Ankara 22 (T elefonla) - Biiyiik ]
Millet Medisi buaun aat 14 te Abdul· 
halik Rendanm ba,kanhglnda loplar.dl · 
ve saat 20 ye kadar fasilasiz surette i~tima 
halinde bulundu. 

1939 mali y1h muvazenei umumiye 
kanun layihasl ve biit~e bugiinkii toplan
tmm ruznamesindeydi. Maliye Yekili • 
F uad Agrah, biit~e dolayisile bir sa at 
kadar beyanatta bulundu. t 

Maliye Vekilinin beyanah 
«- Saym arkada~lanm, 
Yiiksek tetkik ve tasvibinize arzolu -

nan 1939 mali y1h biit~esi 1938 biit~e
sine nazaran «II» mil yon lira bir fazla 
ile baiilanm•~ bulunmaktadu. Her sene 
old~gu gibi, varidat tahminlerimiz elde
ki tahsilat raka.:n!anna istinad ettirilmi1. 
muhtelif dairelere aynlan tahsisat da bu-
na gore hesab ve tespit edilmi~ ve bu su- 1'\laliye Vekili Fuad Agrah, l'ltecliste diinkii beyanau esnasmda 

retle cumhuriyet devri biit~elerinin ana ayllk tahsilat rakamlarina bir evvelki se- de ~Ikabilecek ' zaruri b.-z1 i1leri kar1Ila· 
prensipine bailh kalarak huzurunuza, yeni nenin son iki ayhgm1 ilave etmek suretile maga imkiin haSII olabildigi gibi bu faz• 
sene i~inde hakiki ve samioii manasile tespit edilmi~tir. Hi~bir sene bizi yamlt- ladan miitevellid tahmin fark1 ertesi sene 
denk bir biit~e getirilmi1tir. mam1~ olan bu esasm en dogru ypl o'ldu- biit~esiride yeniden yer ahnmasma liizum 

Berlin 22 (a.a.) - Yon Ribbentrop 
ile Kont Ciano, BaFekalet Siifera salo
nunda saat 11,06 da ltalyan • Alman 
misakm1 imzalam•~lardu. 

· . Biit~e tahminlerimizdeki rakamlar, gu zaman ve filiyatla teeyyiid etmektedir. goriilen miihim devlet hiz.rnetlerinin ifa'l-
tinde daimi komisyonlar te~ekkiil ede- ge~en senelerde oldugu. gibi, tatbik ~dil- Bu sayede, varidahmlZln inki~afmdan na tahsis edilebilecek toplu bir varidat 
cektir. . [Arkast. Sa. 8 siitun _s tel mekie olan biit~enin toplanm11 olan on miitevellid tahsilat fa~lala~ile, sene' i~in- [ArkaSt sa. 7 siitun 1 del 
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lki Nam, radyo ile nejredilen hitabe
lerinde, mihver ·devletlerinin tesaniidiin
den ve menfaatlerinin her giin daha zi
yade s1kla§an birliginden bah~tmi,lerdir. 

lttilakrn mahiyeti 
Berlin 22 (a.a.) - Alman - ltalyan 

paktmda, Alman • ltalyan hududunun 
daimi olarak tcspit edilmi§ oldugu kay
dedilmektedir. Alman ve ltalyan millet
Jeri hayati sahalanm temin ve sulhu ida
me etmek iizere istikbalde mii§tereken 
hareket etmeye karar vermi!lerdir. 

Pakt, 7 maddeyi ihtiva etmektedir. 
3 iincii maddede, tarafeynden biri bir 

ihtilafa siiriiklendig1 takdirde digerinin 
biitiin hava, kara ve deniz kuvvetlerile 
derhal ona yard1m etmesi .!erpi~ edil
mektedir. 

1 inci maddede, iki taraf1n mii0terek 
emniyetleri veya Avrupa vaziyeti hak
kmda daimi temas halinde bulunacak
lan zikredilmektedir. 

2 nci maddede mii1terek menfaatleri 
tehdid edildigi takdirde iki tarafm der
hal yekdigerile isti;arede bulunacag1 tas
rih edilmektedir. lki taraftan biri tehdid 
edildigi takdirde digeri ona diplomasi ve 
siya'i sahada yard1m edecektir. 

• 
·y eni Jspanya el~isi 

diin §ehrimize -geldi 
· Carlos lopez Ooriga diyor ki : 

«ilk i~ olarak bir ticaret muahedesi akdi i~in 
' 

temaslarda bulunacag•m; Tiirkiy~ ile ikttsadi miina-
sebetlerimizin inki~afma ehemmiyet veriyoruz» 

Fran kist !,panyanm Ankaraya tayin 
cttigi ilk el~i Carles Lopez Doriga diin 
sabahki ekspresle 1ehrimize gelmi~tir. 

El~i. diin kendisile gorii~en gazete -
cilere, Tiirkiyeye tayininden dolay1 son 
derece memnun oldugunu soyliyerek de
mi!tir ki: 

«- ltimadnamemi heniiz Tiirkiye 
Cumhur Reisine takdim etmedigim i~in 
siyasi beyanatta bulunmakta mazurum. 

Bu hafta Ankaraya giderek bu vazi
fcyi yapllktan sonra lstanbula donii§iim
de daha etrafh gorii~ebiliriz. 

Bir vazifeyi suiistimal 

Belediyenin eski Makine 
miidiirii mahkemede 

Diinkii duru~mada Muhiddin Ostiindagla itfaiye 
miidiirii ~ahid olarak dinlenildi, mahkeme heyeti 

tahkikatm geni~letilmesine karar verdi 

4 iincii maddede askeri ve harb ikbsa
diyah sahasmda iki tarafm aralwndaki 
i1birligini derinle§tirecekleri kaydedilmek-

;-::;::;::;;;;;:;::::::~~ ~ tedir. Bu i1le me~gul olmak iizere iki 
~ memleket Hariciye ~azulannm riyasc-

Y eni ispanya El~isi 
Carlos ,L. Dori~:a 

,Simdilik §U noktay1 tebariiz ettirmek 
istiyorum: Tiirk ve lspanyol milletleri 
ara•mdaki dostluk ~ok eskidir. Tiirk mil
leti gibi, lspanyol milleti de sulh i~inde 
memleketinm rcfahm1 temine ~aii!makta-

[Arkas& Sa. 8 siitun ~ del 

1\:luhiddin Ustiindag §ahidlik yaparken 
(Y az11r 8 jnci 11ahilemi:zde) 
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iRl:IZ 
Tarihi roman: 31 Yazan: Kadircan Kafh 

Mahfiruz, biitiin gordiiklerini ve Canfeda kadmm 
soylediklerini Haznedar Mustafa Agaya anlatll! 

~ehzade Ahmedin annesi korkuyordu. 
Onun sozii ge~miyardu ki ... Zavalh ~eh· 
zade Mahmudun zavalh annesini lahr· 
lad1 ve sustu. Oglunu da yah§hrmaya ~a· 
h,h. ~hzade Ahmedin gozlerinde ya§· 
lar belirmi,ti; odasma ~ekildi ve bir da· 
ha ~1kmad1. Y anma da annesile Canfe· 
da kadmdan ba1ka kimsenin girmemesi· 
ni soyledi. 

lki kadm bu on dort ya§lndaki filiz de· 
likanhmn yanmdan aynlm1yorlardJ. Bir 
yudum su, bir lakma ekmek ve bir ka· 
11k yemek 1ekline girerek onun damar· 
lanm kurutacak alan oliime kendilerini 
siper etmekten ~ekinmiyeceklerdi. Fa kat 
birka~ saat hatta birka~ giin sonra oldii· 
ren zehirler de vard1. Onlan naSI! anh· 
yacaklard1. Bundan ba1ka kendileri de 
yasamak istiyorlard1. 

lki kadm ba,ba§a vererek bunu dii1ii· 
niiyorlardJ. Canfeda bir arahk der!n derin 
i~ini ~ekti: 

Ah, o tabaklardan bir lane olay· 

Jeri, boguk homurtulan hi~ de yabanc1 
bulmaml§h. Acaba kimdi} 

Dilnuvaz kadm da yeni mahkuma ilgili 
goriiniiyordu. Ak1am oldugu zama., 
Mahfiruzun oniine bir ekmek par~aSI at· 
h: kenardaki minimini su testisini de gos· 
terdi: 

On a gotiir I 
Dedi. 
Mahfiruz Dilnuvazm gozlerinin i~ine 

bakb; orada korkunc §tyler gortmedi. 
Ekmekle suyu ald1 ve nemli dehlizlerde 
bir golge gibi uzakla§h. 

Karde§, sana yiyecek gttirdim, 
all.. 

Ah ... Sen misin Mahfiruz ... Ne 
iyil.. Bagdular diye o kadar iiziilmii§· 
tiim ki ... 

Fa kat ... Seni buraya ni~;n getir· 
diler? ~ehzadeyi kime bnalttrn? 

- Bana bak... Buradan ya sen, ya 
ben kurtulmahy1z I 

- Nas1l? 
- Hazinedaraga bizdendir: haberi 

Hangi tabaklardan L elsa kurtanrd1. 
Bir Iran el~isinin O~iincii Murada ge· - Yerini bilsem ben haber verirdim. 

tirdigi hediyeler arasmda ii~ lane merle· Bu kesik konu§malar bir ilci dakih 
bani tabak vanh ki i~leri, ye§ildi: i~leri· daha siirdii. Mabfiruz her teblikeyi goze 
ne zehirli bir§OY konuldugu zaman r>n'k· ahyordu. Canfeda kendi elbimini ~1kar· 
Jeri degi!irmi§. 0 zaman bu tabaklar, d1, ana verdi. Gene k1z biiylelikle harP.m· 
knk ar§m uzunlugundaki hahlardan, al· deki cariyelerden farksJZ bir lt~l:ga girmi§ 
hnh eger tak1mlanndan, hepsi de on ii· oldu. Kenardan ve kuytu ko§elerden ge· 
>iinde ve iki bu~uk arjm boyundaki cey· ~erek merdivene dogru yiiriidii; yukan· 
lan bak1sl1 otuz cariyeden daha ~ok ho1a ya ~1kmaya ba,ladJ. Dola11k lcoridorlan 
gitmi§ti. D>iincii Mehmed tahta >Jktrgl ge~iyor; sagh sollu odalara, bazn da so
zaman ii~iiniin de has hazineye kaldiTII· falara rasthyordu. Oralarda dala,an ca· 
d1ib •oylenmi§, daha sonra bir tanesini riyeler ve halayJklar ana dikkat bile et· 
>ok sevdigi hocaSJ Sadeddin Efendiye miyorlardt. F akat dola1a dola§a bir ko· 
verdigi duyulmujlU. Sadeddin Efendi 1eyi dondiigii zaman kocamar. oymah 
oliince tabalc onun ogullarmdan birine bir lcapl oniinde ilci iri hadJm3gasile bu· 
kalm" olacak!J. Acaba Mehmed Efen· run buruna geldi. Onlardan biri gene k1z1 
dide mi, yolcsa Esad Efendide mi?.. lcolundan yakaladJ: 

Canfeda kadm Mehmed Efendinin Burada ne ararstn? 
dordiincii kadm1 A1kmazla pek dosttu: - ~ey ... Hi~ ... 
vak•ile Oc;iincii Muradm koynuna onun - Hi~ mi? <;abulc soyle! .. 
}'PT' DP girmit; Atkmazm da Sadeddin Bir kolundan da oteki yakalaml~h. 
E f• ndiye hediye edilmesine imHn ver· . Mahfiruz yanh1 geldigini anlamt§h. Bu· 
mi· ti; timdi Mehmed Efendi onun bir raSJ Valide Sultamn kapJSl deiiildi; fakat 
derii~ini iki yapm1yordu. • ' herhalde i~eride biiyiik kudret sahibi bit 

Hiinkann giinden giine daha vesveseli kimse vard1. Belki de Mustafa Aga otu· 

bir hal aldJgmJ, saranp solduijtm11 saylii· ruyl)rdu. • • 
yodard1. Bir yelpaze riizgan lea dar hafif Mahfiruz ke'keledi: 
hsdhlar da duyuluyordu: - Hazinedaragaya diyeceklerim var· 

- t flab olmaz!.. dt ... 
_ Saltana!Jn Sultan Ahmedc ge~· !ki zencinin de gozleri parlad1 ve kO. 

me•i uzak degildir. 1eye dogru uzanarak koridorun derinlik· 
lerine bakhlar. Birisinin ditleri arasmdan Bu fmllllar arttt'lc~a ~ehzade Ahme· 

din de dostlan ~ogalJyordu. Silahtaraga· 1Shga benzer bir ses ~1kh. Biraz ileriden 
iki karalll belirdi ve yaklatll. 0 karalh· 

dan, Ba,imrahordan, hatta Bostanctbatl· 
dan gizlice baberler geliyordu: lar gene 'lclZI kollanndan tuttular: hi~ bir· 

teY soylemeden, batdiindiiriicii bir htzla, 
- Aman, Sultan Ahmedi bir iyi mu· d 1 • 1 esrarh dehlizlerde ko§tur u ar: it& m ve 

hafaza edesiz 1.. 0 d yiin bir perdenin ardma ~ektiler. rn a 
Bunlar hem iimid veriyor, hem de 1 d sekiz 'lcadar had1m daha duruyor ar 1. 

can sJkJyordu. <;iinkii Valide Sultamn Mahfiruz onlann ortalarindan g~irildi: 
~hzade Mahmuda kurdugu tuzaijt ha· sedef kakmah abanoz bir 'kap1dan i~eri 
brlallyordu. 1 d' 

Canfeda kadtn: sokuldu. tie Mustafa Aga 'karl1ki se IT· 

_ O~iimiiz de zehirlenirseli ve iiliir· de ~ubugunu i~iyordu. Gelenleri ve gene 
klZl goriince biitiin dik'kat kesildi: 

sekl.. . , 
Diye kendi liendini yiyor: yemekten - Ne var, ne isbyorsunr 

i~mekten kesiliyordu. ~ehzade A!:med de Gene 'lcJZ etrafa balond1; yalniz bpi· 
batmm ayni dii!iincelerle uguldadlgJDI du· da iki ki1i kalmJf, elpen~e divan duruyor· 

lard1; dig" erleri hemen ~tklp gitmitlerdi. yuyordu. 
Canfeda kadm tehzadenin annesine Gene k1z flSlldadJ: 

son ve degi~mez lcaranm bildirdi: - Yabancl var; soyliyemem. 
- Gidip mertebani tabagJ ala)'lml Mustafa Aga onu ba1tan ayaga kadar 
Mehmed Efendinin konagl Siileyma· siizdii. Sonra kap1dakilere ~1kmalanm i· 

niye taraflanna diitiiyordu. Oraya kadar 1aret etti. 
sidip gelmek en ~lc iki saatlik bir itti. Mahfiruz, gordiiklerini ve Canfedanin 

Acaba verir miydi? soyledilclerini anlathijt zaman yerinden 
kalkll. Birkac; saniye, seyrek Ye kJVJrcJk 

Bunda hi~ tiiphesi yolctu: ~iinkii Meh· b sakahm ~ekittirdi. Ellerini, alk,,Iar gi i, 
med Efendi, babaSJ Sadeddin Etendinin 

hafif~e birbirine vurdu. Kap1da deminki 
dii,mam alan Safiye Sultana sonmez bir 

iki zenci goriindii. Mu<tafa Aga onlardan 
kin besliyordu. ~ehzade Ahmed Padi1ah 

birine gene loZJ gosterdi: 
olursa bu tek taba'k hocay1 Miift!lige ka· 
dar yiikseltebilirdi. - Bunu bodruma gotiirl dedi. 

<;abucak feracesini giydi, lcap!dan ~tk· Gene 'k1z gelirken dolatbglntn yans1 
kadar bile siirmiyen k1sa bir yiiriiyii§ten 

t1; dolatlk ve her ko1esinde bir iki zenci· sonra kendisini alt kata inen merdivenin 
nin bekledigi koridorlardan ge~ti. Hare· batmda buldu: hlzh hlzh indi, olup bi· 
min araba kaptsma vardtiit zaman dev 
viicudiU k1zlaragasile burun bumna gel· tenleri Canfeda kadma hebar vtrdi. Ge· 
di. Abdiirrazzak Aga iki tarahndaki zen· ne eski elbisesini giyerek Dilnuvazm ya· 
cilere kii~iik bir itaret yap!J. Canfeda bir nma dondiigii zaman bu hu~m kadtn pe'k 
dakika ge~meden, SlmSJln baglanmlf ve lath bir sesle ve giileryiizle: 
ag11 IJ'Icanml! oldugu hal de esra. h deh· - Sago( benim hamarat kJZJm ... 
lizlerde siiriikleniyor; bir~ok merd;venler· Her iti bOyle iyi yapmah, ~abuk yap
den indiriliyor; gittilc~e daha hranhk, mahl.. 
daha nemli yerlere gotiiriiliiyord~. En Diyordu. 
sonra pash bir kap1 a~1ldJ: Canfeda o Mahfiruz ana baka 'kalml§h: Egleni· 
kapmm otesine bir lciil~e halinde ahldl yor muydu: yoksa bir,eyler sezmi,ri de 
ve kap1 hpanarak kilid gJCJTdadt. daha iyi anlama'k i~in ishndil mi edi· 

Koridorun oteki ucundaki knlar ve yordu? 
kadmlar daha diblere ka~mt1lard1! hte Gecenin gittik~e uzayan saatlerini bii· 
bir kurban daha getirilmi1ti. Bell.:; o gece, yiik bir merak ve korku i~inde gecirmege 
bellci de fU birka~ geceden birinde anst· ba1ladJ. Batmm i~inde birbirine ztd bin· 
z1n bogdurulacak: bir ~uvala konacak, i· lerce hn,Jic vak'a, birbirini lcovahyor, 
'lei zenci tarafmdan dehlizlerde siiriikle· birbirine hn!IYOrdu. Buyiizden p:ozlerine 
nerek gotiiriilecekti. bir an uyku girmiyordu. 

Mahfiruz oraya' li~r gel en k s1k ses· <Arka.n var> 

23 MaY1S 193~ 

( eehir va Memleket Haberlerl ) Siyasi icmal 
Lutfi K1rdar diin 

Ankaraya • • gJtb 

Vali, istanbul Belediye
aid miihim bazt 

takib edecek 

• sme 
i~leri 

Vali ve Belediye Reisi Liitfi Kudar, 
Belediye muhabecisi M uhtarla birlikte. 
diin ak,.mki ekspresle Ankaraya gitmi1· 
tir. 

Lutfi Kndar, beraberinde be! milyon· 
luk istikraz mukavelesi ve Belediyeye aid 
diiier baz1 evrak1 da gotiirmii§tiir. 

Belediye Reisi, Ankarada Tramvay, 
Elektrik ve Tiinelin devir muamelesine 
aid miiteferrik i§lerle otobiis ve istikraz 
itlerini, Kuru~e§mede'ki lcomiir depolan • 
nm ba§'ka bir mahalle na'kline, T a'lcsim 
kljlaSJ mmtakasmm Belediyeye devrine, 
lstanbulun imar planmm tasdikma aid 
hususah takib edecektir. 

Otobiislerin mubayaasma aid hiikmiin 
T ramvay, Elektrik ve Tiinel idaresinin 
Belediyeye devri hakkmdaki kanuna it· 
bali takdirinde, mubayaa 'keyfiyeti daha 
kolayhkla yap1labilecektir. Taksim k1~ • 
laSJ Belediyeye devrolunursa, buradan 
Be~ikta1a kadar olan ye1il saba, !stan • 
bulun kiiltiir park1 haline getirilecektir. 

Vali, yeni sene biit~esinin ali.kadar 
Vekaletlerce tasdik1 i§i i~in de me§gul 
olacakhr. Belediyenin faaliyette buluna· 
bilmesi i~in biit~enin tasdik1 zarureti var· 
dn. 

Lutfi Klrdann Ankarada dort giin ka· 
lacaib anlasJlmaktadJT. 

SEHIR ISLER/ 

Fransadan getirtilen 
nizamname 

Otclcilcr Cemiyeti, Fransadan otelci· 
ler n:zamnamesini getirtmi~tir. Nizam
name, tereiime etti.rilmektedir. 

Nedim hakkmdaki iddia 
!§ten el~ektirild igini yazdJgJmlz Mils· 

tahdemin ~ubesi Miidiir Vekili Nedirnin 
miistahdem'nine aid baz1 tahkikat evrak1 
m geciktirdi~i iddia edilmektedir. !dare· 
nin ba§ma bugiinlerde i§ten anlayan bir 
zat tayin olunacakbr. 

Bebek - lstinye yolu 

Sut mes'ele • 
I 

Fabrikamn Sahpazartn· 
da in,asi diiltiiniiliiyor 
Siit i~ini tetkik eden miitehasSJs heyet, 

diin tekrar Siit~iiler Cemiyeti idare heye· 
ti azalarm1 ~agJTml§, baz1 malumat almlt· 
hr. Heyet, aynca silt itile me§gul alan 
kimselerin isimlerini sormu§lur. 

Siit meselesi iizerinde lcat'i raper onii· 
miizdeki hafta i~inde hamlanacaktn. Siit 
fabrikaSJnm da Sahpazarmda intasJ dii· 
§iiniiliiyor. BuraSJ merkezi bir vaziyette 
oldugundan tevziahn da siir'atle yaptlma· 
5I miimkiin olacakhr. 

T etkikata gore, 1ehirdeki siit miistah· 
sillerinin elinde 5000 inek vard1r. Bu 
ine'klerden alman siitiin miktan 35,000 
litredir. Bu miktar az goriilmekte, istih· 
sal fenni 10kle sokulursa aiit sarfiyatmm 
artacag1 umulma'ktadJT. 

Baz1 gazeteler tevziattaki mii§lciili.t 
dolayJSile ii~ fabrika yap1lacagmJ yazml§· 
hr. Bu haber, dogru degildir. 

Siit fabrikaSJ ve siit santrahmn in§&SJ 
i~in timdiden baz1 miitehumlar miira • 
caate ba§l&ml§lardn. Bu meyanda bey -
nelmilel tiihreti alan bir tirket namma da 
Belediyeye teklif yap1lm1!hr. Yeni 'kuru· 
laca'k kuruma siit miistahsillerinin de his
sedar olmalarJDI istiyecektir. Devlet Zira· 
at Kururnunun bu 1ir'kete hissedar olmaSI 
muhterneldir. 

DENIZ ISLER/ 

Limanlar Umum Miidiirii 
Ankaraya gitti 

Limanlar Umurn Miidiirii Raufi Man
yasi ile muavinl Hamid Saracoglu, kad· 
rolar iizerinde alakadar vekaletlerle te
mas etmek iizere diin Ankaraya gitmi§· 
lerdir. 

«Kaplan» vapuru kurtarrldr 
G~en kanunusani iptidasmda Eregli· 

de ~1kan §iddetli bir ftrtma facia ilc ne
ticelenmi§, Millet vapurile beraber do· 
kuz vapur balm!§ ve sonradan yap1lan 
gayretlerle yedi vapur kurtanlm1~1. Ev· 
velki giin cKaplan. vapuru kurtanlml§· 
hr. Galata vapurunun da tahlisine ~ah· 
§JimaktadJr. 

Pazar giinleri i~in Bogazda 
zuhurat poatalarJ 

~irketi Hayriye, hallon tehaciimii kar-
Bcbek • tstinye asfalt yolu·in,aahnm &W llatcpaAr)81'1l rnah..us- %uhum -pas· 

oniimiizdekl mall sene nihayetlnden ev- tala.n l§letme)te karar verml§tlr. Pazar· 
Vel bitiri!me~ineo gayret edilecektir. tn- Ian sap.fll saat altt bu~uktan iVbaren ih· 
§aahn tesrii i~irl alikadarlara kat'! emir tiyac nispetinde vapurlar tahrik edile· 
verilmi ~tir. Kablo ~ irketine aid tesisatm eektir. Kiiciiksu p!B.j1 lskelesi lkmal a
da, eylule kadar. kaldmlmast mukarrer· Iunmak iizeredir. Plaj 15 haziranda me· 
dir. Giizergahta bulunan yahlann, pey· rasimle a~1lacaktJr. 35 kuru§luk biletle, 
derpcy ytkJlmasma baslanacaktlr. p!Aj iicretleri de dahil olmak iizere Kii· 

Asfalta ~evrilecek yol ~iiksuya gidilip gelinebilecektir. Aynea 
lokantada yemek yemek isteyenler !~in 
gayet ucuz kombine biletler de ihdas eKa.rakoyde Denizbankm yamndan ge

~en ve §imdiki halde nakil vaSJtalanna 
giizergah olan eski Giimriikler yolunun 
asfaltlanmas1 takarriir etmistir. 

Gazi kopriisii 
Gazl kopriisiinii yapen miiteahhid, 

kopriiniin ortaSJna koyaca)tt ii~ miitehar· 
rik dubaY1 hazi.ranm yirmisinde mahal· 
line vazedecektlr. Dubalan ~ekmek ii· 
zere getirilen iki romorkoriin evsafl mu· 
kaveleye uygun goriilmemi~, Belediye 
tarafmdan reddedilmi~ti. Miiteahhid bu 
defa romorkorlerde 1slahat yapllgm1 bil· 
dirmi~tlr. 

Su tarifesi 
~ehir Meclisince su fiatma zam yaptlma 

s1 haklonda Belediye Reisligine verilen 
s.Hihiyet iizcrine Vali ve Belediye Rei· 
si Lutfi Ktrdar, tetkikatta bulunmu§, su 
tarifesinin eski §ekilde, yani metre mika· 
b1 15 kurU§ iizerinden tatbilnm alaka· 
da.rlara bildirmistir. 

Belediyede eski idareye 
aid bir yolsuzluk daha! 

Eski Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Ostiindait. zamam ldaresinde ~ehre ye
n iden 2000 elektrik lambast taliklnl ve 
bu lambalara aid direklerin beh~ri !~in 
35 lira tahsisat verilmesini istemi§ti. Bu 
defa Belediyeve yap1lan bir ihbara gore, 
bu direklere 35 1er lira verine Belediyece 
yiiz otuzar lira verilmi!tir. ihbar tetkik 
edilmektedir. 

Dnkmeci ve dP-mirciler 
bir araya toplanryor 

~ehir i~indek1 dokmecilerle beraber 
demircilerin bir arada, sehrin bir ko§e
sinde toplanmas1 etraf1nda tetkikat yap
hnhyor Bu esnaf icin 500 diikkil.nhk bir 
mahal !AZlrnd•r. !mar plamna nazaran 
sanavi mmtakas1 olarak Halic aynlml§ 
oldnl!undan bunlann Halic civannda top 
lu bir halde bulundurulmalan mukar· 
rerdir. 

T ekaiide sevkedilecek 
nahiye miidiirleri 

dilmi~tlr .. 
'CEMIYETLERDE 

Seyriisefer 

yolunda gitmiyor! 
iki ittifak 

~~ 2 iiyiik devletler arasmda iki itti· 
fak tamamile belirdi. !ngilter' 

A dk.. •• d ile Fransa arasmdalci i1birlig: 
rnavu oyun e gene her tiirlii siyasi ve askeri sahalara §&!11a 

bir gencin oliimile neti- ~lan Ia~ b~r ittifak §eklini aldJgl gibi Bet· 
hnde dun 1mzalanan muabede, AlmanYI 

celenen feci bir kaza oldu ile ltalya arasmdaki tesaniid ve birlikte· 

Evvelki giin Arnavudkoyiinde bir gen
cin oliimii ile neticelenen feci bir kaza 
olmu§tur. ~ofor Muhlisin idaresindeki 
taksi otomobili, saat 8,30 da Arnavudkoy 
caddesinden g~erken caddenin kenarm 
da bulunan 17 ya§larmda Eftim admda 
bir gence ~arpml§tlr. Gene ba§mdan a· 
gtr surette yaralanml§hr. Hastaneye kal· 
dmlan Eftim biraz sonra olmii§tiir. 

Bisikletle ... 
Artln ismmde bir gene, bisikletle 

Cumhuriyet caddesinden ge~erken, Fat
rna isminde bir kadmla yanmdakl iki ~o
cu)tuna ~arpml§, ii~iiniin de yaralanma· 
sma sebeb olmu§tur. Artin yakalanml§· 
tl.r. 

Arabaca yok muytlu? 
Biiyiikadada Salhane sokagmda otu· 

ran 50 ya§lannda Nazire, gece saat 21,30 
da kumsal caddeslnden ge~erken arka· 
dan gel en yilk ara basmm sadmesine 
maruz kalarak basmdan varalanmtshr. 

ki harelcete her tiirlii askeri ve siyasi ihci: 
malleri derpit eden bir ittifak mahiyetin1 

vermi1tir. 
Bu ittifaldar iki1er devlete miinhasJI 

kalacak m1? Bu dort biiyiik devletin bari· 
cinde J aponya, Rusya ve Am erika olarai 
ii~ biiyiik devlet daha vardu. Bunlardan 
J aponyay1 Alman • Italy an ittifak ziimre· 
si kendi i~ine almaga ~ahthgJ gibi lngiliz· 
FransJZ ziimresi de kendi aralanna Sav· 
yetler Birligini almak i~in miizakerelerd• 
bulunmaktadnlar. 

lngiltere ile Fran sa kendi aralanna 
Sovyetler Birligini ve Almanya ile Italy• 
dahi J aponyay1 kendi saflanna it bale 
son derecede arzuket olmakla bera!J<,r 
timdiye kadar anlatamaml§lardn. lhtimal 
Sovyetler Birligi kat'i karanm vermek 
i~in J aponyanm neye karar verecegin' 
beklemekte ve ]aponya dahi nihai karan· 
m tayin i~in Moskovamn son karann• 

MOTEFERRIK bakmaktadn. 
lki ittifak ziimresi biiyiik devletlere de 

miinham kalm1yacak gibi goriiniiyor· 
Bunlardan birinin 1imdiden Tiirkiye ye 
Lehistanla SJkJ miinasebatJ vardJT. Digeri• 
nin de Macaristan ve lspanya ile hususi 
baglan vardJT. 

Ecnbi mah diye satdan 
yerli kumatlar 

Bir los1m yerli kuma§larm ecnebi ma· 
h diye sahlmakta olmaSJ iizerine Tica· 
ret odas1 tarafmdan bu hususta tetkikat 
yap1lmaga ba§lanml§h. ikhsad Vekaleti 
Sanayi Tetkik Heyeti azasmdan Hikmet 
de hiikfunetin bu i§e g1isterdi~ alakaya 
mebni §ehrimize gelmi§ ve ilk tetkika
tml yaparak Ankaraya gitmi§tir. Birka~ 
gtine kadar tekrar sehrimize gelccek ve 
buna dair olan tetkikatma Tica.ret ada· 
sile birlikte devam edecektir. Tetkikat 
sonunda bu vaziyctin online gc~ilmesini 
temin ~decek cidrH tedbirler ahnacaktJT. 

Yerli mallar 11ergisine 
hazrrhk 

Milli Sanayi Birligi !dare heyeti diin 
toplanarak 11 inci Yerli mallar sergisi 
etrafmdaki haz1rhklan gorii§miis. bu 
toplantJdan sonra sergi komitesi ilk i~· 
timam1 yapmJ§br. Vali ve Belediye Rei· 
si Dr. Lutfi K1rdar Ankarada bulundugu 
i~in diinkii komite i~tima1na Belediye 
ik!J•ad Miidiirii Saffet r.vaset et.,i~tir. 

Yahanci m~lt'lelcetlerle 
ticari miinasebetlerimiz · 

fngiltere ile Fransa aralanna Sovyetler 
Birligini almak i~in Moskova ile yaptJkla' 
n miizakerelerde esaslardan ziyade e§lca' 
le aid zorluklarla kartlla§ml§lardu. SoY' 
yetler Birliiii mayJSJn on he§inde fngilte• 
reye bildirdigi cevabda mevzii mii§tere~ 
emn!yet sistemi haricinde baglanamJyaca• 
gm1 ve lngitere, Fransa ve Rusya ara • 
smda kartlhkh yard1m misakmm imzastn' 
da JSrar eyledigini bildirmi§ti. Buna karjl 
fngiltere kendisinin boyle bir misakla 
baglanmasmm mahzurlan oldugunu husu' 
si s~"'Ctte anlatmJ§lJ. 

Sovyet hiikumeti Londra sefirile verdi• 
gi son notada ii~ler misakmda JSrar eyle· 
digini teyid etroittir. Bu vaziyet kar§Jsm· 
da lngiltere Hariciye Nazm Pariste 
Fran sa hiikumeti erlcanile temasta bulun· 
duktan sonra Milletler Cemiyeti meclisi• 
n'in toplanmast miinasebetile Cenovrede 
FransJZ meslektatile gorii§mege karar 

Yabanct memlM~tler~«: ol4n ticari mii· vermi§tir. Anla§llan 1935 senesinde So,.. 
naseba!Jm1z, son giinlerde biiyiik bir In- yetler Birligile <;eko-Slovakyay1 miidafaa 
ki§af gostermektedir. Bu arada tngiltere i~in kar11hkh yardtm muahedesi akdetmi! 
ve Almanyaya !(onderilen tiftik ve ya· alan Fransa; lngiltere ile Rusyamn ara· 
pa~ miktan, bi.r' hayli artmJ§ oldultu sma girmek istiyor. 
gibi ttalyaya da ketentohumu, cavdar Fa kat gerek lngiltere, gerek Sovyetler 
ve k1smen de vulaf ve yumurta ihraca· 
tma ba§lanml§hr. Birligi dediklerini oldugu g1bi muhafaza 

IN HI.~ A 1U. A RnA ederek kar,,!Jkh tadilat yapmad,klan tak
---------- di,de Fransanm bir tesviye sureti bulmaSI 

Y eni kadrolar 
!nhisarlar Umum Miidiirliil!ii Miidiirler 

Enclimeni, dUn toplanarak han.rlanmak· 
ta alan yen! kadrolar iizerinde miizake
rede bulunmu§tUr. Umum Miidiir, bir iki 
giine kadar Ankaraya gidecektir. 

T iitiin sa b§J 

pelc gii~ olacaktJT . .Su kadar var ki Sov· 
yetler Birliginin J aponyanm kat'i siyaseti• 
ni ogrendikten sonra F ransanm tavassutu 
kar§ISmda eski noktai nazanm degi§tirmesi 
pek muhtemeldir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

KOLTOR ISLER/ 

Abidelerin tamiri 
Evkaf idaresi, haraba yiiz tutan tari· 

hi abidclerin tamlrile bu sene de ehcm· 
miyetll surette me§gul olacakhr. !;1ehza
deba§l. Fatih ve Beyaz1d camilcrl, ta· 
mir edilecek abidelerimiz arasmda bu· 
Iunmaktad1r. Postahane kar§ISmdaki bii· 
yiik Valide hanmm ln§aatma da, onii· 
miizdeki aylar lcinde ba~lanacaktlr. -···· Pencereleri temizlerken ... 

SaY1yerde, Yenirnahalle civarmda otu· 
ran Sa!Ahaddin, evvelki ak§am bir mer
divene ~1karak evinin pencerelerini te· 
mizlerken kmlan cam pa.J\alarile bilek· 
lerinden yaralanm1~!Jr. 

1300 dogumlu nahiye miidii.rlerinin 
tekaiide sevkleri kanun iktizaSJndan ol
dugundan Dahiliye Vekaletince vilayet· 
Jerden bu sinne dahil olanlann bir listesi 
istenilmi~ir. Vilil.yetimiz dahilinde ~i
lenin Teke nahiyesi miidiirii ibrahim ile 
Eyiibiin Rami nahiyesi miidiirii Mehmed 
Vasfi bu listeye ithal edilmi§lerdir. 

Trabzon, (Hususi) - Vilayete tabi Be- zondan giden heyeti biiyiik bir sevinc 
§ikdiizii nahiyesinde yeniden in§a edilen i>inde kal'§llamJ§br. Umurn! Miifetti§ ve 
ve tedrisata ba§layan Egitmen kursunun Vall tarafmdan siiylenen nutuklardan 
a~1lma merasirni parlak surette yap1l- sonra mektebin kii§ad resmi yap1lm1§· 
mJ§ttr. Bu merasimde O~iincii Umurn! br. Heyet binanm her tarafm1 gezmi§tir. 
Miifetti§ Tahsin Uzer, Vali Refik Kuru!· Gonderdigim resim, O~iincii Umum! Mii
tan, Vilayet erkam ve diger bir~ok ze· fetti§ Tahsin Uzeri nutuk soylerken gos· 
vat bulunmu§tur. N ahiye hallo. Trab- termektedir. 

C u m h u r i yet= 
NUshast 5 kurustur 

Abone c::eraiti j TUr~iye 
Y icm 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
t)~ ayhk 400 " 
Rlr •vhl 150 " 

Haric 
it in 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
Yoktur 



itti-

SON HABER LER 

Polonya, Danzig ayan 
meclisine bir nota verdi 

Lehistan hiikumeti; hududdaki giimriik 
binasina yapdan teca viiz hakkmda tazminat 
ve miitecavizlerin ce7.alandmlmasml istiyor 

Var§ova 22 (a.a.) - Danzig zabt-
taS!, Ptekle k" d b I .. .., 
b. rnev nn e u unan gumru,; 

masmda h .. "k rna sur kalmt§ olan Polonya 
gumru memurlannm yardtmma kot-
mu§tur p ]' I I d N .

1 
• 0 IS er muvasa at e er etmez, 

azkt edr «Tekrar gelecegiz» diye bagi-
rara ag,Im,~Iarzl~r. 

Polisin h k · D . k are ete ge~meSI, anz1g ma-
arn:_hna Polonyalr giimriik memurlan

nlm rrnayesi temin edildigi takdirde Po-
onyanm ·, b d db' I · I • .. I ca e en te rr en a acagmr 
:~Y. 1emk i1 oldugudur. Haber verilen Dan-

og e i Pol A-I. K . . . b h. onya 1 omrsennm ser est 

U~," 
1~ senatosu nezdinde kat'i protestolan 

zenne k' I va 1 o mu§lur. 

V Lehi11tanrn notasr 
d ar'Dva 22 (a.a.) - ~odaki taraftn-

an Janzig Ayan Meclisine tevdi edilen 

0ta ~ Ka!thoa hadiselerinin mes'uliyeti 
anztg makamlanna tahmil edilmekte 

ve a§ail;rdaki hususat bildirilmektedir: 

h l. Polonya hiikiimeti, giimriikler sa
d~tnd~ki haklannm emrivaki yolile tah-

1 ed,Jmesini kabul edemez. 
k 2. Polonya hiikiimeti, miicrimler hak
• ~~da tahkikat yaptlmaSinl ve neticenin 
bi dirilrnesini taleb eder. 

