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MiLLf EFiN BUYUK NUTKU , 

6 ~ 

Cumhur Reisimiz Parti K urultagznz a~arken miihim bir hitabe ile 
hiikiimetin dahili ve harici sigasetini izah etti 

her: , sahada 
•.. 
1mar ed~lmesi, 

kuvvetlendirilinesi, durmak 
<< Giizel vatan1n 
yiikseltilmesi 
bilmiyen bir 

ve 
gayretle devani etmektedir )) 

« Turkiye ~uurlu ve kuvvetli ·- varltQt .ile yalmz kendini 
korumakla kalmtyor, insanhk ailesine ve · sulh mefkO • 
resina ciddi bir hizmet · ettiQine ·de .· kani bulunuyor » 
Onu 
Dinlerken 

M illi ;iefimizin diinkii nutku, bi
zi oldugu kadar, diinya sulhu 

ve diinya emniyeti ugrunda 
birle§mi§ geni§ kiitleleri de teshir eden, 
CO§turan bir nutuk oldu. 

<;:iinki, diin ismet iniiniiniin agzile, 
sadece kuvvetli bir Parti Ba§kam ve ~elik 
iradeli:bir Devlet adam, degil, fakat ay
ni zamanda biitiin bir millet konu§tu. 0 
millet ki, ezeli kahramanhgile destanlar 
yaratml§, cihamn sevgisini kazanm11 ve 
son ald1gl kararlarla, yannm mukaddera-
11 iizerine §imdiden miiessir olmak mevki
inde bulunmu§tur. 

Eve! Milli Sefimiz, sadece kuvvetli bir 
Parti Ba§kam ve biiyiik bir Devlet Reisi 
gibi degil fakat biitiin bir millet gibi ko
nu§tu. Bize inanan sesinde o kadar kudret 
ve o kadar irade vard1. 

Tiirk milletinin toplu arzusile, mukad
deratlmlzm dogru ve §a!ffiaz istikametini 
tayin etmek vazifesini yiiklenen lsmet 
lniinii, esasen Oa§ka tiirlii konu§abilir 
miydi? 

NADIR NADI 
[Arkas• Sa. 3 siltun c d~l 

Milli Miidafaa ve Ziraat 
biit~eleri kabul edildi 

Muhtelif Vekaletlere 58 milyon 
737 bin lirahk fevkalade 

tahaisat veriliyor 
Meclisin diinlcii miizakerelertne aid tat· 

sillit (9) uncu sahifemizdedir-

l ~efin nutku Avrupada 
biiyiik alaka ile_ kar§Ilandi 

Ankara 29 (a.a.) - C. H. Partisi J milletinin, cumhuriyet reiiminde en iyi 
dei!i§mez Gene! Ba§kam, Milli Sefimiz tesaniidii bulmu§ olduguna, en 1iipheli 
lsmet lniinii, Parti be1inci kurultaym1 a- nazarlar kani olmaktan ba§ka ~are bula-
§aibdaki nutkile a<;ml§lardlt: maml§lardlt. Biiyiik Millet Meclisin:n 

«- Biiyiik kurultaym saym iiyeleri, son se<;imi, Tiirk milleti i~;in hakiki bir 

C h · H lk p t" · · b · · muvaffakiyettir. Vatanda§lar, vatan mu-um unyet a ar 1smm e§mcl . .. .. 
k I Y .. h · 1 · kadderatm1 eline alacak yem buy11k mec-
uru taym1 a,lyorum. uce 1• s1yet en- . . k 'dd' b' "f h' ·1 1· 
· · h bb tl I' 1 s· · t · hs1 se<;er en, c1 1 1t vaz1 e 1ss1 e a a-mzJ mu a e e se am arun. IZID em1z . . . . . .. 

h. 1 · · d t ·· 1 k b' f d" ka gosterml§lerdlt. Parbm!Zln yuksek 1s enmze e ercuman o ara , 1t er l 'd .1 h lk · • · · "II . 1 ares1 e a m samtmt reymt rot et ve .. 
olmakla gurur duydugumuz Tiirk m1lle- k'll · · · · d b' 1 .; k 1 bb" 

. . .• .. 1 enmn se<;tmm e tr e~urme e~e u-
tini sayg!larla ananm. Be§mcl buyuk ku- .. 

1
- ~ k t" .. t b" . . . .. . . su cesare 1 aruran a 1 ve muspe tr 

rultayda, Parllmmn kahraman muess1s1 ff k" tl 1· 1 · t" p rt" · .. muva a 1ye e ne tee enm1 Ir. a Imtz, 
sevgili Atatiirkun aram1zda bulunmama- b 1 bb" .. 1 k t' b"t" · ] . . . . . u e~ usu. mem e e m u un se~tm e .. 
om1 dii1iinerek de~m bn elem 1<;mdey1z. rinde daha geni§ mikyasta tatbika <;ah§a
Atatiirk, biiyiik m1lli davay1, millet i<;in- caktlt. 
de viicutlandmrken kurultay1 ana temel [ArkaSI Sa. 7 siitun 4 tel 
ittihaz etmi&ti. Kurultaya derin itimad1 ve 
itiban vard1. Bize biiyiik siyasi partiyi, 
sa&lam ve sarsdmaz rejimi, vatamn um
ramm ve iyi istikbalini temin etmi§ olan 
Ebedi Sefimizin hatltasma tazim 1<;10 
kurultay1 be§ dakika siikuta davet ede • 
nm. 

Saym arkada&lar, 

BUG ON 

3 iincii sahifede 

Halk Partisi 
halkm partisi 

Yazan : /. A. GiW SA 

Sergide affolunmaz 
ihmal ve lakaydimiz 

Yazan: CELA.LEDDJN EZINE 

• • 
c< T iirk milleti, goz · ·kamaftir(icak. yeni kahra
Inanhk · · inenlubeleri icin tam:amile . haz1r ve 

-'» 

kat'i . olarak karar evrmis bir , haldedir )). 
' 

Kurultagzn diinkii faaligeti 
Enciimenler intihab1ndan sonra 

• enciimen1 ge~ vakte kadar 
Dilek 

muhtelif 
oldu mevzular 

Ankara 29 (T elefonla) - Cumhuri
yet H. Partisi be~inci biiyiik kurultay1 
bugiin sa at 10 da Biiyiik Millet Mecli -
sinde ilk toplanhsm1 yapml§hr. 

iizerinde me~gul 
halk, kurultaya i§tirak edecek olan dele
gelerin geli§lerini yakm bir alaka ile takib 
eylemekte idiler. 

iran biiyiik el<;ileri bulunuyordu. Kor -
diplomatikten ilk evvel gel en F rans!Z se• 
firiydi. Y anmda Kolonel Kole de vard1. 
Y almz italyan sefinle, Alman sefaretin
den kimse gelmemi$ti. 

Milli Sel geliyor 

Be,inci biiyiik kurultayl, biitiin vatam 
giiniilden kaphyan miispet 1artlar i<;inde 
a<;1yoruz. Partimiz, vatanm k1ymetli ev
ladlanm bagrmda toplaml§, her vatan -
da§a miisavi ve §ami! emniyet ve hizmet 
§artlann1 filen temin etmi§tir. Ge<;irdigi
miz tecriibeler Tiirk milletini iftihar o
lunacak bir siyasi olgunlukta, milletler 
ailesinin temiz idealli, saglam karakterli ============== bir uvzu olarak tebariiz ettirmi1tir. Tiirk 1 

Biitiin memleket i~inde rnilli bir bay
ram gibi kutlulanmakta olan kurultay 
toplanhsl miinasebetile Ankara bugiin 
ba§tanba§a bayraklar ve diivizlerle siis -
lenmi§ bulunuyordu. Biiyiik Millet Mec-

......_ _ __________ ,.J lisinin oniinde toplanml§ bulunan kesif bir 

T oplanh saatinden ~ok once i~tima sa
lonu delegelerle dolmu~ bulunuyor ve 
herkes celsenin a~1lmasmi ve Mill! Sefin 
nutkunu soylemesini sablmzhkla bekli -
yordu. Samiin localannda gazeteciler, 
davetliler ve kordiplomatige aid locahr
da da Sovyet, ingiliz, F ranS!Z, Efgan, 

Saat tam 10 da Milli Sef Degi§mez 
Ba§kan inonii, halkm siirekli alk,§lan ara
smda Biiyiik Millet Meclisine tesriflerin

[Arkas• Sa. 7 siitun 1 de] 
• 
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iRl:IZ (--~~eh_i_r_v_a~M __ em __ le_k,_e_t_H~a_b_er_l_e_r_i_) Siyasi icmal 
Kiitahya · Bahkesir Senden vazge~tim! Vali ve Belediye Re· Amerikamn politikasi 

Tarihi roman: 38 Yazan: Kadircan Kafh hatbna aid ihtiJaf 
Sen agabgmla ogiiniirsiin, ben de yiiriikliigiimle .. 
Ne ben sencileyin olam, ne de sen b\!ncileyim ol! 

Hakem 
Vilayette 

heyeti, diin 
ilk i~timam1 

- Bre nabekar, Padi§ahm verdigi 
§ey az goriiliir mii? 

Diye hayk1rd1. Adamcagm yakapa<;a 
d11an attllar. 

Ilgmdan gelen iki koylii, Gurgurdan 
1ikayet ettiler. Kas1m Pa1a onlara, he
men doniip gitmelerini, Gurgurun onla
ra artlk bir~ey yapamlyacagml soyledi. 
Koyliiler, atlatlld•klanm sand1!ar ve kl
mJidanmadJ!ar. <;:avu,lar onlann birsey 
anlamad1klannm farkma varm1~lard1. 1<;
lerinden biri ikisini birden kollanndan 
tuttu: 

- Ne durursuz? Gur~ur sag degil 
ki size kotiiliik etsin. Y avuz Ali Pa1a 
<;oktan onun boynunu vurmu§lur. 

Koyliiniin biri ~avu1un boynuna sanl
d~: 

- Hey dilini sevey;m, agam I 0 ka
ra donuz oldii ha 1.. 

Kap1dan c;•karken son defa Ka .. m Pa
!•Y• bakarak mmldand1: 

- Hay koca devletlii, ne diye diipe
diiz konlllmazsm da bizi 1a~uhrsm I 

Bu mada Yiiriik k1hkh ve k1r ath bir 
adam Oskiidar iskelesindeki kay1k<;Jlara: 

- Beni kar§•Ya kim gec;irecek? 
Diye soruyordu. 
- Kim olsa j!ec;irir, ahm bir hana 

b~rak da gel! 
- Atlm benden aynlmaz. 
Bu adamm arzusunu yapabilmek i<;in 

kii~iik bir gemiyi andlfan bijyiik bir ka
y•k laz•md1. Y,k g~meden o da geldi. 
Bu sefer de adam ahndan inmiyordu. 
Merakh ve biiyiik gozlerle denize uzun 
uzun bak1yor; iirktiigiinii gizlemiyordu. 
Bu engin ve akmhh suyun ortasmda iken 
1u tahta tekne ballverine onu ancak !U 
at kurtarabilirdi. Ne zaman gelecegi bi
linmiyen boyle bir tehlikeye kar11 biricik 
~are allan hie; inmemek, tehlike ba1lar 
ba,lamaz en yakm k•YJya dogru yiizmek 
i<;in her an ham bulunmakll. 

Herkes bu tuhaf yolcuya dikkatli ba
k,yordu. Baz1lan ona giilmek, onunla 
eglenmek arzusunu duyuyorlar; fakat 
kahn ve <;allk ka§lanmn altmdaki keskin 
ve •ert bakl§lanm, tuncdan oriilmii§ hi .. i
ni veren esmer ve ger~rt'yi1'!1ln!i ~toriince 
kendilerini hemen toparuyortard1. 

Kenetlenmi§ olan ~enesiw hi<; klrnll-1 
datm1yordu. Yalmz, iizenginin iistiinde 
bazan yiikselerek T opkap1 saraymm kur
§Un dam ve kubbelerini, camilerin gok
lere dogru, kocaman karg1lar gibi flfla
maya ham goriinen ince minarelerini 
seyrediyordu. 0 kadar ki Bogazm derin 
ve akmllh sularma kar11 duydugu korku
yu bile unutmu1 gibiydi. 

Ancak karaya ayak bashgl zaman, o
raclkta rastlad1g1 bir hocaya §iiyle sordu: 

- Hiinkar divam kandad~r? 
Ona. alacah bulacah bir kalabahgm 

iki tarafa aktp durdugu bir cadde goster
mi,lerdi. 