.3. Polonya hiikiimeti, Leh giimriik 
muf.etti,Ierinin oturdugu binada yap1lan 
tahrtbat i~in zarar ve ziyan taleb eder. 

I 4. Danzig'teki Polonyahlann ve Po-
1onya memurlanmn miikerreren tecaviiz
ere maruz kalmalan kar§IStnda Polon

[" hiikiimeti, serbest §ehirde intizamo ve 
eh halktmn ve memurlannm emniyetini 

~~~in i9in Danzig Ayan Meclisinin ken
·'"ne ne gibi teminat verebilecegini tas

nh eden a~1k ve kat'i bir beyanname ver
rnesini taleb eder. 

.. Notada Kalthoa'daki Polonyah giim
luk memurlanna kar§I yaptlan tecaviiz
ere bu memurlann sebebiyet vermedigi 

ve niimayi~ilerin bir kiSmimn polis iini
fornna"m ~~~rd,klan goriildiigii kaydedil
rnektedir. 

Po!onyah giimriik memurlari binayt 
terketmek mecburiyetinde kaldtklanndan 
Vazifelerini yapamoyacak bir hale gel
rnislerdir. Bu hadise, giimriik muraka
besi sahasmda Polonyanm haklanm teh
likeye dii1iirmeye matuf bililtizam yaptl-

mr1 bir hareket mahiyetini arzetmektedir. 
Notada Ayan Meclisinin asayi§i mu

hafaza etmeye ve Polonyali miifetti,Ie
rin vazifelerini emniyetle yapmalanm te
min etmeye matuf t•dbirler alacagma 
dair ge~enlerde vaidlerde bulundugu ha· 
hrlatdmakta, fakat bu vaidlerin yerme 
getirilmedigi ilave olunmaktadrr. 

Mes'uliyeti serbest 1ehre aid olan bu 
hadise, alakadar makamlann serbest §e· 
hirde intizam1 temin edemediklerini ve· 
ya etmek istemediklerini gostermektedir. 

Bu §erait altmda Polonya hiikiimeti 
serbest §ehir makamlanmn Kalthoa hadi
sesinden tamamile mes'ul olduklanm mii
jahede etmek JZIIrarmda kalmi§Ilr. 

Polonyali giimriik miifetti§lerinin aki
beti hakkmda haber almak iizere Kalt -
hoa'ya giden Polonya ikinci umumi ko
miseri Herkowski' nin otomobiline kar§I 
hazrrlanan tecaviiz serbest 1ehir makam
lanm bir kat daha mes'uliyet altma sok -
maktadrr. Bu tecaviiz esnasmda yaptlan 
ale! teatisi miitecavizlerden birinin iiliimi
le neticelenmi§tir. 

Bir tecaviiz daha 
Var§OVa 22 (a.a.) - Nazilerin bir 

Polonya giimriik biirosunu ytkmr§ olduk
lan Danzig'le 1arki Prusya hududunda 
Hin Kalthoa'da bu hadiseleri takiben 
miimasil diger bir takrm hadiseler daha 
vukua gelmesi Almanlarm niyet ve ta -
savvurlan hakkmda biiyiik bir endi1e u -
yandrrmrjhr. Bilhassa Almanlann Polon
ya giimriik ittihadma dahil olan Danzig 
arazisi giimriiklerinin kontrolunu ellerine 
ge~irmege 9ah§malarmdan korkulmakta -
diT. 

M aktuliin hiiviyeti 
Berlin 22 (a.a.) - Bir taksi ile 

Kalthoa'ya giderken Polonyah diplomat
lara aid bir otomobilden a!tlan iki kur§un
la oldiiriilmii§ olan Danzig'li Griibner is
minde bir adam oldugu haber verilmekte
dir. 

Danzig teminat verdi 
Danzig 22 (a.a.) - Havas Ajansr 

bildiriyor: 
Danzig senatosunun Polonya makam· 

Ianna vazifelerine tam emniyet i~inde de
vam edebilecekleri hakkmda teminat ver -
diili bildirilmektedir. 

• _, ....... ., · · · m ·•mnmtunwnunnurnmuuuru:ruurmmu uun••uuu11u .,,, .................. R .. .. 

!spanyadaki yaban- ingiliz - Yunan 

CJ askerler doniiyor ikhsadi anlasmast , 

Hitler, Frank~'ya te~rikj ingilt~re bes milyonluk 
tefgraf1 ~onderd1 b1r kredi a~1yor 

.. Londra, 22 (Hususi) - 1talyan goniil· 
lo.tleri 9ar§amba giinii !spanyay1 terke
oeceklerdir. Alman k1taab da mayos ni
hayetinde kamilen !spanyadan aynlml§ 
hulunacaklardtr. 

Roma, 22 (a.a.) - 1spanyada bu!unan 
1talyan Jejyonerlerinin bu ay i9inde !ta!
Yaya donecekleri resmen bildiri!mekte
d,r. 

Y eni pasaport nizamnamesi 
Burgos, 22 (a.a.) - Pasaport hakkm

daki yeni nizamname bugiin ne§redil
rni§tir. Bu nizamnameye gore, tspanya
Ya girecek yabancolar bulunduklan yer
dek; !spanyol konsolosundan pasaport 
alacaklardtr. Alacaklarr vize 30 giin ika
rnet i9indir. Bu miiddet emn:yet miiste
§armm kararile iki defa uzattlabilir. 1s
Panyollarm vc ya banctlann !spanyadan 
O,Ikmalan iqin valinin miisaadesi laz,m
dtr. Yabanctlara verilen 91k1§ miisaade. 
leri, tekrar girmck iqin yeni bir vize al
rnak mecburivetini kaldo.ramaz. Pasaport 
larda ii<; fot~graf bulunacakllr. 

A tina 22 (Telefonla) - Bu ak§am ne§· 
redilen bir teblig Romanyadan buraya 
gelen 1ngiliz ikbsadi heyeti reisi Sir 
Frederic Ross ile B~vekil Metaksas, 
Maliye Naztn v.e Yunan Bankaso mii
diirii arasmda cereyan eden miiteaddid 
miiliikatlar neticesinde Yunanistana bir 
krcdi a9mak hususunda anla§ma hasol 
oldugunu bildirmektedir. Alman malu
mata gore, be§ milyon sterlinge balig o
Jacak bu kredi ile Yunanistan, tngiltere
den mtibayaatta bulunacakhr. Kat'i an
la§mayl imzalamak iizere bi.r Yunan he
yeti yakmda Londraya gidecekt:r. !n
giliz ikbsadi heyeti bu ak§am Londraya 
hareket etmi~tir. Gazeteler bu anla§ma
ya biiyiik ehemmiyet atfediyorlar. 

Kanadah besizler , 

D;in ingiliz Hiikiim':lar• 
~ 

larma takdim edildi 
Franko ile Hitler arasrnda Londra, 22 (Hususi)- !ngiliz hiikUm-

Berlin, 22 (a.a.) - Zafer ge9id rcsmi darlan, Kanadadaki ziyaretlerine de· 
ll>tinasebetile Hitler, Franko'dan §U tel- vamla bugiin Otranto ~ehrine gitrni§
gtaft alrnl§hr: lcrd r. Bu miinasebetle Kanadanm me!

• Harbin qetin anlannda bize ka011 hur be§izleri hUkiimdarlara takdim e
bu kadar 90k sempati gostermi§ olan AI- dilmi§tir. Ba§ta ivon olmak iizere be5 

'"" milletini vc onun Fiihrerini bu za· karde~Jer Kraliceye birer buket takdim 
lor giinlinde biitUn 1spanya, benimle be- etmi§ler, yalmz Mari buketini Krala ver-
raber hattrltyor.• mi§ti.r. Kraliqe, en son olarak takdim e-

Filistin meselesi dilen Sesil'i iipmii~tiir. Kral Core, dog-
duklan giindcnberi b~izlerden aynlmo

Londra, 22 (Hususi) - Miistemlekat 
llrazrro Makdonald, Filist:n hakkmdaki yan doktoru hararetle tebrik etmi§tir. 

Krali<;e Elizabet be§izlerle ingilizce ve 
Projenin Avam KamaraSl tarafmdan tas-

'b frans•zca olarak konu<mu<tur. Be< kar-
v, ini istemi§ ve demi§tir ki: ' ' ' 

•- Projemiz Milletler Cemiyet J Man- de§ de krali<;enin biitiin suallerine cevab 
dp'1r Komisyonunun tasvibine arzedile- vermi§lerdir. Hiikiimdarlar bu tam§ma
cr;;.ur. Fakat daha cvvel Avam Kamara- dan memnun kald1klanm soylemi§lerdir. 

: tarafmdan tasdik cdilmcsi lazomdir. Muaaolini Romaya dondii 
'~iltere Filist nde asayi~i temin edecek 

t r-'hiTier alml§ht.• Roma, 22 (a.a.) - Mussolini, dUn og-
P rojc Avam Kamarasmda derhal mli lrr]Pn ~onra Piemont'a yaphg1 seyahat-

zakere edilecektir. 1 ten diinmii§~iir. 

Atatiirkii anlamak 

A tatiirkten bahseden Tiirk 
muharrirlerinin ~ogu JU hii
kiimlerde mii§terektir: 0 bi

ze benzemez. 0 bizim i:il~iilerimize 
sogmaz. Onu biz anlamayoz. 

Bu hiikiimlerin ii~ii de yanh§hr. 
Atatiirk bize benzemez degil, ~ok 

benzer; bize birbirimizden daha ~ok 
benzedi~i i~in de, aramozda milli de
hayo temsil eden ilk tahsiyet 0 oldu. 
Fakat burada «biz», yukanki hiikiim
leri veren muharrirlerin ayn ayn her 
biri degil, hepsi, ve iistelik biitiin mil
lettir. 

Atatiirk bizim i:il~iilerimize 11gmaz 
demek, Onu reel hadise aleminin do
tmda peyda olmuf, tabiat iistii, ka
ranhk ve acayib bir efsane tipi gibi 
gi:irmektir. Atatiirk, perdenin ardm
daki biiyiik somn i:iniinde kollarmo 
kavu§turan, aciz ve hayran bir ag
nostik felsefe mevzuu degildir. A~a
tiirk ger~ek bir adamdo ve ger~eklerin 
en ger~egidi. Onu bir efsane kahra
mam gibi goren romantik bakotlan
mozla ~ocuklarm masal diinyasma 
atmoyahm. Atatiirk bizim i:il~iilerimi
ze 11gmaz degil, bizim i:il~iilerimize, 
ancak bizim ger~ek ve milli i:ilc;iileri
mize sogar. Atatiirk bize maveranm 
sl!'larile yiiklii bir acayib feza itareti 
gibi gi:ikten inmedi, bizden c;oktJ. 
Atatiirk bizimdir, en dogrusu: Ata
tiirk biziz. 

Onu biz anlamayoz ne demek? 0-
nu Almandan, FransJZdan, lngiliz
den, ltalyandan c;ok fazla biz, belki 
de yalmz biz anlanz. Onu anlamak
tan iimidimizi kestigimiz ic;in mi tim
diye kadar Onun §&hsiyeti ve eseri 
hakkmda, hele Onu yakmdan tanuruf 
olanlar bir tek tahlil kitabt yazmado
lar ve bu i§i hep yabancolara btrak
tJiar? Atatiirk hakkmda Tiirk mu
harririnin toplu ve sistemli hi~bir 
fikri yok mudur? «Atatiirk bir hari
kadm> &i:izii ne Atatiirkii, ne de hari
kasmt izah eder. 

Atatiirkii biz anlamayiz degil, 0-
nu yalmz veya hie; degilse en c;ok biz 
anlanz ve Ataliirkii anlamak, kendi
mizi anlamaktlr. 

PEYAMI SAFA 

Avrupa hadiseleri 
ve Amerika 

Hariciye · Nazm Cordel 
Hull Amerikanm vazi

yetini izah ediyor 
Amerika Hariciye Nazm Cordel Hull, 

bir F rans1z mecmuasma, Amerikanm, 
diinya hadisal! kar§rsmdaki vaziyeti ve 
sulh hakkmdaki noktai nazan etrafmda 
beyanatta bulunmu§lur. Bu beyanatonda, 
ezciimle diyor ki: 

«- Her ftrsat bulduk~a siiyledik. Bey
nelmilel mevcudiyetin birinci 1arh, mede
ni devletler arasmdaki miinasebato esasm· 

dan tanzim eden temiz prensiplerin tatbi· 

k1drr. Nice feci hadiselerle altiist olan 

bu kiire iizerinde, hath hareketimiz daima 
§Udur: Kendi memleketimize kar§l, oteki 

milletlerin, diiriistliik ve hiisniiniyet saye
sinde ve hiirriyetin esas prensiplerinin har

fiyyen tatbikt sayesinde kazandigtmrz 

hiirmetini ve dostlugunu muhafaza etmek. 

Muhtelif hadiseler miinasebetile, hissi· 

yal!miZI hi~bir zaman gizlemedik. Fa kat 

§ll veya bu ahvalde nasol bir vaziyet ala

cagrm!ZI, kat'i kaideler halinde tesbit e

demeyiz. Heniiz me~hul olan ihtimaller 

kar§IS!Dda, Birle,ik devletlerin nasol bir 

noktai nazar sahibi olacagmo, muhtelif 

devletlere, teminat 1eklinde bildirmemize 

imkan yoktur. 

Hic;bir millet, filanca zaman, beynel -

mile! vaziyetin alacagi §ekil iizerinde ami! 

olacak hadiseleri tahmin edemez. Bir 

muahede, hareket sahamrZ! tahdid etmek

le kalmryacak, ayni zamanda, en aziz e· 

melimiz olan sulhu korumak arzusunu da 

ihlal edebilecektir. 

Bu memlekette, sulh i~inde ya§amak 

arzusu oyle kuvvetlidir ki, vatanda§lan -

mtzdan bazrlan, bizi karbden vikaye ede

cek olan yeni yeni tedbirler derpi§ ediyor

lar. Bitaraflrk vaziyetinin, emniyetimizin 

muhtelif sahalannda icra edebilecegi te -

sirleri hesaba katmadan, bu bitaraflrgt, 

her tiir!U ahvalde, otomatik olarak tatbik 

etmemiz teklifinde bulundular. 

Am erika i~in iki miihim mesele vardtr: 

Y a, kuvvetin, diinyaya hakim olmasma 

goz yummak, yahud, Amerika gibi, be

•er hurrivetini miidafaa i~in ~arpl§an ote

);j devletlcnn yanmda yer tutmak.» 

Yazan: Fazd Ahmed AYKAC 

Demokrasi dii~manl•gmm ba~I.ca se - $oyle bir sorgu dii§iinelim: 
beblerinden biri, bazr totaliter meml• kd- Acaba iktosadi, sryasi ve ictimai ha -
lerde ikhsadi diiLenin bozulmaso ve ic; yat meselelerini tamamile kokiinden hal
idare nizammm da bu sebeble korblu le muvaffak olmu§ bir diktatorliik var 
bir berzah i~ine girmesi oldugunu ge~en- mt ?. 
ki rnakalede gordiik ve anladtk ki mali Bunun cevabmr aramadan 1unu soyli
vaziyetin ytkimile somiirgeci i~tihalarm yelim: Bu suali bizden evvel diinyanm 
~ahlanmaso hiirriyet kasab!.gmm esash en salahiyetli hukuk, maliye ve irfan a
amilleri srrasmdador. Hie; 1iiphe yok; r«- I damlan da sordular ve verdikleri cevab 
cis! ve fa~ist rei imler bo~una dogmadtlar. (haytr!) kelimesi oldu. Sebebi} Sebebi 
Bun! ann viicude gelmesini zaruri grhte- iptida ~u ki totaliter memleketler mali va
recek degil ama izaha yarayacak bin;ok ziyetlerini behemehal gizlemege ~aJ.,tok
hadise heniiz hahrlardadtr. Lakin ger - Ian ve ezginlikleri her vesile ile ortaya 
~ekten ~ok defa bir tekerriir olan tarih, (tktoi!t i~in hi~ kimseye emniyet !elkin 
bir dersi insanhga nekadar tekrar ettiyse edemiyorlar. Miitemadoyen otar!I t(me 
bir tiirlii be~eri mutad gafletinden kur -~ s1krsmak istediklen halde bir kuru1luk 
taramadt:_Il.aclann en zehirlisi istibdad- alton ve doviz bulabilmek ic;in ~anai< ac;
d~r. Dtlegrnrz nekadar temrz ve yuksek mad1klan dakika yok . Bunun manasr ne
olursa olsun; beni nev'inize zorla ve zor- dir? ltalyada gerek menkuller ve Rerek 
ba!.kla yaphrmak istediginiz bir takrm gayrimenkull'f iizenndeki vergilenn al
hayirlar bile hem §ahsmtz, hem cemiyet d1g1 vaziyeti bilmiyen kaldr m1} Alman
i~in en biiyiik §er olur. Tarihi hatJrlaym; yada ise- biiyiik bir miiellifin dedigi gtbi
itirafa mecburiyet duyacaksmrz ki iman- M. $aht bile faz!a librral goriilerek eko
lara, kendilerinin kaldnabileceginden pek nomi i~leri askeri bir makama tevdi edil· 
fazla nispette ahlak ve fazilet telkinine di. T ekrar soralun; sebeb? 
kalkr§anlar nihayet korkunc birer Lalim 
ve elleri, gozleri kana batm11 hirer fela
ket unsuru haline gelmislerdir. lstipdad, 
bir cemiyette, kokii korkak!.kta olan ball 
samata!. ciir' etleri yasatmaz diyemeyiz. 
F aka t sunu tereddiid etmeden soyliyebi
liriz ki bOyle rei imler aS!l medeni bh• a
man!.grn 1amndan olan gosteri~siz. yay
garasoz fakat verimli faziletleri birer hi
rer oldiiriir. C:iinkii ruhlan disilestirmeg~ 
baslar, ve efendiligin icablanm yapamt
yanlar bu vaSiflan unuta unuta nihayet 
birer U§ak olurlar .. Demek ki bir mem
lekette i~ disiplini ve idealle goniil birli
gi nekadar zaruri ise ve nekadar milli 
enerjiyi bosuna ziyan olmaktan kurtarrct 
bir rniiessirse sonsuz istipdad da o kadar 
kurutucu bir felakettir. C:iinkii onun kul
lanmaga ister istemez mecbur olacagt si
laht «zuliim» leskil eder. Zulmiin netice· 
lerini ise saymaga bilmem liizum var mr? 
Bununla beraber kii~iik bir miilahaza 
yapa!.m: 

Halka gtk dahi dedirtmek istemiyen 

Biitiin bu hareketlerin ifade ettigi es
ran Tiirk irfant c;oktan anlamt§lu. An -
cak biz her milletin ger~ekten refahmt, 
saadetini - ba1kalanm hor gormemek !•r
tile - insanlik i~in en temenniye deger ga
yelerden biliriz. Ve her kavmin mukad -
deratmda muvaffaktyetli muvaffakiyetsiz 
bir~ok tecriibeler olabiiecegini takdirden 
ka~mmayrz. Bundan dolaytdiT ki totali
ter idarelerin tekamiil seyrini dahi dik -
katie takib ettik ve ederken kendi vazi -
femizi bir kere daha gordiik: lleri de -
mokrasiye ve disiplinh hiirriyete dort 
elle sanlmak liizumu. 

Diktatorliiklerin davalarma esas teskil 
eden mevzular birbirinden ayn olabilir. 
Ancak biraz dikkat neticesinde itiraf 
edilmek laz1m gelir ki bunlann piyasaya 
siirdiikleri fikirler her ne olursa olsun, sii
riimii temin i~in ba§vurduklan ~areler 
hemen hemen aynidir. C:iinkii hepsi fer
din, fikrini, iradesini ve nihayet biitiin 
hak ve §ahsiyetini kiitiiriim etmege daya-
mr. 

bir idare, elbette matbuata mesru serbesti Meshur (] oseph Barthelmy) bu da -
hududunu ~ok gorecektir. Boyle olunca vada (Montesquieu) niin !U sozlerini ha-
milletin goziinii, kafaSinl hakikat "'Rile 1 1 kt d 

d I ak 'f . d I nl . · . tr atma a tr: 
ay m aim vazt esm e o a ar JSIU ts-
tcmez yalan siiyliyecek ve yalan yaza _ . «Esaret. i~ind.e _bir kavim kazanmaktan 
eakt~rlar I Y ani memleket irfamm kiirle- Z!yade elrndekrni muhafazaya bakar. 
tecek, ona goz boyaytct sahte ufuklar I Halb~ki. hiir ~.illetler muhafazadan zi -
giistereceklerdir. Dahill isyanlan dur - y~de. IStihsal ~c;rn ~ah§Irlar. Ve bu umu

durmak i~in harid gaileler a~arak millet mt bu kaidedu .» 

HEM NAUNA 
MIHINA 

Biraz itidal ! 

A !man gazeteleri, Tiirkiye ile 
lngilterenin dost olmasmdan, 
her nedense, ho§lanmaddar; sert 

yazolar yazoyorlar. Halbuki Alman • 
ya, ltalya ile dost oldugu ve ittifak ak
dettigi zaman, biz Tiirk gazetecileri ne 
Almanlara, ne ltalyanlara kar§l infial 
gostermedik. Her devlet kendi menfaa
tini hangi tarafta goriirse, oraya iltihak 
eder. 1923 tenberi «yurdda sulh, cihan
da sulh» diisturundan aynlmoyan Tiir -
kiye, lngiltere ile anla§makla gene bu 
diistura uygun hareket ettigine kanidir. 

Tiirkiye, lngiltere ile tecaviizi bir itti
fak akdetmemi1tir. lngiltere ile anla§ -
mamoz tamamile tedafiiidir. Suf, kendi
ni miidafaa etmek i~in, kendi emniyeti 
i~in ve sulh ic;in dostlar ve miittefikler 
tedarik edip daha kuvvetli olmak isteyen 
dost bir millete hie; ~atohr mo? 

Almanya, Baltok devletlerile ademi
tecaviiz misaklan imzalamak istiyor; biz 
buna hiddet ediyor muyuz? AI many a, 
ltalya, Japonya, Macaristan ve ispanya 
ile komiinizme kar11 paktlar imzalado. 
Biz, aleyhtar ne1riyatta bulunduk mu? 
Alman dostlanmozon Tiirkiye aleyhin -
deki bu 1iddetli ne§riyahnm manaso ne? 

Bir Alman gazetesi, «A I man ortlusu 
/ngiliz harb gemilerinden daha luzlr yii
riir ve onlar ge~meden Canakkale Boga
zrna varrr.» diyormu§. 0 yan1m ve bu 
tefahiiriin sebebi ne} Biz, Alman ordu
sunun C:anakkaleye inmek istedigini bil
miyorduk. Tiirkiyeye kaqo daima dost
luk gosetren Almanya, diine kadar. hep, 
iyi niyetleri hakkmda, bize teminat ver
mi§tir. 0 halde C:anakkaleye gelmek ar
zusu nereden c;okh} Y a Alman gazete
leri, hiiklimetlerinin Tiirkiyeye verdigi 
teminattan haberdar degillerdir, yahud 
da Almanya, i~in i~in, C:anakkaleye in
mek istedigi halde, bu zamirini bizden 
saklamo§hr. 

<;:anakkaleye inmek bahsine gelince, 
bizim C:anakkaleyi naSI! miidafaa ettigi
mizi Alman dostlanmtz pek iyi bilirler. 
0 topraklan miidafaa ic;in 80,000 den 
fazla §Chid verdik. Bunlardan 55,000 
kahramamn kemikleri, hala, C:anakkale
nin manevi nigehbamd~r. Bogazm bugiin
kii koruyuculan ise, icabmda, orada 
550,000 1ehid vermege hamdular. 

Alman gazetelerinm bu sert sozleri, 
Tiirkiin azmini ve imamm hiler ve bizi 
asia y1ldtrmaz. 1914 tenberi devam eden 
dostluk devresinde Alman muharrirleri· 
nin, Tiirkiin ruhunu anlamamt! olmalan
na hayret ediyoruz. Alman gazetelerine 
itidal tavsiye ederiz. 

Belediyede 
80 memur kadro 

kamm sergiizestler arkasmda ak1tmaga $imdiye kadar verdigimiz izahat, 
ve bir~ok masum topraklarda giinah51z prensip itibarile demokrasiye kar11 besle
bi~areler oldiirmege boyle rejimler mah- digimiz inani tamamile gosterdigi kanaa
kiimdur. Ticaret - gene mesru mikyas- tindeyiz. Evet iman11mz budur. Ancak 
taki - serbestisini kaybedecek, giinden demokrasiye kar§I pek yerinde bir taktm 
giine artan kontrol, hem bir takun men _ itirazlar da yaprlmakta oldugunu hat:n
faat serkerdeleri yaratacak, hem bin tiir- m1zdan hi~ ~tkarmtyoruz. Lakin dikkat 
Iii hile yolu a~acaktn. Bunlarla miicade- ediyoruz ki ahlan taslar rejimin kendisine 
le etmek i~in ister istemez zalimane ka- degil, bu etiket altmda husule gelmekte 
nunlarla agir cezalar tertib edilecek, nice bulunan bir~ok yalana ve fena!.ga kar!I
zavallmm tesebbiisii kmlacak. Sucu bii- d."· $ah:~n vardti!Imt~ netice su?ur: Va- haricinde btrakddt 
yiiyecek ve kini artacaktu ve saire.. k1 olan Il!fazlardan b!f krsmr ht~ hakS!z 

Eve! ve saire dedim. Zira tahlile de- degil; ve eger diinyanm sa mimi demok-1 •• 
vam edecek olsam bu makale gibi on ta- ratlan bunlan ciddi bir ehemmiyetle mii- Bunlardan otuzu tekaud
ne daha yazmak lazrm ge!ir. Sonra da talea etmezlerse gosterecekleri ihmalden 
§U miicrim gafletlerin 1imdiye kadar diin- demokrasi rejimi biiyiik zararlar gorecek

yaya verdii!;i hiisram ve Avrupa ile As- tir. 
yada, Afrikada mahvettigi kurbam an- Bu mevzuu miinasib bir zamanda •Y-
latmak laznn gelse insanliga yeni bir ka- nca miitalea edeceil;iz. 
ra tarih hamlamak ikhza eder. Fazrl Ahmed AYKAC 

o~ tarafh askeri ittifak 
CBa$!arat• 1 tnct sahtfedel 

di yolunda miihim terakkiler elde edil
rni§ oldugunu soylemi§tir. Mumailcyh, 
ingiliz Naz1rile Sovyet el~isinin hiiku
metlerile isti§arede bulunmaga karar 
vermi§ olduklartm ilave etmi~tir ki, bu 
da cumartcsi giinii Pariste ing lizle.rle 
Franstzlar arasrnda yapolmt~ olan gorii~· 
mcleri miiteakob bir uzla~ma §eklinin 
ileri sliriilmii~ oldugu zanmm tevlid et
mcktcdir. Halifaks ile Maiski'n'n, bura
da tekrar gorii~melere ba§lamalarrna 
medar olacak surette Londra ve Mos
kovadan siir'atle talimat almalarma pek 
o kadar ihtimal verilmemektedir. Mii
zakerelere Lord Halifaks'm avdctinden 
ve kabinenin ~ar§amba glinkii i~timam
dan sonra Londrada devam olunacakl!r. 
1ngiliz murahhas heyeti mehafilinde pek 
yakmda bir itila£ hast! olacaj!t kanaati 
vardtr. 

Siyasi temaslar 
Cenevre, 22 (a.a.) - Bone, saat 10,30 

da Maiski ile, saat 11,30 da da Lord Ha
lifaks ile gorii§rnli§tiir. Bone, Maiski, 
Sandler ve Lord H•lifaks, §ereflerine 
Avenol tarafmdan verilmi~ olan ogle zi
yafetinde hazrr bulunmu§lardtr. 

Bone'nin nutkunun akisleri 
Berlin, 22 (a.a.) - Fransa Hariciye 

Nazm Bone'nin Arachon'da soyledigi 
nutku tahlil eden Alman istihbarat bii-

etmi~tir. Ahrtanyaya kar§t takib edilen 
ihata siyasetinin son inki§aflanm dinle
yicilere izah etmek hususunda sar!etti
gi gayretlere ragmen Naztr, Fransamn 
§irndi Versailles sistemine benzer te§eb
biislerde de bulundugunu gizlemege mu· 
vaffak olamamr§tlr .• 

Alman istihbarat biirosu. Bone'yi h!i
diseleri ihmal etmek ve Polonyay1 hak
ka miistenid olan Alman taleblerine kar

§1 ittihaz ettigi uzla§maz tarz1 hareketin
de osrar etmege te§vik eylemekle it
ham etmektPdir. 

Benef, Milletler Cemiyetine 
miiracaat etti 

~ikago, 22 (a.a.) - Benes, Milletler 
Cern yetine bi.r muhttra gondererek c;:e
ko-Slovakyanm Almanya ve Macaristan 
tarafrndan istilastm protesto etmekte ve 
ingiltereden, Fransadan ve Sovyetler 
birliginden Milletler Cemiyetinin kon
seyinde <;:eko-Slovakyamn miidafaa e
dilmesin i istemektedir. 

Tiirk - lngiliz anla~ma111 ve 
Balkan paktt 

Londra, 22 (a.a.) - Reuter bildiriyor: 
Ba§vekil c;:emberlayn, Avam Kamara
smda sorulan bir suale cevaben a§agl
daki beyanatta bulunmu§tur: 

cTlirkiyenin Balkan paktmdan do-

rosu, bu nutkun ihata siyasetini teyid gan taahhiidleri, Tiirkiye i9in birinci de
ettigini kaydetmekte ve §Oyle demekte- rece ehemmiyettedir. Benim bildigime 
dir: gore, tngiliz - Tiirk deklarasyonu, Tiirk 

c- Bone, Fransanrn Versailles'in ver· hiikumetinin Balkan pakt1 ile alakadar 
d1g. neticelere bagll bulundugunu itiraf taahl1Udlerinin ifasma engel te§kil ede· 

liik miiddetini doldurdu 
Vali ve Belediye Reisi Liitfi K~rdar, 

diin muhasebe ve memurin miidiirlerile 
birlikte me1gul olmu1, Belediyenin yeni 
kadrosunu tesbit etmi§tir. 

Y eni kadroya gore, merkezden yirmi 
memur, !ubelere nakledilmekte, 16 st 

Belediye lktosad miidiirliigiinden, mute -
bakisi muhasebeden olmak iizere 80 me -
mur a<;tkta kalmaktad~r. Bu, a~okta ka

lacaklardan otuzu tekaiid edilecektir. 
Kirk memur iki ay tam maa§, iki ay sonra 
da muayyen bir miiddetle a~tk maa§I a
lacaklardtr. Bu miiddet zarfmda miinhal
ler olursa ac;rkta kalanlar tayin edilecek -
lerdir. 

A~tkta kalacaklara ay1n otuzuncu gii
nii tebligat yaptlacaktrr. Merkezden Be· 

lediye §ubelerine nakledileceklerin i<im
leri diin Belediye 1ubelerine bildirilmi~ -
tir; bugiin de kendilerine teblig edilccek
tir. 

cek surette tefsir olunamaz.• 

of tarallr askeri bir ittifak mt? 
Londra 22 (Hususi) - Cenevredcn all

nan son haberlere gore, !ngiliz. Sovyet 
ve Frans!Z murahhaslan arasmda ce.re
yan eden rniizakereler ii<;' taraflo askeri 
ittifaka dogru ilerilemektedir. ingi!tere 
Hariciye Nazm Lord Halifaks, qa11amba 
sabah1 toplanacak olan kabine iqtimam
da haZlr bulunmak ve Cenevrc mliza
kercleri hakkmda izahat vermek iize~e 
yann Cenevreden ondraya harcket cdc· 
cektir. 

Leh elc;iri VarfOVaya gitti 
Londra, 22 (Hususi) - Leh stanrn Lon 

d.ra el~isi bugUn tayyare ile Var<0\'3\ a 
hareket etmi§tir. El9i. ingiliz - Sovyet 
miizakereleri hakkrnda Var§ova hiiku
metine izahat verecektir. 
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~ :.:~~: Bir riiya 
~:========================== Franz Kafka'dan 

Kitablar arasmda 

insanlar alemi 
]( 

Faik Sabri Duran, §imcliye kadar bin
lerce yiiksek tahsil ve lise talebesi ye -
t i§tirmi§, muktedir bir iistad oldugu ka
dar, senelerden beri ne§retmi§ oldugu 
sayiSiz eselerine de on binlerce kari te
min etmi§, k1ymetli ve gayretli bir mu
harrirdir. Ba§hca seyahat ve cografya 
ile diger anevzulara aid yaZ<iliP- makale
ler, kitablar, okuyucular tarafmdan da
ima biiyiik bir zev k ve merakla kar§l
lamm§tlr. 

Y osef K. .. riiya goriiyordu: I dama aldm~ etmedi, yalmz mezat ta§!na 
Giizel bir giindil; gezrneye gidiyotdu. baklyordu. Adam i~ine devam etmeye 

Fa kat iki adm atml§h ki, kendini mezar- koyuldu, fakat, bilinmez nas1l bit mani 
hkta buldu. Orada, insan1 s1kan kanjlk yilziinden, devam edemedi, kalemini ye
yollar, y1lan gibi krvnlarak uzuyotdu, te dii1ilrdii ve tekrat K ... ya dogtu don
fakat, 1iddetli bir su cereyam iizerinde i- dii. 
mi1 gibi, miikemmel bir miivazene ile bu Bu sefet K ... ona bakt1 ve biiyiik bir 
yollardan birini tuttu. Uzakta heniiz ka- stbnh i~inde oldugunu gotdii. fakat se
panml~, taze bir mezar gordii, bu mezann bebini ke, fedemiyordu. Az evvelki dinc
oniinde durmak istedi. Bu toprak yrgm1 liginden eser kalmaml§h. Bu. K ... y1 da 
onu adeta cezbediyor ve K ... oraya as- miilkiil bit mevkie soktu; aciz i~inde ba
la ~abucak varam1yacagm1 dii1iiniiyordu. k1!11lar; aralannda, ikisinin de i~inden ~~
Fakat bazan bu mezan gozden kaybe- kamad1g1 ~irkin bir anlajmazhk vard1. 
diyordu. Birbirine 1iddetle ~arparak dal- Mezarhktaki kilisenin kii~iik ~am mii
galanan bayraklar onun gormesine mani nasebetsiz yere ~almaya ba1ladt; fakat, 
oluyordu; bayraklan tutanlar goriinmii- san' atkar elini havada sa !Ia ymca ~an sesi 
yordu, fakat bu mezann etrahnda biiyiik kesildi. Az sonra tekrar <;an sesi duyul
bir sevinc lliikiim siiriiyor gibiydi. du. Bu sefet yava~a. i!aret vermeden, 

Hal a uzaga babyordu ki ayni toprak birdenbir< durdu; bu ~anm sadece ken
ytgmmt birdenbire yolun kenannda, ya- di sesini tecriibe etmek istedigi san1hd1. 
mba1mda ve hatta arkasmda gordii. H1z- K ... san'atkann vaziyetinden miitees
la ~imenlerin iizerine atlad1, yol ayagmm sircli; aglamaya ba§ladJ ve yiiziinii elle
altmda kaymaya devam ettigi i~in sal- rile kapayarak uzun miiddet hr<;kud1. 
land1 ve tam mezann iiniine diziistii dii1- San'atkar, K ... nm siikunet bulmasm1 
tii. T oprak YJi!tmnm oteki tarali.ndn, iki bekledi, sonra, ba~ka kurtulu~ yolu alma
adam, herbiri bir ucundan tutmu1, bir drgmr giirerek i1ine devam etmeye ka
mezar ta11 kaldrnyordu; K. .. Y1 goriir rar verdi. 

giirmez ta§J yere b1rak11lar ve mezar 1&!1 flk kazrdrgr hat K ... i~in bir kurtulu
1 

oldugu gibi yere dii1tii. Birdenhire lbir oldu, fakat san'atkann yaz1yr ancak bii
~ahhktan ii~iincii bir §ah!S ~kh, K ... bu yiik bir tiksintile bitirmeye muvaffak 
nun bir san' atkar oldugunu derhal hm- oldugu a~ikardr. Yazr 0 kadar glizel de
di! Ayagmda bir pantalon, iistiinde iyi gildi, altm panlhsmdan mahtum gorii
dogmelenmemi! bir gomlek, ba1mda ka- niiyordu, ~izgi soluk ve mUphemdi, fa
dife bir bere vard1; elinde alelade bir ka- kat barf ~ok biiyiik oldu. 
!em tutuyordu, yakla1araktan, bu kalem 

Bu harf bir Y idi, bitmek iizere idi ki le, havaya birtak1m 1eki!ler ~iz.rney• ko-
san'atkar ofkelenerek toprak yrgmma vur-

yuldu. - - d k du. Etrafa toprak sr~radr. K ... , san' atkan Sonra lajtn yukarlSlna yaz 1; Ia! ~o 
d nihayet anlad1. Arllk onu i~inden alakoy-yiiksekti, igilmedi, fakat, Uzerin e yiirii-

mak zamam degildi. Son' atkar parmakmek istedigi toprak YJi!Jm onu mezar ta-
larile toprag1 kazryordu. Heqey haztra 1mdan ayudtgr i~in, one dogru uzanma- f 
benziyordu. nee toprak y1gmr yok olya mecbur oldu. Ayaklannm ucuna ba-

sarak durdu ve sol elile tasm sathma da- mujtu. Biiyiik bir delik a<;Ihyordu, K ... , 
- 1 mtrnda hafif bir hava cereyanile bu de-yand!. Son derece maharetle kul andrg1 

alelade kalemle altm harfler elde etrne- lige atrldr. 0, bu u~urumun dibine yu
ye muvaffak oldu. «Bur ada yatan ... >> di- varlamrken, yukanda, kendi ismi bir §im
ye yaziyordu. Harflerin herbiri iyi kazrl- 1ek gibi, biiyiik arbesklerle mezar ta§ma 
mr1 olarak ve miikemmel bir altm pan!- hakkediliyordu. 
hsile, halis, net ve giizel, meydana <;r- Bu manzotadan fevkalade memnun 
k1yordu. iki kelimeyi yazdrktan sonra olarak uyandr. 
gozlerini K ... ya dogru ~evirdi, K. .. , ya- l;eviren: 
zmrn inki,afrnl <;-Ok merak ettigi i<;in, a- Irian KUDRET 

(Adana ' Belediyesiriin son mevsim 

Adana (Hususl) - Belediyemizin bun