A lim mahmuzlad1: 
- Destuuur!.. Destuuurl .. Savulun!.. 
Diye seslenerek bab1hiimayuna vard1. 

Fa kat orad a yolunu kestiler: 
- lc;eride 1ikayetc;i c;oktur. Y ann dan 

sonra gel I 
<;:iinkii vezirler haftanin yalniz dort gii

niinde toplamyorlard1; ertesi giin de di
van giinii degildi. 

- Ben ta Akpinardan gelmi§in I 
Hiinkanma hemen diyeceklerim var ... 

Pala b1y1kh kap1agalanndan biri onu 

tersledi: l 
- Y 1k1l ordan, lcaba Yiiriik! sler 

Akpmardan gel, ister kara pmardan ... 
- Sen agahgmla ogiiniirsiin, ben de 

Yiiriikliigiimle ... Ne ben sencileyin olam, 
ne de sen bencileyin oil Y ol ver de ge
~em; derdim biiyiik, bagnm yamk ... 
Buna ancak devletlii hiinka.r de1man o

lur. 
KapiagaSl kn aim yiiziine dogru b!r 

kubac savurdu; at irkildi ve ~ahland1; 
kap1agasm1n iistiine al!larak onu ~igne
mek istedigi halinden belli oluyordu. Fa
kat Yiiriik onu SJki tuttu. 

Kenarda duran esnaf k!hkh bir ihtiyar, 
Silkahnl avuchyarak athya seslendi: . 

- Ogul, soz dinle. eger bunlar sem 
«Babacafer» zindamna attmrlarsa ora
dan belki cenazen de ~1kmaz ... 

Fa kat Yiiriik aths1 bunu sanki hi<; duy
marnljll. Dizginleri ~ekerek geriled~; 
sonra alabildigine gev~etti, kazan iizeng•
lerin ,;vri uclarile hafif<;e aim karnma do
kundu. Ayni zamanda miithi1 bir nara 

all!: 
- Savulun !.. Savulun !.. 
KIT ath anmm bir golge olmu~. bab1 

hiimayunun kocaman kemeri altmdan 
y1ldmm gibi ge~ip gitmijli. Birinci av
luyu da ayni h!Zia ge~erken, kaplcllar o
nun arkasmdan ko~uyorlar: 

- Bre tutun !.. Koman!.. 
Diye haykmyorlardl. 

• ;Y ~il ~ayularda, rasgele yeti~erek bii-

yiimiis olan tek tiik agaclar araSJnda bir
<;ok atlar ve adamlar vard1. Bunlann ve
zir Ujaklan olduguna §iiphe yoktu. !t;le
rinden ~ogu kapicilann seslerini duymu,
lar; fakat olup bitenler hakkmda bir fikir 
edinememislerdi. Onlar babp dururken 
kn ath kar~1daki iki sivri kuleyi 
ve ortadaki kap1y1 gormiij, saraym 
k tarafma oradan girilecegini sezm1sll. 
Eger bir dakika vakil kaybetse yolunu 
keseceklerdi. Bunun i~in, tek soz soyle
meden. bir an tereddiid etmeden. bir gol
ge gibi, hlZim ve deh~etini gittik<;e arhra
rak atm1 siiriiyordu. 

Ye~il otlar iistiine hirer ikiser yalml§ 
olan, yahud bas1bos dola1an ceylanlar 
saga sola ka<;1yorlard1. 

Sesler orta kap!Ya gelinciye kadar ath 
da oraya ulasml~ll. Buradaki kap!c!lar o
nun kim oldugunu, ne yapmak istedigini 
anhyamaml§lardJ. San1yorlard• ki !stan
hula yaklasan Y avuz Ali Pasadan, lran 
hududundaki vezirlerin birinden, yahud 
T unanm otesindeki ordudan gel en bir u
lakhr. 

Orta kapmm d1sammda durarak allan 
inecegine 1iipheleri yoktu. <;:iinki.i oradan 
i~eriye Padisahtan ba~kasmm atla ginne
si yasakh. Bu yasag1 lamm1yanlarm ba~
lan vurulurdu. 

F akat iimid bosa ~·kti. K1r ath orta 
kapmm geni~ arahgma dald1. Kocaman 
demirden kapl kanadlanm kapamak 
yahud yolunu kesmek istiyenleri device
rek adalet yerine <;1kll. Kar~lSinda dort 
lane yo! vard1. Bunlann sagdan ii~iincii
siinde sa fduran bostanCJ!an gordii. Yiik
sek .;mar ve servi dizilerinin oteki ucun
da direkli ve sii•lii bir sayvanla yarl!l 
ye§il dallar arasmda kaybolan bir kubbe, 
goziine ~arpll; direklerin onii ve sayva
nm all! kalabahkh. Halbuki diger yollar
da hemen hemen kimseler yoktu. Bunun 
ic;in allm dosdogru kalabahgm ortasma 
siirdii: 

- Savulun!.. 
Arkadan giir ve tela1h haykm§lar du-

yu!uyordu: 
- Bre J<qmanl.. . ' 
- Vurunl~ 

- T ut~l,. , .ol 1£rl n lr. 
Palalar ve k1hclar siynlmljh. 

Atm yulanna el alan bir kap1cmm ken-
disi bir tarafa, sorgu~lu ve boriiklii kiila
hl bir tarafa f1rlad1. 

K~rmlZl kiilahh, kumm kaftanh bos
tancllann saflan kocaman bir akrebin 
k"kac1 gibi darald1. Ortahk kan§h; Yii
riik onlardan birini kaftammn omuzba!m
dan tutup savururken k1r at da ii~ dort 
tanesini yere seriyordu. 

Biraz once bir cami kadar sessiz olan 
bu yerde ~imdi emirler, tehdidler, kiifiir
ler birbirine kan§lyordu. 

Kargajahk bir tiirlii son a ermiyor; 
«Kubbealtl» nm geni! sayvamnm altma 
dogru yakla!•yordu. Giiriiltiisii simdiden 
i~eriye dolmu§, hatta Padisahl da me
rakla, bir hocaya, bir Mahfiruza, bir de 
kafesin olesindeki divan yerine bakhr
mijh. 

Bu bali:l§larda bir sorgn okunuyordu: 

- Ne oluyor? 
Kas1m Pa~a dayanamad1; yerinden 

flf!Jyarak kap1ya ko1tu 'fe hayk1rd1: 

- Bre ne var? 
Birdenbire giiriiltii hafifledi; bir da

kika sonra biisbiitiin iresildi. lki kaplcl, 
knk be1 yaslannda, solgun yiizl~. kn sa
kalh, kn b1y1kh, uzun boylu bir adam! 
yakalaml§lar, getiriyorlard1. Kaplaga!l da 
onlann ardmdan, soluk soluga geliyordu. 
Bir arahk onlerine .e<;ti; Kas1m Pa1aya: 

- Sultamm, orta kap1dan atla girdi. 
Ferman buy~run da boynu vurulsun 1 .. 

Dedi. 

yaob 
Julia< Berger Alman 1irketinin in§a 

ettigi Kiitahya - Bahkesir hattmm in§a 
bedeli hakkmda hiikumetimizle 1irket a
ra>mda ihtilaf <;1km1§, bu mali mt'elenin 
halli ic;in iki tarafm muvafakatile Yuna
nistanm Paris sefiri me$hur hukuk~inas
lardan M. Politis hakem olarak se<;il
misti. 
0~ giin evvel ~ehrimize gelen P oliti•

ten maada, $irketin miimessili. olan 
.';inyemvind de 1ehrimize gelmi§tir. 

Politis ile 1irketin miimessili ve bu il
te hiikiimetimizi temsil etmekte olan Si
nob meb'usu Yusuf Kemal, diin ogleden 
sonra Vilayette kendilerine tahsis edilen 
miizakere odasmda toplanarak bu ihti
lafh meselenin tetkikine baslaml~lardlf. 
T etkikat, ge~ vakte kadar devam etmi~
tir. lhtilafa sebeb olan para miktan. ye
di milyon Tiirk liraSl kadardlf. Miiza
kerelere i1tirak etmek iizere Maliye Ve
kaleti hukuk mii§aviri Cafer de §ehrimi
ze gelmi1tir. 

Tetkiklerin bir haftadan fazla devam 
edecegi lahmin edilmektedir. 

SEHIR ISLER/ 

Taksim abidesi 
Belediye. Taksimdeki Atatiirk abidc

sinin etrafml ve abidcnin bronz k!Sffil:ll 
temizlettirmistir. 

Misir~arsJSJ esnafmin 
arizesi Belediyede 

Munr9ar~Ismm istimliiki hakkmdaki 
karar uzerine 9aq1 esnafmdan bir he
yet Ankaraya giderek Dahiliye Vekili
ni ziyaret edip bir arize vermi~ti. Veka
let bu tezkereyi Belediyeye giinderrni§
tir. <;a~mm tamir ve 1slah1 i~in bir proje 
haz1rlanmaktad1r. 

Bursa Belediye Reisi 
Bursa Belediye Reisi, dun §ehirci!ik 

mutehasslSI Prost ile imar Muduru Hus
nuyu ziyaret etmi§tir. Bursa Belcdiye 
Reisi Prosta yapaca.i(l Bursanm imar pla
m hakk•nda baz1 izahat vermi,tir. 

Y ol listesi haz1r ! 
Yetiid<ih ·yat!Jiacak yonal' 1~1" bit" 11ste 

haZlrlanl'ru§br. Bu Jl te Va i B 1 i

yc Reisinin tasdikrna iktiran ettikteiJ 
. I 
sonra cksiltmcyc konulacakbr. 

NisantMi ~ocuk bah~esi 
Vali konag1 karslSlnda yap1lacak 90-

cuk bahccsi icin yc~'l sahadan a1lnacak 
arsava 50.000 lira k1ymet takdir edilmis
tir. Para ahmr almmaz in§aata ba§lana
cakhr. 

8eyaz1dda istimlak 
edilecek diikkanlar 

Bcyaz1d kiitiibhanesi civannda istim
lake tabi tutulacak dukkanlann istim
lak rnuamelcsi ikmal edilrni§tir. 

14 diikkanm istimlaki iti 
Eminiinunde Bahkhane istikametinde, 

ufak mescid ittisalinde ist'mlaki mukar
rer 14 diikkamn istimlak bedeli olan 
110.000 lira Naf1a Vekaletinden Beledi
yeye giinderilmt-k uzeredir. Bu para ge
li.r gelmez istimHik bedeli iidenecek, ylk
ma amelivesine ba~lanacaktlr. 
lkhsad Miidiiriiniin tetkikleri 

Belediye !ktlsad Mudurii Saffet, dun 
Beyoglu cihetindeki Jokanta ve biraha
ne sahiblerile temas etmi~. fiatlann ten
zili hususunda giirii~mii~tiir. Saffet gar
sonlarm yuzde onu meselesini de hallel
mi§tir. Dukkan sahibleri Jistclere yaz1lan 
yiizde ondan maada halkm garsonla~a 
bah~is vermek mecburiyetinde olmad1kla 
nna dair diikkilnlanne levhalar asacak
lard•r. 

Kooperatif umumi heyeti 
Bclediye koopcratifi umumi hcyet\, 

dun toplanacaktl. Ekseriyet olmadli(ln
dan, ic;tima, aym yirmisine b1rakllrn1shr. 

KOLTOR ISLER/ 

lnz1bat komisyonu 
Maarif !nz1bat Komisyonu, dun Vila

- A•Ia girmi§sem ne olmu~l Yaya yette Vali Muavini Muzafferin ba~kan
gelmek diledim, sokmad1lar. $ikayetim hgmda toplanarak 14 muallim hakkmda 
var; h~.nkanma bildirmeliyim. muhtelif kararlar vermistir. 

Yiiriik k1hkh adam <;lkijh: 

Kas1m Pa1a k1zd1: -' •' • 
- l3re nabekar, sus! Daha ne olsun; Eyiib Halkevinin faaliyeti 

bunu yapmak hiinkarla boy ol<;iismektir. Eyi.ib Halkevi, Eyub kazasma bagh 
Kap1ya dondii ve bajiDl yiikselterek koylcrc tctkik, tenvir ve ir~ad seyahat-

bagudl: \eri tertib etmektedir. Evvelki hafta Ke-
- Boynu vuruhun! Cellad nerede? •. mt-rburgaz nahiye mcrkezine gidcn E
Sikayet~i silkindi: yub Halkevi Koyculuk kolu uyelcrine 
_ BuraSJ adalet yeridir. Elbet birseY Eyi.ib kazas1 reisi lhrahim, Halkevi rei-

k si Dr. Huliisi Ertugruldan ba~ka doktor 
yapamazsm. Senden iistiin hiin ar Jar. ve baytar ve eczac1lar da kahlm1~, koy
Ondan iistiin de Allah... Sonra on ara luler vc hayvanlan muayene edilmi~, i
~asll hesab verirsin! Yezir, hiinkardan lac verilmi~tir. Bu pazar da Alibey koyii
korl.: . ..on dan korkmazsan Allahtan kork I ne gidilmi~ ve kiiylu ile tcmasla.ra de-

Bu giir ses sayvamn altm1 dolduru- vam olun!flU~tur. 
yor; toplanl! yerine giriyor; yald!Zh ve Kurultay ferefine miisamerc 
~inili kubbelerde akisler yap1yordu. Temsil kolu tarafmdan dun gece bu-

Ka51m Pa1a giirledi: yuk Kurultaym toplantlSl ~erefinc Eyub-
- Bre koman I Cellad !.. de bir musamere verilmi~tir. Temsilden 
lleriden, k1lh gogsii yan a<;lk ve iriyan evvel halk, Parti tuzugi.i, gayeler, Ku-

bir adam, yalpa vurur gibi ko<arak geldi. rultay ve kararlan haklonda tenvir edii
<Mlc4.!1 var) I mi~t!r, 

Bu sozii i!iitince 'uurunu isi bu sabah geliyor 
kaybetmi'i ve sevdigi 

kiZI vurmu'! 
Olimpos gazoz fabrikasmda <;ah§an 

ve Cagaloglunda 58 numarah pansiyon
da oturan Mehmed Ali adh bir gene, 
cumartesi giinii ak1am1 Sirkecide De
mirkapJda bir arsada, Elife adh bir h
Zl tabanca kursunile kolundan ve baca
gmdan yaralarni§hr. K!Z hastanecledir. 
Mehmed Ali, diin ak1am Miiddeiumu
milige getirilmis. lkinci Sorgu hakimli
ginde sorguya <;ekilmi§, Sorgu hakimi 
Ka~if Kumral, hakkmda tevkif miizek
keresi kesmistir. 

Mehmed Ali, hadiseyi miiteak1b, olan 
biteni §i:iyle anlatmi§hr: 

- Elife ile 336 da tamjllk. 0 da be
nim gibi Arabkirlidir. Sevi1tik, muaja
kamJz 338 e kadar gizli kald1. Demir
kapida bir arsada bulu1urduk. Zamanla 
aram1zdaki alaka duyuldu. Konu kom§u 
bizi gormii§lerdi. Bunun iizerine k1z: 

«Arhk evlenmeliyiz» dedi, ben de ken
disini babaSl lbrahimden istedim. Saba-
51, kiZim bana vermeye raz1 oldu, lakin 

Elifenin amcaSJ Hiiseyinle diger akraba
SI, onu benim fabrika arkadaslrn olan ve 
maceramm bilen Aliye vermek ic;in ug
rajlyorlardl. Biz, birbirimizden aynlml
yacag!miza and i~mi§tik. Sonradan da 

aram1zda soziimiizden di:inmiyecegimiz 
hususunda sozle§ligimiz halde, cumartesi 
gecesi, evveldenberi Elife ile bulujlugu
muz arsaya gidince, onu orada Ali ile 
yanyana buldum. T eessiirden baygmhk 
gec;irdim, kendime gelir gelmez pansi
yondaki odama gittim, tabancaml alarak 
geldim. Ali arllk orada yoktu. Elife, be
ni goriince: «Send en vaz gec;tim, ben o

nunla evlenecegim» diye benden yii_z c;e
virdigini ac;1k~a soyledi. Ben de kendimi 
kaybederek, bir el ale! ettim. 0 mada 
Ali de oraya gelerek bana kurtun !lkll. 
Bu kurjun da Elifeyi ikinci defa yara
lad!. 

Deniz Banktaki ictima 
Miiessesenin iki ayhk 
muameleleri gozden 

ge-.irildi, kararlar verildi 

Muhabero ve Miinakale Vekaleti Ia· 
rafmdan verilen emir iizerine diin §ehri
mizde Denizbank merkezinde yeni Dev
let Denizyollan Umum miidiirii 1brahim 
Kemal Bayboranm riyaseti altmda bir 
toplanll yapllml§llf. Bu ic;timada Deniz
bankm idare meclisi reis ve azalarmdan 
maada, Denizbankin U~um miidiir mu
avini Suphi, hukuk mii§aviri Emin Ali 
ve baz1 miidiirler bulunmujlur. Saal 14.5 
Ia ba~hyan bu toplanh be! saat kadar siir
mii§liir. DUn ak1am Ankaraya gidecek 
olan lbrahim Kemal Baybora seyahatini 
bugiine tehir etrni§tir. Diinkii toplant1da 
Denizbankm son iki ayhk muamelah tel
kik edild;gi gibi yeni te§kilat iizerinde de 
son kararlar verilmi~tir. 

Muhabere ve Miinakale Vekaletine 
baglanan deniz le§kilatl yeni §eklini bir 
hazirandan itabaren alacaktu. 

VI LAYETTE 

Bina vergisinin taksit 
zamanlar1 

Bina vergisinin taksit zamanlan tem
muz, cylul, ikincit~rin ve ikincikanun 
olmak uzerc tespit ve Vilayete teblig e
dilmi~tir. 

GOMROKLERDE 

Ba§miidiir 
Trakya hudud gumriiklerini tefti§ et· 

mekte bulunan Giimriik Ba§miidiirU 
Medhi bugiin §ehrimize donecektir. 

Belediye muhasebecisi, 
bir miiddet Ankarada 

kalacak 
Belediye biitc;esi Elektrik, Tramvay 

ve Tiinel idarelerinin devri ve Belediye
ler Bankasmdan yap.Iacak i.tikraz i~leri
ni takib etmek ve izahat vermek iizere 
Ankaraya gitmi1 olan Vali ve Belediye 
Reisi Liitfi Kndar, bu saba hki trenle 
Ankaradan 1ehrimize donecektir. 

Lutfi Kndar, yeni biitc;eyi tadilatSlz 
tasdika muvaffak olmujlur. Vali, gelir 
gelmez biit~e ile tespit edilen imar pla
mm tatbika ba,hyacaktlf. 

Valinin, Belediyeye aid diger baz1 
miihim i1leri de hallettigi anla,.Imakta
du. 

Belediye Reisile birlikte Ankaraya git
mi~ olan muhasebeci Muhtar, Belediye
ler Bankasmdan almacak be, milyon li
rahk istikraz mukavelesine aid baz1 i~leri 
ikmal etmek iizere bir miiddet Ankara
da kalacakllr. 

Nazrm plan 
N af~a Vekaelti, Prost' un naz1m pla

nm•n baz1 noktalarma itiraz etmij, Prost 
da bu itirazlara mukabil cevabm1 gon
dermi!ti. 

MiitehassiS, planm itiraz edilmiyen kl
Slrnlannm tatbik planlanm hamlamak
tadlr. Prost, Kad•koyiiniin naz1m plam
m tanzimden sonra imar planmm tatbik1 
ic;in senelere miinkasim bir program ya
pacakllr. 

MOTEFERRIK 

lt~i miimessili intihabt 
!~ Kanunu hukumlerine gore ne~r<)

dilmi~ olan i~ ihtilaflannm halli nizam
namesine gore butun i~ yerl&inde i4~i 
miimessilleri sec;ilmektedi.r. Bu 'sec;imin 
yann ak~ama kadar tamam olmas1 la
Zimdir. Haziramn on be~inden itibaren 
nizamnamenin butun hukumlerinin kat'i 
tatbikatma gec;ilecektir. 

Yerlimallar sergisi komitesi 
11 inci Yerlimallar sergisi komitesi bu 

giin serginin tezyin k1srn1 ve dekoras
yon i§lcri uzerinde mahallindc dekorator 
lei-in· vetecegi 'izah:ih dinleme'k i.izcrc 
Galatasaray lisesindc bir toplantl yapa
cakhr. 

Kahve tirketindeki teftitler 
$ehrimizde bulunan Ticarte Vekaleti 

:.1ufetti~leri bi.r muddettcnberi Brezilya 
kahve ~irketi hesabat ve muameliitmda 
yapbklan tctkiklere devam etmekted'"
ler. Bu tetkikler piyasaya da tc§mil e
dilmi~ ve baz1 kahve tiiccar!anmn maW.
matlaTma muracaat olunrnu§lur. Yapl
hn tetkiklerin esasll noktalan, §irketin 
Brezilya ile olan mukavelesinde riayet
siz!ik olup olmad1i(l, kahvenin Rio fiab 
uzerindeki tebedduller dolay1sile husule 
gelen fiat tahavviilatmm memleketimiz
deki akisleridir. Muteahhidin istedigi §C· 
kilde hareket ettigi tarzmdaki ihbarlar 
uzerinde de durulmaktadLr. Bu arada 
ball kimselere musaadekar davramldt
i!t anla~llml~br. 

~eker ~irketi miidiirii 
Avrupadan §Chrimizc diinen Turkiye 

§eker fabrikalar1 §irketi umum muduru 
Kaz1m Ta§kend, Ankaraya harcket et
n•i§tir. 

Kanser hakkmda konferans 
$ehrimizde bulunmakta olan Alma:J

yanm Elangen tl'niversitesi Tektoru ve 
beynelmilel kanserle mucadele birligi 
reisi Dr. Gandard, diin a~am saat 18 de 
Etibba odasmda, kanserin sebcbleri hak
kmda yamlan tetkiklerle tedavi hususla
nna aid istifadeli bir konferans vcrmi§
tir. Konferansta ~ehrimizdeki doktorla
rm buyuk bir k1sm1 haz1r bulunrnu§tur 

''"' Ad.apazan ( Hususl) - Buradaki piyadc alayma sancak verilmesi dola-
yJsi!e buyuk rnerasim yap!lrnl~hr. Sancag1 alay namma kumandan Orner Lutii 
Sumana teslim eden Orgeneral Fahreddin Altay, bu miinasebetle sancagm 
ehemmiyeti hakkmda muhim bir nutuk siiylemi§tir. Bu vesile ile Adapaza
rmda ~imdiye kadar giiriilmemis sekilde asker ve mektebliler tarafmdan 
muntazam resmi ge~id yapllm1~hr. 

Giinderdigim resirn, Falueddin A!tay1 nutuk soylerken giistermektec,ir. 

JN.. vrupa ve Uzak1ark i1leri kart§• 
~ llkc;a Amerika, hiikiimet 1ekli 

itibarile lngiltere ile F ransaya 
kar§l tevecciihkar bulunmasma ragmen 
bitarafhgm1 muhafaza ederek Amerika 
k•t'as1 haricinde dogrudan dogruya ne de 
dolaylSile ahden baglanmamaga ve ala
kadar olmamaga o nisbette ehemmiyet 
vermektedir. 

Amerikanm mutlak bitarafhgl latbik 
etmek i~in zaten bir kanunu vardn. Hie; 
bir memleket; hiikiimetini harb zamanm
da harice silah ve miihimmat ve ham mad
de veremesi ic;in bu kadar kay1d altma al· 
maml§hr. Y almz rnuvakkat rnadde ile pa
rasmi pejin veren ve kendi gemilerile go· 
tiirecek olan memleketlere silah ve mii -
himmat verilmesine rniisaade edilmijti. 
Denizlere ve diinya sermayesine lngiltere 
hakim bulundugundan bu rnadde ile in· 
gilterenin ve rniittefiklerinin Amerikadan 
isledikleri kadar silah ve rniihimmat ve 
tayyare almalanna imkan blfakilml§II. 

Lakin bu muvakkat maddenin miiddcti 
ahiren miinkazi olup Amerikan parlamen· 
tosu bunu tecdid etmediginden 1im -
di Amerika hiikiimeti bir harb vuku
unda ne lngiltereye, ne de F ransaya tek 
bir tiifek ve top dahi veremiyecektir. 

Son gelen haberlere gore Amerika hii
kumeti nihayet bitarafhk kanununu tadil 
etmegi kongreye teklif etmege karar ver
rni§tir. Fa kat derpi! ettigi tadilat Ameri
kanm bitarafhgmi bir kat daha saglam • 
la§llracak mahiyettedir. 