Clan birkag }'11 once, Sedboyunda Sey -
han kenannda tanzim ettirdigi yazl!k 
kazino, lokanta, 'kafe§antan ve bar, hal
kumzm yaz giinlerinde iyi vakil g~frdi

nuzm miikemmel bir mesire yeri olmu§
tur. 

Gonderdigim resim, Seyhan kenarm
daki ag1k hava kafe§antamnm bir g6rii
nil§ildiir. 

~i yerlerden birisidir. Biitiin giin gall~. ~--•••••••••••~ 
didinen hem~erile.r ak§amlan burada 
serin bir hava, §enlendirici bir miizik ve 
kalabahk bir halk toplulu~ ile, giiniin 
biitiin yorgunlugunu g1kanr. Bundan 
ba~ka, Ulus park1, Atatiirk parkl ve bu 
park biti§:gindeki klr kahvesi gibi yer
ler de halklmlzrn temiz hava alma ve 
dinlenme ihtiyacm1 kar§tlamaktadlr. 
Bilhassa yaz giinleri, biitiin bu sayd1g1m 
yerlerden maada umumi caddelerden 
asfalt cadde de grup grup halk gezinti-

ALKAZAR 
Sinemas1 YARIN 

Mallnelerden ltlbaren 
Mevsimin ilerlemesine ratmen si

nema.miz goriilmemi~ yeni filimle

rindeo bir ta.nesi daha 

KANLI 
iNCiLER 

lerine sahne olmaktadu-. Hele ~ehre ii<; Ba, rollerde: OEORBE HUSTON-
kilometre kadar uzaktaki mezbaha, ke- RUHT COLEMAN 

sif okal iptiis, Mimoza, karabiber, c;am Hayavan adalarmda ya.p1lmi~ mev-
ve Japon kavaklarmm g6Jgeledigi, fiski- 1 k h 

1 
k 

simin en giize a raman t ve 
yeli havuzlarm serinle§tirdigi, her tiir-

sergiize§t filmi. 
lli istirahat ve eglence esbabm1 haz1r - '••••••••••••••-.1 
l1yan biifenin temiz serv 'slerile Adana-

#,~~~~-----------------, 
Tayyare hiicumlarma kar§I korunma kdavuzu 

Faik Sabri Duran, iki ii<; sene evvel 
yaz1p bast1rm1§ oldu~ cHayvanlar A
lemi> nin genc!ik arasmda mazhar ol
dugu ragbet ve her taraftan g6rdiigii. 
te§Vik iizerine bu defa da c!nsanlar A
lem;, isminde yeni bir eser ne§retti. 

.tnsanlar Alemh 266 sahifeden mil -
rekkeb ve bir,ok resimler!e siislenmi§ 
k1ymetli bir )dtabd1r. Eser, ba§tan &§a~ 
gozden gegirilip de temas ettigi mevzu
lar tetkik edilince, be§eriyetin ilk, orta 
ve yen i zamanlarma aid toplanml§ me
raklr hadiselerin, itiyadlarm, dinl ve ig
timai an 'anelerin temiz bir tiirk<;e ve 
ustaca bir gazeteci lisanile yaztld1g1 ci
hetle hi<; kimseyi slkmJyacak, b!Jakis 
herkese heyecan ve merak vererek zevk
le okutacak §ekilde hikaye olundu~ 
g6riilmektedir. Onun igin bu esere her 
seviyede halkln anl!yacag,. tarzda basit
le§tirrlmi§ ve tathla~mlml§ bir ci<;ti -
maiyab kitab1 da diyebilirsiniz. Fakat 
hence o, her §eyden evvel c;ok gii<; bege
nirlikle segilip bir araya getirilmi§ bir 
•magazine. yaz1lar1 sil.silesidir. 

ihtiva ettigi bahisler ir;inde bilhassa 
cinsanlarda siislenme merakh, cyirmin .. 
ci asJrda keramet olur mu?•, ckorkulan
mlz ve bahl itlkadlarrm!Z>, cinsanlarda 
dans meralu., ckuru kafa avc!larh, 
cdiinyanm en iptida! insanlan• gibi cid
den bir~oklarumzm tecessiisiinii celbe
decek rnevzular vard~r. 

Eserin yegane kusuru, bu bahislerin 
kat'l bir tasnife t.§.bi tutularak bizi be~e
riyetin ilk zamanlarma aid hadiseler, 
an'anelerden b~hyarak yava§ yava§ Sl

ra ile hali haz1ra dogru getirememesi ve 
bunlar arasmda meharetli bir irtibat te
min edilememesidir. Fakat Faik Sabri 
Duranm sarfettii'li biiyiik himmet ve 
gayret kaq1srnda bu, miisamaha ile go
riilebilecek kii<;iik bir noksand1r ki ki
tabm ikinci tab'1 aniiyesser oldugu za
man pekilla teliifi edilebilir. 

Oksiiz Dilekler 
Kmk Hayat 

A. H. 

ve 

Fuad HulUsi Demir
ellinin §iirleri 

cK1rk menek§eleri., • Yabani giiller., 
cKerem ile Aslu ve daha birc;ok tamn
mi~ eserler miiellifi §air ve edib Fuad 
Hulllsi Demirelli son ~iirlerini cOksiiz 
Dilekler ve Kmk Hayat. ismile bir cild
de toplayarak ne§Tetmi~tir. Edebiyat me
raklrlanmn 6tedenberi tamd1klan ve 
sevdikieri Fuad Hulusi DemirelliJ;~in ye
n! eserinde yiizden fazla §iiri vard1r. 

Karilerimize tavsiye ederiz. 

Sinobda mahsul vaziyeti 
~ok iyi 

Sinob (Hususl) - K1§ mevsiminde ha
valarm <;ok miisaid gitmesi, bu havalide 
her y1ldan daha fazla zer'iyat yap!lana
Sini mucib olmu§tur. Yazhk mahsuliin 
ekili~inden sonra bekleni!en nisan ve 
may1s yagmurlan bol miktarda yagd1g1 
i<;in bugday, arpa mahsulleri iyi §artlar 
ir;inde ne§Viinema bulmakta ve her ta
rafta topraga mJsJr edilmektedir. 

Vilayetin tiitiin yeti§en mmtakalann
da ise tiitiin fideleri 'kemale eri§m!§ ol -
dugundan iki giindenberi tiltiin dikil -
meye de ba§lanml§hr. Tecriibeli ihtiyar 
<;ift<;iler, bu seneki feyiz ve bereketin 
on sen eden beri goriilmemi§ derecede o
lacag,m tahmin etmektedirler. 

Toplanhya davet 
Tilrk Mikrobiyolojl cemlyetlnden: 
25 mayJS 939 per~embe giinii saat 18,30 

da Et1bba. OdMl konferans salonunda a.y
lik top!antl vardJr. Bu top!ant1da T1b Fa
killtesl hlfZJSSihha Ord. profesoril Dr. J. 
Hirsch tara!mdan (bilyiik ~ehirlerde silt 
kontrolu) hakkmda lstifadeU blr konte -
raru verlleeektir. Meslekta~larm te§rltl ri
ca olunur. 

Uskudar Halkevinden: 
26/ 5/ 939 cuma giinu saat 21 de Evlmlz 

salonunda KonserYatuar miidlirU Yusu! 
Ziya tara!indan (Tlirk balk musiklsl tet -
kikl<rll mevzuu dahlllnde kon!erarus verl
lecektlr. 

Konferan.sl milteaklb Evlmlzln Ar kolu 
tarafmdan muhteli! kl...,ik par~alar ~11 -
nacaktir. 

Herkes gelebilir. Yeni kanuna uygun olarak yaz!lm,,hr. Halk i~in, pasif korunma ile 
i!gili sivil idareler ic;in faydah bir k1lavuzdur. Toptan Cumhuriyet 

matbaasmda bulunur. ( Nl~ANLANMA ) 

LALE'nin buyuk mujdesi 
Her biiyiik sinema yazhk programlarma. haz~rlamrken 

L A"' L E Salonlarlndaki so~uk bava tertibatmdan kuvvet 
alarak en biiyiik filmlerini giisterme~e karar 
verdi. GOriilen en z:engin filmlerin en emsalsizi 

Merhum Mimar Bay Kemaleddinin klz1 
Giizin ile istanbul Maliye Muhakemat 
Miidiir Muavini avukat Muzaffer Gi1ral, 
pazar giinii Bebekte samimi bir aile top
lulugunda ni~anlanml§lardlr. tki tarafa 
da saadetler dileriz. 

1939 Altm Arayan K1zlar KONYADA 
Kaptan Blud, Ke,if Alay1 gibi da.ima en biiyiik filmleri yapan Yeni Kiitiibhane sahibi M. Nacl 

MIHAIL KORTES'm goriilmemiJ yeni eseri Cumhurtyet Gazeteslnln ve biltl!n 

S 0 N D 0 Q U $ mekteb kitablan, lortasiye, gazete 

LA ••••IIi ve mecmualann tevzi yeridlr. L•••• Perfembe ak§amindao itibaren LE slnemasmda 1,__;,.:...;::;.:.:::.::::.:.:.:;;.;.:.:....:.:,;..::.;....;:..::.;;_ 

Gurultu koparan gizl 
Sinema aktor 

birlikte 
aktrisleri 

hay at 

san'at istidadlarile 
uluorta if~a 

lnzdilar 

ve 
hususi s1rlarmm 

kar~Ismda miithi~ edilmesi 

Gizli ankctte en zeki aktorler 
arasmda say1lan 
Basil Rathbone 

Holivud' dan yaztlryor: 
Biiyiik bir Amerikan mecmuasr muh

telif muharrirlerini seferber ederek altr 
ay zarfmda Holivud y1ldrzlan hakkmda 
yaptrrd1g1 gizli bir anketin neticesini bu 
hafta i~inde ne§retti. Anket getek mat • 
buat aleminde gerekse efkanumumiyede 
o kadar miithi§ bir giiriiltii kopardt ki 
miinaka~a yevmi gazete siitunlanna ka
dar intikal etti ve mesele biitiin mahfil
lerde en esash dedikodu mevzuunu te,kil 
etti. Mecmuanm anketine nazaran muh
telif balk tabakastnm fikirleri §U nokta -
larda birle§mi§tir. 

En muktedir sinema aktorleri: 
Paul Muni, Spencer Tracy, ]ames 

Cagney, Charles Boyer, Leslie Howard
d~r. 

En muktedir sinema aktrisleti: 
Bette Davis, Margaret Sullawan, 

Greta Garbo, irene Dunne, Claudette 
Colbert'tir. 

En ~ok cinsi cazibeli aktorler: 
Charles Boyer, Clark Gable, Robert 

Taylor, Ronald Colman, Errol Flyn'dir. 
En ~ok cinsi cazibeli aktrisler: 
Ann Sheridan, Steffi Duna, Hady 

Lamarr, Marlene Dietrich, Mae \Vest-
tir. 

En giizel aktorler: 
Gary Cooper, Robert Taylor, Tyrone 

Power, Clark Gable, Melvyn Douglas-
tiT. 

En giizel aktrisler: 
Hady Lamarr, Madeleine 

Joan Bennett, Virginia Bruce, 
Garbo'dur. 

En zeki aktorler: 

Carroll, 
Greta 

James Cagney, Paul Muni, Basil 
Rathbone, Leslie Howard, Herbet 
Marshall' dir. 

En zeki aktrisler: 
Bette Davis, Norma Shearer, Cons -

lance Bennette, Margaret Sullavan, 
Gale Sondergaad' drr. 

En iyi giyinen aktrisler: 
Carole Lombard, Norma Shearer, 

Joan Crawford, Claudette Colbert, Joan 
Bennett'tir. 

En fena giyinen aktrisler: 
Louise Reiner, Joan Blondell, Alice 

Faye, Bette Davis, Creta Garbo'dur. 
En tembel aktorler: 

• 

Gizli ankette en giizel aktrisler 
arastnda saydan 
Virginia Bruce 

Gary Cooper, Bing Crosby, Errol 
Flyn, Jack Oakie, S. W. C. Fields'tir. 

En tembel aktrisler: 
Alice Faye, Virginia Bruce, Myrna 

Loy, Miriam Hopkins, Paulette God -
dard'd,r. 

En miitenasib viicudlii aktrisler: 
Betty Grable, Ann Sheridan, Clau

dette Colbert, Joan Crawford, Joan 
Bennett'tir. 

Gazeteciler tarafmdan en ~ok sevilen 
aktorler: 

Clark Cable, Tyrone Power, Robert 
Taylor, Gary Cooper, James Cagney -
dir. 

Cazeteciler tarafmdan en az sevilen 
aktrisler: 

Joan Crawford, Katherine 
Constance Bennett, Miriam 
Jean Arthur' dur. 

Hepburn, 
Hopkins, 

J lEUr ikl satarle t 
* Vak1ile F ranstz arlistleri Nod -

N oel'le F ermandel'in Pariste viicude 
getirmii olduklan «TayYarecl!er» filmi
nin bir version'unun da Amerikada ya • 
p1lmasr kararlaitrnlmrjl!r. Bu kordelada 
ba,rolleri yeniden birle!rni! olan Stan 
Laurel ile Oliver Hardy temsil edece.k
lerdir. * Warren William ismindeki Ame
rikah artistin 1imdiye kadar filimlerde 
partonerlik ettigi kadm artistlerin saylSI 
krrkr ge~1tir. Bunlann arasmda bilhas
sa May Robson, Mae West, Jeanette 
Mac Donald, Joan Blondell, Claudette 
Colbert, Gladys Georg, Constance 
Cumming, Loretta Young, Kay Fran cis, 
Bette Davis, Barbara Stanvyck, Virgi
nia Bruce ba1ta gelmektedirler. * Berlinde viicude getirilmekte olan 
«Monika» filminin d11 sahneleri haliha
zrrda Karaorman daglarmda F riburg ve 
Brisgau civarmda ~evrilmektedir. Bu 
kordelanm ba§rollerini Hansi Knoteck, 
Waif Albach Retty, Elga Brink oyna
maktadular. Esasen Alman sahnelerinde 
uzun zaman temsil edilerek biiyiik mu -
vaffakiyetler kazand1ktan sonra filme ~e
kilmekte olan bu operetin musiki faali -
yetlerine operetin bestekan Nice Dostal 
nezaret etmektedir. 

Holivud'da yeni ~evrilmege ba~layan filmlerden sahneler 
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RAD.Y'o · 
( Bu ak~amki program) 

Tlirklye Radyodi!Uzyon Poste.lar1 
DALGA UZUNLUO:O 

1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 
T. A. Q, 19.74 m. 15195 Kcs. 20 KW· 
T. A. P 31.70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

12,30 Program. 12,35 Tiirk miizi~i (P .) 13 
Memleket saat Ayan, ajans ve meteoroJojl 
haberleri. 13,15 Muzik (Hafif mlizik - PU 
13,45-14 Kon~ma (Kadm saatl: Ev hayatl
na dalr). 18,30 Program. 18,35 MUzik (Koro 
eserleri - Pl.) 19,00 Konu~ma (Hamburg, 
balLkQ!lik serglsl hakkmda) 19,15 Tlirk mu
zlgJ. (Fasll heyetll. 20,00 Memleket saat, a
jans ve meteoroloii haberlerl. 20,15 Turk 
mUzl~i (Saz eserleri ve tak>imlerl, 20,35 
Tiirk mlizlli'l I - Bimen f>enln bestenlglir 
~ark!: {Her zaman serde haya!IJ 2 - SalA
haddin Pmarm Hlcaz ~arkJ: (A§kmla sU
riinsemJ 3 - Salahaddin Pmann Hlca• 
~ark1: (Seviyordum onu ruhumda), 4 -
Falz Kapancmm Hlca~ §l!rkl: (Buklilm bUk
lilm Sirma .. ) 5 - Sadeddin Kayna~m. tur
kii: (San kordela) 6 - Halk tlirktisli: (Ka
ranfil oylum aylumJ. 21,00 Konu~ma. 21,15 
Esham, tahv!l~t, kambiyo - nukud ve ziraat 
borsas1 mat). 21,25 Ne~'ell pl~klar - R. 21,30 
MUzik (Radyo orl<estras1 - e<Jf: Praetorlu.s) 
E-N. Von Reznicek: «Donna Diana,. opera .. 
smdan iivertilr. 22,30 Miizlk (Opera arya· 
Jan - Pl.) 23,00 Son ajans haberlerl ve ya
rmkl program. 23,15-24 MUzik (Cazband · 
Pl.l 
Operalar ve operetler 
21,05 Londra (R<!gionalJ: Troubadour. 
22,05 Milano: MusikU! blr temsu. 
22,50 DroltYlch: Troubadour (il~ilncil ve 

dordiincu perdelerl, 
Buyiik konserler 
16,05 Lonclra (Regional): Mozart, Handel 

vesalr be.stekll.rlann eserlerl. 
20,05 Stuttgart: Alman besteUrlamun e· 

serleri. 
21,05 Briiksel: Beethoven, Debussy ve 

Bu!!in'ln eserlerl. 
21,20 Doy~landzender: Yugoslav musiklsl. 
21,35 Hamburg: Beethoven'ln eserler!. 
22,05 Var~ova: Biiyiik konser. 
22,15 Prag: Dvorak.'m blr senfonlsl vesalre. 
22,35 Strassburg: Schubert ve Beethoven·tn 

eserlerl. 
23,20 Stokholm: Sen!onik konser (Slbei!U9 

ve Beethoven'in eserlerll. 
OJa musikileri 

18,20 Milano: Beethoven lle italyan beste-
Urlarmm eserlerl. 

18,25 Prag: Jolanck'm eserler!. 
19,35 Kolonya: Barock'un eserJerL 
23,05 Milano: italyan be.stekarlarmm e-

serlerl. 
23,30 Leipzig: Kuvartet konserl. 
23,35 Saarbriick.en: Schubert'ln eserlerl. 
Solistlerin konserleri 
19,45 

20,05 

Konigsberg: Piyano lie 
e.serleri. 
Lllle: Plyano lle Bach, 
L!.szt'ln eserleri. 

Schubert'ln 

§open ve 

22,45 Miinlh: Piyano kon.serl. 

C
.~;;::;.:_:_;;:_::.;;.:_;::;;:.::..:.:.....,--.,) 
_ EVLENME . 
Nai1a Vekii.leti Hukuk Mii~aviri Na

mik Cemal Nazlkioglunun k1z1 Giitin Na 
zikioglu ile gene hukukc;ularumzdan !s
lam Refioglunun :nikahlan ge<;en per
§embe giinii Ankara Belediyesinde Ju
yllm!~ ve ayni giin gene evliler Halke
vinde bir c;ay ziyafeti vermi§lerdir. Ni
kah merasiminde ve gayda Dahiliye, Ha
riciye, Naf1a, Maarif, Giimriik ve inhi
sarlar vekillerHe Cumhurreisligi Umumi 
Kati bi B. Kemal Gedele<;, bri<;ok meb
uslar, vekaletler erkam ve iki ailenin 
dostlan bul unmu§lardlr. Yeni evlllere 
saadetler dileriz. 

( OLOM ) ·----Sabl'k birinci dev.re Lazistan meb'u
su Dr. Abidin Yakova miiptela oldugu 
hastahktan kurtulam1yarak vefat etmi§
tir. Cenazesi bugiin saat 11 de Giilhane 
hastanesinden kaldirllacak ve Beyaztdda 
cenaze namaz1 kilindtktan sonra aile 
makberi alan Merkezefendiye defnedi
lecektir. Kendisini tamyan ve seven ar
kada§larmm te~rifleri rica olunur. 

*** istanbul Be§inci Noteri Bay Sami Te-
kin miiptela oldugu hastahktan kurtu
lamJyarak 22 may1s pazartesi gecesi ve
fat etmi§tir. Cenazesi bugiin saat 11 de 
merhumun Divanyolundaki 70 numara
h hanesinden kaldmlarak Beyaztd cami
ine getirilecek ve orada cenaze namaz1 
ktl!ndrktan sonra kendisini sevenlerin 
ve tamyanlarrn refakatinde olarak Top
kap! mezarhgma defnedilecektir. 

Ailesi 

( TE~EKKOR ) 
,_..;;;...._______ 

• Merhum babam1z Trabzon meb'usu 

O'Keefe ve Cecilia Parker •Hepsini oldiirdiik • kordeliismda 

•• 
BAYANLARA MUJDE 

Yanan YOn -lpek ma~azasmdan kurtar1lan mallar Istanbul R1zap~a 
yokU§U 25 No. da ($ark han alhnda) ehven fiatlarla sahlmaktad~r. 

fnsattan istifade ediniZ'. 

Siileyman S1rn Gedi~in cenaze mera
simine bizzat i§tirak etmek, mektub ve 
telgrafla taziyede bulunmak suretile bii
yiik acJmlzi tadil ve tahfife medar ola
cak tesellileri veren muhterem zevata 
ayn ayn te§ekkiire teessii.riimiiz mani 
oldugundan muteber gazeteniz vasJtasi
le le§ekkiirlerimizin iblagm1 rica ederiz. 

Ogullan Necati ve Fuad 

ERTUGRUL SAD! TEK 
;>ehzadeba§J TURAN 
tiyatrosunda bu gece 
Her yer 20, parad1 10, 

localar 100 
(Agustosbiicegi) bii

yiik vodvil. Okuyucc 
Aysel. Macar 

varyetesi 

lEGE TiYATROSU 
Nureddin Gencdw 

ve arkada~lar1 
Pek yakmda 

Yaz temsillerin£ 
ba§hyor. 

------------------------------------------------------



Bulgar Oniversitesinin 
SO nci yiii kutlulaniyor 

gelen ilim 

ihtifalde haz1r 
Muhtelif memleketlerden 
BuJgarJarm yapacag1 

adamlar1, 

bulumicak 

Sofyadaki Bulgar "Oniversitesi 

. Sofya (Hususi) - Sofya, .~iiyiik bir mamaktad1r. <;iinkii, sansiir bun a mani 
dim haftasl ya11yor. Bulgar Universite· oluyor. Bulgar • Rumen hududundan 
sinin 50 nci y1ldoniimii miinasebetile ya- gelen heyecanh haberlerle, lstanhul ga
Pilacak jiibilede bulunmak iizere biitiin zeteleri ve ecnehi matbuatmda goriilen 
dunya iiniversitelerini temsil eden yiizler- tafsilat, Bulgarian heyecana dii§iirmii§· 
ce maruf profesorden bir,ogu Sofyaya tiir. Halk, Biikre§ten Anadolu ajansile 
&elmi§ bulunuyor. Bu arada, lngiliz Bal- verilen haheri okuyarak hadisenin mahi
kan komitesi reisi Sir Eduard Boy! ile, yetini ogrenmeye ,ah§tl. ~ayialar muh· 
Ba!kanlarla yakmdan alahc!Ar olmu§ teliftir. Bu hadise dolayJsile Romanya· 
me§hur F ranS!z profesorlerinden Leon ya kar§I alan husumet artmi§tJT. iddia
Larnu1 da Sofyaya geldi. Eduard Boy!, ya gore, hadisenin mahiyeti Biikre§ten 
Bulgaristandaki dostlarile yakrndan te· verildigi gibi degildir. bldiiriilenler ko· 
mas edecegini ve bir hafta kadar kalaca· mitac1 olmayip, Dobrucanm Totrekan 
ii'n1 soyledi. Hindistanm Haydarabad kazasmm Belitsa koyiinden koyliilerdir. 
(Osmaniye) Oniversitesi iktJsadi ilimler Bu kanh hadiseden sonra baz1 Bulgaria· 
Profesorii Doktor Enver lkbal Kre§i de rm Romanyadan Bulgaristana iltica et
dahil oldugu halde §imdiye kadaT gelen tikleri de rivayet olunuyor. 
50 profesor arasmda, Birmingham, Bris· bgrenebildigime gore, illdiiriilen1er, 
to], Liverpol, Man,ester, Nii ·Kastel, yukanda da dedigim gibi, komitact de
Oksford Oniversitelerile Profesor Persi, gildir ve isimleri de §unlard1r: 
ile Londra namma Bernard Kin ve Pro- d p D b f G 

t Belitsa koyiin en eter o r~ , or· 
fesiir Con Ritson, Fransadan Paris ktJ• ,... k ~ T K 1 f 

gi Popof, Kristu .,.a iro1, odor iri o , 
sad enstitiisii reisi ve ilim §Ubesi direkto-
ru Profesor Andre Mazon ile, Paris 0- Kolu Sakof, Nedo Petrof. Yordan Ata· 

nosof, Ustuyan Ba,kof, Todor Y orda-
niversitesi ve Kolej R. Frans namma Pro- f y k y f T d B k f no , an o ane , o or arsa o , fesor Oziyer, Monpelye Tlo fakiiltesi de-
kam Leon Lamu§, ve meb'us Justen Go
dar Almanyadan Profesor Volfgang 
Os~old, Profesor Doktor Y dhan Rile, 
Profesor Miilens, Profesor Blaske, Vi
Yana Oniversitesinden Doktor Adamets, 
Viyana Yiikoek Baytar mektebi rektiirii 
Doktor Oto Zormar ve daha bir,ok Al
man profesorleri ve ltalya, Lehistandan 
bir~ok profesorler ve Yugoslavyadan 22 
Profesor hulunmaktadtr. 

lhtifaller dort gun devam edecektir. 
Sofya Oniversitesi ve llimler akademisi 
binaSl iizerinde muhtelif milletlerin bay· 
raklan sallanma:ktadu. 

Merasim ba,ladr 
Sofya 12 (a.a.) - Bulgar aianSl 

bildiriyor: 
Sofya Oniversitesinin ellinci yJ!donii • 

fnu ~nJikJerine dun ba§Janml§hr. 
Kral, Kra!i,e, hiikumet azaSl, kordip· 

lomatik, 60 kadar yabancJ iiniversiteyi 
temsil eden 50 miimessil, profesorler ve 
diger zevatm hazu hulundugu bir a_yin
den sonra merasim Kral tarafmdan Oni· 
Versite salonunda ~ok alk,,!anan bir nu· 
lukla a~Jlmi§ht. 

Kral nutkunda, Bulgar milletinin rna· 
arif ve ilim sahalannda gosterdigi faali
Yeti takdirle anlatbktan ve Oniversitenin 
ilk hadimlerini tazimle yadettikten sonra 
bugiinkii ~enliklerin ehemmiyetini ve par· 
lakhgm1 artuan ve memlekete ~ref ve • 
ren yabanc1 memleketlere te~ekkiir etmi§ 
Ve «milletlere ban§ i~inde hayu ve nur 
Yolunu giisteren hakikat ve terakki l!lgl· 
n1n hamilleri ilim hocalanm» selamlami§· 
hr. 

Kraldan sonra Maarif Nazm ve Oni
versite rektorii soz alarak Krahn Oniver· 
sitenin inki1ahna pek ziyade hadim olan 
ilme ve fenne kar11 muhabbet ve a1kmJ 
sena ile kay1d ve yahanc1 heyetlere te • 
!ekkur etmi1tir. 

Rektor Stani~ef, merasime miimessil 
gCinderemiyen yabanct iiniversitelerin tel
&raflanni okuduktan sonra, yahanct mii • 
messiller hirer hirer soz alarak iiniversi • 
telerinin temennilerini bildirmi§lerdir. . 

Kral, Krali~e ve yabanct heyetler 0-
niversitenin iiniinde biriken balk tarafm
dan hararetle a!kJ§lanmi~lardu. 

Rektoriin :r.iyaleti 
Sofya 22 (a.a.) - Sofya Oniversite· 

si ~enlikleri miinasebetile Rektor Stam • 
cef, diin bir ogle yemegi vermi§, yemekte 
¥.:rahn miimessillerile biitiin hiikilmet ve 
kordiplomatik azaSl, yahanct miimessil • 
ler, Bulgar profesorleri ve diger zevat ha· 
Z!f bulunmu1tur. 

Gece operada misafirler 1erefine bir 
temsil verilmi~tir. 

Dobrucada oldiiriilen Bulgarlar 
Bulgar gazeteleri Dobrucada oldiirii

len Bul~arlar hakkmda hi~ bir1ey yaz· 

Marin Lazof, Pen~o Marinof, arabac1 
lvan Noyef, Ru1i Kolef, Todor Balkan
ciyef, !stefan Yan~ef. Y ordan <;olakef. 
Petko 1stefanof, Peter Filipof, Niko!a 

Nedef, Peter Dakof, A•en lvanof. Bu 
oldi.iriilenler ara•mda aslen Rumen eski 
bir miilkiye memuru da vard1r ve bu Ru
men Belitsa kiiyiindeki Bulgarian hima
ye etmektedir. 

Belitsa ile Sili~tre arasindaki bir or· 
manda bir Rumen zabitle bir kiic;iik za· 
bit mevkuflan bir tarafta bnakarak bir 
ko§Oye c;ekilrni§lerdir. Bu esnda iki ha
fif mitralyoz i~lemeye ba,lamJ§, Bulgar· 

lar yere serildikten sonra arabact 1 van 
Noyef yaralt kalml§, fakat sonra o da 
oldiiriilmii§tiir. 

PazarcJk kasabasmda da 14 Bulgar 
genci tevkif edilmi1 ve dogiilmii§lerdir. 

Miithi, dolu yagdt 
227 koyiin mezruatm1 harab eden 

mii~hi1 bir dolu pek ~k zaran mucib ol· 
mu1tur. Zarar yiiz milyon levadan fazla 
tahmin olunuyor. Ziraat Nazm Bagri
yanef zarar goren koyleri dola1makta ve 
yeni tohumluk dagitmal<tadir. ~umnu, 
Omurtag, Preslav kazalannda en ,ok 
zarar vard1r. 

Cekirgeler bir treni durdurdu 
Filibe ve Asenovgerad civannda §im· 

diye kadar Bulgaristanda goriilmemi§ 
derecede c;ok ~ekirge belirmiftir. iki gar· 

nizonun askerleri c;ekirgelerle miicadele 
etmektedir. Halk ve mekteb talebeleri 
baytarlann nezareti albnda c;ekirgeleri 
imhaya c;alt§Jyorsa da ba§a <;Ikilama

maktadtr. Filibeye giden tren Asenovge· 
rad'dan gec;erken durmak mecburiyetin
de kalrnl!tlr. <;iinkii, demir hat!! iizerine 
y1g1lan c;ekirgeler ezildik~e biriken yag· 
lar lokomotif ve vagonlann tekerlekleri· 
ni kaydtrmaktadir. Bir devrilme hadise· 
sine meydan verilmemesi ic;in ~kirge o· 
Ian yerlerden trenler yava§ ge,iyor. 

lngiliz hiikiimdarlarmm 
ziyaretleri 

Kingston, 22 (a.a.) - Ingiliz hiiklim· 
darlan Kingston'u k1saca ziyaret etti!k· 
ten sonra saat 21,30 da • mahal!i saat · 
Cobourg'a hareket etmi§lerdir. Hilkiim
darlar, Kingston'da askeri koleji ve be
lediyeyi ziyaret etmi~Jerdir. Geceyi, Co· 
bourg'da g~irmi<lerdir. -··-Bir Amerikan tayyaresi 

parc;aland1 
San-Jose, 22 (a.a.) - Amerikan ordu

sunun sisten yolunu §a§lran bir tayya
resi Mont Hamilton tepesindeki Lick ra
sathanesinin ar§iv dairesine ~arpm1~, i
~indeki pil<>tla diger iki ki§i iilmil~tilr. 

Ar~iv dairesinin bir klsm1 harab olmu~
tur. 

CUMHURIYET 

ikttsadi hareketler 

Tiirkiyede petrol davas1 
Petrolun dlinya siyasetinde, beynel

milel ikhsadiyatta memleketlerin hal ve 
istikbalinde oynadigi rol gittik~e ehem
miyet ketbediyor. Bu k1ymetli maddenin 
kullamld!gl saha geni~lemektedir. Diin
ya petrol istihsalatmm yiizde 95 ini ve
ren Rusya ve Romanya, Polonya, iran 
ve Irak ortasmda bulunan ayn i striik· 
tOrlerin devammt ihtiva eden Tiirkiyede 
petrol bulunmadigt hi~bir zaman iddia 
olunamaz. Fakat bunu bulup ~1kartmak 
lilZlmd•r. Hiikfunetimiz, y1llardanberi 
buna !;8ll~aktad1r. 

Petrol miihendisi Cevad Eyiibiin 
raporu, bu sahada yeni i.imidler 
vermi§tir. Raporda §'mdiye kadar ara
malardan ahnan netice ile bundan son
ra yiiriinecek yo! kaydedilmi§tir. 

Rusya, Romanya, Polonya, Iran ve I
rakm striiktQ.rleri itibarile gene tersier 
iltiva sistemine dahil olrlugtmu, bunla
nn arz hareketlerinin Alpine devrinde 
Kretase teressiiblerinin terakiirnile ilti
valandiklanm zik.reden Cevad Eyiib, 
Tiirkiyede bu Peri - Alpine mmtakanm 
Irak . Zaho garb imtidadmm §imali gar
b! istikametinden ba§layarak Diyarba
kmn §ark - garb istikametinden Adana
ya ve Akdenize uzand1gtm haber ver
mektedir. 

Bundan evvel Mardin civarmda Her
mis kampmda a~1lan ilk kuyu, 1427 met
re derinlikte kuru olarak terkedilmi~tir. 
ikinci kuyu, 1940 metre derinlige indiri
lerek gaz po~Jarma, asf.alta ve ~gtr pet
role tesadiif edilmi~tir. I~letmey1 h!zlan
dmnak i,in bir sondaj makinesi daha 
getirilmi~tir. A~!lan ii~iincii kuyu ise 
§imdiye kadar yap1lan ara§tlrmalarm 
en iimidlisi olmu§ ve mebzul petrol e
marelerine tesadiif edilmi§tir. ::)imdi 
Kerbend striiktiirli civarmda bir diirdiin
cii kuyu a~Ilmaktadlf. 

F. G. 

Ege mintakasinda 
• • • ptyasa vaztyeb 

Durgunluk zail oldu, 
ah, veri' ba,IadJ 

izmir, (Hususi) - Piyasada muvak
katen hiikilm silren durgunluk zail ol
mu~ ve normal vaziyet teessiis etmi~tir. 
!ngiltere ticaret milesseselerinin 1stan
bulda ve diger mmtakalarda yapt!klan 
temaslar, Alman firmalanmn memleke
timizden miibayaalannt azaltmalan tak~ 
dirinde tevelltid edecek vaziyet" aid te
reddiidleri tamamile izale etmi~tir. is
tanbula gel en heyetin izmire de ug.rama
Sl muhtemeldir. Bu olmad1g1 takdirde, 
agustosta, ingiliz kooperatif ve miimes· 
sillerinden bi.iyiik bir grupun §ehrimize 
gelmesi, ya§, kuru mahsullerimizden 
miibayaatta bulunmas• muhakkak telak
ki edilmektedir. Esasen g~en seneden 
haz1<lanm1~ bi.r zemin de vard1r. Akte
dilecek ikllsadi bir anla§marun miiteka
bilen her iki memleketi geni§ §ekilde 
faydaland~racag1 ileri si.iriilmektedir. Bu 
giinkli mahsul stoku gayet azdlf. !ncir, 
tamamile sa\llm!§hr. Uzilm stoku, an
cak 500 ton kadard1r. Maamafih yeni ta· 
lebler vard1r. Bilhassa pamuk, zeytinya
gt, palamut, hatta tiitiin ilzerine alman 
sipari§ler, mevsim sonunun da normal 
olarak ve yerinde fiatlarla ge~ecegini 
giistermektedir. 

Hiirriyet tepesinde kadm 
kavgas1 

Evvelki giin saat 14 te Hiirriyet tepe
sinde gezmekte alan Giilizar isminde bir 
kadm, Mecidiyekoyiinde otu.ran Dudu 
adh diger bir kadmla kar~!l~ml§hr. Ev· 
velce aralan a~1k oldugundan derhal a· 
gtz kavgasma ba~Jayan kadmlardan Du· 
du, eline ge~irdigi bir ta§la Gillizar1 ba
~mdan yaralaml§, ka~m•§hr. Su~lu aran· 
maktad1r. 

Kocaeli Vilayetinde kurakhk 
tehlikesi zail oldu 

1zmit (Hususi) - Ziraat Vekaleti, 
Kocaeli kiiy!Uleri i~in all! tane tohum 
temizleme ve ila~lama makinesi gonder
mi§tir. Bu makineler, vilayetin muhte
lif mmtkalarma giinderilecektir. 

Kiiyliiler, hiikumetin bu alaka ve yar
dlmmdan fevkalade memnun olm~ • 
Jard1r. 

Kurakl!k tehlikesi zail olmu§, vila -
yetin ekseri mahallerine yagmur di.i~
mil§tiir. <;ift~i. bundan sevinc duyarak 
adeta bayram etmi~tir. -···-Bir oliim dolay1sile 

S1raS1Z ve sayg!Slz bir iiliim kocam 
Abdi.ilcebban topragm kanrmyan ve dol
mak bilmiyen u~urumuna gotiirdii. 0-
nun hastahk ve olilmiine candan alaka 
giisteren Bogazic;i liseleri, muhtelif okul 
idareleri, iigretmen arkada§lan ve tale· 
belerine ve cenazesine i§tirak eden dost
lanmlza, bizzat ve bilvas1ta bizi teselli
ye ko§an akraba ve arkada§lanm1za ayn 
ayn te~ekkiir borcumu ifaya duydugum 
ac1 ve dli§ti.igiim takatsizlik imkan b1rak 
mad1gmdan muhterem Cumhuriyet ga
zetesinin tavassut lutfuna miiracaat edi
yorum. 

Merhum AbdiUcelibaTin e~! Nevber 
ve oglu Rabin 

-~-

1 

$EHRiN iCiNDEN 
I 

<;ubukludaki tarihi H1div 
ko§kiiniin peri§an hali ! 
E~ine ancak 

muhte,em 

saraylarda rsslamlabilecek olan 

salonlar, 

Hidiv kii•kiini.in 

<;ubukludaki Hdiv ko§kiinii, vapurla 
oniinden her ge~ijimde, adeta, hayran• 
hkla seyrederdim. Sab1k Arnavud Krah 
Zogo'nun, Hdiv ko,kiine yerle§ccegi 
hakkmda, ortaya ~1kan bazt rivayetler 
• dogru veya yanh1 bilmem • cesaretimi 
artJrdJ.Bogazi~i denilen emsalsiz ytldiZl, 
butun kiVflmlarite te1his i~in. hundan ala 
rasadhaneyi, ba§ka yerde hulamazdm1. 
Nitekim, orada gordiiklerim - velev bir· 
ka~ dakika i~in • hana, her~yi unuttur· 
du. 

Biilbiillerin icindeydik. Her agac ko
vugunda, 1imdi bir kiirsii vardt ve bu kiir
siilerin iizerinde, goze goriininiyen mini
mini hatibler, hanc;erelerinin biitiin kuv
vetile, en tabii haklanm, miidafaa edi
yorlardJ. 

Her km1mmda bir ba1ka iklimi ayak
larimiz altma seren koru, son agacile 
ufukta silindigi zaman, Hdiv ki:i§ku, be
yaz siluetile, kar§Imizdaydt. 

Sab1k Hdivin arunasile siislenmi> ciim
le kap!Smdan i~eri girerek, somaki mer
merlerin elpen~e divan durur gibi etra • 
fmda beklejtikleri fiskiyeleri kurumuj 
olii havuza dogru yiiriidiik. 

Kimbilir, ne emeklerle ve ne masraf • 
!aria viicude gelen bu ziimriid yuvayt 
- bir rivayete gore kiremidleri bile Mar· 
silyadan ta§tnarak iki yiiz seksen bin Mt
str albnma mal olmu§ - §imdi, bu ac1kh 
vaziyetile, divanhanelerinde korkunc ha
yaletlerin dola§llgl, isk~yanm me1hur 
perili §atolanna benzetmekte hata yoktu. 

Gayet yava§ konu§tugumuz halde, 