Bu tadilala gore Amerikan vapurlan 
i<;in hamuleleri harb kac;ag1 olsun olmasm 
harb sahnesine ve dariilharekata girmek 
memnu olacaktn. Amerikan tebaasmm 
bile boyle yerlerde seyahatleri tahdid edi
Iecektir. Muharib memleketlerin Ameri
kadan alacaklan ejyamn bedeli maim 
kaldmlmasmdan evvel odenmesi 1art ko
lulacagmdan esnayi nakilde bu mallarm 
iizerinde Amerikan tebaasmm tasarruf 
hakk1 bulunm1yacakhr. 

Muharib mernleketlere kredi ve istik • 
raz ve iane verilmemesine aid eski mad· 
deler ipka edilecktir. Sulh zamamnda 
ecnebi memleketlere verilecek silah ve 
miihimrnatm hiikiimetin kontroluna ve 
ruhsatma tabi bulunmaSl usulii ipka edile
cektir. 

Bu teklifleri yapan Amerika Hariciye 
Num Hull. diinyamn §U kanjJk zaina -
nmda Amerikay1 bilaraf ve sulh i<;inde 
yajatacak ve harb tehlikesinin hai; olaca
ii• aglf yiiklerden kurtaracak olan ~arele· 
rin bunlardan ibaret oldugunu da ilave et• 
mistir. 

Amerika hiikumeti, lngiltere Kralmm 
Va,ingtonu ziyareti miinasebetile bitaraf· 
hg1 gevjelecek bir anla1maya gm1mege 
imkan b~rakmamak ic;in bu ziyaretin arife· 
sinde 1imdi Amerikan efkan umumiyesi
nin kahir ekseriyetinin istedigi siyaseti te
yide liizum gorrnii§ oluyor. 

Lakin diger taraftan Amerika hiikii • 
meti totaliter devletlerin siyaset tarz:na 
ve bunun dayand1g1 prensiplerine nazari 
olarak 1iddetle muanzdu. Bunun ic;in 
Mister Hull son nutkunda bunlara en a
gn bir lisanla hiicum etmi11ir. Amerikan 
efkan umumiyesi ameli olarak harbden 
c;ekinrnekte ve nazari olarak demokrasiye 
tara ftar oldugundan hiikiimet dahi her 
iki cereyam kollamaktadlf. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Birbirlerini yaralad1lar 
Kuc;ukpazarda oturan bahk~1 Arab 

Veysel ile Ferikiiyunde oturan Asian ev
vclki gecc birbirlerile kavgaya tutu§rnU§ 
Jard1r. Ka vga esnasmda cline bir keser 
ge<;ircn Asian, Veyseli ba§mdan yarala
rnl§br. Bu SJrada Veysel de kavga}'l a
YJrmak i~in araya giren Mustafa ism'n· 
de birini bQg.runden yaralam1shr. 

Y aralanan ~ocuk 
Evvelki ak§am saat 19 da Yenimahal

leden Taksime gelmekte olan §Ofor Hus
niinun idaresindeki 3007 numarall oto
biis, Siirp Agob hastanesi iinunde, 7 ya
§mda Melen isminde bir 9ocuga 9arp
m1§tlr. Yarah Melen hastaneye yatml
rnl~br. Suclu §Ofiir yakalanrnl§hr. 

Otomobille ~arpi§an 
motosiklet 

Zincirlikuyudan Buyukdereye gitmek
te olan Traven oglu Karakin ile arka
smda oturan Mkzamn bindikleri moto
siklet, aksi istikametten gelen 153 nu
marah otomobille c;arpl§ffil§br. Motosik· 
let yandakl hendege yuvarlanrnl§, Ka
rakin ai(lrca, Mirza da hafif surette ya· 
ralanrnl§lardlr. Motosiklet par9alanmi§· 
!L!'. Otomobilin on k1srn1 hasara ugraml§" 
hr. 

Cumhuriyet 
NUsbas• 5 kurustur 

Abone ~eraiti l Ti!r~iye 
y I ICID 

Senellk 1400 Kr. 
Alh ayhk 750 • 
Cc ayhk 400 • 
Bir ayhk 150 • 

Haric 
itin 

2700 J{J 

1450 • 
800 • 
Yoktur 
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Amerikan donanmasmm kuvveti 
miiteaddid 

kadar bol 

Bahri harekat ~efi Amiral Leahy, 
diisman kuvvetlerini 

' 
ve kuvvetli oldugunu 

Va1ington 29 (a. a.) - Bahri harekat releri tcyid etmi1tir. 

gemilerin 
tardedecek 
soyliiyor 

CUMHURMT 

Hlldlse!er aras1naa 

Bir sentezin manas1 
I'E5) e§inci biiyiik kurulta}'l diin 
(g) a~1lan Halk Partisini eaki de-

mokrasilerin biitiin partile
rinden aynan birinci vas1f §udur: 
Oteki partiler ayr1 ayr1 tek fikirleri 
temsil ederler; Cumhuriyet Halk 
Partisi ayn ayr1 fikirleri toplu bir hal-

DLi$Linceler -
Sulh perisi 

Yazan: ALl KA.Ml AKYVZ 
kan aghyan 
zi.in Oniinde 
yorl 

aksa~h T AR1H goziimii -
bak deh§etinden nasi! titri -

3 

Halk Partisi 
Halkzn Partis 

Demokrasilerle totaliterler sulh perisini 
aralannda payla§amtyorlar. lki tarafm da 
guya maksad1 sulhun bakasma hizmet et
mektir. Mademki maksadlan birdir, an
la§malan ve birle§meleri icab eder. Anla
§amiyorlar. Miinaka§alanna bakalun: 

Bu iki tabirden birincisi isim, · 
Sifatllr. Cumhuriyet Halk Partisi 
y•lhk hayatmda daima bu slfata Ia 
sadtk oldu. Tiirk halkirun mane 
maddi sahalardaki en tabii ve en 
mi ihtiyaclanna cevab verdigi i<;: 
on a halkm partisi demekte asia ter 

Ramada yalmz sulh zamanmda kapa- edilemez. 
nan J aniis mabedi bin senede ancak do- Bizde siyasi ve i<;timai mahiy 

§<'fi Amiral Leahy, diin ak!am radyo ile Hull'iin bu hiicumunun iki sebebi var-

de temsil eden tek partidir ve oteki
lerden bu sentetik vasfile aynhr. Ha
yahm bir programdan degil, progra
mml hayattan ald1gJ i~in, hayat gibi 
miirekkeb ve hayat gibi dinamiktir. 

Demokrasiler - Siz, diyorlar, hem 
sulha taraftar oldugunuzu soylliyorsunuz. 
Hem bir taraftan kendi halinde ya§tyan 
kii~iik miistakil devletleri ortadan kaldm
yorsunuz. Kavliniz fiilinize uymuyor. 
Hangisine inanalun? 

kuz ve Tiilliis'ten Ogiist zamanma ka _ cemiyet, f1rka, parti denebi!ecek 
d~r ge~en 600 sene ~arftnda topu topu kiillerin uzun bir tarihi bulunma 
b" lcere kapanmt§hr. Adem oguJiarmm bu biliyoruz. 1908 Me§rutiyet inktlab ne§redilen bir hitabesmde Amerikan do- du: 

nanmasmm yalmz herhangi bir 9ii§manl I - Halihamdaki zahiri siikunete 
ckfedecek derecede kuvvetli olmaytp ragmen mihver devletlerinin yeni bir te
belki miiteaddid dii1man kuvvetlerinin caviiz veya «siirpriv> lerine kar§I miite
kombinezonlanm da tardedebilecek kuv- yakktz bulunmanm ve maddt ve manevi 
vete malik oldugunu soylemi1tir. Maa - biitiin kuYYetlerin seferber hale getirilme
mafih Amiral, Amerikanm 1imdiki va - sine devam etmenin sulhu korumanm en 
ziyetini kaybetmemesi i~in deniz in§aahm iyi Garesi oldugu kanaati burada hakim
ecnebi devletler in1aah seviyesinde bu - dir. Amerikamn rolii psikolojik mahiye
lundurmas1 laztm gelmekte oldugunu ila- tine ragmen biiyiik bir ehemmiyeti haiz
ve etmi1tir. dir. Ruzvelt'in 1 S nisanda gonderdiiii 

mesajm umumi mukavemet hissinin takHull'iin nutkunun akisleri 

Ger~i eski demokrasilerde de iki 
fikri birle§tiren sentetik partiler yok 
degildir; meaeli sosyal demokraai ve
ya radikal sosyalist partileri gibi. Fa
kat bunlan aevkeden fikirler insan 
zekismdan dogarak hayatla kaynll§
maga giden §amalar oldugu i~in, kim
yevi terkibleri and1ran bir imtizada 
yanyana gelmi§lerdir. Bu fikir unsur
larJm biribirinden aymrsamz miista
kil birer parti mevzuu olabileceklerini 
goriirsiiniiz: Suyu terkib eden oksi
jen ve idrojen unsurlan gibi. F akat 
Cumhuriyet Halk Partisini lomilda
tan ve ileri dogru ftrlatan ana fikir-

T otaliterler - Biz harbetmedik. Kud
retimize hayran olarak kar§tmizda boyun 
egenleri sineye ~ektik. Sizin otedenberi 
yaphgmtz muslihane huliil iin bu daha 
kestirmesidir. F arkmnz yok. 

Demokrasiler - F arktmtz §Udur ki 
biz hali iptidaide kalmJ§ milletleri mede
nile§tirerek onlarm refahma hizmet i~in 
onlara yaranmaya ~ah§m11 olabiliriz. Siz 
yumrugunuzu kaldnarak tehdidle i1inizi 
goriiyorsunuz. izbandud gibi bir adam 
be§ ya§mda bir ~ocugu korkutarak onu 
dovmeden elbette elindeki parayt alabilir. 
Doverek almaktan bunun ne farki var? 
<;;:iinkii ~ocuk parasmt vermese belli ki do
verek alacak. Buna sulhperverlik denir 
mi? 

d once saltanat ve hi!Het baskllan a 
yiiz en ~ktikleri sonsuz 1Shrablara gore, d bu tiirlii te~ekkiillerin ya~amasma 
ey saa et kaynagt giizel peri, icab eder- beli.rrnesine bile imkan yoktur. B 
di ki sulh insanlar i~in tabii bir hal olsun! kadar evvel miihim siyasi ve i<;tim 
Halbuki olmami§, olmuyor ve belki de ki!ablar hazir!adtgt tahmin edilen 
olmiyacak. Sen de Mrsmn o 1ivekan Tiirk ihtilalcisi Bedreddini Sima vi 
(Kleopatra) gibi oldiirmedik~e vuslunu yapmak istedigi tamamile anla~I! 
rayegan etmiyorsun! Bununla beraber ii- tekrnil taraftarlarile birlikte nas1! 
midimizi kesm1yoruz. Bilakis <;ok emni- edildigi malilmdur. Biitiin Osmanh 
y=tl·e· umuyoruz ki bir giin sen bizim, yani hinde garazlar ve ihti.raslar etra 
b t d , 11 toplanmi~ muvakkat te~ekkiiller ve u un me em rni etlerin esiri ve sultam ol k !arm daimi miisademeleri vard1r. 
aca sm. Seni §imdiye kadar ne (ahlak), lik akideler ve i<;tihadlar sevkile 

viyesinde ba,!tca ami! oldugundan ve ni-
Va§ington 29 {a.a.) -Hull tarafm- san baslangicmda Hitler'in derpi1 ettigi 

dan ayan ve meb'usan meclislerinin ha- bazl te§ebbiislere mani oldugundan veya 
riciye enciimenlerine tevdi edilen tezke- bunlan tehir ettiginden burada 1uphe 
relerin hiikumetin siyasetinde miihim bir edilmemektedir. 

ne (adalet) mefhumlan yola getireme- mt§ bir<;ok ziimrelere ve bunlann 
d1; fakat (menfaat) e boyun egecei<sin smda zaman zaman meydana gelmi 
ve ancak o seni yo Ia getirecektir. San' at diselere tesadiif edilir. Saray ve pa 
ve ticaret milletleri hergiin daha 51k1 bag- kimlari, aga veya zorba kollari, 
larla biribirine yakla§tlnyor. Miistahsil yahud medrese mensublari arasmd 
•tmflar politika i1lerinde hergiin biraz da- men daima kurulmu§ alan bu bi.rli 
ha yer aiiyor ve sesini yiikseltiyor. de siyasi f~rka mahiyeti aramak el 

degisiklik husule ge]d;gine bir deli! te~- 2 - Dahilde hiikumet bitarafhk ka
kil ettigi siyasi mahfillerde soylenmekte- nununun tadiline mani olan ve gayrimu
dir. ayyen olmasma ragmen pek saglam du-

ler, birbirlerine kimyevi degil, haya
ti bir terkible baglanmi§ olduklar~ ic;in 
tam bir uzviyet ahengi ve yekpareligi 
gosterirler: Beyin, yiirek, ciger ... gi
bi. Bunlar1 birbirinden aymrsamz 
tekbll§larma ya§Jyamtyacaklarm• go
riirsiiniiz. Halk Partisinin alh oku tek 
uzviyetten fi§kuan hayat ha.mleleri 
gibi birbirlerinin fonksiyonlarma ha
yati zaruretlerle baghd,rlar. Partinin 
milliyetc;ilik vaafm1 inkilibCJ!Igmdan, 
devlet~ilik vasfm1 halk~Jbgindan, 
cumhuriyetc;ilik vasfm1 liikliginden 
ay1rmak kabil degildir. 