uzun zaman kapalt kalan odalar, kendi 
sesimizi, boguk hirer <;lghk halinde, k1sa 
faSilalarla hize iade ediyorlard1. 

Rezeleri iistiinde gtctrdtyarak donen 
kapllar ve tozlara bulanmJ§ yald1zh pen
cereler oniinden, adeta korka korka ge<;i· 
yoruz. 

Bir arahk, bize rehherlik eden bek~i
ye; Belediye Reisi Lutfi Kudann emri· 
le, kii§kte taraf taraf yap1lan temizlii!in 
neye delalet ettigini sorduk. he biraz in· 
tikal eder gihi oldugumuzu anlalimak i<;in: 

- Yoksa, dedik, Arnavudluk Krah 
gelecek diye mi?.. 

Kat 'i bir cevab veremedi: 
- Belki de .. F akat, ~u dakikaya ka· 

dar, bir emir almadtk! 
Ko1kiin ko~e hucagmJ dola~Iyoruz. A1t 

kattaki salonlann e1ine ancak belliba~h 
saraylarda raslanabilir. Duvarlan masif 
cevizle kaplanmi§ yemek salonu, bu ~tp· 
lak dekor i<;inde dahi, gozleri ahyor. Ka
narya sans1 rengindeki kabul salonu, on· 

toz toprak i~inde ... 

Yazan: SALA.HADDIN GONGlJR 

hollerinden biri 

dan daha muhte§em ... Nereye bakacag1· 
miZI tayin edemiyerek, kah hir tavamn 
altm yald1zh naki§lan iizerinde kaklhp 
kahyor, kah i~ine girdigimiz banyo da
iresinin mozaiklarile oyalamyor, ve ara· 
da temiz hava almak ihtiyacm1 hissettik
~e halkonlara f1rhyarak, Bogazm ku~ba
kt§l seyrine dahyoruz. 

Rehperimiz, hayranl.k hislerimizi, gt· 
ciklamak arz1,1sile olacak: 

- Kuleye ~1kmak ister misiniz? diye 
sordu. 

ihtiyath davranarak merdivenin ka~ a· 
yak oldugunu ogrenmek istedim. 

Cok bir§ey degil: T opu t<>pu 152 a· 
yak merdiveni varmJ§ I 

Bir ara, akhma ge]di, bek~iye sordum: 
- Sab1k H1div, acaha kuleye s1k s1k 

~1kar m1yd1? .• 
Binayt ilk yapbrd1g1 zaman, bir kere 

~1kacak olmu§. Fa kat asansor, yan yolda 
bozulunca inmege mecbur kalmJ§ ... De
mek §U dakikada, sab1k Htdivin iki yiiz 
seksen bin M1s1r altmma fethedemedigi 
bir tepeye, biz on para sarfetmeden vaS~! 
olmu§ bulunuyorduk. 

Simdi, geni§ hir balkonday12. Bogaz, 
altuntzda ye§il ihri~imle i§lenmi§ nadide 
bir dantela. gibi km1m kmun yabyor. 

SagJmtzda ufuk, ta Kavaklara kadar, 
geni§ bir pencere kanad1 gibi ac;tk ... A· 
yasofyanm minarelerini secebilmek icin, 
ba§lffi!ZI biraz sola ~evitmek kilfi geliyor. 

A,ag1da hiisbiitiin ba,ka bir alem var: 
Dallannda hiilhiillerini otu§tiiren, ~imen· 
lerinde kelebeklerini yan§bran geni§ bir 
agaclar alerni ..• 

Htdiv ko,kiiniin kulesinden agtr agtr; 
ve adeta istemeye istemeye iniyoruz. 

Etraf1ma goz gezdiriyorum. S1valan 
dokiilmii§ duvarlarda, tiirlii bocekler kav· 
na§Iyor ve ac tahtakurulan bir damla 
kan yalamak ihtiyacile c;tlgm gibi ko1u· 
!Uyorlar. Bir zamanlar, icinde M!Sir ta· 
cmm bannd1g1 ko,kte bugiin tozlardan 
te,kil edilmi§ ehramlar varl 

Ne yaZ!k degil mi? 
fstanbul Belediyesinin ~ok ucuza ga· 

liba altmi! bin liraya • yalmz ormam yiiz 
bin lira edermi,! • satm ald1g1 bu zengin 
mimari k1ymeti, derhal tamir ettirmek ve 
turistik lstanbula yeniden kazandtrmak 
lazim ... 

lstanbulda bir gratsiel yoktur diyenler, 
H1div kulesinin irtifama ~1kmca bilmem 
bu iddialarmda hala !Srar edehilirler 
mi?.. .. 

Saliihaddin GONGlJR 

( ______ S_in_o_b __ v_ila_y_e_t_in_d_e_y_o_I_fa_a_I_iy_e_ti __ __, 

Sinob ( Hususi) - Vilayetimizde bir hazirandan itibaren yol faaliyetine 
ba§lanacakhr. Yeni y!l biit~esindeki yo! tahsisatma gore bu sene azami 
faaliyet Sinob _ Ayanc1k yolu iizerinde gosterilecektir. Uzunlugu 85 kilomet
ro alan bu yolun 30 kilometrosu henuz toprak tesviyesi halindedir. Ayanc1kta 
Zingal kereste fabrikasmm kurulu~undan GOk ehemmiyet kusbeden bu yolun 
biran evvel bitirilmesi iGin Sinob, Boyabat, ve Gerze kazalarmm bu yola 
civar kiiyleri miikellef amelesinin de Ayanclk amelesile birle~tirilerek Gah~
masma karar verilmi~tir. 

Giinderdigim resim Sinob - Ayanctk ~osesi iizerinde Karasu cay1 iistiinde 
y1p1lan betonarme kopriiyii gostermektedir. 

Kiipriiniin boyu 50 ve geni§ligi 6 metredir 

I 

"~i LiM KOSESi 
l);l!~;oplHTiRALAR KESiFLER 

Radiator mii ? 
Konvektor mii ? 

Birka~ giin evvel evlerin teshinine aid 
yaz1mda bu h~<Susta kullamlan vas1talar 
ve usullerde rol oymyan ii<; amilin binn• 
cisinden bahsetmi§tim. Simdi ikinci ve 
ii~iincii amilleri giizden ge<;irecegiz. Bu 
iki ami! beraher gider. liim dilile soyle
mek lazlilll gelirse bir ada iki usulle tstmr. 
(1) Radyosyon, (2) Konveksiyon. 

Radya~yon esir dalgalandtr, t1pkl zi· 
ya ve radyo dalgalan gihi. Aradaki fark 
dalga uzunlugu ziya dalgasma nazaran 

uzun, radyo dalgasma nazaran k1Sad1r. 
Radyasyon hir cisme geldigi zaman ha· 
raret tahavviil eder. Bo§lukta radyasyon 

gider, bir cisme raslarsa ana konar. Kuv· 
vetli radyasyon soguk havadan ge~er. Bir 
dagm karla ortiilii olan tepesinde giine§ 
radyasyonu hizi yakabilir. Konveksiyon 
usuliinde hararet cisim zerrelerile nakle -
dilir. Tencerede su inerken Slcak su yu· 
kan <;1kar, soguk su a§agt iner. Havada 
da boyle. Hararetin bu suretle nakline 
konveksiyon tarz1 deriz. Konveksiyonda 
hava temasta bulundugu Sicak horularla 
!Slmr. Isman hava cisimlere vannca on· 
lara hararetinin bir k1smm1 verir. fki usul 
arasmda miihim fark var. Bunlan muka-
yese i~in §U cetveli veriyoruz 1 

KonvekaJ• Radyaa 
yonla yonla 

25 75 
15 85 
15 85 

Teshin vuttas.• 
e<imine, manga! 
Gaz ocag1 
Elektrik radyatorii 
Kalor!ter: 

85 15 RadyatOrler 
60 40 Borular 

Su cetvelden ania§Ildigma gore kalori• 
fer radyatorlerine konvektor demek da
ha muvaf1k olacak. Fiziyolojistler rad -
yasyon usuliiniin daha sthhi oldugunu 
iddia ediyorlar. Bu halde Sihhat bak1mm· 
dan kalorifer usulii digerlerine nazaran 
en fena usuldiir. 

Prof. Salih MURAD 

lzmir Fuart 

Bir~ok devletler i'tirak 
i~in miiracaat ettiler 

lzrnir, (Hususi) - Polonya hiikfuneti· 
nin Tiirkiye t:caret ata§esi, §ehrimize 
gelmi§ ve fuar komitesi reisi Dr. Behc;et 
Uzu ziyaret ederek, kendi hilkfunetinin 
de iiniimiizdeki fuara resmen i§tirak et
mek istedigini bildirerek geni~~e bir saha 
istemi§tir. Bunun ilzerine Polonyaya da 
bi.r yer aynlrnl§tlr. Ata§e, Belediye Fen 
heyetile ·beraber bu sahayJ tetkik etmi~, 
bliyiik bir paviyon in~as1 ic;in ne yapmak 
lazrrn geldigi oetrafmda kon~mU§lllf. 

italy a Mil!i ikbsad N ezareti harici ti· 
caret enstitiisil sergiler miidi.irii Profe
sor Mimar Petroni de, bu sene, esasen 
mevcud olan Italyan paviyonunda yap!• 
lacak tadilab, ayni zamanda lzmir fua· 
rmm heyeti umumiyesini tetkik etmek 
iizere §ehrirnize gelmi§, Belediye reisile 
konu§mU§, fuar ve paviyonu giirmii§ti.ir. 
italyan profesiir, gerek fuarm, gerekse 
Kiilti.irparkm c;ok mi.ikemmel hirer eser 
olduklarm1, A vrupadaki emsallerinden 
bir~guna faik bulundukla.n.m, fuann bu 
giinkii vaziyetine nazaran ati ic;in c;ok 
bi.iyiik inki§af istidadl giisterdigini soy
Jemi§ti. Fransa hiikfuneti de fuara i§ti• 
rak etmek karanm vermi§ ve va!ti alan 
taleb iizerine Fransaya geni§ bi.r saba 
aynlml§l!r. ingiltere paviyonu da bu se
ne tadil edilecek ve geni§letilecektir. 
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Si:r. bu aatrrlarr okuyup bitir
digini:r. anda: 

Yeni kad edilen bir atom par. 
~alay1c1 aletin cereyam, altml$ 
milyon deflt istikamet degi~tir· 
~tir. 
Va~ington niifus dairesinin ye. 

ni dogumlan haber veren ~an1 
be$ defa ~almnw;hr. 

AmerikQda on diirt niisha incil 
sablmt~l!r. 

Diinyarun, ikinci derecede asid 
siilfiirik am.ili olan Japonya bu 
asidden be~ ton imal etmi~tir. 

Sahil ~ehirlerinin bazt noktala
nnda. yer, otuz lie; sarsmb kay • 
detmi•tir. 

Biitiin diinyada iki bin alb yiiz 
a!tm1~ frankhk elmas Glkarllmlshr. 

Cin, iki bin iki yiiz seksen 
frank\lk kiirk imal etmi$tir. 

Biitii.n diinya ~eker fabrikalart, 
otnz bir bin kilo $eker kanu~l 
imal et.mi~tir. 

Amerikahh:r, bizim param1zla, 
iki bin iki ''iiZ lirahk kozmatik 
sarfetmi~lerdir. 



G CUMHURIYET 23 1\fayis 1939 

ADLiYEDE VE ~lf(l1 ~~ ilf-~1 CAPAMARKA 
MAHKEMELERDE Istanbul atletizm bayram1 

Bir gangzn davasz 
HUBUBAT UNLARI 

Ermeni 
kocasma 

kadm1, evin tapusunu 
devretmedigine yamp 

vaktile 
duruyor 

Yangm davasmda suallerden biri §U: I 
- Evmizde elektrik var mt? 
Muhakeme edilen kadmtn buna verdigi 

-Mum? 
-Asia! 
- Kandil ?. Mesela htristiyanlar evle-

cevab da bu: 
- He, vardtr, ama mukaveleye bag

lamtjimdtr, bana yabanct degildir! 
- « Y abanct degil» de ne demek? 
- Laktrdmm dogrusudur! Vardtr, 

ama bana ktytlmJ§hr, nikahhd!!l 
- Ne cmkahii» SI? 
- Buyur? 
- Si1 ned en bahsediyorsunuz? Size 

nik.ihiJ, nikahstz so ran var m1? 
- Ka, kocah kallytrn! Onu agoauyo

rum! Sormu! degilsiniz? 
- Demin sorduk, siz de soylediniz, 

yazd1k. ~imdi ne diye tekrarhyorsunuz? 
- Ka siz tekrar sua! edincez, ben de 

tekrar cevab edeyim dedimse, yagnljhr? 
«Evinizde erkek vardtr?» diye sua! edin
cez, sualin cevabt bajka bi~;im olur?.. 
Agnam1yoruml 

Reis gUiiimsedi: 
- Ben size cevinizde elektrik var 

m1 ?» diye sormu~tum I 
- Buyur? 
Sua!, daha htzh tekrarlanarak izah e

dilince, kadm, elini agzma giitUrUp, ba!t
nt saga sola birka~ de fa harekete getirdi ve 
lcendi yan!J§ i1itmesine, kendi herkesten 
fazla giildU: 

- Ka ... ha vuuu! Siz elektrik demi!
siniz, ben erkek agnamJ§tm! Ben de di
yorum, ki kocam1 yabanct erkek sanmt§
lardJr da tekrar betekrar sorgu sua! edip 
duruyorlard!f! Ka, ha vuuu I 

Ve bu sefer de •alonda muhakeme 
dinliyenler, kadmdan ziyade giilmekten 
kend1lerini alamadtlar. Rei,in sesi akse
dince, tekrar siikiin ... Ve kadm, arttk 
dogru unu anladtgt ayni sua! karjJsmda, 
cevab verdi: 

- Elektrik olmaz olur hi~? Beyoglu
nun Ia burun dJbtnde oturuyoruz. Ev eski 
yap!, tahtadandlf, ama kocam sonradan 
tam!f yaplirml§, aparttman tertibine koy
durmu§tUr I Hi~ aparhman tertib olur da 
elektrik o1maz olur hi~? 

- Peki, peki; cevabt o kadar uzat -
may1mz. Ktsaca «var», ya da cyok» de
m~k yeter I 

- \' ardlf, hem de «entelasyon» u tek
rar betekrar .. 

- Kafi! Sonra ba1ka bir cihet, yan
gmm kontakt yapmaktan filan ~tkmadtgt
na gore ... 

Bu ara!Jk etrafma bakman kadm, dal
gmla ffillh ve birdenbire kulagmda yan
hj akis bJtakan bir kelimeden, suali mev
cud olm1yan bir cevab ~tkardt: 

- He, koydugumuz kiraCJ ile kun -
I rat yapmljlZdtr! Her danim de adeti -
miz, kiractyt kuntrata baglamaktl! I Y ok
sam i1 saglama baglanmt§ olur hi~? Usul, . . 
mzam ne 1se ..• 

- Soz siiylemekte acele etmeyiniz. 
Suale de iyi kulak veriniz. Bakm, gene 
yanh1 anladmtz, kontakh kuntrat yaptp 
~tkhmz i1in i~inden I 

- Ka, gene yagm1 agnamt§tmdtr? 

Ka. ha vuuu! 
Kemerlice burunlu, koraka,lt, karagoz

lu ve ortaya1h kadm, komik bir ton ve 
jestle boyle dedikten sonra, bu <efer dogru 
anladJil IU sua! kar,tsmda kaldt: 

- Evinizde elektrik tesisah bulun
makla beraber, ma11na gore gaz lambast 
fi!an p kmaz mtsmtz? 

- Katiyen! 

rinde Meryem Anaya kandil yakarlar; 
siz de boyle ... 

- Olamaz! (:iinkii, biz Ermeniyiz; 
Bizde, evlerde Meryem Anaya kandil 
adeti yoktur; o buyurdugunuz, Urum ev
lerindedir! 

- ~u hal de yangm neden ~tkh? Se
bebi nedir? 

T akohi; iki kolunu kanad gibi a~tt: 
- Asvas bilir! Ancalc o Tannya ma

lum! Sonradan «diplom enjeniyor me -
hendisler» gelmi,ler, harabenin alum iis
tiine getirmi1ler ise, bu okumu1 adamlar 
bile, agruyamamtjlardtr, ki yangm IUD

dan c;tkmtjttr I Ka hele biz nereden ne go
recegiz, ki geceyanstndan ~ok sonra ~tr
~tptldak yataktan sokaga ftrlamt§tzdtr, 
kall koca, yamyoruz, diye bangtr bangtr 
bagtrmt!tZdtr! 

- Pekala; hele bir jahidleri dinliye
lim del 

Asliye ceza mahkemesi salonunundan 
~tkan kadm, e1ikte miiba1ire muhakeme -
nin btrakrldtgt giinii, elinde ki.gtd kalem, 
soran esmer bir erkege derd yandt: 

- Karabet; nedir bu ba§tma gelen? 
Ka. ke~kem seni dinliyeydim de evi yan
gmdan once senin iistiine ytksayd1m, sen 
altmdan daha kolay kalkar idin, ka I Er
kekle kan kiSmiStnm hali bir olur hi~? 
Sankim iyi haltetmi§im de, tapusunu elim-
de garanli etmi•im! M. SELIM 

T evkif edildiler 
Edirnekaptda Caferi yaralamaktan 

maznun Gaffar. ikinci sorgu hB.kimli~in
ce, YUksekkaldmmda EvgeniyaYl yara
lamaktan maznun Angelos, diirdUncU 
sorgu hakimligince dun sorguya ~ekil
mi~Jer tevkif edilmijlerdir. 

Bir yaralama au~luau 
Kastm pa§ada karlSl Hayriyeye teca

viiz eden arkada~1 KaZiml kama ile agtr
ca yarahyan seyyar sa!tct Cevdet, dun 
MUd\leiumumilige geLrilm~. Sulta.nah
med Birinci Sulh Ceza Mahkemesine 
giinderilerek haknm Re§id Nomer tara
fmdan sorguya ~ekilmi~ ve hakkmda 
tevkif muzekkeresi kesilmi§!ir. 

Krz talebeler araarnda 
atletizm miiaabakalarl 

K1z talebeler arasmda mania ve ma
niastz atletizm miisabakalallmn finali 
c;arfamba gunii saat 16 da Seref stadtnda 
yantlacakttr. 

Ankara Galataaaray Spor 
kuliibii azasrna 

Evvelce ilan edildigi ve,hile 18 maY's 
1939 tarihinde toplanan fevkalade kon
grede ekseriyet hast! olmadtgmdan bu 
toplanlt 25 maYIS 1939 per~embe giinune 
tehir edilmi~ttr. 0 giin saat tam 18 de bii
tiin a.rkada~Jarm ku!Ub lokalinde haztr 
bulunmalan rica olunur. 

Ruzname: 
1 - !dare heyeti raporu 
2 - MUraktb intihab1 
3 - taare he~'etine yedPk az~ intihabt 

.5ild ma~rnrn finali 
istanbul ~ild lampiyonasmm Lnali bu 

gUn Kadtkoy stadmda Fenerbah,e ile 
Suleyr.taniye taktmlart arasmda yaptla
cakttr. Miisabakaya saat be~ bu,ukta 
ba~lanacaktir. Ma'' kazanan istanbul ~ild 
~ampiyonu olacak ve Halk Partisi tara
fmdan on sene i'in konmu~ olan §ildi a
lacakttr. Bu miisabaka on senelik ~ildm 
son ma<;tdrr. 

Hele zavalhlann camnt yakmaktan pek degilim. Gene diyeceksiniz ki: cNe ya
korkanm. lnsanm ayagma dolastr, son- ptyorsun ii:tleyse?.. Yuzde on kazanca 
ra ... Btr ~un olur aciSmt ~eker. Kuyum- bir bereket ~ekip oturan adamlar gibi al
cu Yervantm diikkanma yapttibmtz bas- mnm terile mi yajtyorsun?» Haytr, iiy
k1n, d1yecebiniz degil mt ? .. Bunun i~- lesi de degil. Yeryiiziinde artt.k pek sey
yiizunii ogrenseniz hem p;iilersiniz, hem rek gorUnen o kadar temiz insanlardan 
de jaJtrmaktan kendinizi alamazsmtz. da degilim. N e bileyim i1te, herkes gibi 
Bunlar oyle bayagt bir htrstzhk degil, ben de kendime gore bir ge~im tuttur
dimyanm bugiinkii gidi me gore. ba~ltba- muj gidiyorum 1 .. Ogiinmek gibi olma-
1ma birer i1tirl .. Oyle bajkalan gibi, tan- sm ama, yalln bana inamr da, beraber 
llnm gunii adam soymaya kalksaydtm, gelirseniz goreceksiniz ki gittigimiz yer

bugitn olmat>a yann, mutlaka ben de lerde biitiin o en tanmmtj, en giizde in
yakalantrdtm. Benimki iiyle degil, hie; sanlar gibi beni de sayanlar, aguhyanlar 
iiziilmeyiniz . .';iimdi kuyumcu Yeryent- pek c;oktur. lnsan degil miyiz, biiylesi 

!a, Muhtar Beyefendi, yanlarmda da po- ho1umuza gidiyor, bir tiirlii vaz g~emi
lislerle •u kaptdan ic;eri, girseler, inan ol- yoruz. Y oksa kaptda. bacada siiriinmek
sun, beni tammamtj gihi davrantrlar. Bir ten pek korkanm. Onun i~in de kitabda 
soran oha: «Hayu, hmtz bu degildi>> su~ diye gosterilen i;lerin hi~irini yap
derler. c;tkip giderler. Beni ele vermek mam. Demin siiyledim ya, Yervantm 
onlarm da i ine gelmez. eden?.. Bi' diikkamnc~ki ba<kma bakmaymtz. 0 
giin ma 1 gelir, onlan da uzun uzun an- oyle biisbiitun ba~ka bir i,ti. Hem benim 
latmm. o,yecegtm jU ki. ben hie; de ijim de degil... Ba,kalall benden yardJm 
oyle c;ahp c;•rpmakla ge~inen bir adam istediler, onun ic;in girdim. Sonra ... Ar-

Robert Kollej sahasmda Pazar giinu 
yap1lmak istenilen miisabakalar1 Fener· 

SIHHAT 
VE 

bah~e stadma nakletmek laZimd•r K UVV ET 
istanbul atletizm bayrammm onuncu I takunt Milano'da yaphih ma~ta 2 - 2 

ytldiiniimii pazar gUnii Robert Kolej sa- berabere kaldtktan sonra. Belgradda 2 - I 
hasmda yaptlacakhr. Soyle biiyle-, atle - Yugoslavlara mai(liib oldu. 

kaynagidir. 

tizm tarihimizde bir an' aneye sahib olan 
istanbul atletizm bayramt, vaktile Kolej 
bayramt namt altmda, birka~ mUte1ebbi
sin fikrile ortaya att!mtj bir harekettir. 
Her sene biraz daha alaka uyandtran 
miisabakalann zaruri masraflanmn ~o -
galmaSI iizerine yanda kalmak gibi bir 
tehlikeye dii1en bu miisabakalar, Atle • 
tizm Federasyonu tarafmdan masraflan 
Odenmek suretile kurtanlmtl ve o zaman
dan itibaren de «istanbul atletizm bay
ramt» ismini ahntlbr. 

!stanbul atletizm bayrammtn hertiir!U 
masraftm iizerine alan Atletizm F ede -
rasyonu, pek tabii olarak miisabakalarm 
tertib ve idaresini de iizerine alarak bu 
hareketi tamamile kendine mal etmil bu
lunmaktadtr. 

Kadtkoy ve T aksim sahalallnda mun
tazam bir pist bulunmamast, ve her tki 
stadda futbol lik ma~lanmn ayni tarihe 
tesadiif etmesi bu miisabakalarm Kolej 
sahasmda yaptlmasmt zaruri ktlmaktaydt. 
1935 te Altmct Balkan Oyunlan 1stan
bulda yaptldtit zaman, Kadtkiiy pish ni
zami bir l"lr.le sokuldu. 

AI u defa Yunanistanm tarihi mermer 
stadmda, gec;en sene de Belgrad kulii
biiniin sahasmda yaptlan Balkan atle -
tizm musabakalarmm yapt!dt(it sahalar • 
dan c;ok daha miikemmel olan Kad;kiiy 
pistinden istifade ederek 1stanbul atle -
tizm birinciliklerini Kadtkoyde yapbr -
maga te~<bbiis ettigimiz zaman, Robert 
Kolejin hususiyeti daima ileri siiriilmii§
tiir. 

Vaktile Onyon Kuliibde ke~i yolun
dan ibaret olan sahada elde ettigimiz de
receler kariiStnda, biiyle sahada, bu lr.a
dar derece elde edilir der, teselli bulur
duk. 

Bugiin herha.ngi beynehnilel bir atle
tiMI miisabakastna elveri1li olan Kadtkiiy 
pisti dururken, ~ok geri bir dU,Unce ile 
Robert Koleiin bir turu 266 metreden 
ibaret olan, bozuk ve baktmstz bir pisti 
iizerinde biitiin atletleri yanjttrmaga te
lebbiis etmek ve iistelik Koleiin hususi
yetinden bahisle bu fikirde ISrar etmekte
ki manaYI bir tiirlU anhyamtyoruz. 

BugUn elimizdeki olgunla1mt§ bir ta
kllll atletleri Koleiin hususiyeti var diye 
Kros Kountry yaptmr gibi nizamstz, dar 
ve amah bir sahada miisabakaya mec -
bur etmek, buna mukabil her baktmdan 
nizami ve giizel bir sahay1 ihmal etmck 
atletleri keyif i~in mii,kiilata maruz bt
rakmaktan ba,ka bir1ey dei(ildir. 

Diinyanm her yerinde sUr'at ko1ulan 
mastna giren 800 metreyi iic; turda, uzun 
siir'at sayt!an 1500 metreyi be§ bu~uk 
turda ko§turmak bu mesafeyi ba§armaga 
~ah,anlan eziyete sokmaktu. 

Eskiden dogru diiriist ko1acak pist, 
athyacak havuz yok diyor, feryad edi -
yorduk. bugiin kaptlanm bize a<;mtl olan 
gU} gibi sahanm, nizamSIZ bir sahaya fe
da edilmemesini, Atletizm F ederasyo -
nundan bu nizamstzhgm onlenmesini, at
letlerimizin sarfedecekleri efore hUrmet 
edilmesini istiyor ve bekliyoruz ... 

B. K. 
lngiltere - Yugo1lavya milli maf• 

nattl oldu? 
Lik ma~larmm sona ermesile 1talya -

Yugoslavya ve Romanyada iic; mac; yap
mak iizere seyahate c;tkan !ngiliz milli 

ttk neye sak!tyaytm, a~1ktan a~tga siiy
lemenin maSI da geldi. En ~ok sizin i~in 
yapttm. 

Benim ic;in mi?.. 

Sizin i9n ... 
Beni tammtyordunuz bile ... 

Bir efsane gibi agtzdan ag1za do
laton hikayelerinizi duyuyordum. Birkac; 
kere uzaktan uzaga da giirdiim. 

- Benim nemi duydunuz?.. Birka~ 
kere uzalr.tan uzaga gormekle boyle bir 
c;tlgtnltk yapthr mt?.. 

- Sizi herkesten c;ok ben tamyordum, 
diyebilirim. Nastl ya!tyorsunuz; en 1ik, 
en kibar insanlann arasmda naSI! bir ye
riniz var; nut! bir alemin mabudusunuz; 
herkes size nast! taptmyor, M uhtar Bey 
gtbi bir ytlant bile elinizin alttnda naSI! 
ktvrandmyorsunuz, onunla nast! oynuyor
sunuz, hepsini biliyordum. Ostelik giizel
diniz de... Bambatka bir giizellik. her
kesten iistiin bir ba~ka!tk ... Ancak hayal
lerde dogan, efsanelerde ya!tYan bir ka
dm ... Benim gibi yalmz macera i~in ya
ratt!mt§ bir adamm tapmacagt kadm ... 
Onu yakmdan da gormek istedim. Bir 
kere giirdiikten sonar da... Baglandtm• 
kaldtm, i1te ... 

Yugoslav F utbol F ederasyonunun yir
minci ytldiiniimU mUnasebetile yaptlan 
bu mac; Beogradski spor kuliibUnun saha
smda yapt!mt§hr. 

Mac;t takib eden me1hur lngiliz mu -
harriri oyunu §iiyle hulasa ediyor: 

«A vrupalt hakemlerin futbol kaidele
rine tamamile riayet etmediklerini lta! -
yada ve Yugoslavyada da gordiik. Bu 
vaziyette taktmm Romanyada da mag
lith olmaSI tabii olacaktu. Cunkii; Ro -
manyahlar iki hafta evvel Yugoslavian 
2 - I maglitb etmi1lerdir. 

Yugoslavlann ilk golii oyunun 16 net 
dakikasmda saga~1k tarafmdan yaptlmtj
ttr. Sagac;tk, topu siirerken merkez mu
hacim ofsayd vaziyetteydi. Hakemin o -
yuna miisaadesile biten bu hiicum golle 
neticelendi. T aktm kaptam Hapgood da 
o arada sakatlandt. 

lkinci devrenin dordiincii dakikasmda 
Aston Villah mejhur Broom kartiSma 
<;tkan iic; oyuncuyu atlatarak beraberlik 
SOYISIDI yaph, 

Mac;m on sekizinci dakikaSinda Yu -
goslavlann solac;tgt sag miidafi Mali at
lath ve kalecinin ktptrdamasma meydan 
vermeden ikinci golii yaptt. Sagac;tk 
Matthwse yaptlan sert bir harekete ha
kem penaln vermiyerek Yugoslavyayt 
kurtarmt! oldu. 

Bu sahada futbol oynamak giic;tii. 
Bazt defalar attlan avutlar ayni istika
mette geri geliyordu ki bu hal herhalde 
sahantn garabetinden ileri geliyordu. 

Yugoslav kalecisinin 1spanyaltlann 
methur kalecisi Zamora gibi tanst vardt. 
Muhacimlerin c;ektigi birc;ok kuvvetli !iit
ler hemen her defasmda bu lr.aleci tara
fmdan kurtanlmtjltr.» 

Mac;ta 35,000 ki1i bulunmut, ma~t 
F ranstz Capdeville idare etmi1tir. 

lngiltere milli talr.t.mt bu mac;ta ltal -
yanlara oynad1~1 talctmla <;tlcmtjllr. ln -
gilizler, <;ar amba giinii Biikrejle Ro -
manya milli tak1mile kar~tla~acaklardtr. 

Bu kadar yakmtmtza gelmi~ olan 1n -
giliz milli taktmmt memleketimize davet 
etmek i~in vaktile harekete g~ilmemi1 ol
maSI cidden miiteessir olunacak bir i1tir. 

Yugoslav takrmr bugiin ~i§Ii 
ile intikam ma~r yapryor 
Pazar giinii Si1li takJmtm 4 - I mag

lith eden Yugoslav takimt bugiin saat be1 
bu~ukta .Si1li ile bir revan1 ma~t yapa • 
cakttr. 

Cumartesi giinii ilk yapt~t mac;ta 
Beyogluspora 2 - 0 magliib olan Yugos
lav taktmtmn Si1liyi bUyiik bir sayt far-

Ta~rada Olanlara Biiyiik F1rsat 
Beklenilen <;ift zemberek R A D Y 0 F 0 N marka 
gramofonlar geldl. Bir kurmada ii<; sarlo calarlar, miis
tesna sesleri olan bu gramofonlarm fiatlari 35 liradtr. 

Plaklarm fiatlan ise 130 Iruru§tur. Posta paraSJ alm

rnadan odemeli l(onderilir. Siparislcrc be& lira kaparo 
ilivesi zica o1unur. 

NiH AD l$1K 
Sirkecl No. 37, P. K. 346 Istanbul 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rekto1·liigiinden : 
1 - Kurumumuz talebe ve miistahd.emininin 1 haziran 939 dan 31 

mayts 1940 tarihine kadar bir senelik ia~eleri a~ag1da gosterildigi uzere ve 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu0tur. 

2 - Azami aded GUn!Uk lase 
• 585 • tale be • 54 • kui'Ull 
c 10 ,. muid c 54,. » 

• 150 • mUstahdemin • 30 • • 

Muhammen bedelt 
105,329,70 

1,971,00 
16.425.00 

123.725 70 
bedel" ilzerinden beherinin J(iinliik ia~elerinin c 1 • haziran 1939 t~ihine 
musadif per~embe giinii saat • 11 • de Rekt5rliik binasmda miite~ekkil Ko
misyonda ihalesi vapilacaktt.r. 

3 - Muvakkat terninat • 7436.30 • liradrr. Teklif mektublan ihale sa. 
atinden bir saat evvel kabul edilir. 

4 - F~zla izahat ve parasiZ ~artname almak istiyenlerin Enstitii Daire 
MiidUr!Uj(iine miiracaatlerL • 1692 • ( 3173 • 

Bor 
1 - Belediyemiz ihtiyac1 i~in ahnacak bir aded arazozun ta0raden 

kile maglub ellnesi ikinci bir mac;a liizum temin edilebilecegine gore bir ay daha ihalenin uzablmas1 icab ettiginden 
gostenmi1tir. 20 haziran 939 sah giinii saat 14 te kapah zarf usuli!e almacakhr. 

Bugiinkii ma~m ayni heyecanla devam 2 - Arazozun muhammen bedeli be~ bin be~ yUz lira olup ilk pey 
edecegine hiG 1iiphe yoktur. Si~li takJmt, paras1 dart yiiz on iki lira el!i kurw;tur. 
bugiin daha kuvvetli bir kadro ile Yu • 3 - ~artnameyi gormek istiyenlcr hergUn A;nkara, istanbul, Mersin ve 

Bor Belediyelerinde gorebilirler. 
goslav taktmmm karjiSma c;tkacakur. 4 _ !stekliler kanunun ikinci ve U~UncU madC.elerindeki 

Romanya 4 • Letonya 0 birlikte belli gUn ve saattcn bir saat evvel teklif mektublanm 

t 
vermi0 bulunmalan . 

ngilizlerle yapacaklan milli mac;a ha- •Miiiiiiii.liiiiiiiiiiiiiiiiliiir•••••••••••••••••••••-
ZITianan Romanyaltlar, Biikre§te Leton
ya milli taktmile yapttklan ma~;t 4 - 0 ka
zanml'lardtr. 

Ewerton lavi~rede galib 
lngiltere lik 1ampiyonu Everton Zii

rih'te 1svi~re muhtelitile yaphil ma~ta 
ilk devre I - 1 berabere kalmt!, ikinci 
devrede ma~t 4 - 2 kazanmt!ttr. 

Belma, yanyanya baygmhk i~inde i
di; fa kat tatb bir baygmhk ... Gozleri sii
ziilmii§, oylece dinliyordu. Biraz durdu. 
Sonra uykudan uyamr gibi: 

- Beni buraya getirenlerin sahiden 
polis memurlall olmadtgtnt anlaymca pek 
sevindim ama 1imdi gene ne biiyiik bir 
iiziintU ic;indeyim bilmezsiniz. 

- Neden? .. 

- Demin yalcalanmadtk, o bir taka 
imi§, fakat nerede ise 1imdi gelirler, bizt 
burada bulurlar. 

- Kim gelecek, kim bulacak? 
- Biz c;tkhktan sonra evde kim bilir 

neler olmu§tur. Muhtar, elbet eve done
cek. Polislerin gelip beni giitiirdiiklerini 
duyacak. Aramaya kalkacak. Karakol
lara soracak. 0 zaman da. gelenlerin po
lis olmadt" anla!Jlacak, ba1ka tUrlii bir 
giiriiltii kopacak. lzimizi bulacaklar. Bu
raya gelecekler. Bu sefer sahiden yaka-. 
lanacagtz. Ben kurtulsam bile sizi tuta
caklar. GoziimUn oniine hep bunlar geli
yor. Deli olacagtm. Bu i1in i~inden naSI! 
stynlmz sonra?.. lyisj rni, buakmtz da 
ben gideyim. 

- Demin isterseniz gidebilirsiniz, de
dim ama 1imdi btrakmam arttk.., Ge-

Nezle - Ba~ - Di~ - Nevralji 
ve bUtUn afjr~lar~na kar'fi 

NEOI<ALMiNA 
~en her dakika beni size busbUtiin bag
ladt. Sesinizi duyup da size kul, kale ol
mtyacak kim var. acaba ? .. Hele gozle
riniz?.. Baktjlallmz, bizim gibi en katt 
yiirekli g~inen insanlarm hlSJmtm bile 
bozuyor. <;:arpmmaktan kan1an, dalga 
dalga u<;U§OD sa~lanmztn her ktvnmmda 
klZll alevler tutu§uyor. Hepsi bir araya 
geldi i1te, beni biiyiiledi. Ayaklanntztn 
altma serildigim giin, mabudunu diinya 
giizile gormii~ bir fani gibi hemen ora
ctkta soniip gitmezsem ne mutlu bana 1.. 
Anladtm ]ci, siz olmazsamz ya§tyamam 
ben arttk!.. Mademki i~ benim buak
man\a lkahyor, bir yere 'l!idemezsiniz, 
iiyleyse ... Hem bu kadar uziilecek ne 
var?.. Hepsinin bir kolayt bulunur. Muh
tar Bey nerede, biliyor musunuz? .. 

Kuliibde olacak, sanmm. 

Telefon numaraSJ ? .• 

Ne yapacakstntz?.. 

Goriirsiiniiz, 1imdi ... Siz soyleyi
mz, numaray1 ... 

Belma, kuliihiin telefon numarasmt 
soyledi. Haydar da aradt, buldu. Muhta
n c;aguttt: 

- Biraz sonra eve dondiigiiniiz za
man, Belma Hammt orada bulamtya-

cakstmz. Hizmet~iler: «1ki polis geldi. 
HuSIZI yakaladJlar. Hamm1 da beraber 
giitiirdiiler» diyecelr.. Ne olup ne bittigini 
yakmda iigrenirsiniz. Karakola gidip ha· 
ber vermek istemez. Bo1una giiriiltii ~~
karmt§ olursunuz. Hammefendi ic;in hi~;• 

bir korkunuz olmastn. Kendisini 1imdilik 
hi~ araytp sormaJlntz. Ben size giinii gii
nUne haber veri rim. Y apacaitmz ~. bi
zimle ugra~mamaknr. Hizmet~ilere de 
oyle siiylersiniz; seslerini ~tkarmastnlar. 

Belma da macerayt seven bir kadm
dJ. Bunlan dinlerken yiizii giildii. Polts
lerin eline du1miyecek olduktan sanra 

arttk korkacak ne vardt?.. ft. Muhtaria 
kendi arasmda kalacak olduktan sonra 
onu yola getirnnenin kolaymt biliyordu. 
Ostelik kocastna nispet 'Vermil olacak, 

onun yiiregini de oynatacakh. Hele Hay
donn gelip kendi•ini h~trmaSI, sonra 
onunla bir arada yatamak, gene kadm 
i~in ba,ltl>a~tna bir masal gibi goriiniiyor
du. 

Haydar telefonu kaparken: 

- Bu da oldu i1te, dedi. Arttk Muh
tar Beyden yana hi~ korkmaymtz. Gidip 
haber vermek onun i1ine de gelmez. 

,(.trta&l var), 
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un ec ts e mu 1m 
(Btl$tarat• 1 Inc! sah.!fede) 

me~ba, bulmaya da imkan vermektedir. 
. f <rek urnumi htz.metlerin selametlc 1 asmda. gerek hazine itibannm muhafa· 
z~ Ve takviyesinde muvaffakiyet temin 
e ~ bu Yolda devam etmi~ bulunuyoruz. 

1 
l'f e~en mali sene nihayetlerinde muh

~ 1 rnevzu ve matrahlarda ehemmiyetli 
nt sp~tte vergi tenzilab yaptld!K! ve hi~ 
~erg, thdas ve zammtoa gidilmedigi hal-
e 1938 mali senesinde tahakkuk eden 

ve Yeni biit~e tahminine esas alan raka
~m, cari sene biit~esine nazaran arzetti· 
Rim «II » mil yon lira derecesindeki yiik· 
~ekligi bir taraftan memleket ikttsadi 
d:',;Yatmda goriilen devamh inki1af1 ve 
dtger cihetten de mali mevzu ve esaslar· 
W t~kib edilen ts!ahatm tabii neticeleri 
~ _ugunu ve her iki amilin de dogrudan 
k ogruya biiyiik medisin a»dtgi isabetli 
a~arlann mahsulii bulundugunu tebariiz 

•~trnek benim i~in biiyiik bir vazifedir. 
erfeyden evvel milli miidalaa 

.. Biit~e projesinin ana hatlanm tahlile 
glrt§tneden evvel derhal arzedeyim ki, 
renj sene biitc;esinin en bariz vasfmt, mil
de tniid.a~~a hizmetlerinin azami derece· 
k· du§unulmii§ ve kar§tlanmi§ olmaSI te§· 

tl etrnektedir, Filhakika biit~enin umu-
rn• 
I 1 Yekununda ge~en seneye nazaran faz-
hahk «11» milyon liradan ibaret oldugu 
aide milli miidafaa grupuna hiikumet~e 

1•klif edilen zam 11,5 milyon liradu. Gi:i
;uliiy~r ki biit~e fazlast tamamen miida
aa htzmetl'Iine tah.is edildikten ba,ka 

tnuhtelif daire biit~elerinden yaptlan bazt 
tasarruflar da buna ilave edilmi1tir. (Bra
vo sesleri, alktjlar). 

. Biit~e layihasmm yiiksek Meclise tak
dtrninden sonra, yeni iki Vekalet te§kili 
~ibi bilahare ~tkan bir k!Stm ihtiyaclar 
1~in Biit~e enciimenindeki miizakere SI· 
rasmda hiikume~e teklif edilen ball ila
vder muhterem enciimenin aid!~ izahat 
ve yaphgi tetkikat neticesinde kabul edil
tnekle beraber milli miidafaa grupu biit· 
~elerine yap1ldtgm1 arzettigim 11.5 mil
Yon lirahk zammm bir kiSmmm gerek 
hizmetin mahiyeti, gerek biit~eye alan 
tesirinin muvai<kat bulunmast nazan dik
kate almarak bundan ii~ milyon lirasmm 
fevkalade tahsisatla kar§JlanmaSI daha 
uygun goriilmii1 ve bu suretle, biit~e pro
iesinde bilha~sa milll miidafaa grupuna 
)'api!an zam tekliflerinin esas ve mahiyeti 
de degi;tirilmeden yeni ihtiyaclann hu
kumetc;e hamlanan biit~e yek\tnu dahi
linde kar§tlanmast temin ol unmu§tur. 

Y eni ihtiyaclar 
Mevzuubahs yeni ihtiyaclar ic;in yapi

lan zamlann ba,hcalan §Unlardn: 

Aza adedinin artmaSI ve Meclis bina· 
S!nto in1aab dolay!Sile Biiyiik Millet Mec• 
lisi biit<;esioe 500 kiisur bin lira, yeni iki 
Vekaletin te~kili dola}'lsile bu Vekaletler 
biitc;elerine 900,000 lira, muhtelif miil
hak biitc;elere ve te§Ckkiillere yap1lacak 
Yardtmlarla devletin umumi baz1 ihtiyac· 
lan kar;tltgt olarak Maliye biit~esine 1 
lnilyon 300 kiisur bin lira. 

1938 mali y1lma nazaran oniimiizdeki 
sene biitc;esinde yap1lan diger degi;iklik
ler, bir kJStm biitc;elerde tasarruf edilen 
mebaligin dahili emniyet ve asayi§ ihti
Yaclanna ve maarif, s1hhat, ziraat, nafta 
hizrnetleri gibi miismir i1lere tevzi edil
rni! olmasmdan ibarettir. Arzettigirn ta· 
•arrufun bir kiSml ayni biit<;e ic;inde bir 
hizrnetten tenzil, di~er bir hizmete zam 
suretile icra edildigi cihetle zahiren go· 
riinrnemektedir. Bu suretle goriinen veya 
&otiinmiyen tasarruflann umumi yeku
nu 5 milyon liray1 miitecaviz olup bunun 
1,5 rnilyonu maarif, 600,000 lirasJ sth· 
h~t ve ic;timai muavenet, 600,000 liraSI 
Ztraat, 300,000 liraSI naf1a hizmetlerine, 
800,000 lirast emniyet ve jandarma biit· 
<;elerine aynlmt§, bakiyesi de bilhassa 
kabul buyurdugunuz baZI kanunlann ica· 
b, olarak muhtelif dairelerin zaruri ihti
Yaclanna kar§lhk tutulmu§tur. 

F evkalade tahaiaat 

rek fevkalade varidat membalarumzm a
zami miisaadesini istimal etmi;tir. F evka
lade tahsisahn 17 milyon 321 bin liras1 
demiryollan in;aahna tefrik edilmi;tir. 
bunun haricinde S1vas - Erzurum istikra
zile aynca temin edilecek alan 4,5 milyon 
lira da buna tahsis edilecektir. 

Ticaret, ziraat, sanayi, maadin i1leri • 
mizin ve ic;timai hayattmtzm inkijalmda 
oldugu kadar memleket miidafaaSI imkan· 
lannm tezyid ve takviyesine de birinci 
derecede ami! alan demiryollar in;aati, 
muhtelif kanunlarla kabul guyurdugunuz 
taahhiid salahiyetlerine miisteniden dizil
mi! alan program dahilinde devam et • 
mektedir. Halen iizerinde ~ah;tlmakta o
lan hatlar, biri Stvas • Erzurum hattt, 
digeri Diyarbakudan ba,hyarak Irak ve 
!ran hududlanna dogru giden hattn. 51-
vas • Erzurum hattmm Erzincana kadar 
alan kiSmi gec;en sene ijletmege ac;t!mt§hr. 
Erzincanla Erzurum arasmdaki 213 kilo
metrelik son kiSmm da in;aah oniimiizdeki 
sene bitecek ve Cumhuriyetin 16 net ytl
doniimiinden evvel i§lemege ac;tlmt§ ala· 
cakhr. 

Fevkalade tahsisatm «2,500,()()())> lira
" Maden T etkik ve Arama Enstitiisii ile 
elektrik ijleri etiid idaresi ihtiyaclarma, 
1.5 milyon liraSJ muhacir iskan masrafla
nna, 1 mil yon liras1 da Ankara T tb fa
kiiltesi in1aat ve tahsisatma, « 1.300,000» 
liraSI ge~en sene verilen bir milyon liraya 
iliveten Liileburgaz - Edirne asfalt yolu
na, ii~ yiiz bin lirast Ankara genclik parkt 
in§aatma, yedi yiiz bin liraSI ya§ ve kuru 
meyvalann 1slahma, 387,000 lirast maa
rif in1aabna, 1 milyon liraSI ayn bir ka • 
nunla vermi1 oldugumuz taahhiid salahi
yetine miisteniden, §arktan ba§lamak iize
re ihtiyaca gore yaptmlmakta alan hiiku
met konaklarma, 2 mil yon lira" T unceli 
mmtakaSinda tatbik edilmekte alan JS!ahat 
program1 icab1 olarak yaptlan bilhassa yo! 
ve koprii gibi miihim nafta hizmetlerine, 
500,000 liraSI da hava yollan devlet i!
letme idaresine tahsis edilmi1tir. 

Adi biit~eden de aynca 450,000 lira 
yardtm gormekte olan bu hava yollan ida
resinio dort y1lhk bir programa ba;lami§ 
olan muntazam mesaisi sayesinde elyevm 
seyrii sefere a~tlml§ bulunan Ankara • 1z. 
mir ve Ankara • Adana hatlarma ilave
ten Ankara • Samsun ve Ankara • Erzin
can hatlanmn da oniimiizdeki sene i<;in
de a~1lmasJ mukarrerdir. 

M=lelcetimizin esas anahatlan tesis ve 
vasttalanmtz program dairesinde ikmal 
edildikc;e mukavele ile miitekabilen bagh 
bulundugumuz Avrupa hava yollanm 
1arka ve cenuba ve buralardan ~tkacak 
yolculan Avrupaya kendi vaSitalarumzla 
nakletmek ve bu suretle gerek memleke
timizin gerek §ark ve cenub memleketle· 
rinin Avrupa hatlarile irtibahni temin et
mek imkanlan elde edilecektir. 

Varidat biit~esine aid maruzahma ge~
meden evvel, adi biit<;ede ve fevkalade 
tahsisat projesinde yer alm1yan sanayi, 
maadin, deniz ticareti ve su i§lerimize da
ir de biraz maruzatta bulunacagun: 

Bu i1\erin sarfmt istilzam ettigi meba
lig, kiSmen muhtelif kanunlarda mevcud 
salahiyet ve mezuniyetlerin verdigi im • 
kanlardan istifade suretile kiSmen de ln
giliz ve Alman malzeme kredilerinden 
kar§tlanacakhr. 

Sanayi ifleri 
T ahakkuk ettirilmesi Siimer Banka 

mevdu alan sanayi tesisah yiiksek mecli
sin direktiflerine gore hiikilmetin tanzim 
elmi§ oldugu program dairesinde munta -
zaman ilerlemektedir. Bu program meya· 
nmdan bilhassa memleketi smai ve iktJsadi 
hayatmda biiyiik bir rol alacak olan tesis 
ve i§lebne sermayesi 45 milyon lirahk bir 
masran istilzam eden Karabiik demir ve 
~·lilt fabrikasmm oniimiizdeki agustos. a
ytnda i,Ietmeye a~,!acagmt ve Turk In
giliz i1birliginin bu biiyiik eserinin ba§anl
mq bulundugunu kaytd ve i1aret etmek is
t~rim. 

Yaptlan hesablara gore ilk be§ senelik 
sanayi programmda dahil tesisahn tamam
lanma51 takriben 117 milyon liraya mal o
lacagi anla§Ilmaktadtr. Bu tesisat i~in sar· 
1i muhtelif kanunlarla mezuniyet verilen 
57 milyon lira kanunlannda yazth mena· 
biden hazinece tamamile temin edilmi§tir. 
Oniimiizdeki seneden itibaren programm 
tamamlanmasma muktazi sarfiyat i~in ye
niden salahiyet almmasma liizum goriil • 
mii1 ve buna aid kanun layihaSI yiiksek 
Meclis'l_ takdi., edilmi;tir. 

Biit~e proiesinin masraf ktsmma aid 
ll1aruzattm1 bitirmeden miisaadenizle, ii~ 
senedenberi fevkalade tahsisatla idare 
edilmekte olan ve ba~ta Milli Miidalaa 
olmak iizere Nafta, Ziraat, lkrnad, 5th
hat ve ktimai Muavenet Vekaletlerinin 
fevkalade mahiyeti haiz bulunan muay
Yen hizmetlerinin oniimiizdeki senede 
aynj suretle fevkalade menabiden elde 
•dilecek kar;1hklarla temini i~in aynca 
biiyiik meclise takdim ehni; olduiiumuz 
kanun layihasmm umumi hatlan hakkm
da kiSaca maruzatta bulunaca~Im. 
.• llmumi yekunu 58 milyon liraya ba

hg olan fevkalade tahsisatm en miihim 
kism1 Milli Miidafaaya aiddir. Filhaki
ka demin arzettigim vec;hile, adi biit~ede 
Yaptlan miihim zamdan Milli Miidafaa 
hi?metlerine fevkalade tahsisattan aynlan 
'?iktar 26 mil yon 31 0 bin liradan ibaret
ttr. hiikumet, yiiksek direktiflerinize leba
an, sulh ve emniyet gayelerimizin vaSJta 
ve mesnedini te;kil eden milli miidafaa ' . 

Maden ifleri 
Etibank tarafmdan idare edilmekte o· 

Ian maden i§letme idarelerimizde de ted
,;ci terakki ve inki§Oflar goriilmektedir. 
lktJSadi hayattmtzda oldu~u kadar doviz 
ihtiyaclanmizm tatmini baktmmdan da 
mali vaziyetimizle ~ok SikJ alakaSI bulu-
nan maden i§letmelerimiz arasmda onii • 
mii7deki sene i~inde Ergani baktr made -
ninde bekledigimiz istih>al miktanm elde 

H~metlerinin takviyesi ic;in gerek adi ge- edecegimizi ve bunun doviz ceohemizde 

salah yardtmt olacagmt iimid etmekte • 
YIZ . 

Deniz ticaret 'i,leri 
Almanyaya sipari1 edilmii alan muhte· 

!if tipte ceman 29,500 tonluk 12 gemiden 
altm memleketimize gelmi1 ve seferlere 
bajlam!§IIr. Diger alhSI oniimiizdeki sene 
ic;inde gelecektir. Aynca yeniden bazt 
gemilerin daha lngiltere tezgahlarma si -
pari; edilmesi mukarrerdir. Bu suretle si
par~ edilmi§ ve edilecek gemilerin mec
muu tonait mevcud pasta vapurlarumzm 
tonaj yekununun yiizde 80 nine tekabiil 
etmektedir. 

Biitiin yeni vapurlann ticaret filomuza 
iltihakile kabotaj hizmetimizin acil ihtiya
CI tatmin edilmi§ olacag1 gibi deniz ticare· 
timizin miihim surette inki§aft ve maHan -
miZm ihraci i~in ihtiyar edilmekte olan do· 
viz sarfiyatmda bir tasarruf da temin e
decektir. 

Su i,leri 
1936 mali y1h sonlannda kabul buyur· 

dugunuz 31 milyon liraltk bir kanuna 
miisteniden sulama, kurutma ve ISiah ga
yelerile memleketimizin hemen her tara • 
fma §"mil olarak ba,lami§ alan be§ ytlhk 
biiyiik su i;leri programmm tatbik, faali
yetle devam etmektedir. 

Biitiin havzalarda yaptlacak su i§lerine 
aid etiidlerin miihim bir ktsmJ tamamlan
mi§ ve in1aata ge<;ilmistir. Bu suretle iki 
yt! icinde in1aatma g~ilmi§ olanlann tu
tan 18 milyon lira kadardtr. Projeler ha
mlanarak ihale edilmi§ veya edilmek ii
zere bulunanlar da 6,5 milyon liraya ba
lig olmaktadtr. Boylece be§ y1lhk prog -
rama dahil i~lerin be§te dordii iki sene 
ici~ r'• faaliyet sahasma intikal etmi§ ola
cai ·L·r. 

Umumi hesablar araatnda bir 
mukayese 

Biit<;enin masraf kiSmma ve bununla a· 
lakadar muhtelif i1lere aid maruzahma 
nihayet verirken biiyiik Meclise takdim e
dilmi§ alan 193 7 mali yth hazine hesabt 
umumisile bir evvelki sene hesabt umumi
si arasmda bir mukayese yapmay1 da 
faydah bulmaktaytm. 

1936 senesinde biit~eden ve fevkalade 
membalardan 271 milyon lira tahsil ve 
240 milyon lira tediye edilmi§tir, ki ara· 
daki fark 31 milyon liradan ibarettir. 
Bur.dan sene sonunda biit~e emanetine 
almmak suretile ertesi seneye bore olarak 
devredilen 20,2 milyon lira indirilir
se hesab devresi 10,8 milyon lirahk bir 
fazla ile kapanmi§ demektir. 

193 7 senesinde gene biit<;eden ve fev
kalade membalardan 314.1 milyon lira 
tahsil ve 287.4 mil yon lira tediye edilmi1· 
tir. Aradaki fark 26.7 milyon lira dan i
baret alup bundan sene sonunda biit~e 
emanetine almmi§ olan 16 milyon lira 
tenzil edilirse hesab devresi I 0.8 mil yon 
lirahk bir fazla ile kapanmt§ht demek 
oluyor ki 1937 tahsilah bir evvelki sene· 
den 43.1 milyon lira ziyade, tediyah da 
43.4 milyon lira fazladu ve hesab devresi 
her ikisinde 10.8 milyon lira bir fazla ile 
kapanmt§hr. 

Nakid vaziyetimiz 
Vezne ve banka mevcudlarile yoldaki 

paralardan miirekkeb olarak 1936 sene
sinden I haziran 1937 tarihine devrolu
nan miktar 46.6 milyon lira idi. Sene ni· 
hayetinde biit~e emanetine almmt§ oldu • 
gunu arzettigim 20,2 milyon lira ile fev· 
kalade tahsisat karjthklarmdan ertesi se
neye devredilen 13.1 milyon lira bundan 
Ienzi! edilirse 193 7 senesine devredilen 
kabili istimal nakid mevcudu 8,3 milyon 
liradan ibaret kahr. 193 7 mali Yl· 
lmdan 938 haziraruna devredilen vez
ne ve banka mebcudlarile yoldaki pa· 
ralar ise 48.3 milyon liradtr. Bundan biit· 
c;e emanetine almmi§ alan 16 milyon ve 
fevkalade tahsisat kar§thklanndan ertesi 
seneye devredilen 16.1 milyon lira Ienzi! 
edilirse 1938 mali ytlmdan miidevver ka
bili istimal nakid mevcudunun bir evvelki 
senenin 8.3 milyonuna kar~I hemen bir 
misli fazlasile 16.2 milyon liraya ~tkllgt 
goriiliir. Birka~ senedenberi hesab dev • 
relerinin daima miihim fazlalarla kapan • 
makta olmaSJ ve nakid vaziyetimizin bir 
evvelki seneye nazaran bOyle iki misline 
yakm bir fazla gostermesi rniinhaman 
yiiksek Meclisin biit~e muvazenesine ver
di!l:i ehemmiyetin ve biit.;e rakamlannm 
tahmin ve tesbitinde gosterdigi isabetin 
tabii bir neticesidir. Devlet maliyesinin 
saglamhi.\Im ve bu sayede umumi hizmet
lerin siir'at ve emniyetle ifasmt teminde bu 
halin ne derecede miiessir oldugunu Jza
ha liizum Piirmiiyorum. 

Vartdat biitcesi-
1939 mali yth biit<;emizin varidat kls

mmt 261 milyon lira olarak tahmin etmi1 
bulunmaktaytz. 1938 ythntn 10 ayhk 
tahsilat rakamlarma istinaden yapml§ ol
dugumuz bu tahminin 1938 yth varidat 
biitc;esine nazaran 10.951.000 lira bir 
fazlahk gostermektedir. Bu fazlahgm 
miihim bir ktsmi kazanc vergisile hizmet 

erbabmdan ahnan diger vergilerden ve 
giimriik vergilerile inhisarlar haSJlatmdan 
ileri gelmektedir. Elimizde bulunan 11 
yt!hk tahsilat rakamlan bu tahminlerimi
zin tahalr.kukunu iimid elmege miisaid bu
lunmaktadir. Ger~i son zamanda beynel
milel siyasi vaziyetin tevlid ettigi tered
diid ve endijeler 10 uncu ve 11 inci ayla
nn giimriik varidah iizerine mahsus bir 
tesir icra etmekten bali k.almamij ise de 
mayiS ay1 tahsilahmn 15 11iin i~inde ge
<;en seneye nazaran ii~ yiiz bin liraya ya
lr.m bir fazlahk kaydetmi1 olmaSJ, bu te· 
sirin muvakkat ve ge~ici oldugunu ve bu 
vaziyet dolayJsile tahminlerimiz iizerinde 
herhangi bir tadil icrasma liizum bulun • 
madtgmt gostermijlir. 

V ergid e prenaipimiz 
Vergi hususundaki prensipimiz, vergi -

lerimizi istihsali tazyik ve istihlaki tahdid 
etmiyecek nispette bulundurmakur. Bu 
hususa azami itina etmekteyiz. T ahakkuk 
ve tahsil 1eklillerinde daima miikelleller 
i~in kolayltk temin edecek usulleri ara1 • 
tumak, ve bu gayeyi istihsal edecek su -
relte 1slah ve tensik tedbirlerini almak 
ba1hca iizerinde durdugumuz ehemmiyet
li mevzulardan birini te1kil ehnektedir. 
Hedefimiz, devlet varidabm yeni vergi • 
!erie degil, mevcud vergilerin IS!ah ve te
kemmiil ettirilmesi, miikelleflere kolayhk 
ve sadelik temini suretile artlrmakhr. 
Vergi nisbctlerinin biit~e imkanlarile te· 
!if edilmek suretile indirilmesi hususunda
ki mesaimize devam olunacakttr. Bu sene 
yiiksek heyetinizin de malumu bulunan 
ahval ve jerait dolaytsile birka~ seneden
beri devamh olarak iizerinde yiiriidiigii
miiz bu yolda yeniden herhangi bir tahfif 
yapmak imkiinm1 elde edememi1 olmakla 
beraber oniimiizdelci senelerde bu mesai
mizin daha miisaid neticeler verecegine 
§iiphe ehniyorum. Muhtelif vergilerden 
yapm11 oldugumuz tahfiflerin memnuni -
yete §Oyan neticelerini bu miinasebetle 
arzetmek isterim: 

Hcayvanlar vergiai 
Hayvanlar vergisi, bu seneni nelimizde 

bulunan kaytd neticelerine gore, vergiye 
tabi hayvan miktarlarmm g~en seneye 
nazaran 1.565.670 aded arlmi! oldugu 
anla!llmt§l!r. Ge~en sene bu vergi iizerin· 
den yap1lmt; alan tahfiften miitevellid 
lakriben 2,600,000 liray1 miitecaviz. vari· 
dat noksamnm yiizde 56 sJ bu suretle iki 
sene i~inde telafi edilmi!tir. Bilhassa bu 
varidat noksanhgmdan bir ktsmmm at, 
ejek, kahrlann vergiden tamamen istisna 
edilmesinden miitevellid bulundugunu ve 
bu noksanhgm dahi, diger hayvanlann 
gosterdigi arll;la telafi edilmekte oldugu 
dii,iiniiliirse, bu vaziyetin bir kat daha 
memnuniyeti mucib oldugu kolayhkla an· 
la§tliT. 

Hayvanlar vergisi iizerinde devamh 
1ekilde yapJlmt! olan tahfifler, memleketi
mizin miihim bir serve! memba1 alan hay • 
vancthgm inki;afm1 temine ~ok yardtm 
etmi~tir. 

Kazanc vergiai ve digerleri 
Hayvan vergiSinden sonra miihim 

bir vatanda§ kiitlesini alakadar e
den kazanc vergilerimizde de devam
], bir arh1 mii§ahede edilmektedir. Y ani 
kazan verg!SI kanununun tatbilr.mdan
beri ge~en be§ senelik devre i<;inde bu 
vergi haSJ!atJmn dort milyon liradan faz· 
Ia arlmi& olmasmda i1 hacminde goriilen 
geni§lemenin tesiri bulunmakla beraber 
verginin dayandtgi esaslarm memleketin 
ikhsadi biinyesile iyi bir iekilde imtizaG 
etmi; olmasmm ve muhtelif tarihlerde bu 
vergi iizerinde yaptlan tahfiflerin de bii
yiik bir hissesi bulundugu muhakkakttr. 
Ayni tezayiid hizmet erbabmdan aim • 
makta alan vergilerde de daha bariz bir 
§ekilde goriilmektedir. Bu itibarla bu 
neticenin de kayda deger §ayam memnu· 
niyet bir hadise oldugunu arzetmek isle
run. 

VaSitah vergilerimize ge]ince, bu ver
gilerimiz de ayni artma seyrini takib et
mektedir. Evvelki sene petrol ve benzin 
iizerinde yaptlan yiizde 50 derecesmde
ki tahfiften sonra bu vergi haSI!atmda 
goriilen arti& devamh surette yiikselmek
te oldugu gibi muamele vergisi de halkm 
i&tira ve istihlak kabihyetinin tezayiidii 
nispetinde artmaktadir. 

Seker istihlak vergisinde yap1lan ten· 
zilatm netioeleri yiiksek heyetinizce de 
malumdur. Dart sene evvel memlekeh • 
miz en az 1eker istihlak eden memleket • 
ler arasmda bulunmakta iken bugiin ol
dukGa miihim bir istihlak kabiliyeti ikti
sab etmi1tir. Dort sene gibi ktsa bir za
manda 1eker istih!.ikimiz 55 bin tondan 
110 bin tona kadar yi.ikselmi1, yani tstih
lak yiizde yiiz nispetinde artmi!tn. Dam· 
ga remtinde geGen sene yapllgirniZ ehem· 
miyetli tahfife ragmen bu resim haSJ!a -
tmda tahfifle miitenasib bir noksanhkla 
kar§tla§tlmarnlihr. Oniimiizdeki senelerde 
bu noksanhlbn tamamen telafisinden ba$· 
ka resim haSI!atmm tezayiidiinii kuvvetle 
iimid etmekteyiz. lnhisarlar has1lab da 

eyanat a 
seneden seneye artmaktad!r. M=leket 
mahsulatmm biiyiik bir ktsmmi ktymet -
lendireo ve miistahsile ehemrniyetli yar
d,mlar temin eden lnhisarlanmtzda de • 
vamh bir inki1af mii1ahede edilmesi 
memnuniyete &ayan bir neticedir. 

Vasrtalr vergiler 
Mtmleket sanayiini yakmdan alaka 

dar eden vaSJtah vergiler iizerindeki dtk
katimiz, smai hayatm bu yiizden agiT bn 
tazyika maruz kalmamasmi temine ma
tuf bulunmaktadu. Memleket sanayiimn 
muhtac oldugu ve haricden ithale mecbur 
bulundugu ham ve yarunamul maddeler 
iizerindeki giimriik resimleri asgari had
de indirilmi§ oldugu gibi yalmz te1viki sa
nayi kanunundan istifade eden miiessese
lere vermekle alan makine, alat ve ede
vat giimriik muafiyeti, biitiin smai te§eD· 
biisler erbabmtn ve bilhassa kii~iik san'at 
ve hirfet sahiblerimn de istifadesini te
min edecek yeni bir mleme baglanmt§br. 
Bunlar ciiz'i bir miktarda giimriik resmi
ne tabi tutularak buna mukabil ithaiat 
muamele vergisinden tamamen 1stisna 
edilmi&tir. Bu sistem dahilinde memleke
tin biitiin sanayi erbabt muhtac olduklan 
makine alat ve edevat1 ucuz bir surette 
tedarik edecek vaziyete getirilmi§tir. 
V elhaSII vaSitaSIZ vergilerimizde de hem 
miikelleflere kolayhk gostennek, hem de 
devlet varidattm art1rmak gayelerinin ta
hakkuku i~in miimkiin olan hertiirlii ted
birleri almaktan farig olmamaktaytz. 

Koyliiden tayyare 
ianesi ahnm1yacak 

Varidat hakkmdaki maruzabma 
nihayet verirken ,u hadiseyi de hu
zurunuzda arzetrneyi faydah gor· 
mekteyim: 

Hiikiimet, biitce imkanlar1 dere
cesinde vatanda•lar iizerindeki ver
gi yiiklerinin t"hfifini diitiindii~ii 
strada halkm Tayyare Cemiyetine 
mahsulatJ arziyeden muayyen bir 
nispette vermekte oldugu ianelerin 
de miistahsil olan koyliimiiziin ge
lirine miieasir olmakta bulundugu· 
nu gormiif ve bunun koyliimiiziin 
kalkmmaSI yolundaki mesai ve aa· 
yelerimize uygun bulunmtyarak ya· 
ni mali sene iptidasmdan itibaren 
bu ianenin tamamen bertaraf edil
mesi'te kro.rar vermi,tir. 

A-razi tahrir neticeleri 
1937 yth sonunda bitirmi1 oldu~umuz 

arazi tahrir neticelerinin oniimii?deki se
ne tatbik mevkiine konulmaSI ic;in laz1m 
gelen tedbirlerin ah~masmt ehemmivetle 
takib ettik. Vilayetlerimizin biiviik bir 
kiSmmda itiraz tetkikleri bitirilmi1 ve 
tahrir neticeleri kat'ile•tirilmi;tir. 

Yeni mali ytlbasmdan itibaren vergisi 
bu tahrir neticelerine gore tahakkuk etti
rilrniyecek hnlaTln •dedi nek azdJT. 

Bu vesile ile 1935 mali YJh nihaye
tine kadar alan arazi ve1"1lisi bakaya<nmn 
terkini suretile yaptlan tasfiyenin vaziveti 
1Slah ba lummdan ehemmivetini bir hre 
daha tebariiz ettirmeyi yerinde bulurum. 

H a:zine vaziyeti 
Hazine vaziyetimiz biit~elerimizin, in

kitafile ahenktar alan saglamhgmt mu
hafaza etmektedir. Hakiki ve samimi 
manasmda denk biit~enin tabii bir neti
cesi olarak diizgiin odeme prensipine bii
yiik bir taassubla bagh kalmakta devam 
ediyoruz. 

T aahhiidlere sadakatin, tediyelerde in
tizamm devlet maliyesinin itibanm kuvvet
lendirmek ve bu sayede umumi hizmet
leri en miisaid jerait alttnda ifaya imkan 
veren ragbet ve rekabet temin etmek hu-
susundaki ehemmiyetini hi~bir zaman 

gozoniinden ka<;trmamaktaytz. Devlet 
tahvillerine ve bazine bonolanna gosteri
len itimad gittik~e artmaktadtr. 

Muhtelif kanunlarla vermi§ oldugu
muz miiteaddid senelere §ami! taahhiid 
salahiyetlerine miisteniden gerek memle
ket miidafaa ve vesaitinin takviyesi, ge· 
rek nana, sanayi. maadin ve deniz tica
reti i1lerimize miiteallik tesisatm tamam
lanmast i~in tespit edilmit clan program· 
lar en miisaid §erait altmda memlek.t 
dahil ve haricinden gelen geni; kredi tek
lifleri muvacehesinde biiviik bir kolayhk
la tatbik edilebilem•ktedir. 

16 milyonluk lngiliz kredisi 
Ge~en seneki maruzahm arasmda te 

rna> etmi1 oldul!um 16 milvon sterlin
lik 1n~iliz kredisi Biiyiik Meclis~e tas
dik edilmi1 ve tatbikatma ge~ilmi§ bulun
maktad!l. 

Bunu takiben Almanlann teklif etmil 
oldugu yiiz elli milyon markhk krediy• 
aid miizakereler de seri bir anla~ma ile 
neticelenmi1 ve bu husustaki kanun layi
hasJ da ahiren vi.ik<ek tawihinize iktiran 
etmistir. Bilvesile !U ciheti de arzedevim 
ki, bu kredi anla§ma1anm eski telakki ve 
tatbik tarzma gore bir istikra. mahiyetin
de gormemek la7tm gelir. BUJtlar mal
zeme kredisidir. Biraz evvel i§aret etti-

' 

u un u 
gtm gibi bunlarm miihim bir kJSmt esa
sen muhtelif kanunlarla verilmi; taahhiid 
salahiyetlerine miistenid programlann 
tatbikma tahsis edilmektedir. 

Programlarm kartthklan ise daha ev· 
velden ve bahusus kanunlannda gosteril
mi§ veya hiikumet~e takarriir ettirilmi;tir. 
Binaenaleyh bu kredilerden biiyiik bir kts· 
MIDI oniimiizdeki senelerin biitc;eJerine a• 
girltk verecek yeni bir yiik addehnek i
Lin hic;bir sebeb yoktur. T aksit bedelleri
nin ihracat mallarun!Zla odenmesi esas ol
dugu da nazan dikkate ahnmca bu kre· 
dilerin memleketi muhtelif sahalarda bir 
an evvel t~hiz etmek gibi ~ok biiyiik fay
dalan oldugu noktasmda tevakkufa mahal 
kalmaz. 

Doviz vaziyetimiz 
1936 senesindenberi tatbik etmekte ol

dugumuz doviz biitc;esi usulile, senelik va· 
rid at ve sarliyatt gelir membalanna ve hiz· 
met nevilerine gore icra vekilleri heyetin
ce ~er~evelenmekte alan doviz vaziyetimiz 
bu ~erc;eve dahilinde tanztm ve idare 
edilmektedir. Bu sayede dovizle yapda
cak sarfiyaltn gelir miktanm gec;memesine 
azami derecede itina ediyoruz. Ancak ge· 
~en seneki maruzatunda da itaret eltigim 
gibi, diinya silahlanma yan§I i~inde mem· 
leketimizin miidafaa vesaitini azami nis
bet ve siir' atle takviye ve ikmal i~in yap1· 
lacak doviz sarfiyatmda hi~ bir suretle 
ka~mtlmamasJ liizumunu hadisahn gun 
g~tik~e daha ~ok kuvvetle teyid ettigini 
kat'i bir zaxuret olarak kaydedecegim. 
Bu zaruret haricinde doviz sarfiyattmtzm 
ancak pek ciddi ve ka~tm!mJyacak ihti • 
yaclara hasredilmi1 olmasma ragmen do· 
>iz vaziyetimizde ferahhk bulundugunu 
maalesef arzedecegim. Bununla beraber 
bir taraftan sanayi programlarmm tatbi • 
kinden bekledigimiz miisbet neticelerin 
tedricen elde edtlmesi, diger taraftan 
madenlerimizin ve bilha.sa i;letme tecrii • 
beleri yaptlmt§ alan Ergani baktr made
nini oniimiizdeki ytldan itibaren faaliyete 
ge~mesi darhgt giin ge~tik~e tadil ve tah
fif etmekte ~ok miiessir olacagml soyliye • 
bilirim. 

Doviz vaziyetimizin icabt olarak impa· 
n\orluk borclanm yiizde yiiz mal ile o • 
denmesi esast iizerinde yaptlmakta oldu
gunu ge~en sene arzetmi1 oldugum mii • 
zakereler neticelenmi; ve bu borclann 
tamammm mal ihraci suretile odenmesine 
ba:l•ndmt§ltr. Harici borclanmtz ~in u· 
mumi bir esas olarak kabul ettigimiz bu 
odeme taw, ahiren Anadolu demiryolu 
ve Haydarpasa ;irketlerinin haricdeki ak
siyon ve obligasyonu hamillerine te§mil 
edilmi1tir. 

Harici ticarelimiz 
Ge~en seneye kadar aktif vaziyette 

bulunan harici ticaretimiz 1938 ytlmda 
ufak bir farkla pasif vaziyete ge~mit bu
lunmaktadir. Filhakika ticaret muvazene• 
miz 1936 da 25.200,000 kiisur lira, 
1937 de 23,600,000 kiisur lira ihracat 
fazlasile kaoanmt; iken 1938 ytlmda bu 
muvazene 4.890,000 lirahk bir ithalat 
fazlasile kapanmt§hr. Ancak ge~en sene· 
!ere nazaran fazla ithal olunan ewa, rna· 
kine. ziraat alah ve edevatt, kara ve deniz 
nakil vaSitalan demir ve ~elik ve mamul • 
leri gibi memleketin muhtelif sahalarda 
te~hizine miiteallik maddelerden ibaret 
oldugu ve istihlak ejyasmda fazlahk bu
madtgi cihetle bu vaziyet memleket ikttsa· 
diyah i~in endije edilecek mabiyette de
gildir. 

Maamafih harici ticaretimizin seyri e
hemmiyetle takib edilmekte ve bilha<Sa 
doviz sahasmdaki menfi tesirleri miitalea 
edilerek icab eden tedbirler almmaktadu. 

Mill; para 
Milli paramtzm, senelerdenberi muha

faza olunan fiJi ishkran devam etmekte
dir. 

Gec;en seneki maruzahmda borsa ha
rici almtp sablan Tiirk alttmm yersiz ola
rak tedrici bir tereffiie meyletmesinin tev• 
lid ettigi zararlara i;aret ederek bu husus· 
ta bazt tedbirler almdJgtm ve bu sayede 
altm ahm sallmmtn diinya fiatlarma na • 
zaran normal hadler iizerinde tesbit edil
mi~ oldugunu soylemi&tim. Cok ha .. as O· 

lan bu mevzu muhtelif sebebler ve bilhas· 
sa siyasi havalarin tesirleri altmda gene 
gayritabii muvazenesizlige dogru gitmek· 
te oldugunu mii§ahedemizle anlami§ bu
lunuyoruz. Bunun i<;in zamanm ilcaatma 
daha uygun yeni tedbir ve kararlann aim
malt iizere bulundugunu arzederim. 

Giimii, ve nikel para 
Muhtelif kanunlarla tedaviile ~tkarii • 

masma mezuniyet verdiginiz, giimii1 pa • 
radan 21 milyonu baSI!arak tedaviile c;t· 
kanlmJ§IIr. Azami haddi alan 25 milyon 
lira, oniimiizdeki sene ikmal olunacakllr. 

E•ki nikel ve bron"l! paralann tedaviil
den kaldmlacak yerlerine yenilerinin <;I· 
).. 'm.-ma bu ytl da devam edilmi~ ve 
25, 15, 5, 2.5 ve 1 kuru~luklar tama· 
men yenilerile degi§tirilmi~tir. Halen pi
yasada kalmt; olan 20, 10 parahklann 

( Devam~ 9 uncu sahifede ), 
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Bir vazifeyi suiistimal 

Belediyenin eski Makine 
miidiiriiniin muhakemesi 
Diinkii duru~mada Muhiddin Ostiindagla itfaiye 

miidiirii ~hid olarak dinlenildi, mahkeme heyeti 

tahkikatm geni~letilmesine karar verdi 

Istanbul asliye birinci ceza mahkeme
si, dUn Belediyede vaki bir vazifeyi sui
istimal i1inin muhakemesile me§gul oldu. 
Bu davada, sab1k Belediye Makine ve 
Sanayi §Ubesi miidiirii ve sab1k T emizlik 
hleri mUdiir vek.ili Nusret Kolin su~lu 
yerindedir. lsmarlanan s:op kamyonlanm 
miiteahhid mukavelede yaz1h miiddette 