Evet, sen elimizdesin ve ebediyen biz- beyhude olur. Daha sonralan (Ni 
lerin, medenilerin olacaksm! Haydi bu cOedid) veya (Islahat) taraftar!an, Hull. infiraddann tezine 1iddetle hii- ran mukavemet cephesini yarmaga teseb

cum eden diin ak1amki nutkile bu tezke- biis etmenin maSI geldigine kanidir. 
T otaliterler - Siz bizim hayahmJza 

kasdediyorsunuz. Bizi bir ~ember i~ine a
ltp bogmak istiyorsunuz. Biz de me§ru bir 
hakka dayanarak nefsimizi muhafaza i~in 
ufaktefek tedbirlere ba§vuruyoruz. Daha 
biiyiiklerine de ba§vursak hakktm!Zdtr. 

smanhlar) cemiyeti gibi nispeten 
kadar hay ale kapiimiyaiim: Biliriz, her- mimi olarak hissedilmi~ millet ve 
caisin I Hercailiginle arasua elimizden leket ihtiyaclann1 ifade etmek ist 
kurtulsan bile bu <;ok seyrek ve ~ok zor te§~kkiiller dahi bi.rer Parti mahiy 
olacakhr ve bt~ak kemige dayanmad1k~a 1khsab edemediler. 
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italyan goniilliileri Almanya · italya 

iki devlet ikbsadi i~ 
birligini tesis ediyor 

kan dokiilmiyecektir. Medeniyet alemi 1ttihad ve Terakki Cemiyeti bu 
Cihan Harbinin actl1klanm daha unutma- ktmdan ilk muntazam te~ekkiildiir. 
d H 'l' · 1 d II nebilir. Bu cemiyet ikinci Abdiilha I. a a yenn a tm an yara 1 ann inihisi 

I. H'l' "]' 1 · k istibdad1m devirerek 1mparatorlu""• ge IYOT, a a 0 U enn SU UtU korkunc bir ,;~ 

Lejiyonerler yarm ispan
yadan hareket ediyorlar 

Cadix 29 (a.a.) - ltalyan lejyoner
lerini nakledecek alan iki vapur, evvelki 
aksam buraya gelmistir. 

Paris 29 {a.a.) - Figaro gazetesi, 
Berlin muhabirinden aldtgl a§agtdaki ha
beri ne§retmektedir: 

Cumhuriyet Halk Partisi ikhsadi 
s1mf, ziimre menfaatleri yerine biitiin 
milletin toplu ve mii§terek menfaatle
rini miidafaa iradesile kuruldugu i~in, 
onun biinyesinde klisik demokrasi
lerin sag - sol ihtilaflarma tahid ola
mazdJk. Fakat.bu partiyi ferdi ~·kar
larmm ve kazandarm1n vaa1tasJ yap
mak istiyen ihtiraslar bulunabilirdi. 
Mazi bu ihtimali tekzib etmedi. Cum
huriyet Halk Partisi be§inci lrurulta
ymm degi§mez Gene! 88§kandan al
digl biiyiik ilhamlarm hll§mda bu 
ferd ihtiraslarm1 kendi biinyesinden 
dt§ariya atmak iradesini programla§
hrmak geliyor. Kurultaym vermek ii
zere bulundugu biiyiik kararlar ara
amda en ehemmiyetliai budur. 

Demokrasiler - (Almaoyaya) sen 
Cihan Harbini de boyle bahanelerle <;I -
kardm. Diinyayt kana boyadm. Kendi 
halinde giizel giizel otursan sana kim ne 

1 k b tannak maksad1 etrafmda teessiis e 
~1g 1 gi i kulaklarda <;mlayor. Hala ht<;- gizli bir ihtilal ve inlolab partisi 
kuan eserler, hala aghyan gozler, hala hu- 1908 Mesrutiyet ink1!ab1 onun yegan 
lunmtyan kaytblar var I Be§<'riyeti bir da- seridir. Mensublan arasmda bir<;ok m 

AI ha o cehenneme siiriiklemek mes'uliyetini leket~i. milliyet~i ve hak'katen ide 
der? 

bgrenildigine gore Dahiliye N mn 
Serrano Suner, azimet merasiminde hii • 
kumeti temsil edecektir. 

Muhtelif teahhurlar dolayiSile vapur
lann 31 mayiStan, hatta 1 hazirandan 
evvel hareket etmemeleri muhtemeldir. 

Diger cihetten yarah ve hasta ltalyan
lar <<Geadisca» hastane gemisine hindi -
rilmege ba,lanmt§hr. 

Tayyarecilerin hareketi 
Roma 29 (a.a.) - ltalyan tayyare

cileri diger ltalyan eski muhariblerile bir
likte 31 maytsta fspanyadan hareket et
miyeceklerdir. 

Kuvvetle ihtimal verildigine gore, Al
manya, silahlanma sebebile zay1fhyan e
konomik kuvvetlerinin yerini doldurmak 
i~in ltalya ile hemen hemen mutlak bir 
i§birligi tesisine karar verrni§tir. 

Diin Berlin resmi mahfilleri Alman 
Ekonomi Nazmnm son kararmm Alman 
ve ltalyan endiistriyellerini rakiblerindcn 
daha iyi ve daha ucuz e§Ya irnaline mec
bur ktlacagmt bildirmekte idi. Zira, iki 
memleketin, bittabi ne ltalyada, ne de 
alrnanyada bulunmtyan bazi iptidai rnad
deler baric, ~andan hi~ bir1ey alrnamak 
i<;in, birbirlerini her sahada tamarnlarna
lan Hizimdir. 

0 

manya - 0 zaman benim miittefi- .. 1 k 
k I ustiine a aca alan hangi bedbahthr? insanlar bulunmakla beraber !ttiha 
·im o an Avusturyaya kar11 Rusya sefer-
b Onsekizinci asuda rahib Sen _ Piyer Terakki ilk maksad1 istihsal ettikte 

erlik ilan etmi1ti. Ben Nikola'ya o kadar · I' h' ebedi sulh projesini ortaya ahp hiiku- gtz 1 rna tyetini terkederek normal 
yalvardtm: «~u seferberlig"i geri al, i• fe- hal g' d'kt ' metier arasmdaki ihtilaflan dostrasma e " 1 en sonra yvaa~ yava~ 
naya varacah dedim. Dinlemedi. Sirb,·s- • arasmdaki it'b bl · d halledecek bir Avrupa mahkemesi te•ki- 1 ar1m, mensu ar1 tqin 
tam hirnaye maksadile Avusturyaya had- I ' baghhg1 ve memleket iizerindeki n" 
dini bildirmek istemesi bana kar11 bir te- ini teklif ettigi zaman belki bir hayal a- zunu kaybetti. Millet ve memlekctin 
caviiz demekti. Ben ise Rusya ile Fransa dam• olmaktan daha ileri gidememi§ti. rin ihtiyaclarim sezmemU,, ula~1!mas1 

· 'k' d" d Fa kat sonra kavgac1hk ruhile rniicadele heyecan vesilesi olacak idea!ler test's yam 1 1 U§man arasm a Siki§Ip kalmi!-
G b. b ederek ban§ fikirlerini yaymak istiyen in· memi~tir. Hatta kendisine gu"nlu"k s1· tun. ene 1r ~em er meselesi. Bu ~embe-

. k k sani kimseler tarafmdan Amerikada, son- sette muanz olmak ve iktidar mevk 
n uma i~in biran evvel harekete ge~ - 1 )' d 

I d ra ngiltere ve Fransada ~ulh muhibleri e In en almak maksadi!e kurulan H 
mem azim I. Bu ihtimalleri dii•iinerek . t r't'l'f A ' cemiyetleri te§kil olundu. Bunlar harbe Inye ve 1 a · hrar ve saire gibi 
vaktile yoJiarun1, •imendiferlerimi ona kal•••n te•ekk"l" d 1 'h d 

y dogrudan dogruya mani olamamakla be- - y u un en sonra th a 
iOTe yap1p hazulanmt•hm. Seferberl1'g"1'm1' Terakkt' kulu"ble•' k 1 · t • raber cihan efkaTJ iizerinde sulh lehine te- d ve mer ez en a 
bir ay i<;inde lamamlayip tecavi.ize gerer - mile olekilere benzeyerek ancak ikti 

k • sir yapmaktan hali kalmadtlar 
italyan lejyoner havaeihgma mensub 

zabitler, kii<;iik zabitler ve askerler tay • 
yarelerini muayene edip, lspanyol rna • 
kamlanna teslim ettikten sonra S veya 6 
haziranda Cadix veya Seville' den hare
ket edeceklerdir. 

Almanlar Hamburg yolunda 
Londra 29 (a.a.) - lspanyadaki 

Alman lejyonerlerini nakleden be1 biiyiik 
vapur, bu sabah Man~ denizini ge~erek 
Hamburg' a dogru yollanna devam et • 
mi§lerdir. 

tayyarec1 

Atlantigi ge~mege te~eb
biis eden amerikabnm 
hayatmdan haber yok! 
Saint Jean de Terre Neuve 29 (a.a.) 

Baby Clipper admdaki ufak bir tayya
re ile Atlantigi geGrneye te§ebbiis etmi1 
alan Thomas Smith hakkmda endi1eler 
hi.,edilmektedir. 

Boylece parti, iamet lnoniiniin si
cak tabirile bir aile ocag1 vahdet ve 
samimiyeti i~inde milleti lrucaklama
ga, kendi biinyeaini par~U:it ihtiraa
lardan tasfiye ederek milletle§tirme~e 
dogru en tarihi ad1mm1 at1yor. Bu 
ahlik hamleai, biitiin ekleri, uclan ve 
iatikametlerile, gozlerini tam bir ta
azzuva dikmi§ yekpare bir millet 
hamlesidir. 

sem anca o zaman zafer perisini keodi mevkilnin ihtiraslarile hareket eder 
taraftma rneylettirebilecektim. Ben sulh Ondokuzuncu asnn ikinci yansmda bu rer klik haline istihale etti. Bundan 
perisini <;ok ~everim. Pe§ine dii§er, kova- maksada hizmet eden bir<;ok sosyeteler ve lay1d1r ki on sene i<;inde gittik<;e vat 
lanm. Fa kat yiiz vermez, ben den ka<;arsa ittihadlar te§ekkiil etti. Fa kat maksad1 te- ve milli mahiyetini kaybederek hal 

f mine gene muvaffak olamad1lar. f"iinkii, goziindPn diismiis ve nihavet infisah o zaman za er perisini ele ge~irmeye ~ah- '>' · 
vakta sulh teessiis ediyordu I Fa kat mii- mt~tir. Halk Partisinin ilk ~ekli ol 

§"'~· d lb sellah bir sulh! Miisellah sulh devletler Mlidafaai Hukuk heyetleri, tarih i<;in 
Y i er sulh perisi! Sen nerdesin? daima miislakil ya•amt•, dli•man isti 

V " ]" lc' d d' ' H irin miithi• masraflan mucib olmaktan ' • > e gon un 1m e 1rr ayatma kasdet - • ' sma tahammlilii o!mtyan bir mil!et'n 
mege te§ne olanlar bile bak seni seviyor ba§ka aradak1 nifak ve kini beslemeye se- tabii ifadesidir_ 
gibi goriiniiyor ve yiiziine giiliiyor. Bun- beb oluyordu. Bundan 41 sene evvel yani Ftrkamn 0 zamanki ideali ancak T" 
lann i~inde samimt a§Iklarint elbette ay1rd 1898 de Rusya <;;:an ikinci Nikola, dev- halkile meskun olan topraklarin kur 
ediyorsun! letleri iflasa siiriikliyen ve daimi bir harb lu~unu, birlii!ini ve bu ugurda mlica lzmirde firtrna 

lzmir 29 (T elefonla) - Bugiin bir 
saat siiren 1iddetli yagmur ve fnhna ara
smda 1ehre bir~ok y1ldmmlar dii!rnii§tiir. 
Karata,ta Musevi Gabay'm evinde yiidt
nrndan bir yangm ~·krni! ve mii,kiilatla 
sondiirii 1 ebil mi!tir. 