getirmedigi halde teslim ald1gi ve saire 
yolunda baz1 cihetlerden zan ve muha
keme altmdadu. On dort bu~;ukta ba&h· 
yarak dort saat siiren diinkii celsede, ilk 
olarak sab1k Belediye Reisi ve Vali Mu
hiddin Ostiindag, §ahid yerinde dinlenil
di. 

Muhiddin OstUndag, sus:lunun vazi -
feyi suiistimal ettigini bilmedigi §eklinde 
cevab verince, mahkemede Miiddeiumu· 
miligi temsil eden lhsan Y arsuvat, ken • 
disinden bu cihetin sorulmas1m istedi: 

- Miifetti§lik tahkikat fezlekesine 
gore, ~;op kamyonlan ahnnu§. Miiteahhid 
bunlan kanuni miiddeti zarhnda getir -
medigi halde teslim almas1, su~lunun va· 
zifeyi suiistimal hususlanndan biridir. 
Buna kar§l sus:lu, mahkemede «Ben, tes
lim ahnmaSl hususunda Muhiddin Ostiin· 
dagdan §ifahi emir ald1m da bu muame· 
leyi yaptun.» demi~ti. Bu cihet sorulsun! 

Muhiddin OstUndag, §oyle cevab ver· 
di: 

- Hahrlam1yorum. Bununla bera • 
ber, kanun, biitiin mubayaat ve teferru -
atmm hallini Daimi Enciimene b1rakm1§· 
t1r. lnceden inceye bilmiyorum ama, bu 
i~in de dosyada muameleli evrak1 bulun· 
sa gerektir. Ceza ahnmas1, muhtelif sa· 
nayi i§leri, biitiin bunlar ancak Daimi 
Enciirnen kararile vaki olabilir; Daimi 
Enciimen karar vermedik~e. hi~bir me • 
mur ve levazun idaresi, teslim ve tesel
liim muamelesi yapamaz. Bununla bera· 
ber, tekrar ediyorum, bu muameleye aid 
ttf•rruat mes:huliimdiirl 

Daha baz1 istizahlarda bulunulduktan 
sonra, sus:lunun avukah Sadi R1za Dag, 
hir suale cevab istiyerek, §iiy]e dedi: 

- Miiekkilimin bir otomobili vard1r. 
Bunun benzin iicretini, guya miiekkilim 
hakikate muhalif beyanname ile Beledi
ye veznesinden s:ekmi~. lk.i ayn dairede 
fazla me&gu]iyeti hasebile, hu otomobili 
her iki i~ de zarnanmda yeli§ebilmek 
iizere kendi nefsinden satm almJ§I:!r. Bu
na aid benzinin de Belediyeden itas1 Ia· 
karriir etmi§tir. Sahid, bu muarnele hak
lunda ten vir ederler mi ~ 

Bu suale kar§l Muhiddin Ostiindagm 
cevab1 da §U ~kildedir: 

- Nusret Kolin, Belediye Makine 
ve Sanayi §Ubesi miidiirii idi. Bir ara!.k 
Temizlik hleri miidiirliigii inhilal etti. 
Kendisi birka~ ay kadar bu i§e vekalet 
ettigi s1rada, gerek esas, gerek munzarn 
vazifesi, nakil vaSltasma ihtiyac messet· 
tiriyordu. Bu gibi vaziyetlerde zaruri 
masraflar tahsisal! bulunduguna gore, 
nakil vasJtaSlm tercihte kendisini serbest 
b1rakarak, bizim vazifeden dolayt yapi
Ian masrafa tekabiil eden tahsisah vere
cegimizi vadettik. Bu hususta bildigim 
de bundan ibarettir. 

ltlaiye miidiiriiniin sozleri 
Ba§ka bir§ey sorulmadJ, Muhiddin 

Ostiindag ~ekildi ve !tfaiye Miidiirli lh· 
san Deker, ~ahid yerine ~agmldl. Bu §a· 
hid, «•us:lu ile aram!Zda husumet ve da
va mevcuddur>> dedi. Bu nokta zapta 

ges:irtildikten sonra, kendisinin yemin et
tirilerek dinlenilmesinde mahzur gorUI
medi. Miiddeiumumi muavini ihsan 
Y arsuvat, ihsan Dekerle Nusret Kolin 
arasmda ges:en ve igbirarla biten baz1 
mlinaka§alarm mahiyetini ara§t1rd1. ~a
hid «aram1zda, itfaiye motorlerini tamir 
edelim mi, etmiyelim mi gibi miinaka
§alar ges:ti» dedi. 

- !tfaiyeye aid otuz kadar evrak 
muamelesiz kalml§ ~ 

- Tahkikah miifettijler yaphlar. 
Vaziyet nas1Isa, fezlekelerinde yaz1h ol
mak laz1mdu. 

- Sudu, Benz araziizleri yedek par
s:a E» dosyasmm s:ahnd}gmi, enciimene 
gittigini iddia ediyor. Bu meseleye dair 
bir§ey biliyor musunuz? 

- c;ahnd1gm1 bana soyliyen kendisi
dir. Ondan i§ittim! 

Bu arahk, Belediye avukab Rami Ba
laramn mahkemeye verdigi bir istida o
kundu. Sus:tan zarar goren taraf Bele
diye olmasma gore, miidahil Slfatile da
vaya kabul edilmesi istegi, diger tarafm 
bir itirazile kar§lla§h. Diger taraf, miida
hale ile beraber zarar miktannm tespiti 
!ihumunu kaydederek, «istidada rakam 
yoktur. Bu istidanm reddi laz1m gelir» 
diyordu. Avukat Rami Ba,aran, fezle
kede zarar miktan yaz1h oldugunu soy
liyerek «bu itiraz yerinde degildir» de
di. Reis Cemil, aza Miinib ve Ahf, Bc
lediye vekilinin muhakemede bulunabi
lecegini kararla§tlrd,lar. 

Sonra miifetti~ KaZlm ve Kamil, 1a· 
hid yerinde muhtelif suallere cevablar ve
rerek, Belediye i§lerindeki bu vazifeyi 
suiistimal sus:unun nelere istinadla tespit 
edildigini, fezlekenin hengi siibut delil· 
lerine dayand1gm1 uzun uzad1ya anlath
lar. 

Muddeiumumilik~e bir~ok noktadan 
tahkikatm genilletilmesi istenildi. Saat 
on sekiz bus:uktu. Listedeki ba§ka dava· 
lar ma bekliyordu. Mahkeme heyeti, 
tahkikahn geni,letilmesini, miizakere e
derek karar vermeyi, may1sm yirll)i do
kuzuncu giinii saat on dorde bnakt1gm1 
bildirdi. 

,__ ____ _ 
Y eni ispanya el~isi diin 

~ehrimize geldi 
<B~tarat• 1 Inc! sahlfede) 

d1r. lki rnemleket arasmdaki tarihi miina
sebatm daha fazla inki,aft is:in varkuvve
timle mesai sarfedecegim. Bu sahada ilk 
i1 olarak bir ticaret muahedesi akdi i~in 
derhal alakadar makamlarla temasta bu
lunacaglm. Tiirkiye ile ticaret rniinaseba
lunlZin inki1afma biiyiik ehemmiyet ver • 
mekteyiz. 

Malumunuz oldugu ves:hile, halen bir 
ticaret anla,masl mevcud olmad1gmdan, 
iki memleket arasmdaki ticaret durgun bir 
~kil alml§Ur. Bu vaziyetin biran evvel 
ISiah! is:in derhal faaliyette bulunacag1m.» 

Yeni el~inin muvasalah iizerine, mem
leketimizdek.i vazifesi son a eren Fran • 
kistlerin umumi ajam Palenzia, !spanya· 
nm Atina el<;iligine tayin edilmi§tir. Pa· 
lenzia, yeni vazifesine ba1lamak iizere 
oniimiizdeki cuma giinii Yunanistana gi· 
decektir. 

Eski ajan, diinden itibaren i1leri yeni 
ekiye devre ba~laml§tlr. 

-5-
Mizzi'nin, orijinal ve asil bir zevkle 

siisledigi, villanm aydmhk ve sevimli bii
yiik salonunda lzabel, Mizzi ve Andre, 
ba§ba§a vermi§ler, konujuyorl~rdl. Mu
havere, gitgide yavanla~1yor, konu§acak 
labrd1 kalm1yordu. 

Mizzi, gene adam a hitaben: 
- Ne olur Andre, bize gene kokteyl 

yapsana, diye rica etti. 
Bu soze itiraz eden olmadtgl is:in An

drt yerinden kalkt1 lYe masaya yaklajtl. 

rum bulunuyordu. Sessiz ve magmum, 
masanm ba§ma ges:mi§, Kaliforniyah bir 
barman maharetile, <;e§idli alkolleri bir· 
birine kar:§tmyordu. 

Salon kaplSl a<;1ld1; Gaspar, miikern· 
mel bir metrdotel k1yafetile i~eri girdi; 
tzabel' e yakla§l!. Hiirmetkar bir tavula 
igilerek: 

- Madmazel. dedi, ben arllk mes· 
uliyet kabul etmiyorum! T avugun garni
tiirii ketentohumu lapasma dondii, ta
vuk da neredeyse kiVIlc1mlar sa~acak. 

CUMHURIYET 
23 Mayts 1939 

IJICumhuriyetBI 
U=ll a 1 ~ s lYi tt IYl li"il IYl 

Kay1b aramyor 
Hayraboluda sulh hukuk h!klml ismall 

Fehmlnln reflkas1 §az!mendle Vodlnail 
Hiisey!n Beyin retlkas1 Hafl!en!n istlkl4.l 
Harblndenberl nerelerde olduklan meQhul· 
dtir. Bunlann nerede olduklarlDl bllen var
sa in.saniyet namJna adresime blldlrme1e -
rini rica ederlm. 

Kadlrgada Kale sokak 140 numarada 
mti!ettl.i Teklrda~h HalU Bey!n 

zevcesl Pak!ze 
Belediyenin nazar1 dikkatine 

Be§ikta§ta lhlamurdere caddeslnde otu
ran H. Arsay !mzasile ald1g1nuz b!r mek -
tubda denlliyor k!: 

cBe§lkla§m en l§lek yerl olan lhlamur
dere caddes! bak1ms1z, toz deryasl halln
dedlr. Pazar gtinlerl bu yoldan Ihlamura, 
Fulyatarlasma, Balmumcu~iftliA:lne, hatta 
Mec!dlyekoytine g!denler m!lyonlarca toz 
ve mikrob yutma~a mahk11mdurlar. Cadde· 
de oturan bizler pek ac1kil blr haldeyiz. 
Toz bulutu !Qlnde oturuyoruz. Bu kadar 1§
lek bir cadde oldugu halde maalesef bir 
belediyeci bu yolu gOrmiiyor. 

Halkm Slhhatl ve yoldan geQ<nler!n s•· 
!ameli nam1na alakadarlarm nazar1 dlk
katini celbetmenlzl dllerlm.o 

Akseki • Manavgat fO&esi 
Aksekldekl okuyucularmuzdan Nuri Ya· 

z1c1oglu imzasile aldlglmlz bir lll"ktubda 
deniliyor kl: 

cEpey zamandanberl lhmal edllen Akse
k! - Manavgat ~osesl, Aksekl kaymakam•· 
n1n himmet ve gayretile yenlden yap1lmaga 
ba§lanmll!llr. Sonbahara kadar Aksekl ile 
Manavgat arasmda otomobU l.!llyecektlr. 
Kaza kaymakam1, koylillerle de yakmdan 
temas ederek bunlarln d.!leklerlnl tesplt et
mekte, koylii l9!n faydall l§ler gormekte· 
dir.> 

Alman - italyan ittifala 
£Ba,tar<>t• 1 lnCI aahltedel 

5 inci maddede, ihtilaf zuhurunda iki 
taralin ayn sulh imza etmemeyi ve dost 
devletlerle miinasebetlerini mii~tereken 
tanzim etmeyi taahhiid ettikleri bildiril
mektedir. 

7 nci maddede, paktin imza edildigi 
giinden itibaren kabili ta!hik ve 1 0 sene 

miiddetle muteber oldugu ve lecdid e· 
dilebilecegi kaydedilmektedir. 

Nazrrlara ni,an verildi 
Berlin 22 (a.a.) - Hitler, Kont Ci

ano'ya §imdiye kadar verilen en biiyiik 
Alman ni1an1 olan all:!n Biiyiik Alman 
Kartah ni§amm vermi1tir. 

Ciano, von Ribbentrop' a Annonciade 
kolyesini vermi1tir. Bu ni1an1 bamil o· 
lanlar !talya Krahmn yegeni muamelesi
ni goriirler. 

Pakhn imzasi miinasebetile bir taraf
tan Hitler ve halya Krah, diger taraftan 
da Hitler'le Mussolini arasmda telgraflar 
teati edilmi1tir. 

Alman • Litvanya anlafmaai 
Berlin 22 (a.a.) - Hitler, diin Lit

vanya • Almanya ikhsad muahedesini 
imza etmek iizere Berline gelmi1 olan 
Litvanya Hariciye N azm Urbsys'i ka

bul etmi§tir. Von Ribbentrop ile Litvan
ya Sefiri Skirpa, bu miilakatta ham bu-
lunmu!lardu. . 

Japonya iltihak etmiyor 
Tokyo 22 (a.a.) - Hava• muhabiri 

bildiriyor: -

iyi haber alan mahfillerde kat'i su· 
rette ifade edildigine gore, Japan hiiku
meti, Almanya ve !talya ile bir askeri 
ittifak imzalamamak hakkmdaki 22 mart 

tarihli kararmda mumdu ve Almanya 
ve halya ile otomatik m&biyetli taahhiid
lere girmeye mllhaliftir. 

Muahedenin gizli maddeleri 
Roma 22 (Hususi) - Giornale d'l

talia gazdesi Alman - ltalyan ittifakma 
tahsis ettigi bu ak1arnki ba1makalesinde 
ittifakm gizli maddeleri muht.,.,j oldugunu 
zikrederok, iki miittefikin harb takdirinde 
hangi noktalardan ve hangi istikametle 

harekete ge~ecekleri biitiin teferruatile 
tesbit edildigini yazmaktad1r. 

- Y ok camm! Ra•adhaneye telefon 
etmeli. Eger daha gelmiyeceklerse, onla
ri beklemeden sofraya olururuz. 

Ve Madmazel Ruaye bir si<;rayl§la a· 
yaga kalktJ, telefona dogru yiiriidii. Gas· 
par da ~ini <;ekerek mutfaktaki i§inin 
ba,ma donrnii§tii. 

lzabel odaya avdet ettigi zaman Miz· 
zi'nin bir kahkahasile kar§lla~l!. Yiiziinde 
§a§kmhk, hatta can s1kmhs1 alameti var· 
d1. Once bir siikut oldu. Sonra, Madma
zel Ruaye siize ba,lad~: 

- Y,cuklar, dedi, rasadhanede bir 
fevkaladelik var ama, ne oldugunu anh· 
yamad1m. Profesore telefon ettim, yeme
ge gelmiyecegini siiyledi. Yemekten son
ra rasadhanede bizi bekliyor. 

Mizzi merakla sordu: 
- Ne olabilir? 
- Bilmem. Pleyson s:ok tasah go· 

riiniiyor. Gazetelerde, birka~ giindenberi 
heyet§inaslann biiyiik bir alaka ile atkib 
ettikleri bir hacerisemavi !ali vard1, acaba 
o meseleden olmasm? 

Mizzi, piirtela1 ahld1: 

GUNUN BULMACASI Ankara Belediyesinden: 
t 2 ~ 4 5 • 1 R 9 10 11 

II I r I I ·~ 1 - Anka•a mezbahasmda yapJlacak 250 bin 199 lira 15 kuru~ klymeti 

21-t-+-+-+--1=+-+-+-!-J.=•=rl muhammeneli Firigofik ve kan kurutma in~aat ve tesisah kapah zarf usn-
l •I I I I lile 60 gil!'! miiddetle eksiltmiye konulmu§tur. 

S • 1 1 1 1• 2 - lhalesi 18 temmuz 939 sah giinii saat 11 de Belediye Enciimeninde 
4 I I I yap1lacakhr. I I I I I 18 3 - Muvakkat teminah ( 18,765 ) lirad.r. 
& I 18 I I I 18 U 4 - :;iartname ve ke§if ve mukavele proje ve krokilerini gormek isti-
6 y 18 I• I 1•1 yenlerin hergiin YaZI 1$leri kalemine miiracaat etmeleri ve isteklilerin de 
, •I I I I l•l I teklif rnektul::larml 18 temmuz 939 sail giinii saat ona kadar Enciimene 

vermeleri iHin olunur. « 1897 , ( 3544) 
8 Cl I I •1•1 I I 
111~ I I' ! 1•1

1
•!1 _I jj

11
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I Beyoglu Valaflar Direktorliigii ilanlar1 

:;r.il 1.1 . _ _ Kirahk Emlak 
Soldan saga: Sokak No. s1 
1 - Zamane lnsam (!ki kelime). 2 - Blr 

kadm Ism!, kiilhanbeyl. 3 - Slkl~lk, o~le 
vaktl. 4 - Manas1z LSrar g6stererek (!kl 
kelime). 5 - Bir hayvan, fizlkte me§hur 
bir maklne. 6 - Qlmenin kurumu~u. ters 
~virlrsen1z yanardagdan fll'lar, par~anm 

tersi. 7 --.. Bir yemek vasttast, bir hayvan. 
8 - Metod, zam. 9 - Esklden erkekler!n 
glydlklerl blr elbise kLSml, parlak degU. 
10 - timid ederek, parlakllk veren. 11 -
Me~gul!yet, hl9 yoktan. 

Mahallesi 
Kuloglu TornacJba$1 3 iincii Vakrl 

han 

Cinsi 
6 nc1 daire 

Taksim Ayaspa$a Ac1Qe$me 18 - 20 Apt. 3 iincii dlire 
Beyoglu Hiiseyinaga Ogiidsokak 19 Ev 
Galata Arabcamii Kalafatyeri 113 Arsa baraka 

'Yukanea yaz1h emlak 31/5/940 giinii sonuna k~dar kiraya verilmek 
iizere a~1k arthrmlYa konmu§tur. Istekiilerin 29/5/939 pazartesi giinii saat 
14 te miiracaatleri. ( 3494) 

BE~iKTAS BAHCESi Yukandan a§a~1ya: 
1 - Herkesl birblrine Qekl§tiren. 2 -

Muvakkaten emnlyet edilen e~ya, b!r lik. 
3 - Harab, dokunmlll! §eylerden. 4 - Bir 
emir, hastahklara lyl gelen ~eyler (cern!). 
5- Kap1da bulunur, yemek, baZl hayvan
larm yUriimes!nl temln l9!n soylen!r. 6 -

Cl!vell, Yunanlstandak! esk! TUrk re!sle· 
rlnden. 7 - Qa~m, garaz. 8 - L~netleme, 

lki hart yanyana. 9 - Garb! Anadoluda 
~ski bir §ehlr, biiyiik bir §alrlm!z. 10 - Bir 
Sifat edatmm tersl, Yunanlstanda blr §0-

hir. 11 - Dahl!, bir meclar. 
Evvelki bulmacanm halledilmi$ $ekll 

'2 A f 6 8 7 8 t 10 11 

tiGIAlRIAIGIIIRIEINT•IK I 
2 OlriOIYIAIPIAINI•IziE , 

a 1LIAIYII KI•IMI•Is EIS 

• OIN AILI•IH A MIUILIE 

~ _ru8ILIA Hit K AI• II• 
6 EIZIAIN •IMI•IRII LIOI 
, VIA Rl• ~lA LIOINI•IN 1 

8 ElHI•IDIAIYIA N AINI• 
e Nil HIA YIE ITI8 NIAI.1..1 

:Jk,u IRIAIKI•I£1Ell'il~~ 
I" "' iAnkara Borsas1 22/5/9391 

o •IR OIM AI.IIIFIA DIE ! 

KAPANI~I 

1 fngiliz Iirag 
100 Dolar 
100 Fransu fran~ 
100 Llret 
100 lsvi~re franll"! 
100 Rolanda 

florini 
tOO Ravhl$mark 
100 Belga 
100 Drahml 
100 Leva 

kronu 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 
100 Le:v 
100 Dinar 
100 Yen 
100 love~ kronn 
100 Ruble 

Esham ve 
1938 % S ikra. 
Ergani 
S1vas • Erzu. 5 

A~1hs Kapanq 
5,93 

126,675 
3,3550 
6,6625 

28,50 
67,9375 

50,.825 
21,5650 

1,0825 
1,56 

14,035 
23,845 
24,9675 
0.9050 
2,8925 

34,62 
30,545 
23.9025 

Tahvililt 
19,-

19,10 19,08 
19,72 

Bir bu~uk senedenberi miitemadi bir ihtimam ve en yeni tarzda tarh ve 
tanzim edilen Be§ikta§ bah~esi pek yaluoda umuma a~llacakllr. 

Muhabere ve Miinakale Vekaleti 
istanbul Tramvay ve Tiinel isletmesi 

' 
Muvakkat idaresi Reisliginden : 

1- idaremiz ihtivac1 iGin satm almacak sabun, sicim ve k1rtasjye mal
zemesi 30/5/939 sah gi.inii Metro hanmda pazarhk suretile ihale edi
lecektir. 

2 - Satm ahnacak malzemenin tahmin edilen bedeli 1820 lirad1r. 
3 - Pazarhga U,tirak etmek istiyenler ~artname ile niimuneleri Metro 

hanmm 4 iincii katmda idaremiz K1rtasiye ambarmda gorebilirler. 
4 - Taliblerin 2490 numarah kanunda yaz1h $artlar1 haiz olmalan ve icab 

eden vesaikle 136,50 lira muvakkat teminali vermeleri IazJrndJ.r. ( 3357 ) 

,_ __ CEMAL TEKiN LOKANi ASI --~~~~~~. 
Taksim meydam geni~letilirken y1ktlacagm1 dii~iinerek oradaki diikka

ntrnlzl' Ylld1z sinemas1 kar~!Slna nakledilmi$li. Bu yeni diikkanda birGok 
masraf ve fedakarhklarda bulunmam1za ve aparbmanlarm altmd.a bulunan 
mutfak te§kilatmm 1slah edilrnesine ragmen muhiti taciz eden mutfak 
kokusu bertaraf edilememi~ oldugundan miinasib bir diikkan bulunciYa 
kadar IokantamlZ!n kapal! kalacagm1 muhterem mlisterilerimize arzederiz. 

ROMANYA SEYRfSEFA!N fDARESfl 
Hareket edecek vapurlar 

DACiA vapuru 26 mayts cuma saat 17 

de (Kostence) ye. 
TRANSiL VANtA vapuru 27 may:~s 

cumartesi saat 22 de (Kostence) ye. 
cRomania> ve cDacia• vapurlan 15 

giinde bir yapbklar, (Pire, Larnaka, Te
laviv, Hayfa ve Beyrut) seferlerl lc;in 
~aqamba giinleri saat 9 da ve gene 15 

giinde bir yap!Jklan (Kostence) sefer
leri i~in cuma giinleri saat 14 te limaru
mJzdan kalkacaklard~r. 

Son seneler i~inde pek ilerliyen t1b 
tetkikleri, kans•zhgin ba§h ba§ma ne ka· 
dar miihim ve ne kadar miihlik b!.r ha&< 
tahk oldugunu pek ~ikar o!arak mey· 
dana koydu. Kans1zh~n alelade zafiye1i 
telakki ettigimiz anzadan bajka, bir~ok 
asabt hallerin de miisebbibi oldugu an· 
la§Jidi. 

I§te hayatmm kurtulmas1m bu ke§fe 
medyun olan bir ~ok hastalardan biri: 

c Viicudiimii yava§ yava§ istila eden 
derrnans1zhkla beraber, rengimi kay bet· 
tiren bir kanslzhk beni adeta korkunc 

istanbul Asliye 3 iincii Hukuk Mahke- bir u~uruma siiriiklemekte idi. Slk SJk 

mesinden: tekerriir eden sinir buhranlan hi~bil 

Fazla tafsilat i~in Galata Yolcu Salonu 
kar§tsmda Tahirbey hanmda istanbul 
umumi acentahgma miiracaat. Telefon: 
49449 • 49450. 

Aralarmda §iddetli ge~imsizlik mev- taraf1mda kuvvet ve takat b1rakmam•~· 
cud oldugundan bahisle bo§anmalanna hr. Meflu~ bir hastadan farksJzd1m. Bu. 
karar verilmesi hakkmda Seher vekili nun kans1zhktan miitevellid oldugunu 
avukat Muammer Salih Soylu tarafm- vaktinde te§his eden doktorum DESCH!-

dan, tl'skiidarda iskele camiinde Kur- ~:c~k§~:u~~;~de t~~~~~d~tt~e 'i::::t~'; 
......................... ========"'_jt/1 §Un!u medrese sokagmda 14 No. da kasab zamanda hi~bir anzam kalmadJ.> 

Sahhk arsa 
Cagaloglu Tevhid matbaast arkasm 

daki sokakta k6§eba§t, bir arsa satJhktJ.r. 
Biti§ikteki eve miiracaat. 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddin Luffi Yarnall 
Bobrek. mesane, ldrar ve tens

sill vollan bastahklan miltehasst
SL Bevoitlu • h Bankas1 kar$1Sl E
mlrnevruz sokak 10 Pananiva 

a-p. No. 2 . Telefon: 42203. 

Ben de .o ,fikirdeyim. Buyurun, 
gidelim. 

¥'1-'1-

Villa ile rasadhane arasmdaki mesa· 
feyi, Andrenin otomobilinde, his: konu~
madan ge~tiler. Delikanh, heyecandan 
ziyade, vaziyet haklunda sarih bir fikre 
oahib olmadtgl i~in susuyordu. Otekiler, 
sebebini bilmedikleri bir endi1e i~inde k1v· 
ramyorlar, ve hakikati anlamak is:in sa· 
buSJzlamyorlardJ. 

Rasadhaneye girince, kar§llarma ilk ~~
kan Gabriel oldu. Bi<;are k1z baku bir 
aletin yanma oturmu§, Guya parlahyor• 
fakat elleri onu ok§ar gibi gev1ek hare· 
ketlerle gidip geliyordu. Baki§larmda 
miithi1 bir §a~kmhk okunuyordu. 

Profesiir, onlan yan yolda kar§1lad1. 
llk suali Mizzi sordu: 

- Ne haber, baba? 
- Y avrum, vaziyet ciddidir. Ke§· 

Hasan Fehmi aleyhine mahkeme
nin 939-708 No. h dosyasile a~1Ian 

davadan dolay1 berayi teblig miid
deaaleyhe gondeilen arzuhal, mu
maileyhin gosterilen mahalli terkey
ledigi ve yeni ikametgii.ln belirsiz oldugu 
§eklinde iade edilmi§ olmakla verilen 

Bayan C. H. Biaritz 
DESCHiENS §urubu kanm esas cev· 

heri olan canh HEMOGLOBiNE'i ihtiva 
eder. Kana bu sayede hayatm zenginli· 
gini verir, tekmil hocreleri besler, kuv
vetlendirLr ve kaybediimi§ olan hayat 
faa!iyetini derhal yerine getirerek s1hhat 
ve saadeti hem iade ve hem ida me eder. 

karara tevfikan arzuhal sureti Divan- Her tiirlii zaf, kanstzhk, dermansizhk 
haneye talik edilmi§ oldugundan miid· ve en hafif yorgunluk hallerinde bun
deaaleyh Hasan Fehminin tarihi ilandan larm ilerlemesine meydan vermeden 
. . . .. DESCHiENS $Urubu kul!anarak hemen 
>hbaren b1r ay zarfmda muracaatle ol- 1 hl'k . .. .. .. 1 k I' d e 1 enm onunu a rna CI.Zlm 1r. 
babdaki arzuhal suretini tebelliig etme- DESCHiENS $Urubunu eczacmiz size 
si liizumu ilan olunur. (17984) derhal tedarik eder 

Bu sozleri takib eden siikut heyecanh 
oldu. Andre'nin, bir pasta IS!mken, di§· 
Jeri arasmdan ~1kardig1 ses, gayritabii 
nispetlerde biiyiidii. Jirar, Logran · ve 
Raks, profesiiriin etrafm1 alml§lardl. Bez· 
gin tav1rlan ve asabi hareketleri, yUrek 
iiziintiilerini kafi derecede gosteriyordu. 

Vaziyet apa~1k meydanda; ak1bet, bii
tiin deh~eti ve kat'iyetile ortada idt. Hep
si birden, ani olarak, onceden hamlan
madJklan ac1 bir hakikatle kar§lla§ml§ 

bulunuyorlardL Herkes derin bir dii~iin
ceye dalml§h ve dogrusunu soylemek la
Zlm gelirse, 'herbirisi kendi derdine dii1· 
miijtii. 

Birdenbire, hu~m bir l<ii~iik k1z hi~kl
ngl, odadakileri yerinden s1s:ratti. Mizzi 
kendini tutamami§, sanjm, gUzel ba§lm 
Andre'nin omzuna yaslaylJ>, gerilen sinir· 
lerini gozya§lan is:inde teskine <;ah~1yor· 
du. 

- Maalesef evet. Grinvi~ ve ~erlotn· 
burg rasadhaneleri, musaderneyi saati sa• 

atine ve hacerisemavinin dii§ecegi nok!ayi 

tayin suretile tespit ediyorlar. Bizim he· 

sablanmiZl onlann hesablan teyid etmi§· 
tir. 

Miithi! bir§ey l 

Hepsi, tekrar diijiinceye dald1lar. Sa

londaki iis: saat, tevali eden dakikalari 

teker teker sarfediyor, arama, Mizzi'nin 

bir ilu~kmg1, dalgm fikirlere miithi:; haki
kati hazin bir 1ekilde ihtar ediyordu. 

Kapmm ac;lld•gm1 i!Jis:birisi, hatta Cab· 

riel bile duymad1. Gaspar, elinde bir tep• 
sile, i~eri girmijti. 

Profesiir Pleyson'a !Jitab ederek: 

- Af buyurun, mosyo, dedi. Misa· 

firlerinizin de, sizin de karmmz a~tn di· 
ye dii§iindiim. T avugu paralad1m, sand

vi~ yapt1m, getirdim. Belki makbule ge
c;er. Andre yirmi be1 ya1mda idi. Olduk· 

<;a yakl§lkh bir gencdi. Mat rengi, <;ok 
koyu siyah sa~larile giizel bir tezad te1· 
kil ediyordu. lyi, hatta liizumundan faz
h ivi giyiniyor, fakat halinde ve tavrmda. 
erkege has olan o enerji ifadesinden mah· 

Gaspar, canmm s1kmhsm1 zor zapte· 
diyordu. Madmazel: 

- Hakhsm Gaspar, diye cevab ver
di. Pro!esor i1i uzath. ~imdi saat ka<;? 

- Dokuza geliyor. 

- Aman gidelim, derhal. hi<; vakit 
g~irmeden. Y emek yiyemiyecegim. Ben 
bu i1te hir felaket seziyorum. 

fettigimiz hacerisemavinin dosdogru iize
rimize geldigini, senden, daha uzun miid
det saklamJYacagim. Yaphg1m1z biitiin 
hesablar, ~arpljmanm muhakkak oldu
gunu gasteriyor. Bu <;arpi§manm netice
si, nazarl olarak, Kiirenin •k1smen mah
volmasi §eklinde tecelli ediyor. hte me· 
sele bu 1 

Andre, ic;inde §efkatle endi1enin ayni 
nispette mevcudiyeti sezilen bir sesle: 

- Mizzi, .aglarna yavrum, ben bu
radayun, diye teselliye ~ab§h. 

lzabel. profesore donerek sordu: 

- Hesablanmzda aldanmadlgmiza 
kat'iyyen ernin misiniz? 

Hizmetkarm yiiziinde tejvik edici bi1 
tebessiim vard1. Sanki bir salonda imi• 

gibi, tepsiyi, kadmlardan ba§hyarak her· 

kesin oniinde birer kere dola~tlrdl. 
- Siz ne dersiniz: Andre? '(Arkasz var, 
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d (Ba§taraf• 7 nci sahifede) 
d a ~eni on parahklar baSIImak •uretile te

avulden kaldmlmaSJ mukarrerdir. 
Borclar 

Dahill ve haricl borclanmtzm 1939 
mall Ytltna aid taksit kar~tltklan tama
Een biit~eye konulmu1tur. Hasth Stv., -

rzururn demiryolu in~aahna sarfedil
m~k iizere ~tkanlacak tahviller i<;in ver
mt! oldugunuz 30 milyon lirahk salahi
~ett? 20 milyonu kullamlmt§. onumuz-

elu sene i<;in de dort bu<;uk milyon li
raltk bir tran1m daha emisyonunun yaptl
rna,t rnukarrer bulunmu~ur. 
d ~~rclanmtzdan bahsederken gerek 
kt:htl!, .. ~er.ek haricl borclan~IZdan bi: 

· rnt uzennde yapmt~ oldugunuz tahv1l 

d
veya tesviye muamelelerine de musaa

e . I ntz e tern as edeyim: 
I Kabul buyurdugunuz muhtelif kanun
arda, 1933 Tiirk borcu ile, Anadolu de
:i;yolu ve Haydarpaja tahvill~rinin da-

t1.1 tahvillerimizle miibadelesi i<;in ver
:1! oldugunuz mezuniyete miisteniden 
u tahvillerin miihim bir ktsmt amortis-

bo
rnan •andt~na intikal etmi1tir. Bu ktS!m 
.. rclardan birinci,;nin hemen yamt ve 
tktncisinin yii,de 80 i ni<petindeki ktsml 
Turk hamilleri eline ge<;mi§ bulunmak
tadtr. 

Umumi Harbin son senesinde 9kan
lan 18 milyon liraltga yakm dahill istik
raz tahvillerine, istanbul hiikumetince o
denmiyen miiterakim taksit kar§tltklan 
da ternin edilmek suretile muntazam bir 
tediye ve itfa usuliine tabi tutuldugu 
Yiibek Meclisin malumudur. Ge<;en ma
Yis gaye~ine kadar bu tahvillerin 9 mil yon 
700,000 liraltga yakm miktan itfa edil
rnilti. 

8,300,000 lirahga yakm bakiye•i i<;in 
&e<;en sene kabul buyurdugunuz bir ka· 
nuna miisteniden Ergani tahvillerinin 
ayni evsafmt haiz olmak uzere yuzde 5 
faizli ve ikramiyeli ayni taviller <;tkanl
rnt! ve iizerinde tediye kuponu kalmtyan 
eski tahvillerin bunlarla mubadelesi ta
rnamen yaptlm11hr. Bu suretle 1938 da
hili istikraz tahvilleri de ortadan kalka
rak yerini yeni Cumhuriyet tahvillerine 
terketmistir. 

Borclara aid maruzatJma, Donanma 
piyangosu tahvillerinin tasfiyesi i<;in yuk· 
sek meclise takdim etmi1 oldugumuz ka· 
nun layihast hakkmda bir iki •ozle niha
Yet verece~im: 

Miilga Donanma cemiyeti tarahndan 
1917 senesinde <;tkanlan bu tahvillerin 
Hazineye devredilmi1 oldugu malumdur. 
Miihim bir ktsrnl esasen tedaviile <;tkan· 
lamtyan ve tam amen itfast daha I 7 sene 
gibi uzun bir zamana miitevakktf alan bu 
tahviller faize tabi olmamak itibarile ha
millerine hi~bir fayda temin etmemekte· 
dir. Diger taraftan her sene but<;eye ko
nulan tahsisata miisteniden, tediye edil -
rnekte alan taksit bedellerinden mustak • 
bel kesideler i<;in aynlmak suretile ban • 
kada be~ yuz kiisur bin lira birikmi1 bu
lunmaktadtr. Bu paramn piyasadaki tah· 
villeri odcmeye ki.fi gelecegi anl&~tldJ -
ihndan hem hamillerin hem Hazinenin 
lehine olarak mevzuubahi• Donanma pi
Yangosunun tasfiye•i kararla§ltrllmtl ve 
buna aid bir kanun layihast yuksek hu
'urunuza takdim ktlmmtlhr. 

Milli bankalar 
Milli bankalanmtz umumiyetle bu •e· 

ne de bilan~olanm karla kapatmtllardtr. 
Bu hal ikttsadi vaziyetimizin gun ge~tik~e 
daha ~ok canlandtiimt ve hususi kredi 
mevzuu iizerinde ahnrntJ alan tedbirlerin 
rniispet neticelerini ifade etmektedir. 

Mil!i bankalanmtzdaki mevduat mik • 
tan 1934 te 202 milyonken ma!..ile 1935 
te 213, 1936 da 242, 1937 de 293 mil· 
Yonu bulmu! ve bu sene 3 I 1 milyonu 
Ke<;mistir. Bir taraftan milli tasarrufun ve 
servetin inki1afm1 diiier taraftan halktmt· 
Ztn kredi miie•seselerine clan itimadmt 
Kosteren bu rakamlar herhangi bir izaha 
liizum gostermiyecek kadar beliiidir. 

Son giinlerdeki siyasi hadiseler dolayt
sile baz1 kii~iik tasarruf erbabtntn ban • 
kalardaki rnevduatlanm ~ekmek tesebbu
•iinde bulunduklan goriilmii1se de ban· 
kalanmlZln biiyuk meclisin kabul ettigi 
kanunlar mucibince mevduat karsthklan 
hakkmda ald1~1 tedbir ve ihtiyatlar oa -
Yesinde biitiin talebleri derhal ve tama
rnen yerine p;etirmeleri, esasen yersiz ve 
beyhude bir telas e.eri alan bu tesebbiis· 
lerin ~ok ktsa bir zamanda durma•mt ve 
mevduatm tekrar bankalara avdete bas
larnasm1 temin etmistir. 

Maruzal!mt bitirirken but<;elerimizin 
ana prensiplerinde ve tevziinde buyuk bir 
hassasiyet gosteren ve <;ok ktymetli yar· 
d•mlanm esirgemiyen Biit~e enciimenine 

uzurunuzda tesekkiir etmeyi vazife bi-
1 • • • 
•lrlrtl, 

Arkada lar, ana hatlarmt tahlil ve ar
letmeye <;ahshg•m biit~e ile aziz halktmt
>a ve Turk vatanma yaptlmast diisiinulen 
Ve vadedilen faydah i~ler, yiiksek heyeti
nizin i1aretlerine dayanmakta olduguna 
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un ec iste mU im eyanatta u un u 
ve evvelki but<;elerin muspet netice ve tat· 
bikah gene buyiik meclisin buyuk kuvve
tinden dogduguna samtmi surette inanan 
bir arkadasmtz stfatile, bu biit<;e muza • 
keresi masmda da gene feyizli direktif • 
lerinizin e•irp;enmemesmi minnet duygu
lanmla dilerken takdim edilen biit<;enin 
kabiiliiniize laytk bir eser oldugunu um
dugumu arzetmekligime miisaadenizi rica 
ederim.» 

ve bu husustaki tedbirin vaktile ni~in alm
dtgtnt izah ederek tatbikatta bu mahiyeti 
kaybettigini ve hatta vekalet emrine ah· 
nacak zatm herhangi bir arzusunun is' af 
edilmemesi halinde igbirar ve teessiirunun 
tatminine yaradtgmt ve neticede «gayri • 
muayyen zaman i~in intizar eden bir zum
rei memurin» peyda oldugunu anlattt. 

ile selamladt. Sadece ~ocuk meselesi uze
rinde icab eden hassasiyetin gosterileme· 
mesini t•ttrabh bir nokta olarak zikretti 
ve bu bah is uzerinde dedi ki: 

Meb'u•, ikinci dilek olarak idari te§
kilahmiZda buyiik bir tasarrufun imkan
lannt ara1ttrdt. Vililyetlerin hududunu 
geni~1etmeyi, umumi mufetti,Iiklerin lag
vini ve yekunu but~edo milyonlar tutan 
binalarmdan, te•islerinden ve otomob:ile· 
rinden kurtulmayt faydah gordu. Prc.je