Y eni lzmir V alisi i§ba§inda 
lzrnir 29 (Telefonla) - Yeni lzmir 

Valisi Ethern Aykut bugiin 1ehrimize 
gelrnis ve vazifesine baslamtstn. 
Milletler Cemiyeti Komiseri 

Danzig' de 
Berlin 29 (a.a.) - Danzig'ten bil

diriliyor: 
A.yan Meclisi Reisi Greiser, tatil rn'id

detini !svi~rede ge~iren Milletler Cemi
yetinin yiiksek komiseri Burckhardt'! ka
bul etrni1tir. 

Bu miifakat vesilesile Danzi~'in siyasi 
rnahfilleri Burckhardt'm hususi bir vazife 
ile geldigine clair verilen haberlerin aS!l<IZ 
oldugunu rnii1ahede etmislerdir. 
Macaristanda meb'us sec;;imi 

Budape§te 29 (a.a.) - Tesrii inti
habat, diin intihabat dairelerinin yansm
da hadi.esiz olarak cereyan etmi;tir. 

Hiikumet kazamyor 
Budpeste 29 (a.a.) - !ntihabat, bii

tiin giin devam edecektir. Kat'i net!celer 
anrak yann sabah ilan edilecektir. 

70 intihab dairesinden 53 iinde ilk qiin 
ahnan neticeler, sirndiden m•lumd•u. Bu 
dairelerde hiikumet partisi 49 meb'usluk 
kaz•nm•sttr. 

1ngiliz i!fciler konferansi 
Southport 29 ( a.a.) - l~iler konfe

ranst, bu sabah 880 rnurahhasm hmurile 
a~IIrntsttr. Kongre, 1.083.000 reye kar!l 
1,227,000 reyle ruznamenin rniinkere
sinden var ge~ilerek Sir Stafford Cripps
in partinin tavsiyesine mugayir olarak 
halk cephesinin te.isi i(in giri;ti~i ve ken
di•inin partiden ihracm1 intac rden mii
:adelr hakkmdaki beyanatlm dinlemeye 
GP':U vermi~tir. 

Sir Cripps. h"~iin ogleden sonra beya
•atta bulunacakhr, 

Diin buraya gelrnis olmast laz1rn ge
len Smith, heniiz gelmis ve karaya in
mil degildir. T ayyaresi hiGbir tarafta go
riilmemistir. Hava sartlan fenadn. Rii
yet kabiliyeti hemen hemen yok gibidir. 
Smith'in tayyaresinden telsiz yoktur. 

Bun dan ba1ka Vasington 'dan bildiril
digine gore tayyareci, seferini yapmak i
~in hiikumet mernurlarmdan ahnmaSI 
mutad olan miisaadeyi istememi1 ve hii
kurnet mernurlarmm kat'iyyen haberleri 
olmadan havalanrn1stlr. 

Acaba o mu? 
Londra 29 {Husu<i) - Kii~iik bir 

tayyare ile Atlantig1 geGmek iizere A
merikadan hareket eden ve kayboldugu 
zannedilen Thomas Smit'in bu aksam 
!skcx;ya sahilini takiben Londraya dog
ru yoluna devam ettigi haber verilmekte
dir. 

1sko~ya sahilinde goriilen tayyarenin 
Thomas Srr.it'e aid oldugu kat'i surette 
malum olmamakla beraber, kesif bir halk 
kiitlesi, Londra tayyare meydamnda A
merikah tayyareciyi beklemektedir. 

Amerikada Nazilere kar§I 
tedbirler 

Albany 29 (a.a.) - Lehman, her 
hangi ecnebi bir devletin resmi veya ya
nre>rni kuvvetlerinin iiniformalanna ben
ziyen iiniformalar giyilrnesini rneneden 
kanun layihalanm tasvib etmistir. 

Holanda ztrhh yap1yor 
Paris 29 (a.a.) - Figaro gazetesinin 

Lahaye' den aldigl bir habere gore, Ho
landa hiikumeti, pek yakmda, 25 ila 30 
bin tonluk harb gemisinin insaSI hakkmda 
bir kanun projesini meclise tevdi edecek
tir. 

PEYAMI SAFA 

Adanada feci bir 
• c1nayet islendi 

' 

Tabanca 
polisler 

olii 

sesine ko~an 

hir kimyageri 
hPJdular 

Adana 29 (T elefonla) - Sabaha 
karst saat ii~ buGuk sularmda 1ehrimizde 
~ok feci bir cinayet i1lenmi!tir. Herke
sin uykuda bulundugu bu saatte asfalt 
caddede birbiri iistiine iki ii~ el tabanca 
sesi i§itilrni§tir. Derhal harekete ge~en 
bek9i ve devriye polisleri sesin kimyager 
Ahmed R1zamn evinden geldi~ini anh
yarak i~eri girmisler ve bedbaht kimya
geri olii olarak bulmuslardn. Odada tek 
bir ayakkabtdan ba1ka katile aid hicbir 
iz ~oriilernerni;tir. · 

F aili yakalanamadtgmdan cinayet 
sirndilik biitiin esrann1 muhafaza etmek
tedir. Maarnafih zab1ta katili azarni 
gayretle aramaktadn. 

Pariste iki kaza 
Paris 29 (a.a.) - Cumhuriyet mey

damna yakin bir noktada bir otobiisle bir 
karnyon 9arpljiDI§IIr. fki kisi olmii1, bir 
kisi ag1r ve alh kisi de hafif surette ya
ralanmtstlr. Yarahlar, hastaneye nakle
dilm§ilerdir. 

Metro'Ja kaza 
Paris 29 (a.a.) - Montpamasse is

tasyonunda bir katarm yoldan 91kmaSI 
neticesinde bir ki,i olmii§, 14 ki,i yaralan
rnljtlr. 

Persi Loren Mussolini 
ile gi:irii§tii Be§izler be§ ya§ma girdiler 

Callander 29 (a.a.) - Be,izler, bu
giin S inci yildoniimlerini tes'id etmekte
dirler. Cocuklara Amerikamn ve Kana
damn muhtelif yerlerinden 1600 mektub 
ve bir~ok hediyeler gonderilmi§tir. 

Londra 29 (Hususi) - lngilterenin 
Rorna Biiyiik El~isi Sir Persi Loren ilk 
defa olarak ltalyan Ba1vekili Mussolini
yi ziyaret ederek yanm saat siiren bir 
miilakatta bulunmu§tur. 

llk zamanlardanberi biitiin milletler tehdidi vasfmt ta§1yan bu zihniyete kar§l leyi ihtiva ediyordu. Bundan dolay1 
senin biiyiik nimetlerini takdirden geri silahlan azaltma teklifinde bulundu. Bir ki meydana geldiiti andan itibaren se 
k I I H k sene sonra bu teklifi tetkik irin Lahey' de ve itimad He kar~tlanmt~ ve memleke a mamt§ ar. atta es i Yunanhlar seni • · • b 

'l'h · J bir milletleraraSJ toplant151 oldu. Ameri- en samtml ir mah olmu~ur. 
te I etm1§ er, seni allah olarak tam- Partinin bul(iinkli alb esasmdan o 

I El . b' · d 1 kah milyarder Karneci orada yaptlacak mi§ ar. me " zeytm a 1 vererek seni man ancak ikisi mlitebellir bir halde i 
t ·1 d k k • Sulh saray1 irin iki milyon altm verdi. Fa-emS! e er en ucagma servet ilah1 alan ' Milliyet~ilik ve Ha!k~1hk. Tiirk dcvl 
Pl "t" ... k 1 h b 1 kat daha Sulh saray1 bitmeden Rusya h .. k rt 1 u us u omU§ ar, atta unun a sen in enuz u art m1~ ve kurulmu~ degil 
bir servet kaynag1 olduguna i§aret etmek- Japonya ile miithi1 bir harbe giri§ti. Son- ki ona Cumhuriyet ~ekli ve ismi verm 
le de kalm1yarak seni ]iipiter'le Temis'in ra Akvam Cemiyeti ve onun varhgm1 in- ye imkan olsun. Kezalik tnktlab~Ih 
yani Ada let' in kiZl oldugunu da kabul kar i~in Cihan Harbi! Her sulh te§ebbii- Layiklik ve Devlet~ilik g'bi i<;tima! 

t · 1 B 1 be b siinii filen yalanlayan yeni bir harbl... ikhsadi mahiyetteki esaslann o gu"n e m1~ er. unun a ra er senin servct 
kaynagt ve adalet mihveri olarak herkes- Ey sulh perisi! Ey hasretile yiirekleri rer ideal olarak tespit ve izahlarmda 

I dag"hyan vefastz canan! Sen uzaktan bu bette liizum ve fayda tasavvur edileme 
~e tanmmt§ oman yeryiiziinde hakimiye- di. Partin in banisi ve ebedi §efi alan At 
tint' test'se h1'r ka•f' 1 · b'J•k' hale seyirci, giiliiyor musun, yoksa ag"ltyor ' ' ge memJ§, 1 a 1s nor- tiirklin biiyiik nutkunda da soy!edigi 
mal olmak laztm gelen o hakimiyet istis- musun? bi blitiin umdeler ve onlardan dogan i 
nat bir hal olmu§. Buna 1ahidlik ederken Ali Kami AKYVZ k1lablar milletin ruhunda miindemi~ t ______ .;..._...;;...;.;..;;;.;;.;,;,;;;,.;;.:;,;;.;.;;.;,,;, ______ ...:.,:.:.....:,::=~.:.:.:.:.::..:..=.. maytil ve istidadla:nn sezilmesile vc z 

Onu dinlerken 
tBarmakaleden devaml 

Ebedi ~fimiz Atatiirkiimiiziin erken 
ve vakitsiz iifuliinden sonra, viicudile 
milletin makus talihini bir daha yenen 
Adam, milleti daha az bir kudretle temsil 
edebilir miydi? 

l~inde ya§adtgimiz karanhk ve buhranlt 
§artlar alttnda, bir an durmadan, bir an 
geri kalmadan, miitemadi bir gayretle 
Atatiirkiin ~izdigi istikbal yolunda ilerli
yebilmemiz, biliyoruz ki, bugiin de yann 
da bir ve beraber olmamtza bagltdtr. 

On be§ senedenberi devam eden ruh 
ve §Uur birligimiz, bizi 1imdiki e1siz mev
kie ula§llrdt. T arihin i~inden akarak yap
ttgtmiZ bu harikulade hamleyi ge~ici bir 
kapris sananlar veya tesadiife yoran saf
diller, ko§ede bucakta hala varsa onlara 
cidden acmz: Tiirk hiirriyetinin bir daha 
~tihana ~ekilmesi, bizden §iiphe edenle
re feci surette pahahya mal olacaktu. 

Tiirk hiirriyeti tesadiifiin muvakkat bir 
lutfu degildir; ~iinki Tiirk milleti diinya 
tarihinin hi~bir sahifesinden eksik olma
mi§hr. Ve hiirriyetimizi daima en gene, 
en ate§li evladlanmtzm kanile odedigimiz 
i~indir ki, onu tekrar gasbetmeyi tasarla
yacaklara kar§l, §imdiden her§eyi goze al
mi§ bulunuyoruz. 

Diinkii nutuk, bu ugurda azmimizin 

Ecnebi damgast ile manlan geld k~e ortaya konulmasile v' 
cud bulmu~tur. 

satdan yerli kuma~tlar tnsanlar gibi miiesseseler de i9inde b 
'T lunduklan zamanm ihtiyac ve icablart 

Bundan bir miiddet evvel !stanbuldo na uymalart nispetinde inki~af edebilir 
t ler ve Halk Partisi kendini teskil eder ve zmirde baz1 fabrikalarin yerli ku-

Tiirk milletinin ihtiyaclan kadar ieind< 
ma~lara yabanc1 memleketlerde yaptl- ' 

:vasad1l!'1 asrtn icablartm da kavramay 
m1~ gibi damga vurarak piyasaya 91kar- bilmistir. Kiiltiirii en basil halk tahal<;a. 
dtklari, bunlan tiiccar terziler vasttas:le smdan en yiiksek miinevvere kadar he• 
ve yerli kuma~lara nazaran birka<; misli seviyedeki memleket adamma onun it· 
fiatla skiirerek piyasada bir ihtikar ha- minan vennesi bundandtr. 
reketi dog~.orduklar1 alakadar makamla- Halkm nartisi olabi!mekteki ehemmi
'ra ihbar cdilmi~. bu ihbar iizerine der- yeti tebariiz ettinnek icin bu!liinkli Hal· 
hal tahkikata ba~lamtslardL Bugiine ka- kevlerile eski ftt;had ve Terakki, yahu 
dar yap1lan tahkikat, bu i~in zannedil· Hiirrivet ve itilaf kullibleri kar~tsmdak' 
diginden daha ~ayam dikkat oldugunu telakki farklar1m kJSaca diisiinmek bile 
gostermi§tir. Vaziyet, derhal ikhsad Ve- kifavet eder. 0 zamamn siyasi kullibleri, 
kaletine bildirilmi~tir. Ogrendijiimize kendi mensublan ve )l'avretkeslcri tara
gore, ikhsad Vekaleti, bu meselenin tet- f1ndan bile icinde gizli, kapakh isler dil
kikini liizumlu gormii§tiir. Mesele, ~·- nen birer slipheli ocak uibi az cok ihtiraz 
mil bir sekilde tetkik edilecek ve ye<rli ile ka~tlanmaz m1yd1? Hele Cem'yc!•} 
mallar iizerinde herhanl!i bir sahtekarhk men sub olm1vanlar icin kuliib hinalan 
ve ihtikara meydan verilmiyecek tedbir- kaldmmlanndan bile gecilmesi kot·ku 
ler tespit olunacakbr. veren birer tehlike rnemba1 halinde te

···················~~································ 
lokki edilmez miydi? 

Bugiin memleketin her kosesine va-
<id~tini hayktran kud~etli ve vakur bir ~~lm1s olan Halkevlerini, henliz ora'va 
.eshr. kay1dh ve mensub olmtvan vatandaclar 

Hakikt sulhu, hakikt kahramanhg1 se
ven insanlar onu hiirmetle ve saTSilmaz bir 
inancla dinliyorlar: 

Tiirk milleti konu1uyor. 

NADIR NADI 

bile bir aile ocaih halinde en tabii bir 
itminan ile dolduruo tasmyor. Clin '<ii 
Cumhuriyet Halk Partisi ideallcr;Je, 
havasile ve biitiin samimiyetile halkm 
partiisdir. 

IBRAHIM ALAEDDJN GiWSA 
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r KU~Uk • J ( Kitabl< ·asmda ) 

11 hlkaye Bir ku~un evrak1 metrukes1 Tiirkige maarii 
~ ~erif Hu rc si "h . 

Bir sabah, Sl~ak iklimlerden getirilmi§ I mlyJm ?>: t arz l 
ku1lara a1d pav1yona bakan adam, goz- 28 kanunuevvel 19 .. 
desi sanh mavili kuju kafesinde olU bul- «Gene gardiyan anlal!yordu, i§ittim. 
du. Ailesinden biri olmiij gibi yi.iregi SIZ· lnsanlar birbirlerile bogujacaklarmlj. 
lad1, gozleri ya§ard1. KUc;iicUk kalbinin yak birisi filan milletin niifusu azdn, top
hiila c;arp1p c;arpmad1gmi anlamak, ve rag1 benim olsun; oteki, yok senm topra
bu beklenmedik o]iimU biraz daha gecik- gm <;ok, ni.ifusun az, bir par<;aSIDI bana 
tirmek ic;in, ku1u dJ§an <;1kard1, avcunun vermen adalettir, diyormuj. Habuki, biz 
ic;inde ba11 yana sark1verdi. Kanadlarmi kujlan di.i§i.indiim. Yuvam1za misafir ge
ac;arken, parmaklannda <;Itnd1h bir 1eyin len ku1lara yaptigimiz ikram1, yedirdigi -
temasm1 duydu. Bu, iyice bi.ikiilmi.i§ ince- miz giizel yemekleri, altlanna konan kendi 
cik bir kag1d parc;asiydJ. Ac;li, ac;h, kag1d tiiyiimi.izden minderleri hatuladun. Mil
a<;tik<;a uzad. ve iistiinde karmakan§Ik letimiz en c;ok di:irt ki1ilik bir aileden iba
bir taklm i1aretler vard1. Hayvanat bahc;e- retken, di.inyanm her tarafmda gidamizl 
•inin ii.Jimleri arasmda bi.iyiik munakajalar aramak, teneffiis etmek, hatta konakla -
doguracak kadar ehemmiyet kazanan bu mak hi.irriyetimizi du§iindiim. 1nsanlar, 
bulu1 yUziinden gardiyana miikafat ve • nekadar bedbahtmi§lar megerl Onlara 
rildi, ve yazmm okunmas1 da biiyiik bir c;ok ac1yorum, ama bu hissimden haber
lisaniyat alimine havale edildi. Netice il- leri var midir, acaba? Sevgi!imin i<;imi bir 
mi bir mecmuada manaSIZ bir tak1m izah- kor gibi yakan hasreti yanmda, insanlarm 
!aria nejredildi. Bu kag1d parc;asmda kar~1mdaki bu ahmakhgl, hislerine ve te-
ku,un dort giinliik hahralan yaz1h idi. essiirlerine ortak oldugum halde, bana 

26 kcinunuevvel 19.. bon bon bab§lan beni basta edecek. 
«Beni uzak memleketimden, sevgilim- <<Am an yarabbi I Bugiin oyle bir soguk 

den, karde§lerimden ay1rarak buraya ge- var ki, odaciguni ISitan hararet sanki don
tirdiler, bu soguk memleket insanlarmm, mu§ gibi. Hele, o ziyaretc;ilerin •okak ka
paraya oldugu gibi, bilgiye de doymayan p1sm1 ac;arlarken, sogugun ic;eriye bir 
ihtiraslarml tatmin etmek i<;in. Ben ne bir di.i,man deh§etile, iistiimiize alllacak di1i 
•irk palyac;osu, ne sue; i§lemi§ bir miicrim, bir kaplan bogiirmesile giri1i yok mu, be
ne de memleketinden kogulmu§ siyasi ha- ni her an oliimle korkutuyor, ka!bim c;ar • 
talan biiyi.ik bir devlet adamiyim. Dort pmhdan arhk yorulmu§ bir hale geldi. 
haftad.r, ucu bucag1 olm1yan semalar1m1 Biitiin giin boyle devam etti. Bu soguga, 
§U darac1k kafese s1gdmp beni ic;ine atllk- bu hayat zebanisine ragmen, ihtiyar bir 
Ian giindenberi, buraya gelenler ara•mda kadm kar§Imdaki kanapeye oturup beni 
dudaklanndaki bay at ve kart tebessiimle seyre ba~lamaz m1? Hem de nas1l bir 
bana giilenlere, kocasile kavga elmi§ ve· zevkle. Oterek ona dedim ki: 
ya a§Ikl tarafmdan atlalllmi§ ciger dudak- - Hey ahmak kan I Boyle bir giinde 
h, kire~ surath kanlann beni hiiziinlerine kap1m1 c;almak, beni rahats1z etmek degil 
ortak yapmak istediklerine, baz1larmm da midir} Siz nezaketi yalmz kendinize kar§I 
kendi ac1kh -belki ac;, belki de hasta- hal· gosterilmesi liizumlu bir1eY mi telakki 
lerine bakm1yarak, bana acidJk!anna ta· edersiniz? Ben ki, s1cak diyarlardan gel -
hid oldum. Kar§Ima gec;ip giinlerce res- dim, parlak ve I§Ild1yan gozler -~iinkii, 
mimi yapmai!a ~ah§anlar oldu. Hele bir sevgiJiminkiler de oyle- gormege ah§!im, 
tanesini hat1rhyorum, gozleri k1p11 kip!§ bu kirli, I§Iksiz gozlerinle beni rahats1z 
ihtiyar bir kadm, hayvanat bahc;e•indeki etmi§ olmuyor musun? Evine don, soba
hayvanlann resmini yapmakla me§hm- nm ba§mda <;ocuklan topla, ve masal an
mu§, tablolan Berlinin buyiik tablo maga- lat. Ben de burada eski gi.inlerimin hul -
zalarmm ziyneti imi§; i§te o, bir hafta ~a- yasma dalay1m! 
II§II, bir~yler boyad1. Son gun tabloyu <<Anlamad1 ahmak I Saatlerce orada o
gordiim. Nerede ise hiddetimden, nefre _ turdu, beni hulyalanma dalam1yacak ka
timden bagnacakhm: dar sinirlendirdi, ondan gorenek birc;ok 

- Bu kullandigm mavi renk benim insanlar kap1y1 a~1p kapad1lar, ve burasm1 
tiiylerimin degil, 1senin k1p11 gozlerinin kendileri gibi sert ve ta1 yiirekli bir hava 
~irk in mavisi, sans1 da buraya gelenlerin ile doldurdular. Zira: «Mademki ben 
san sa~lannda igrendigim 'renlttn: U§Uyorum, ben de sogukta dola§Iyorum, o 

Bir gun, o tablonun bir karikati.ir tara- halde buran1n havas1 neye s1cak kalsm I» 
fmdan ~ok paraya sahn almdiglDl bir ,.,. 1nsanlar boyle diiJiiniirler, ku1!ar i~in de, 

:yirciye anlatuken gardiyandan 111ttun. ba~ka insanlar i~in de. 
Insanlann zevkine hay ret ettim. N asii et- Am an, hu kalbimin SIZISI . Gittik~e ar· 
miyeyim ki, beni biitiin giizelligimle ya· hyor. Evet, biliyorum, bu fmd1k kadar 1eY 
§adigim •1cak yuvamdan ahp, bu kirli se- insanlann kotiiliiklerine, soguk kar§Ismda 
manm i~ine, bu darac1k yere, ne oldu- beni mudafaaya, ve nihayet sevgilimin 
gu belirsiz bir koku ne§rederek, ve mavi hasretine dayanamaz. O§uyen cigerleri
tiiylerimi belki de 0 kip!§ gozlii kadmm min arasmdan kalbp, kahn kiirklere bii
gordiigii gibi ~irkin renge boyayan bu ha- runmek i~in karnuna dogru ilerledigini his
raretin i~ine sahverdiler. 1nsanlan anlay11• sediyorum. Aman kalbim! Nerede ise, 
s1z bir diyarda, kendimi onlar arasmda hislerimi birakhgim diyardan uzaklarda 
yapyalmz hissederek, ve uzaklardaki duruverecek, ve beni .. bir aslamn, veya 
sevgilimden uzak ya§am&ga uzun mUddet bir maymunun agzma .. Korkuyorum, ba-
tahammiil edemiyecek gibiyim.» glfaimyorum, bagmam da derdimi anli-

27 kanunuevvel 19.. yacak kimse yok.» 

«Bugiin, gardiyan kirli ellerile odacii!J- 29 kcinunuevvel 19 .. 
rnm otesini berisini diizeltirken, bir yerime «Geceyi korkunc bir baygm\.k i~inde 
dokunur, korku ile ki:i§eye c;ekildim. t

1
ini gec;irdim. <;;:1rpmdun, belki de say:klad1m. 

b
. · · Ruyamda neler gordiim, nelerl Y uva
IImnce, acl aCI ottiim. 0, bunu •evinc

dendir sand1 ve kendi kendine: mtzda idim, sabahm lath l§Jklarile uyan-
- Ku1lar da insanlar gibi temizlikten mi§Ilm, sevgilimle su ba1mda bulu§acak

ho§lamyorlar, galiba 1 dedi. Ilk. Sevincle uc;tum. Annem beni yanyola 

Halbuki, ben bunu soylemek isteme- kadar ugurlad1: 
dim. <;;:unkU, insanlann bizden daha pis - Sakm ge~ kalma, gelirken de ek-
olduklarml bilirim. Ben deroek istiyor- mek almagJ unutma I dedi. 
dum ki: Biitiin giiniimUz sevinc i~inde gec;ti. 