lerin alabh mutehasstslar ve teknisyen· 
Jerden miite1ekkil <alahiyeth mec;t;lerde 
haznlanmast liizumunu ileri suren Ka
ztm Karabekir bu takdirde yap•lmlj isle
rio Yekiller degi tik~e degi~tirilme!ine 
hacet kalmtyacagmt ilave etti. Fa kat ya
p!lmt! i1lerin de bir kere bu 1ekilde goz
den ge~irilmesini uygun buldu. General, 
hususi sermayelerle devlet sermayeleri
nin i•timal yerlerinin de teknisyenler va
sJtasile tespit edilmesini, bilhassa devlet 
parasmtn ancak halk ihtiyaclannt kar~tlt
yacak miie"e,.lere yatmlmastnt, moda 
miiptelalanna mahsus ijlerle liiks ihti
yaclann kar~tlanmasmm hususi te,ebbiis
lere btraktlmastnt mudafaa etti. 

tarzda ellerinden tutun ve kurta
rm. Sayan Vekilden rica ederim, 
bu bi!;areler ic;in de biitc;eden bir 
milyon lira olaun, aytram.» 

Bundan sonra bir<;ok hatibler soz al
dtlar. 

Refik lnce bilhas•a yeni yeti1en gene· 
lerin Tiirk dilini adeta istihfafa alan me· 
yillerinden bahsetti. Bu tenkidleri masm
da ezciimle dedi ki: 

Mazhar Mulidin sozleri «- Yeni dil ogrenmelerini elbette is-
Kursiiye ilk gelen Mazhar Miifid, so- tiyoruz, fakat ecnebi malmt milli dil hu

ze ba1larken hi<;bir sahiS ve makama ta- viyetimizin ustunde tutmalanmn asia ta
rizde bulunmtyacagtm, sozlerinden ah • raftan degiliz. Size, su sattrlan okuya -
narak cevab vermeiie kalkanlar olursa bir y1m: « Tiirkiyede, fiat konservasyonuna 
laf diiellosundan baska netice vermiye- muteallik yaztda dispersiyon ol~iisile 
cegini kaydetti. But<;ede samimiyet, vu- muhtelif emtia piyasalanmn muvazenesi 
zuh, tevaziin, hakikat ve tahminlerde isa- analitelerini ve piyasalar arasmdaki pro
bet gibi esas kaidelere ittiba mecburiyeti noniyonsuzlugu gostermege ~ah~m•1hk.» 
oldugunu, varidat noktasmdan yeni biit- Bunu, bu sattrlan devlet parasile ~tkan 
<;ede bu cihete pek ziyade itina edilmis resmi bir m•cmuadan okudum. 
bulunuldugundan Maliye Vekilini tebri- Bence devletin parasile <;tkan bir ki -
ke lay1k gordiigunu, ancak masraf kts • tabda okuduiium bir yaz1da ge~en tercii
mmda bazt tahmin hatalanmn gorulmek- melerden akhmda kalanlan malaytm: 
te bulundugunu ve mesela ge~en seneler Autetor, kalifiye memur, tandan•, ka • 
but~elerine de in1aat gibi isler i(in tahsi- rakterize, maq, fonksiyon, poudese, 
sat konuldui!u halde bunlardan bir kts· ·r entatst ... 
mtmn sarfedilmediiiini, bu usulun vari • Ba§vekil arkada!Imtn devlet para•ile 
dat hanesini de bizzarure kabartttgmt ila- ~tkan bir kitabdan almrntl alan bu mi • 
ve etti ve tasarruf luzumu etrafmda mii- sailer kar§tsmda vicdanlanmtza terciiman 
talealarda bulunarak: olarak harekete gc~ecegini herhalde umu-

«- lsraf vard!!, fakat na<;iz miitale- yoruz. (Bravo scsleri). 
ama gore bu israf, bazt sakim usulleri • Arkada1Iar israftan bahsettiler. Biz 
mizden ve bazt kanunlann tatbikmdaki de ,imdiki israfm mahiyetini, millet ke-
ihmal ve miisamahadand!!.» dedi. sesinden sarfiyat masmda bu sarfiyatt 

Relik /nee kiirsiide yapanlann kendi kesesinden sarfettikleri 
Bundan •onra Refik ince kiirsuye zaman gosterdikleri alaka ve ha.,asiye

~tktt: biit~e muzakerelerinin demokratik j ti ta~am~~ gostermemeleri 1eklinde ifa
hayat Y•ltYan memleketlerde icra ile te§· de edtlebthr.» 
riin derdle~mesi ve mutekabil anla1mas1 Hatib, bazt in1aatta yaptlan tahmin ve 
bakunmdan ehemmiyetini tebaruz ettire- ke~if hatalanna temas ederek bir iki mi· 
rek soze ba,ladt ve biit~e heyeti umumi- sal soyledi. Gene her sene mayts ayt i<;in
yesi miinascbetile mutalealarma esa• alan de Meclisc gelen munakale layihalann-
notlan hirer hirer sayd1. dan bahsederek: 

Refik !nee, biit<;enin tanziminde her «- Benim kanaatimce Maliye Ve
sene kurulmu1 bir makinenin yalmz ra • kaleti veya But~e encumeni bir defa i~;in 
karnlannda degi1iklik gormenin usan9 Yekaletlere kafa tulsa, bunun <;ok mii· 
verdii!ini kaydederek dedi ki; kafattm goreceiiiz. Hi<; olmazoa muna· 

«- Memur artar, te1kilat artar, mas- kale i1leri bundan sonra prensip olarak 
raf artar. Bunlar hakikl bir varidat kay· mall senenin iki ay evveline kadar yaptl
nagmdan once gene memur ve mustah • sm.» dedi ve gayrimubadillerin ytllar • 
dem maa1larmdan kesilerek kar!tlamr. danberi suriincemede kalan i1lerine te f• 
Vatanda larda tediyat stkmttst mevcud· mas! a §U sozleri soyledi: 
dur. Bir vatanda1 altt lira yol paraot i~in «- Ei!er bu i1i doktor- Ref(k S•y t· 
daglarda ta1 ktrmadtg1 ve ij~ lira vergi dam da intac etmezse arttk onlarla bir· 
borcu i<;in hapi•anelere diilffiedigi giin likte oturup ai!lamaktan ba1ka vazife 
ferah verici bir manzara mii§ahede ede· kalmadtgma kani olacagtm.» 
cei!iz.» Refik !nee, kay biit<;elerine ve kiiylii· 

Refik !nee, mayts ay1 i~indeki tahsilat ye tatbik edilen bir taktm miikdlefiyetle· 
fazlasmt gayritabii ve hatta vatanda,Iarm, re temas ederek: 
ve bilha"a mii•tahsillerin elinde para bu- «- Mesela her Yekalet, bir is i~in 
lunmad,iit bir mevsimde tahsilatla alakah Nafta yo] i<;in, Sthhiye sthhat korucu • 
memurlann gayretke§ligi neticesi addetti Ian i~in, Dahiliye faraza matbuat i,in 
ve bu miitalalan masmda memurlann hu- bir~ty ister ve bazt gazeteleri sureh mah· 
lcukuna aid rneselelerin hallinde adilane susada abone ettirmek i~in kaymakamlan 
hareket edilmesini ve bilhassa memur rna- tazyik ederse koylu, bunun altmdan na· 
a§larile fazla me§gul olunmasmt tavoiye stl kalkabilir? Bu izah ettigim kalemler
etti ve nufusunun yuzde seksen yedisi den ayn olarak bir koye 1600 lirahk da· 
,ift,i, milli gelirinin yiizde yetmi§i mahsu- ha mukellefiyet tahmil edildigini ve bun· 
latt arziye ve ihracattmn yiizde doksan lar arasmda han, hamam, sinema da bu· 
ii<;u zirai mah.uller alan bir memlekette lundugunu goriince dogrusu IA§trdtm, 
<;ift<;i ya§aYt§tnm vasati mai§et seviyesine kaldtm.» dedi. 
~tkanlmast liizurnundan bahoetti ve me- Isttrablanndan bir noktastmn kanun • 
mur maa1lan arasmdaki nisbetsizlige te • lartmtzm <;okluiiu oldugunu ve me.ela 
mula a•keri maa1lann •ivillerin noktai bir tekaiid kanununu alakadar eden tef· 
nazanndan, •ivil maa,lanmn askeri nolc- sir, tadil, nizamname gibi hukumlerin 
tai nazarmdan ve gene sivillerden bir kts • yekunu 84 ii buldugunu kaydeden ha
mmm maa§, bir kt•mmm iicret almalan tib, hukumetten hava hukukuna dair bir 
kendi aralarmda iicretlerde adaletsizlik kanun haznlama•mt rica etti. 
yaptldtgt telkinini icra edebilecek vaziyet- Ebedi Atatiirkiin 
tr oldugunu kaytdla Refik Say dam huku- mubarek na' §l 
metinin bu i1in hallinde aeele davranma • 
smt istedi. 

Bu arada tekaiid maa1lanna da temas 
eden Refik !nee, bir ktsun mutekaidleri 
«hizmeti ayni fakat miikafatt ayn alan 
bir heyeti i~timaiye» 1eklinde tavsif etti 
ve sonra bazt tayin hadiselerine ili1erek 
dedi ki: 

Refik ince bir saat kadar suren miita· 
lealanm §U temenni ile bitirdi: 
«- Ebedi $ef Atatiirkiin mtiba· 

rek na'tlarmm timdi bulunduiu 
yerde uzunca miiddet kaldaima son 
aoz olarak ifade etmeye de miisa· 
adelerinizi rica edeceiim. Size he· 
diye olan na'tlarman bir 1iin evvel 
yerine kald anlmaaa ricalanmm ao· 
nuncuaudur.» 

«- Talihin babasmt, anasmt, herse • 
yini alarak bedbaht etmeii;e ~·h~ttgt yav· 
ruya (Sen Turk dogdun. 6ksuz kala • 
mazsm I) demege muhtactz. Biit~en;n 
Sthhat ve l<;timai Muavenet Vekaleti 
fa•hnda gorulen 75 bin lira varsa da ne
ye yarar? Cok <;ocuklu ailelere dagthla
cak alan bu parada ikramiye miktan 50 
den 30 liraya indirilmi1 ve ancak 1933 
y1lt sonuna kadar tediyat yap!labilmi,tir. 
Hayatta 6 ve daha fazla ~ocuklu alan
lara bir defaya mahsus olarak yaptlan 
bu otuz lira yard1m hangi derde deva o
lur? Eger bu 75 bin lira, en fakir ailele
rimizin yedinci veya sekizinci <;ocuklan
nt al1p yetistiren bir muesseseye tahsis 
edilse, bclki daha muspet bir <;areye te
vessiil etmi~ oluruz.» 

N akiye Elgun, istanbulda iki i:iksiiz 
yurdunun bu ytl faaliyetine nihayet v.r
diii;ini bir gazetede okudugunu ve mus -
tarib oldugunu kaydederek ~ok <;ocuklu 
vatandaslann maijet ve idarelerini temin 
baktmmdan kolayhklar gormesini yerinde 
buldu ve almacak tedbirler arasmda 
Biit<;e encumeninin bekar yastyanlardan 
vergi ahnma•t teklifine istirak etti. N akiye 
Elgun sozlerini bitirirken riyaset maka
mma bu hususta yazth bir teklifte de bu
lundu. 

Bundan sonra, General Kaztm Kara
bekir kiirsiiye geldi. lki oaate yakm beya
natta bulundu. Kazm Karabekir ez -
cumle dedi ki: 

«- Cumhuriyet hiikumetimizin mii 
tevazin bir but~e ile gelmesi ve paramlZln 
ktymetini korumast herturlu sukrana Ia -
ytkttr. Hususile ya,amtj bulundugumuz 
istipdad devrinde biit~e tevaziinu gibi 
birseY olmamast ve halktan toplanan pa· 
ralarm millet haynna degil, saraylann io· 
raf ve •efahetine ve gayriturk unsurla
nn emrine •arfedilmesi ve anavatanm ha· 
rabiye maruz btraktlmast diisuniilii"e 
Cumhuriyet hukumetinin bir yandan 
memleketi imar ve bir yandan da koru • 
mak i~in ald•gt tedbirler, elbette tiikrana 
lay•kl!r. Y almz bir nokta hukumetin de 
gozunden ka~mam11 elsa gerektir: Cihan 
Harbinde 1ark mmtakamtz, Mutarekede 
de' g'arb v~ c~nub mmlahl4ttmTZ' isttlaya 
maruz kaldtgmdan halkm menkulleri 
yanJntl, gayritnenkulleri de harabezara 
donmii~tiir. Bu bo,lugu doldurmaya ta· 
h~anlardan takatlan iistunde vergi alarak 
ellerinde, avuclannda kalmt! olanlan da 
sathrmaya sebeb olmamahdtr.» 

Halktan alman paralann biiyiik bir ti· 
tizlikle gene halka sarfedilmesini, israfa, 
yolsuzluklara, hiiotzhklara meydan ve • 
rilmemesini kaydeden Kiztm Karabekir, 
yeni biit,eyi ~ok iyi tetkik eden enciime· 
nin mazbatastnda da zikredilmi1 olan 
noktalar iizerindeki mutalealannt mala
dt. Bu arada T apu ve Kada•tronun Ad
liyeye baglanmast hakkmdaki temenniye 
temasla dedi ki: 

«- Nereye verilirse verilsin, esash ve 
cezri tedbirler almmad1k<;a bugunku ha· 
linden kurtanlacagtm sanmtyorum. Ma· 
liye ,ubelerile T apu idaresi ara•mdaki 
anla&mamazhk da giderilmelidir. T apu -
nun kaydmt, Maliye, dogru bulmaz. 
Maliyedeki mudur, Tapu idaresini te<; • 
hil eder. Yatanda~ gider gelir, ve ktrta
siyeciligin her dairede oldugundan ziya
de Tapuda bulundugu malumdur.» 

Hatib, dairelerin teskilat, tesisat, mef· 
ru1at, harcirah, icar ve ktrtasiye gibi 
masraflanna temasla !kllsad Vekiletinin 
Ticaret ve lktt•ad namile iki Vekalete 
aynldtgt halde bu fastllara konulan tah
sisatm 1938 ythna nispetle ~ok fazla ol· 
dugunu, bir taktm rakamlar okuyarak 
ileri siirdu. Kutasiye masraflanmn oniine 
ge<;ilmesini temenni ederek bazt tedbirler 
zikretti. Devlet mubayaasma girecek 
kimselerin seref ve namusu iizerine yemin 
etmelerini ve bir kagtd imzalamalanm 
faydah bulan Kaztm Karabekir: 

Halkm maddl ve manevl kalkmmast 
meselesinde T anzimattanberi dujulen 
buyuk hatayt munevver tabakanm balk
tan ayn olmasmda bulan Kaztm Kara
bekir, Univeniteden ~1kan bayan ve ba
ym hi<; olmazsa koyde iki ay staj gor
mesini istedi. Koy egitmenlerinin, neza
retsiz btrakthrsa faydalt degil, zararlt 
dahi olacaklannt, kendilerinin sadece mi
hanikl bir vazife yapttklannt, ziraat i1le· 
rimizin nazariyat sahasmda tam mana
sile umumi bir devreye girmedigini, kul· 
lamlaoak ecnebi miitehasmlardan azaml 
istiladenin temmme gayret edilmesini 
kaydeden Kaztm Karabekir, onuncu di
lek olarak memlekette bir kontrol mii
essesesinin liizumuna i~aret etti. 

Galib Pekelin sozleri 
Galib Peke! (Konya), miitalealan 

mastnda merkeze dogru bir kagtd cere
yam oldugunu, Yekillerin, muste1arlann 
ve umum miidurlerin adeta evrak hiicu
rnuna maruz kaldtklannt, 61 vilayetimi
>in merkez kazalannda kaymakam bu
lunmadlgiDI, Yalilerin vakitlerinin ••ga
r! dortte u~unu kaza islerine hasrettikleri· 
ni ve merkeze gelen evrakm yuzde 50 
si merkez kazalarma aid oldugunu, her 
Yekaletin merkez kazasma mahsus te§
kilah bulundugu halde, sadece kayma
ltam bulunmadtgml kaydederek bu nok
sanm telafisi •aye.inde merkeze evrak 
akmm yanya indiri!ecejini sOyledi. 

General Cemal Mersinli kiirsiide 
Bundan sonra General Cerna! Mer· 

sinli, kii,iiye geldi. Ded,i ki: 
«- Vakit geciktigi i,in uzun soylemi· 

yecegim. Maruzahm, baZJ arkada1lann 
da temas ettigi eski mutekaidlerin ma
a§lanna clair olacakttr. 

Divam Muhasebat Reisi Seyfi siiz is· 
temi1 oldugundan Mecli,in miisaadesile 
kursiiye geldi ve Divam Muhasebatm 
te,kilatt esasiye mucibince ifa ettigi va· 
zifelerden bahisle Meclisin takdirine maz· 
har oldugu zaman nastl sukran duyarsa. 
yerinde bir muahaze ve tenkidi de hiimu• 
telakki ve hurmetle kabul etti~ini soyle· 
di. lzaht masmda ge~en celsede mevzu• 
ubahs alan otomobil meselesine tema!ia 
bugun elde 1926 v.,aiti nakliye kanunile 
verilen binek otomobillerinin butc;eye ba~h 
cetveldeki hizmet otomobillerinin !aVIS\ 8S 
oldugunu, bunlar haricinde miilhak biit· 
~e dairelerinin ve askeri daireler vesaiti· 
nin miktan I 000 raddesinde bulundugu· 
nu kaydederek sozlerini 1oyle bitirdi: 

«- Bunlar hini mubayaada teker te• 
ker divanm tetkikinden ge~er, fakat hiz· 
met vesaitinin muhassast lehine tahsis o· 
lunup olunmad!gtnt murakabe etmek 
Divant Muha•ebahn vazife ve •alahiyeti 
haricindedir. Bu cihet, mi1yonlan yedi 
emanetine tevcli ettigimiz Yekillere aid 
ve racidir.» 

l~;timatn sonu 

Ba1ka soz istiyen yoktu. Reis AbdUl· 
halik Renda ( V ekillerin kendi Vekalet· 
lerine aid tenkid ve mutalealar hakkmda 
notlar aldtklanndan bunlara dair biit<;e
lerinin muzakeresi masmda izahat vere· 
ceklerini, eRer muvaftk l(orulum vaktin 
gecikmesinden dolayt Maliye Yekilinin 
vann dinlenmesini teklif etti. Kabul edil· 
di. 

Saat 20 yi gesiyordu. Mecli• yann 
<aat 14 te ton1anmak iizere dailtldt. 

Rus - ingiliz miizakereleri 
IBMmakaleden devam) 

betlerin ztddma alan bu fikri dunyaya 
kabul ettirebilmek i~in kuvvetli vesikalar 
bile manttgt ve muhakemeyi yenebilecek 
kudrette degildirler. 

Sonra: 
- Ruslar, muahedelere riayet etrni· 

yorlar. Onlarla anla§ma yapmaktan fay· 
da ~tkmaz! 

T arzmdaki sozler de esasstz iddialar· 
dan ibarettir. Sosyalist ,Suralar hukumeti· 
nin, imzalad1g1 muahedeleri bozdugunu, 
verdigi siizlere riayet etmedigini biz hattr· 
lamtyoruz. Bilakis gerek kom§ularile, ge· 
1 ek uzak devletlerle giri1tigi miinasebet• 
lerde Sovyet Rusyanm jimdiye kadar da· 
ima centilmence davrandtgmt mu§ahede 
ve tecriibe neticesinde ogrenmi, bulunu
yoruz. 

Saym Yekille bu mevzu iizerinde 
gorii§mUJlurn. Bana but<;e mii,ktilibn
dan bahsetti. Halbuki elimize ge~en mil
vazene kanununda sakin ve emin bir mil
let biit~esi gorulmektedir. 

0 halde, bu dedikodulann hi~bir loy· 
meti olmadtgma gore Rus • !ngiliz muza· 
kerelerinin bir ~tkmaza !aplanacagmdan 
k~rkulabilir mi? 

lngiltere, tek tarafh olarak Polonya 
ile Romanyaya garanti verdigi zaman, 
ayni §eyin Rusya tarafmdan da yaptlma· 
•tnt istemi§ti. F akat Ruslar bunu reddede· 
rek, ancak umumi bir anla§maya i§tirak 
edebileceklerini soylediler. Maksadlan 
a~tkttr: Herhangi bir tecaviiz kar11 mda. 
yalntz kalmak ihtimalini bertaraf etmek 
istiyorlar. !ngilizler, boyle bir1eyin kabil 
olamtyacagmt, Romanyaya ve Polonya
ya verilmi§ garantileri bulundugunu, AI· 
manyanm da bu iki devletten birine olsun 
taarruz etmeden Rusya ile karjtla,amtya· 
cagt i~in ii~ tarafh bir anla§maya liizum 
gormediklerini ileri siiruyorlar. Onlann 
da korktuklan nokta, Rusyaya stkt bag· 
larla baglandtklan takdirde dahill politi· 
kalarmtn kan11k safhalar arzetmesi ihti· 
malidir. 

Eaki tekaiidlerin maat 
meselesi 

Arkadatlar, bu eaki miitekaidle· 

Goruluyor ki, butun rnuzakereler niha· 
yet bir 1ekil meselesi iizerinde toplamyor. 
Simdi, Paris ve Londra Hariciyeleri bu 
me,.leyi halle yarayacak bir formiil ara· 
makla me§guldiirler. Ve bu da herhalde 
bulunamtyacak bir1ey deiiilclir. «- Mesela yiizba1thktan miistafa ya

hud tekaiid hayatt ge~iren bir vatanda,, 
baktyoruz giinun birinde devletin esult 
vazifelerinden birine 300, 500 lira ile ge
tirilmil oluyor. Onun vaziyetinde bulunan 
akranlan ise faraza binba§t olarak safft 
harbde aldtgl yuz elli lira maa1tadtr. 6-
teki ne imi§, iicrelmt§! De viet but~esinden 
~tkan para ister maa1, ister ucret oloun, 
milletin kesesinden almdtgma gore kendi 
mesleginden yeti§rni! insanlar varken, ha· 
ricden birini amir vaziyetine getirmek me· 
murlann meslege baglanma arzularmt da 
korletebilir. Bu bak1mdan da memur ta
yinlrrinde bu cihete itina edilmesini rica 

Ber~ Tiirker ve diger hatibler 
¢- E•ki devre aid bildigim hildisedir. 

3,5 altma aldtgtmtz bir mavzeri Japan· 
lar, hediye kabul etmediklerinden 2.5 al
tma •alln almt1lardtr.» 

rin maat meaelesi herteyden evvel 
bir hak meselesidir. Harbi Umumi. 
nin batmda yap.Ian tenkihatta bu 
maatlardan yiizde yirmi keaildi ve 
yalmz asker miitekaidlerden kesil· 
di. 35 senesinde tahsiaah munza
malarandan yarua keaildi. Bunun 
bir ada da pahahhk zammadtr. Yiiz· 
de 10 da miivazeneden keailince, 
yekunu yiizde 55 i buldu. ltte biz, 
bunu iatiyoruz ki, tutacait 4,5 mil· 
yon liradtr. Hatta hepaini vermek 
de fart degildir. Senelere takaim 
edilebilir. Bu, bir medeniyet itidir. 
Medeni memleketlerde her cansaz 
,ey, canh bir,eye fayda vermek i· 
~in yapthr. Bu bio;areler, vatan uii· 
runda viicudlerini ylpratttlar. Me· 
aeli klfln, iataavonlarda, iskeleler· 
de, umumi aacak yerlerde vakitleri· 
ni 1er;iren albaylar, kapacahk eden 
yarbavlar, simendifer demirinin to
zunu temizliyen binbatalar vardar 
ki, yaran ordumuz bunlaran i~inden 
bazalarmt hizmete !;aiaracakhr. 
Bunlar, bu ya,larmda zaten dal bu· 
dak aalmat bir ailenin batadJrlar. 
Torunlara vardtr. Ve torunlar, bu 
ba'm golgesiz koltuguna aagmma•· 
lardar. Hiikumetimiz pek yerinde 
olarak hizmet derecesini tahsil de· 
recesile ol!;iiyor. Bu miitekaidler 
iae, yavrularma yiikaek tahsil goa· 
termek iktidarmdan tamamen mah
rumdurlar. 

!.tila tehlikesi kar,tsmda Rusya gibi 
muazzam bir kudret membamdan istilade 
etmek sulh cephesinin en buyuk menfaat· 
lerinden .aythr. Ayni du1iince Sovyet 
Rusya i~in de gayrivarid goriilemez. 0 
da «Drang nach Oslcm> siyasetine kar§t 
emniyet tedbirleri almaya mecburdur. Bu 
siyaset ister Balkanlara ister Ukraynaya 
miiteveccih olsun, her iki §tkta da Rusya
nm hayati menfaatleri aleyhinedir. 

ederim.» 
Refik bee merkezin idarei hususiye • 

lere uzatl!gt elden arttk bu idareleri kur
tarma•m; hiikilmetten rica ederek, idarei 
hu•usiyeler biit~esinin yiizde 30 unun 
devlet merkezine intikal ettigini bazt ra • 
kamlar zikrederek anlattt. Hatib keyfi ve 
kanuna aykm hareket zihniyetile de mu
cadele etmek liizumundan bahsederken 
«Yekalet ernrine alma» bahsine temas etti 

Refik !nceden sonra Ber<; Turker 
(Afyon) .Oz alarak biit<;e heyeti umu • 
miyesi munasebetile inttbalanm ve mii • 
talealanm kaydetti. Ber<; Turkerin mu • 
talealanm yazth bir kagtddan okumast
na bir meb' us ilisti. Abdiilhalik Renda: 

«- Riyaset makamt vazifesini bilir.» 
dedi. 

Ber~ Turker sozlerine devam etti ve 
yurdunun miidafaast i<;in kammn son 
damlasma kadar akttarak <;arpt!mayt hi
len kahraman Tiirk milletinin ya1amaya 
azmettigi ve ebediyen ya§tyacagt 1eklin
deki sozleri alk.,landt. 

N akiye Elgiin, her saytm sonunda nii· 
fusumuzun ve her sene biit<;esinde p;eliri
mizin arthi!tm gormenin en mes'ud ha • 
di<e oldugunu kaydederek siize ba,ladl 
ve bu iki miihim kaynai!m sahibi clan 
Turk milletini, sonra da bu iki kaynagm 
akmna vel verme~i bilen hiikG.meti sayg1 

Dedi. Kimsesiz <;ocuklarm eli ekmek 
tutunctya kadar «devlet ~orugu» adde
dilmesini teklif eden meb'us, bu ~ocuk
larm ne tarzda yeti§tirilecegi hakkmdaki 
fikirlerini izah etti. Bunlardan sonra but
~rde nazan dikkate ahnmasmt muhim 
gordugu noktalan 11 dilek halinde ma
ladt. 

Kaztm Karabckirin dileklerinin bajm
da memlekette heniiz siyasetten aynlmtj 
gormedigi ilmi, hakim ktlmak i~in miis
takil akademiler tesisi vardt. Bu fikirleri 
strasmda nesriyat i1lerinden de bahsede
rek: 

«- Hangi sermayenin hakim oldu
gunu •oyle,em actdtr. Kitab <;tkartmak 
istiyen ya Ermeni, ya Musevi kitabctya 
ba1vurmak mecburiyetindedir. Onlar da 
isterse sattmr, isterse sathrmaz» dedi. 

Arkada,lar, bir kiitlei be,eri, he
le bir milleti diittiigii r;ukurdan 
kurtaranlara biiyiik derler. Atatiirk 
i,te onun ic;in biiyiiktiir. Yiiksek 
mecliainiz onun i!;in biiyiiktiir. Bu 
niifuau da biiyiikliigiiniize yakattr 

,Simdi, demokrasilerin de, Sovyet Rus
yanm da takib etmek zaruretinde bulun
duklan politika, anahatlan itibarile bu 
kadar mii!areket gosterdikten sonra Rus
lng:::l miizakerelerinin bir ~tkmaza gire
bileceginden herhalde korkmamahdtr. (). 
niimu7deki gunler zarfmda muspet bir ne· 
tice almmasa bile Rusya sulh cephesi ic;in 
kaybolmu1 •aytlamaz. lki tarafm menfa
atlerini uzlajltracak bir formul na.tl ol-. 
bulunacakttr. ~iinkii hayati menfaatler 
mu§terektir. 

NADIR NADI 
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Yavrunun ourbuz, tombul, saglam, ne~eli olmasm1 istersen Fosfatin Necati yedir. Bahcekapl Salih Necati 

CAFER MUSHiL $EKERi Tesiri kat't ahm1 kolay en iyi miishil fekeridir. 
BiiOmum eczanelerde bulunur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y ALOV A KAPLICALARI 
A ~ I L D I 

Yalova kaynaklannm • Hypethermale • • Radyoactive • ve mlisekkin 
devai ~ulan, romatizma agr!lan, siyatik, her tlirlii asabi elemler ve nev
ritelcrle nikriz, ~i~manhk ve ~eker hastahg1 gibi tegadd.i anzalan ve ha
z•m yollan, bilhassa em'a ile safra kesesi hastahklarmm agr!l1 ~ekilleri, 

Kolit, mlizmin ve muannid isal (Spasmodiquel'lerle inklbaz iltisakat elem
leri) mlizmin sancu1 rahim ve tenasiil J<Uddeleri ernraZ1 gibi mlitenevvi 
hastahklarm tedavisinde ~ok mliessir ve as1rlardanberi mlicerrebdir. 

Termal klir ve rejim yemekleri rniitehassJs doktorlarm daimi neza
reti altmdadu. 

Kapl!cada su altmda veyahud kuru masajlar, fizyoterapi 
tedavi &hi tatbik edilir; her tlirlii t1bbi tahliller yap1hr. 

Fiatlar: 

ve elektrikle 

T ermal Otelde «Pansiyonla beraber» bir ki~i i~in 
605 kuru~tan 770 kuru~a kadar. 

iki ki$i i~in 950 kuru$1an 1100 kuru$a kadar. 
Hususl banyolu odalar ve salonlu hususi daireler fiatlan: 

1210 kuru~la 1750 kuru~ arasmdad1r, 
Fiatlarda servis % 10 Ian dahildir. 

Hazirantn 15 ine kadar otel iicretlerinden % 20 tenzilat vardtr. 
Miiracaat mahalli: Denizbankta Yalova Kaphcalar1 Btirosu 

Telefon : 44678, dahill : 83. 

Denizbank istanbul $ubesinden : 
1 - HlikUmet tara!mdan satm alman ve Bankam1za devrolunan istanbul 

R1hhm, Dok ve Antrepo ~irketinin 1906 senesinde ihrac eylemi~ oldui{u 
obligasyonlardan 16/5/939 tarihinde Beyoglu 1kinci Noterligi huzurunc.a 
iera kllman ke~idede amorti edlien • 327 • obligasyonun itfa bedelle
rile tedaviile kalan obligasyonlardan 66 No.h faiz kuponu bedellerinin 

Avrupadakilerinden 
daha ueuz, daha sag. 
lam ve daha $lktu. 
Sandalya almadan bir 
kere .giiriinliz. 

Sipari~lerinizi Mahmudpa$a - KlirkGli !G han No. 12 ye vermeniz. 

-----------------------------------------------
Van C. Miiddeium umiliginden : 

Van Cezaevillin 1/6/939 tarihinC.Cn 31/5/940 tarihine kadar bir senelik 
ihtiyae1 o]arak tahmin edilen 60,000 kilo ekmekle 1200 kilo gazin 11/5/939 
taril:inde artttrma ve eksiltme ve ihale k~nunlarmm hlikiimleri dahilinde 
a91k eksiltmiy£ konulmu~tur. 

$artlar: 
1 - Bu miktar ekmek mevaddt ecnebiyeden ari ve temiz bugday 

unundan olacaktu. 
2 - Miinakasaya konulan ekmekler 1/6/939 tarihinden 31/5/940 tari

hine kadar bir sent; rniiddetle herglin igin ihtiya9 giisterilen miktar munta.. 
zaman veri!ecektir. 1200 kilo gaz defatcn tediye edileeektir. 

3 - Yevmiye ne miktar ekmek almaeag1 birglin evvel mliteahhide 
malumat verileeektir ve bu ekmekler ekle salih ol&!itu hiikumet hekimi 
tarafmdan ledeimuayene verileeek rapor iizerine Cezaevine kabul edile
eektir. Beher ekmegin sikleti 320 gramdan ibaret olup ii~ ekmek stklet 
meemuu 960 gram olaeakttr. 

4 - Verileee~ ekmekler tevzi zamanmd;m altl saat evvel fmndan 
91km1§ ve sogumU§ bulunaeaktu. 

5 - Mevkuf ve mahkUrn. azahrsa mukaveledeki miktardan az mubayaat 
vukuunda mliteahhid bu yiizden taleb ve iddiada b.ulunamaz. 

6 - 30/5/939 tarihinde Cumhuriyet Mliddeiumumiligi Komisyonu mah
susund.a yaptlaeak a~ik eksiltJ"i.eye i~tirak edeeeklerin muhammen bedcli 

ylizde yedi bugugu pe§inen depo etmesi ve kat'i ihaleyi mliteakib bu mik
tarm ylizde on be2e iblagt me§ruttur. 

7 - !~bu eksiltmeye i~tirak edenler $artnameyi okumu$ ve mlitemmim 
malumah k&bul etmi~ saytbrlar. Mlinakasa mliddeti tarihi ilandan itibaren 
20 giindlir. Bu mliddet zarfmda talib 91kmadig1 v.e tekliflerin rayiee uy~un 
giirlilmedigi takdirde on giin daha temd.id edilir. 

8 _ I!an ve buna mliteallik biitlin harG ve masraflar mliteahhide aiddir. 
Talibler;n bu ~artlar dahilinde 31/5/939 tarihinde Van Cumhurtyet 

Miiddeiumumiliginde miite~ekldl Komisyonda haztr bulunmalan ila.n olunur. 
( 355!\) 

haizran 1939 tarihinden itibaren BankamiZ gi~elerinde tediyeye ba~la- istanbul !kinci !era Dairesinden: SA~ DoKULMESi] 
naea.ii' · Ahmed Necdetin mah olup Anastas 

2 - Amorti edilen her obligasyon rnukabi!inde 66 i!a 80 numaraya oglu Yorgi Neopolitald'nin temVkinden 
kada: • 15 • aded faiz kuponlarm1 havi olmak ~artile eem'an 22 lira 44 Mustafa Tiitlineliye 2600 lira birinci de· 
kuru~ oc'eneee~i bildirilir. reee ipotek boreundan dolaYJ paraya 

111111111111-lliiiiiilii .. llliiiliiililiii•••••••••-••••••••r ~evrilmesine karar verilen ve tamam•
na 4600 lira kiYJnet takdir edilen Balat 

Siimer Bank u mum AI harici Karaba~ rnahallesi atik vapur is-
kelesi, eedid Camii~erif sokagmda eski 

-~~·-lo'-""15, 17 19, 21, yeni 27, 29,25-4 kap1 No.ll 
Miidiirliig"' unCien raft All 'kBrimeJen: dtikldlnian. b• 

tar~f1 vapur iskelesi sokag•, bir tar~ 

lngilizce Bilen Daktilo Ahnacak 
Karablik Demir ve Celik fabrikalaJ:lmtzda istihdam edilmek iizere ingi

lizee bilen dort dakti!oya aeele ihtiyac varc>r. Kendilerine iktidarlarma giire 
120 liraya kadar iieret ve aynea 15 lira mesken tazminah verilecektir. Tahb 
olanlarm derhal Ankarada Umum! Mlidlirliik Personel $ubesine ve istan
bulda Slimer Bank istanbul $ubesine mliraeaatleri. • 1907 • ( 3546 ) 

Toprak sokag•, bir taJ'a!t Cami~erif so
kagile mahdud kayden ild bab hane ve 
alhnda iki bah dlikkan (halen diikkiin· 
Jar eve kalbedildiginden) iki bah hane
nin ms1f hissesi a~•k arttmnaya konul· 
mU§tur. 

Vaslflan: 

Kapiltn ile durdurulmaktadtr. 
Eezanelerden isteyiniz. -

Askeri fabrikalar satm 
alma komisyonu ilanlart 

100 ton Toleol haklunda 

,laD :ton to!eoliin ihale giiniiniln sehven 
31/5f939 sar§amba giinli o!arak ilan e-

dildt lll~IImt§hr. . 
thalenin 1/6/1939 per§embe giinli saat 

14 te pazarhkla yaptlacal!t ve 8 may1s 

1939 tarihinde <;•kan i.lanm hliklimsiiz ol
dugu ilan olunur. c3276• 

~~;®:*~~~*~***~~)::€ 

~ OSM~~,~L~.~'~'KASI ~. 
ili TESiS TARiHi -1863 j 
dif Swti!en ve Tiirkwe Ciimhunyet• ile miinakit mukaoelenames• 3Ji 
gl'l 2292 Numara!l /0 .'6//933 lanh!l kanunla tasdik edi!ml$flr 11 
~ I 24/6/ 1933 IJnhb 2435 Numara!l Resml Gazete) ¥.~ 

3J Sermayesi: 10.000.000 ingiliz Liras• ~ 
gi~ thtlyat ak~esi: 1.250.000 lngiliz Llrast 

~K ~ ar£ Tiirl<iyenin· ba~l!ca $ehirlerinde 1l£ 
g1l PARiS, MARSILVA ve NIS'de :Jl£ 
i\A~ LONDRA ve MAN<;ESTER'de plfi 
!JIJ MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FILiSTIN 1lJ! 
~![ ve MAVERAYI ERDON'de ~ 

Merkez ve $ubeleri )rfi 
~ YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANISTAN, SURIYE, L0BNAN m 
~.if ve HATAV'da fiJi 
9;1: filyalleri ve biiliin Oiinyada Acenla ve Muhabirleri vardtr j)~ 

IDt Her nevi Banka Muameleleri yapar ~ 
[~ Hesab• cari ve mevdual hesaplan kiisadt. ·~'~ 
~~~~iJ,[•· Ttcari krediler ve vesa1kr, kredner kiisad1. ~· ;_ 9JX Turk•ve ve Ecneb1 memlekeller Uzerme kestde senedal tskontosu. 

Borsa enmlen. 
Esham ve lahvilal. alhn ve emlaa Uzerine avans. 

~~ Senedal tahstlalt ve satre. ~ 

3.!f En yUksek emniyel sarflanru haiz kirahk ilifi 
f. Kasalar Servisi vardtr: 'm! 

~ Piyasamn en miisait $artlarile ( kumbaral! veya ~ 
M{ kumbaras1z) lasarruf hesaplar• a~tl!r. • 

~~~~mmm~:®::m:~lrE:~ 

Erzurum Vilayetinden: 
1 - Beheri on kuru$ muhammen bedelli lie yiiz bin aded parke ta~mm 

mubayaas1 kapah zarf usulile eksiltmiye konmu$!Ur. 
2 - !halesi 3/6/939 eumartesi giinii saat 11 d.e Hiikilmet kona~1 icin

deki Daimi Enelimen odasmda yapt!aeaktu. 
3 - Muvakkat teminall 2250 liradtr. 
4 - !stekliler bu i~e aid ~artname vesalreyi her giin Daimi Eneiimen 

kaleminde okuyabilirler. 
5 - Taliblerin kanunun 2 ve 3 iineli maddesinde yaz11l vesikalarla 

birlikte teminat ve teklif mektublarm1 32 nci madde veGhile ihale saatin
de bir saat evveline kadar Vilayct Daim! Enciimeni Reisligine vermeleri 
lfiitmdtr. 

Postad.a olacak geeikmeler kabul edilmez. ( 3529) 

Birecik Belediyes inden : 
Belediyemizde • 150 • lira licretle ~·h~mak lizere Naf1a Fen mektebi 

veya muadili Avr.upa mekteblerinden mezun bir fen memuruna ihtiyae 
vard1r. !stiyenlerin Birecik }lelediyesine mliracaat eylemeleri. ( 3549) 

Naf1a Vekaletinden: 
Vapur iskelesi sokak No. 25. 
Demir kaptdan i~eriye girildikte sag 

tara£ dairede bir tarafta iizerinde bir cr 
da, zemin katmda bir mutbah, bir helii 
meveuddur. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
8/6/939 per$ernbe giinii saat 11 de Ankarada Naf1a Vekaleti binast iGin

de Malzeme Miidlirlligu odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Komisvo
nunda 12500 lira muhammen bedelli ve mahallinC.C mollte edilmi$ ola~ak 
teslim ~:utile bir aded asfalt makinesi ve yedeklerinin kapah zarf usulile 
eksiltmesi yap1laeaktu. 

Eksiltme §artnamesi ve teferrliall bedelsiz olarak Malzeme Mlidlirlli
giinden ahnabilir. 

Muvakkat teminat 937 lira 50 kuru$tur. 
!steklilerin teklif mektublarmt, muvakkat teminat ve ~artnamesinde 

yaz1h vesaikle birlikte ayni giin saat 10 a kadar mezkur Komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri laztmdtr. • 1905 • ( 3542 ) 

iNCi KAZiNOSU A~ILDI 

Birinei kat: Bir merdiven ba~1 iizerin· 
de karesimen bir mutbak, bir oda. 

Eski Cami, yeni Oluklu sokak No. 4. 
Kap1dan i~eriye girildikte Mozaik mer

divenli bir antre, bir merdiven alh, bir 
aparhman olarak kullamlmaktadtr. 

1 No. l1 daire: Zemin kat: Karesimen 
bir mutbak, mozayik teneke bir ta§ oda. 

2 No. h daire: Bir antre lizerinde iki 
oda, musluklu hela. Zemin kat: Karasi
men bir mutbak, ta§ bir oda. 

Kadtkoyiiniin en temiz aile eglence yeridir. Birinei kat: 3. No. h daire, bir kotidor 
Flllstln ••d:rosunun ZEKIYE HAMDAN ' In '•tl••- lizerinde iki oda, bir mutbak, bir hela. 

Ses Krall~esl klle 4. No. h daire: Bir sofa lizerinde ii~ 

Kemani SAiM, Kanunl tSMAiL, Ban~o KAORi, ada, zemini karesirnen bir mutbak, mo-
Klarnet $EREF. Piyano V ALANT1N. zayik tekne, sofada ylik dolab1. 

Okuyucu : tBRAHThl, BiGALI 1\IEHI\lED Bina tamir gormii'?llir. Elektrik, Ter-
Okuyucu Bayaular: 1\IA!mt'URE HANDAN. kos tesisah vardLI". Umum mesahast 

Kii~iik $tl'KRAN, HAYRiYE MELEK. 129,50 metre murabba1dtr. 
Temiz hava - Giizel manzara • Miikemmel servis • Ucuz fiat. Evsaft yukartda yazth gayrimenkulle-

·~~~~~~B~a:y~an~l\~I~E~L~E~K~t~a~r~af~m~d~an~m~ii~k~emm~~e~l~V~A~R~Y~E~T~E:·~~~~~ re aid §artname 16/6/1939 tarihinden i
- tibaren herkesin giirebilmesi i~in iera 

Dahiliye Vekaleti nden : 
Rize kasabasmm 300 hektar viis'atindeki meskiln ve gayrimeskiin sa

hanm hali haztr haritalarmm yapt!mas• eksiltmiye ~ikanlm•~t1r. 
!~in maktu bedeli 6000 liradu. 
Eksiltme 2 haziran 939 euma giinii saat 15 te Rize kasabasmda Belediye 

dairesinde Belediye Eksiltme Komisyonu tarafmdan yap!laeaktu. 
i\fuvakkat teminat 450 lirad1r. 
~artna'lleler parasiZ olarak Rize Belediye Reisliginden ve Ankarada 

Bclediyeler !mar Heyeti Fen $efliginden ahnabilir. 
Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti Fen $ef

li~nden i~tirak vesikast almalan ve bunu teklif mektublarma koymalan 
laz1mcl.lr 

Tekliflerin tayin edilen giinde saat 14 te kadar Rize Belediye Reisligine 
verilmi~ olmas1 veya pasta ile bu saate kadar giindermi$ olmalan hiztmd!f. 

Tiirk 

BOYOK 
2 7. nci 

• 1837 • ( 341!1 ) 

Hava Kurumu 

PiYANGOSU 
TERTiB 

iK1Nct KE$IDE: 11 HAZiRAN 939 dadtr 

Biiyiik ikramiye : 45,000 lirad1r 
Bundan ba~ka : 15.000, 12.000. 10.000 lirabk lkramlyelerle 

( 20 000 ve 10.000) liralik lki aded mlikAfat vard1r. 
. Yeni tertibC.Cn bir, bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 

Stz de PJYangonun mes ud ve bahtiyarlan arasma !(lrmis olursunuz. 

d :vanhanesinde ag1k bulundurulaeakhr. 
Ve birinci arthrmas1 26/6/939 tarihine 
mlisadif pazartesi giinli saat 10 dan 12 
ye kadar istanbul ikinei !era Dairesin
de iera k•hnaeakhr. 0 giin verilen bedel 
muhammen ktymetin yiizde 75 ini g~
mezse arttLI"anlann taahhlidli baki kal
mak §artile artttrma on be~ giin temdid 
edilerek 1117/939 tarihine mlisadif salt 
giinli aynt mahal ve saatte iera olunaeak 
ikinei arthrmada en ~ok arthramn lis
tiinde btrakilaeaktLI". Sah§ pe~:.n para ile 
dir. Birikmi§ vergi vaklf icaresi dellali
ye bor~luya aid olup mlizayede bedelin
den oden 'r Mli~teri yalntz yirmi senelik 
taviz bedelile ferag haremdan mes'uldiir . 
Gayrimenkul haklanm hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarm1 ilan tari· 
hinden itibaren yirmi giin iginde evrakt 
mlisbitelerile birlikte daireye ibraz ve 
ispat etmeleri, aksi takdirde haklan ta
pu s'eilinde kaYJdh o!mad1kga satl§ be
delinin payla~masmdan harie bJralola
eaklan. Talib olanlarm muhammen kly
metin yiizde 7,5 nispetinde pey akgesi 
veya mill! bir bankamn teminat mektu
bunu ibraz etmeleri ve artttrmaya i§ti
rak edenlerin blitlin §artlan okuyup §art
name muhteviyahnt kabul etmi~ addo· 
lunaeaklan ve daha fazla ma!Urn.at al· 
mak isteyenlerin her zaman 938/3964 

No. ile dairemize mliraeaat edebileeekle
ri il~n olunur. .(17985) 

Kurulu!f tarihl : 1888· 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
!?ube ve ajans adedi : 262 

Ziral ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankastnda kumbarah ve lhbarstz tasarruf hesaplartnda en az 50 llrast bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ekllecek kur'a lie at;agtdakl plAna giSre lkramlye dagtblacakbr. 
4 Aded 1,000 Liralik 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0')() " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,01)(} " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DlKKAT: Hesablanndaki paralar blr sene l~inde 50 llradan a~altl d~enlere !kramlye ~bjp takdirde 
,.. 20 fazlasile verilecektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerinde cekil~cektir. 



23 May1s 1939 

• • • .. ' . . t:· ~ . . ' • . ' ' 

. . . . .· .' ' . . ... . ·~ ·. . . .:. ~~- . . : . . ROMATIZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 

., 
' 

' 

• 

SIRT 
GoG US 

KAL~A 
ARKA 

BEL 
VE stl"t'il'N AGRlLARA KAR~I 

.... 

iLKEl ~~~ 
Kullan1nlz ~ 

CABUK ~IFAYI BULURSUNUZ 

JOSEPH BONNiCi 
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lsUklll caddesl 140 No. 
SO.reyyapqa aparbmam No. 4 

Talefon 1 44436 
( Frans1z Tiyatrosu Pasajmda ) 

Avanos !era Memurlu~dan: 
Odemeemri 

939/226 

_. 

19/10/926 tarlli ve 1143/1163 numarah 
resen tanzim edilmi§ bir lat'a N oter se· 
nedlle ve miitese!sil kefaletle K~eh irin 
Bagba§l mahalleslnden Hoca zade Tev· 
fikten i§tira ettikleri otomobil bedeli o
larak 500 ll.ra bon;lu Avanostan Clmer 
o~lu Mehmed ve Kara Mchmed oglu 
Hilminin i§"bu bor~lanm bor~lulardan 

Clmer oglu Mehmed tamamen Odemi§ ol
dugundan miiteselsil kefalet ahkamma 
tevfik;m yar•Sim Odemesi laz•m gelen 
Hilmi hak)onda Orner o~lu Mehmedin 
yaptlkJ. takib talebi iizerine bor~lu Hi!· 
mi, evvelce Eski§ehir Devlet Demiryol
!annda ~all§makta ve Ankara • Kayseri 
hattmda gardifrenlik yapmakta iken ha
!en kaybolup adresi bulunamadtgmdan 
bor~lu Hilmiye ilanen tebligat yap•lma
sma karar verlimi§tir. 1lti yiiz elli l'ra 
borcunu i§bu ilan tarihlnden itibaren on 
giin zarfmda Odemesi ve bir itirazi varsa 
gene bu miiddet i~inde bildirrnesi ve I 0 
giin zarfmda mal beyanmda bulunmas1 
ve borcu odemezse cebr! icra yolile tah· 
sil edilecegi ve beyanda bulunmazsa 
hapisle tazy:k olunacaftl ve yalan beyan
da bulunursa hapisle cezalandmlacagt 
tebligat yerine kaim olrnak Uzere ilan 
olunur, (3554)' 

Var1m litrelik $i$esi perakende 100 kuru,tur. Y!;~~!.'~ta~!~~:~~es!~~!sl 
ketto Oteli bah~esi namile maruf ve 
rnaabah~e ii~ ev yap•labilir ve ii~ so
kaga naZir arsa gerek toptan ve ge
rekse Jasmen gayet ehven fiatla sa-

SATICILARA VOZDE ON TENZiLAT YAPILIR. 
inbisar satt!j kamyonlartndan, sati!j magaza ve depolarindan isteyiniz. tJ!acakbr. Galatada, Asian Han 5 inci 

kat 1-3 No. lara muracaat. 

Sabbk Fabrika 
N eft Sanayi Anonim i';lirketinin bins buhran vergisinden ve Belediye rii

sumundan, Belediyeye borcundan dolay1 haciz altma alman A. Kavagmda 
timuryerinde ~ski 105, 107 yen! 21/1 No.I! kargir fabrikanm dort taraf1 
duvarla ~cvrilmi§ ve bir kargir yaz1hane ve gene kArgir kirnyahane ve 
21/1 alat ve cdevatJ sabite, 18 aded muhtelif tonda tank ve tugla ile ~evrili 
ik; aded takdir kazan1 kargir tu,i!lalarla ~evrili iki buhar kazam, bir aded 
atolye deruniinde iki torna tezgah1, bir rnakap, bir motor, bir dinamo. 
bir buharla miiteharrik sitim makinesi ve diger kargir bina dahilinde 5 
acted buharla miiteharrik bomba. ve bir aded ha.r:a maltinesi ve iki aded 
kuyu vc bir ~ded tasfiye kazaru vc gene 21/1 No.da d.~ ortadan bolfrnmii~ 
bir kat ve iizeri galvaniz sa~la kaph kargir depo tahsili emval kanununun 13 
iincii maddesine gore muhammen bedeli olan yiiz k1rk bir bin be~ yiiz 
seksen 141580 lira bedel Uzerinden sabhga ~lkanlrn1~ ve kat'i ihalesi ya
P!lmak uzere 18/5/939 tarihinden itibaren on giin miiddetle ask1ya ~lkartl
nu~br. ~artnameyl gormek istiyen taliblerin bu miiddct i~inde Beykoz Be
lediye Tahsil Ba~memurlu~una miiracaat edilmesi ve muhammen bed.elin 
% 7,5 u olan on bin altl yiiz on dokuz lira elli kuru~u miizaycdeden cvvel 
nakden veya muteber bir banka temlnat mektubile blrllkte ihale giinii olan 
29/5/939 pazartesi giinii saat 16 ya kadar miiracaatlerl i!An olunur. 

• B. • ( 358:l) -
Florya plajlan kiraya veriliyor 

Tahmin bedell 26101 lira o1an Florya plitjlan kiraya verilmek iizere 
P3zarhga konulmu§tur. i';lartnamesi 130 kuru~ rnukabilinde Levaz1m Miidiir
liigiinden almabilir. 1stekliler 2490 say1h kanunda yaz•h vesika ve 1957 lira 
57 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile betaber 30/5/939 sah giinii 
saat 14 30 da Daimt Enciimende bulunmahd•rlar. • B. • ( 3582) 

' -Knsif bedeli 1899 lira 60 kuru$ olan Se!Ami~e~me • Maltepe • Kartal 
yolunu~ asfalt tamiri pazarhga konulmu$tur. Ke$if evrakile ~artnamesi I.c
Vaz•m Mudiir!Ugiind#! goriilebilir. 1stekliler 2490 say!l1 kanunda yaz1h vesi
kadan ba,ka bin lirahk bu i~e benzer i~ yapb/tma dair ihaleden evvel Vi
liiyetten alacaklan fen ehliyet ve 939 y!lma aid Ticaret odas1 vesikalarilc 
142 lira 47 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24/5/9,!! 
~ar•amba <'iinii saat 14 bu~ukta Daimi Encumend~ bulunmahd~rlar. > a 

.t. • ( 3355) 

Denizli Belediye Reisliginden : 
Denizli ~ehri hidro elektrik tesisatma aid Cumhuriyet gazetesinin 13, 

16, 19 ve 22 may1s 939 tarihli nushalarmda inti§ar eden ilanlar<'.a miiraca~t 
llUnlit>iin s~hven 29 haziran olarak ne§redildigi goriilmii~ olup bu tari':!in 
26 haziran 939 g(inii saat 14 olaca[p tashihen nan olunur. ( 3584) 

Sabhk Koknar Tomrugu 
Devlet Orman itletmesi Karabiik 

A 

Revir Amirliginden: 
1 - Karabiikte lstaayonda revir oniinde istifte mevcud ( 737 ) aded mu

aC.ili • 608 • metre mlkab • 496 • desimetre mik!b koknar tomrugu a~lk art. 
brrna ile sablacakbr. 

2 - Tomruklarm ayr1ca ba~ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyul
mu~ olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden hesablanm•~br. 

3 - Tomruklara aid sat~ ~artnamesl Ankarada Orman Umum Miidiir
!iij!i.inde ve Orman Ba~miihendis Muavlnlij!inde lstanbulda Orman 13a~mii
hendis Muavlnlil!inde ve Karabiikte Devlet Orman t~letmesl Revir Amirli
J!inde goriilebllir. 

4 - Tomruklann mubammen bedeli c 11 • lira • 60 • kuru~tur. 
5 - tsteklilerln % 7,5 muvakkat pey ak~esile 29/5/1939 g(inii saat 11 

de Karabiiktcki Revir Merkezlne miiracaatleri. ( 3296) 

Kalorifer ve SICak Su Tesisatt I 
Zonguldak Eregli Kiimflrleri 

i!jletmesinden : 
!§letmemiz tarafmdan Zonguldakta Karadon, Asma ve Caydamar mev

kilerinde in~a ettirilmekte bulunan i~~i yatakhane, yemekhane ve Y•· 
kanma yerlerinin kalorifer ve s1cak su tesisatl bir miiteahhide verilmek 
suretile yaptm.lacaktlr. 
1 - Tesisabn muhammen bedeli 97.045,50 liradrr. 
2 - Fenni ve id.arl ~artnamelerle mukavele projesi, fiat cetveli, proje ve 

resimler ( 10 ) lira bedel mukabilinde 1$1etmemizden ahnabilir. 
3 - Teklifler 5 haziran 1939 pazartesi g(inu saat 15 e kadar Zonguldakta 

i~letmemiz Gene! Direktorliigiine tevdl edilmi§ bulunmas1 me§ruttur. 

Maliye Vekaletin den: 
thale tarihinden ikincile$fin 939 sonuna kadar depoya gelecek ve gide

cek e§yanm yakm lskeleden depoya kadar nakliyesi a~1k eksiltmiye ve halen 
toplanm•~ ve bu miiddet zarfmda d.a toplanacak ambalaj, tahta ve kag•d.. 
larile ~emberlcrinin sab$1 arthrm1ya konulmu~ oldu~ndan isteklilerin 
§ar\namelerini gormek ve daha fazla mahimat almak i~in Dolmabah~ede 

K1rtasiye Deposu Ba~memurluguna muracaatleri ve nakliyenin alh ayhk 
bedeli 1650 ve antbal·ajlardan ~1kan malzemelerin sah~ fiah da 2000 lira 
tahmin edilmi~ oldugundan isteklilerin bu miktarlar iizerinden getirecek
leri depozitolarile birlikte yevmi ihale olan 7/f,/9~9 sri.inii saat 14 te depo<'a 
haZir bulunmalari. ( 3556 ) 

Devlet Demiryollan i,Ietme U. Miidiirliigiinden: I 
Bir sene zarfmda <;erkeskoy lokomotif deposuna viirudii tahmin edilen 

11000 ton maden kiimiiriiniin tahliye ve tahmili a~1k eksiltme usulile mii. 
nakasaya konmu§tur. Beher ton komiiriin tahliyesl i~ln muhammen be. 
deli 10 kuru§ ve tahmili !~in 15 kuru~tur. 

Miinakasa 3/6/939 cumartesi gilnii saat 11 de Sirkecide 9 l§lctme bl· 
nasmda yap•lacaktrr. Taliblerln 206,25 lirahk tcminat ve nlzamt vesika
larile komisyona miiracaatleri liiz•mdrr. ~artnameler paraslZ olarak ko. 
misyondan ve Cerkeskoy lstasyon ~eflij!inden verilmektedir. (3500) 

inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : I 
I - i';lartnamesi mucibince cl25• metre balar boru teferruatile birllkte . 

a~1k eksiltmeye konmu~tur. 
II - Muhammen bcdeli sif istanbul c740• lira, muvakkat teminah 55,5 

liradrr. 
III - Eksiltme 8/6/939 pcr~embe giinii saat 14 te Kabata~ta Levaz1m ve 

Mubayaat §Ubesindelti Ahm kamisyonunda yap•lacakt1r. 
IV - ~arlnameler her giin sozii ge~en ~ubeden ahnabilir. 
V - tsleklilerin eksiltme !~In tayin edi!en gUn ve saatte %7,5 giivenme 

paralarile mezktir komisyona gehneleri. (3477) 

Hangar Y apbrtlacak 
Tiirk Hava Kurumu Genel 

Merkez Ba~kanbgmdan : 
1 - Etimes'ud da TiirkkU$U alanmda yaphnlacak, Hava Miist<>$arh~• 

Tecriibe ve Muayene Komisyonuna aid bir hangar kapall zarf usulile 
eksiltmiye ~•kan!mJ$111'. 

2 - Bu i$in muhammen bedeli ( 88,436) lira ( 2) kuru tur. 
3 - !stekliler bu i$e aid ~artname. ke~if vesaireye aid evrakt TUrk 

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

4 - Eksiltme 25/5/939 per~embe giinii saat 15 te TUrk Hava Kurumu 
Gene! mcrkezlnde toplanacak Komisyon tarafmdan yap!lacakt1r. 

5 - Eksiltmive girebilmek !~in isteklilerin teklif mektublarile birlikte 
a$ag1da yazi11 teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reis
!igine tev<!.i etmis olmalan Ia.z1mdlr. 

6 - Muvakkat temlnat miktar1 ( 5,671 ) lira ( 80) kuru~tur. 

7 - Eksiltmiye girmek lstlyenler 2490 numara1 kanundaki ~artan haiz 
olduktan ha$ka en az ( 60,000) lirahk miimasil bir i•i muvaffaltiyetle ba
~ardJklarma dair v~sij<a ibraz etmeleri laz1mdlr. ( 3206) 



, 

Giizelliklerinin aynast olan parlak d~lerinde biribirine kar$1 besledikleri 
sevgiyi goriiyorlar. Onlann bahtiyarhg1ru ve saadetlerini 

Sabah, Ogle ve Ak,am her yemekten sonra 
giinde 3 defa muntazaman kullandiklari 

I 
yaratll. <;unkii RADYOLlN sadece di§leri temizlemekle kalmaz, a·~ 

etlerini ve di~leri kuvvetlenc!irir, agza giren mikroplar1 iildiiriir. 
Biiylece biitiin viicuc!iin sthhatini temin eder. 

~nakkale Beledi yesinden: 
1 - Canakkale elektrik santralmda teslim 400 ton siimikok komiiril 

20 giln milddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konmu$tur. 
2 - Her tonu 26 lira 5 kuru$ hesabile muharnmen bedeli 10660 lira 

Jlup muvakkat teminal! 800 liradll'. 
3 - Eksiltme 6/6/939 sah giinii saat 14 te Belediye dairesinde Encii

men huzurund.a yaptlacakllr. 
4 - !steklilerin bu i~e aid ~artnameyi istiyenlere Belediye Muhase

beciliginden parastz olarak verilir. 
5 - Teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar Enciimene 

makbuz mukabilinde verilmesi pasta ile giinderilecek teklif mktublarmm 
mezkiir saate kadar yeti$tirilmi$ olmas1 ve zarflann milhiir mumile kapa. 
tilmi$ olmas1 §artttr. 

6 - Eksiltmeye i$tirak edebilmek i~in isteklilerin kanunl evsaft ha;z 
bulunmalart iiAn olunur. ( 3536) 

BASUR 

P A TI' mn 
devamh 
tatbiki 
ile 

MEMELERiNDE 

• 

$ i FA ~abuk temin edilir. 

-------------------------~---------· ~nakkale Beledi yesinden: 
1 - Canakkale Belediyesi elektrik ve su makinelerinde teslim dok

san bin kilo mazot 20 giin mil<Wetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu§tur. 

2 - Beher kilosu 8 kuru$ 39 santim hesabile muhammen bedeli 7551 
lira olup muvakkat teminati 566 liradtr. 

3 - Eksiltme 6/6/939 sah giinii saat 14 te Belediye Dairesinde Encii
men huzurunda yap!lacakttr. 

4 - !steklilerin bu i§e aid §artnameyi istiyenler Belediye Muhasebe
ciliginden parastz olarak verilir. 

5 - Teklif mektublanrun ihaleden bir saat evveline kadar Enciimene 
makbuz mukabilinde verilmesi posta ile giinderilecek teklif mektublannm 
mezkCu- saate kadar yeti~tirilmi$ olmas1 ~arthr. 

6 - Eksiltmeye i§tirak edebilmek i~in isteklilerin kanuni evsaf1 haiz 
bulunmalan iliin olunur. ( 3537) 

izmir Telefon M iidiirliigiinden: 
1 - !dare ihtiyac1 i~in dart pozisyonlu bir telefon §ehirler aras1 masas1 

kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkarilmi$hr. . .. . . 
2 - Muhammen bedeli c 9,950 • dokuz bm dokuz yuz ellt hra, muvak

kat temin~t c 746 25 • yedi yiiz kirk alt1 lira yirmi be$ kuru$ olup eksiltmesi 
16 haziran 1939 ~uma giinii saat 10 da izmirde Telefon Miidiirliigii binasm
d.aki Satmalma Komisyonunda yap!lacakhr. . • 

3 - Talibler muvakkat teminat makbuz veya banka mektub1le kanuru 
vesaikt muhtevi kapah zarflarm1 o giin saat 9 a kadar mezkur Komisyona 
vereceklerdir. 

4 _ ~armameler hergiin izmir Telefon Miidiirliigile istanbul Telefon 
Miidiirliigii Levaz1m Amirliginden parastz verilecektir. • 1406 • ( 2934 • 

•• 
0 

Renkll kapak 
Clldll 

100 Reslmle 
Y eni ~·kan : 

KEMAL ATATORK 
HAYAT VE E!'IF.RINE AIT RESIMLF.R 
,J.EBEN UNO W'E.Rk IN BILOERN 

,VOJI OtfO '-"C. I 

l ,qfat'v .EIL•Ac; 111C1 l4t.ll~· hTAiteUl: 

Her Kitabc1da bulunur 

Konya asliye hukuk hakimliginden: 
Konyamn Piir~iiklii mahallesinden 

Osman k1z1 Hacer vckili avukat Ali Hay
dar Eralp tarafmdan, istanbulda Be§ik
ta~ Ekmek~iba§I Kir~hane sokagmda 
15 numarah hancde miitekaid yiizba~1 

Mehmed Nuri aleyhine, kanunu mede
ninin mer' iyetinden once yani 339 sene
si kanunusani ay1 ic;inde miivekkili mez
bureyi miiddeaaleyh tatlik etmi~ oldu -
gundan bilmuhakeme talakm siibutuna 
karar verilmesi hakkmda bilvekale ika
me olunan dava iizerine miiddeaaleyh 
mezbur Mehmed Nuri namma giinderi
len dava arzuhali sureti mumaileyhin 
gosterilen adreste olmad1jlJ. mc§ruhatile 
tebligsiz olarak geri c;evrilmi§ oldugun
dan davac1 vekilinin talebile bu bab
daki dava arzuhali suretinin ilanen teb
ligine mahkemece karar verilmi§ olma· 
sma mebni miiddeaaleyh mumai!eyhin 
i~bu ilan tarihinden itibaren on giin ic;in
<ie esas davaya cevab vermesi liizumu 
ve cevab vermedigi takdirde muhakeme 
giinii tayin olunarak mahkPmeye ba -
k•lacajlJ. dava arzuhalinin suretinin teb
\igi makamma kaim olmak iizere ilan o
lunur. 

.... .... 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

MEYVATUZU 
En ho§ ve tabil meyva usare

lerinden yaptlm!§lll'. 
Taklid edilmesi kabil olmayll!l 

bir fen harikas1d1r. 
lNG!Liz KANZUK ECZANESl 

BEYOGLU • iSTANBUL 

Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat· 
lerin c;ok zarif yeni modelleri gelm~tir. 

Fiatlan 44 ila 68 lirarur. 

Ayda 3 Lira T aksitle 
Sirkecide Liman ham strasmda Yel

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

Sabhk ve Kirahk ev 
Kadtkiiy Miihiirdar caddcsinde 

76 numarah 3 salon, 11 oda, geni§ 
bahc;e, yangm tertib&tile beraber 
miiesseselere de elveri~lidir. Miira
caat: Kadtkoy - Pazaryolu Vehab-

bcy S. No.8 

DOKTOR, Di~ TABiBi 
V eya yaz1hane ic;m, yeni miikemmel 

konforlu kat. Sirkeci, Bab•ali, Cagaloglu 

No. 37. Sabri matbaasma veya 20384 te

lefonla miiracaat. 

Sac; dokiilmesi mi? ~ 
Suna kar~1 yegane iH\,..

1 GUR SAC 
Sall!b N 8Qfmull.aniri: Yunu• Nadi 
Umuml nelf1l/att taare ecfen Yazt /fltrl 

Mlllltlrll: Hikmel Miinil Vl6.rt 

CUmhtuilllt matbaan 

Elektl'ik kaynak makinasl 

$imdiye kadar elektrik kaynak 
m a k 1 n a 1 a r 1 n d a g 0 r OJ.m eye n 
fayd_alar• arzeder. 

AC!iiR ve SA~LAM VAPILI$ 

B 0 L K U VV E .T 

MUVAZENELI$ER~RE 

cyq so ve kadar cereyan tasarrufu 

Sir c:;ok salr $a
yanl hayret. ve
nlllkler • Katalog, teiCiif 
ve meccani tee· 
rObe Jsteylnlz. 

• 
Muhtellf boy 

• 
Depomuzdan 

teslim 

1STANBUL ANKA.RA rZ..MrR 

Evinizde ne~'e ile vakit gecirmek ... 
Evinize b!itiin diinya haberlerini almak istersenh ? 

Radyolarini tercih ediniz. 
Sah~ yeri : Beyoglu Istiklal Caddesi No. 34 

A R SiMi DiS Muessesesi T. A. S. 
Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Saatin 
ka!itesi yiiksek, mubayaa ~eraiti faydah olmahdu. 
Tiirkiyede evsafmm yiiksekligile ~iihret bulan 
S 1 N G E R saatleri biitiin faydalar1 camidir. Ciinkii 
diger marka saatlerc!.en ucuzdur, tasarrufu temin eder. 
Ciinkii hayatmtzda sizi ba$ka saate muhtac etmez. 
Ciinkii on be~ sene zarfmda talJ!ir paras1 vermezsiniz. 
Tamir meccanendir. Saat alacajlJ.niZ zaman SiNGER 
saatini araymtz. 

':eb saati Celikten !nee Lira 25 
• • Kromdan Arkas1 Fantazi • 22 
• • Giimii$1en • • • 30 
• • Altm kaplamah • • • 32 
.ki kapak11 Giimii§ • • • 30 
• • Altm kaplamah • • • 35 

TRABZONDA 
SA TILIK HANE 

Arafil Boyu Erzurum caddesin
de sab•k !iva kumandam Bay Hay
rinin hanes1 acele satlhkllr: Talib
lerin istanbul Samatya <;mar ma
hallesi 193 numarah hanede Bayan 

••• Miizeyyene miiracaat.leri. -

--· Urolog • OperatiSr 
Dr. Celal Dincer 

Bu ftrsattan istifade etmek istiyen mii~te~ileri
miz bedeli posta vasitasile pe~inen giinderd.iklerinde posta iicreti taraflmtza 
aid olmak iizere saat gonderiliyor. 

SINGER SAA T MACAZALARI istanbul Eminonii, Tel : 21964. 

Bidnci atmf idrar yollar1 ve tenaaUl 
hutahkl n1 mllteh&IIISI 

Fakirlere paru1z. Her gUn uat 3 .. 8 e 
kadar. Beyoflu Galataaaray Balo 10ka~ 

No. 8. Sag apart•man. 

Bayi olmtyan yerlerde S l N G E R saatlcrini satmak i~in bayi aran1yor. 

Canakkale Beledi yesinden : ... 
1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan 29358 lira 91 kuru$ bedeli 

ke~ifli parke kaldmm in~asma talib zuhur etmediginden bir ay i~inde pa
zarhkla ihalesi Enciimen karan iktizasmdandtr. 

2 - Pazarhk 5/6/939 pazartesi giinii saat 15 te Belediye Dairesinde 
Enciimen huzurunda yaptlacakbr. 

3 - Taliblerm bu i~e aid ke$if varakasile hususi ve umumi $artnameyi 
vesair evrakt B~lepiye Fen Dairesinden paras1z olarak alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat 2202 liradtr. 
5 - Pazarhga i~tirak edcbilmek i~in kanuni evsaf ve $eraiti haiz bu-

lunmak lilztmc'~r. ( 3255 l 

GEBELERDE 
Kabtzhk tehlikelidir. Giinde 1 • 2 

aded K!SS!NGA bap1 ile kab1zhk 
defedilmelidir. Eczanelerden is· 

teyiniz. 

Dr. ihsan Sami 
ISTAFILOKOK A$151 
!stafilokoklardan miltevellid (er

genlik, kan ~ban1, koltuk alb ~~· 
baru, arpaCik) ve biitiin cild hasta· 
hklarma kar~J pek tesirli blr a§tdu 

Dlvanyolu No. 113 -

SA YIN BAY AN! 

I 
I 

\ 

Giizelliginizi korumak i~;in gece yatarken kullan
dJgmtz yagh krem sizi ho~nut etmiyorsa: 

Mahzurlarmdan $ikayet~;i iseniz; 

tatbik ediniz. 
Parisin en kibar mahtilleri .,e yOksok tabakaya mensub rnilyonlarca .kadm 

lnnox• aUtU kullanmaktad~r. 
IHNOXA sUtU, ~illeri , buru~ukluklarJ izale ederek cildin1zi makyajm 

bOUln mazarratlarmdan korur. 

INNOXA Siitii Pariste Doktor DEBAT Laboh:t:.;1::':.10
da 

TUrkiyenln bUtUn ParfUmor ve bUyUk eczanelerinde aabhr. 