- Sevgilimi ~ok i:izledim, onsuz yapam1 Bun! an, hergiin ayag1m1n kanile, ve gii
yorum. Kanadlanm beni onun yamna go- zel mavi tiiylerimden kopanlmi~ bir telle 
tiirecek kadar sag lam degil. Fa kat, hi<; ol- yazilan bu kagiddan bir§ey anlam1yacak 

b 
insanlara ne diye anlatay1m! Hem onlar, 

mazsa, nakm beni, §U mavi gok altmda 
biraz uc;aytm, cigerlerimi dolduracak ha- yepyeni, ondan evvel bende olmiyan his

ler gibi ruhumu incecik bir tiille sard1lar. 
vada onun kokusunu duyay1m. 

A I 
Fa kat, kalbim gene fena, uyanmca yerin-

n amad1, kap1y1 kapad1, gitti. <;1rpm· 
d1m, yalvardim. Nafile, orah olmadi. de bulamad1m. Boguluyor gibiyim. E-
Her~eyin sirrmi ogrenmek, kainall ve AI- limle giigsiime, sonra karn1ma dokunuyo
lah1 tammak istedikleri rivayet edilen in- rum, uzaktan gelen belirsiz sesler duyuyo
sanlar, bir avuc ic;i kadar beni, bir fmdik rum, sesler uzakla§Iyor, uzakla§Iyor, arhk 
kadar kii~uk kalbimi anlamadiktan sonra, hie; bir1ey i1itemiyorum. Hayu, kulakla -
otekilerini anhyacaklarma hi~ aklun er- run sag1r degil. Kalbim arllk <;arpm1yor, 

mez. 
Soyum N uhun gemisine bir ~ift olarak 

girdigi giindenberi, asular ge~ti, bu adam, 
vc onun gibi biitiin insanlar gozya,Ianmi
za hala bir mana veremiyorlar. Mesela, 
bunu bendeki bir hastal1gm alameti sam -
yorlar. Bilseler ki, kalbim ne zengin his
lerle doludur, kafam ne miihim mesele -
!erie ugra§maktadir, derhal beni sahvere
cek, ve sevgilimle gagala§Irken gozlerim
den akan ya§lanm hastahk degil, sevinc 
ya!lan oldugunu gorecekler. Ben emi
nim ki, insanlar, ba,kalanmn alemine, 
kendi alemlerinin penceresinden bakadar. 
Odac1gunm kap1s1na dokunan parmak iz
lerinde, tiiylerimin hemen yerinde bem 
rahats1z eden goz izlerinde bunlan okuyo
rum. Hasta, nejeli, aptal, bunak, zengin, 
magrur, ve ilah... bir~ok alemler ve bu 
alemlerin hodkamhk}a bugulanmlj !Slk 
g~c;irmez kahn pencereleri. Ah, bir gUn 
gelecek, ve ben sevgilimle gagala,acak 

duruyor, duracak, sahiden mi duruyor? 
Evet. bu insanlar beni oldurduler. beni 
burada bir sirk palyac;osu, sue; i~lemi~ bir 
miicrim, memleketinden kogulmu~ si
~asi hatalan buyUk bir devlet adam1 gibi 
seyreltiren, ve beni sevgilimden ay1ran 
f~na insanlar !. .. » 

~ehzadeba~1 TURAN 
tiyatrosunda bu gece 

Her yer 20, paradi 10, 
localar 100 

(DUN- BUGtiN- YA 
RIN) yeni kii~;iik eser 

Okuyucu AysPI 

EGE T1Y ATROSU 
Nureddln Gencdur 

ve arkada~lar1 
Yaz temsilleri 

Pazartesi, Bakrr • 
koy. Sah, tlskiidar

c;:ar~amoa. r-· rhkap1 • Per§embe. Kadl
koy- Cum a, ~ehremini- Cumartesi, Bey 
lerbeyi - Pazar, Y en~ehir. 

Yazan: Osman Ergin 
Osmanbey matba=: 1939 

Fikir hayabm1zm son yiiz senesi b.r 
ku~bak1~1 Ue gozden ge,irilirse tedricl 
surette. inki§ala dog1 u gittigimizin bir
taklrn maddi ni§anelerini bulmakta ve 
gormekte gii\;liik ,ekilmez. Cemiyetin 
biitiin safhalan gibi, onun resml ifadesi 
olan devletin te§kilatl da ad1m ad1m bu
nunla miivazi yiiriimektedir. Diin bir tek 
elde toplanan bir\;Ok i§ler, bugiin ba§ka 
ba~ka salahiyetlere blrakllmakta, bazan 
da idarenin mevkii gittik\;e naZ!m bir 
vaslf a!maktadu-. 

Ayni vaziyeti memleketin talim ve ter
biye miiesseselerinde oldugu gibl bizzat 
muharu-irlerinde ve miielliflerinde de 
gormekteyiz. Arhk ne he~eyi o~retmek 
imkamm kendinde bulan muallimler, ne 
her mevzua temas eden muharrirler, ne 
de her kitabm iistiine imzasm1 koymak 
sevdasmda miiellifler gfumiiyoruz. Her 
!elden saz ~alanlar da etrafta bir klymet 
bulmuyorlar. TUrkiye de bUtiin medeni 
memleketler gibi, gittik>e ihtisasa doj1-
ru ilerliyor. Bizzat mektebler, umuml 
terbiyenin yamnda, gencligi bilr bilgi ve 
meslek ihtisasma haziiTiamak vazifesini 
duyar gibidir. Kar§Imizdaki s1ralarda o
turan talebede gittik~e bu duygu beli
riyor. Boylece memlekette i~lerin kemi
yet ve keyfiyet itibarile \;Ogahp yay!ll§l, 
\;e§idleni§i, medeniyette ilerley~in en 
kuvvetli ahimetlerinden biridir. 

Osman Ergin de, son otuz senelik Tiirk 
hayatmm cemiyet sevki tabiisile ihtisa
sa gi:itiirdiigii, kendi maneviyetini, ken
di heykelini kendi elile yapan §ahsiyet
lerden biridir. Biitiin varhgm1 !stanbu
lun maddiyet ve manevlyetini ifadeye 
vermi§, bu tek mevzu ilzerinde, pek \;Ok 
tetebbii yapm!§llr; bun!ardan herbirin
de bu giin i\;in golgede ve hatta kairan
hkta kalmi§ noktalan ten vir edecek l§lk· 
Jar yalam§, istikametler gormii§ ve gos
termi§lir. S1hhiye ve s1hhat miiessesele
rinden ba~layarak (istanbul miiessesat1 
hayriye ve s1hhiyesi. 1912), S1rasile hu
kuki ve idari mevzulara (imtiyazat ve 
mukavelatl belediye 1914) tarlhe (tarl
hi te§kilatl beledlye, 1922), Maliyeye 
(Belediye vergi ve resimleri, 1925), §e
hircilige (istanbul §ehri rehberi 1934. 
- Tiirkiyede §ehrieilik tarihi 1936. - ts
tanbulda imar ve iskan hareketleri 1938 • 
Tii:rk ;;ehirlerinde imaret sistemi 1939) 
temas ederek, nihayet bu defa da Tiir
kiye maarif tarihini ele almi§hr. Boylc
ce muhatt!rin es~rlerlnde maddeden ma
naya, dt§tan f9e, felsefe tabirile, afak
tan enfiise bir g~i§ ve bir yiikseli§ var
rur. 

Miiellif eserinl ba§hca ii\; k1sma ayn·· 
m1~tu-. 1 Arabla§ma ve is'kolastik tedris 
devri. 2) Garbla§ma ve yenilik devri. 3) 
Tiirkle§me ve milleyet\;ilik devrl. Bugiin 
bas1lan bunlardan ilkidir. 

Bu da ii\; [asia boliinmU§tiir. 1) Mek
tebler ve medreseler. 2) ilim ve terbiye 
miiesseseleri. 3) Mekteb miiesseselerini 
idare edenler. - Birinci fas1lda A) Sana! 
mektebleri. B) Askeri mektebler. C) As
ked san'at mektebleri. D) Memur mek
tebleri. E) Harb mektebleri. F) Meslek 
ve ihtisas mektebleri. G) Meslek ve ih
tisas mektebleri. - ikincisinde A) Mes
eidler, camiler, namazgahlar. - B) za
viyeler, tek'keler, dergahlar goriilmekte· 
di.r. Konaklar, hususi ve umuml toplanl! 
yerler:i, musiki, raks, fikir, terbiye, yar
dim yerleri, kiitiibhaneler, llml cemiyet
ler, meelisler, dershaneler, miiesseseler, 
ikincide dahil bu!unmaktad1r. tlc;iincii
siinde evkaf1 goriiyoruz. 

Eski tarihlerimiz hiikiimdarlara, ve
zirlere, boylece daha \;Ok ~ah1slara ba!l
lanmaktadir. Ferdlerin ya§ad!jll. cemiyct, 
bunun ifadesi olan miiesseseler, kendile
rini idare eden fikirler, onlarda bir silik 
mevki tu tmaktad1r. Osman Elrginin bu 
kitab1 o bo§luklardan bir\;oklanm dol
duracakllr. Miistakbel §ehir i~timaiyat
\;llan i~in ted ric ile i§lenip geni~letilecek, 
<;izgilerine daha mii§ahhas bir mevzu ve 
k1yafet verilecek, daha tertipli ve daha 
~ok vesikalara baglanaeak bir plan oh
cakhr. Kendinden evvel gelen eserler
den gerek konusu, gerek bulu§ ve gi:irii§ 
itibarile bir miimtaziyet arzeden, boyle
ce bilhassa eski imperatorlugun merke
zine aid i<;tima! hayatlmlZln bir~;ok nok
talanD! aydmlatmakta one g~ecek olan 
bu eseri, i~;timaiyatla, mill! ve umumi 
tarible ugra§an her miinevvere tavsiye 
etmegi bore bilirlz. Klz ve erkek mual
lim mekteblerinin. liselerinin. yava§ ya
va~ memleketin her ko~esinde a~Ilmak
ta olan §ehir ve kasaba kiitiibhanelerinin 
herbirinde en tabii mevki alacak tetebbi.i 
kitablanndan biri de bu olmahd1r. Ora
larda ilim ile ili§ikli her vatanda§ bu 
<;erc;eve dahilinde bu mevzuu i~lemeli
dir. 0 zaman Tiirk kentinin (sitesinin) 
bir kamusu ortaya \;Ikacakllr. Ana va
tanm dart bucagma yay1lan bugiinku 
Cumhuriyet gencliginden bunu bekle
mek, onlar1 bu mii§terek yap1da i~ba§ma 
\;ag1rmak hakkJ.mizdir. Boyleee ferdin 
te§ebbiisiinii cemiyetin ma~er! k1ymeti 
haline koymak en onemli vazifelerimiz
den biri olmahd1r. 

Mustafa Namtk Canki ............................................................ 
Haleb- SancP k lske11derunda 

Jan R. Klirdl 
Cumhurivet Gazet~>.ll nln 

tevzl yer1dlr. 

Fransamn ( Bu ak~amki program) 
Tti.rklye Radyodlfiizyon Postala.n 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 

da rok 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 TUrk miizlgl (Pl.l 
Bir hafta evvel bizi « Kibar garson » 

giildiirmii' komik 13,00 Memleket saat ayan, ajans ve mete
orolo!l haber1erl. 13,15 Miizik (Kar~Jk prog
ram- Pl.) 13,45-14 Konu§ma (Ka.dm saatl
Ev hayatma dalr .) 18,30 Program. 18,35 Mil· 

olan a rtist, \limdi Pariste 
argo ogretmekle me~gul... F ernandel' e 

Ge~en hafta ~ehrimiz<le gec;en «Kibar 
garson>> filmindeki kurnaz hizmet~i ka
dm roliinU oymyan ve eserin luymetlen
mesinde Sacha Guitry kadar emek sarfe
den Arletty, bugiin Frans1z sinernacihgi• 
mn cidden ehemmiyetli uzuvlanndan bi
ridir. Turkiye sinema merakhlarmm, 
1imdiye kadar nazan dikkatlerini celbet
mi§ oldugunda §iiphe bulunrnJYan bu ka
dmm hiiviyetini bilmege, 1ahsiyetini an· 
lamaga merak edecekleri tabiidir. Her -
§eyden evvel §Unu s<:iyliyelim ki Arlelty 
bir F rans1z halk k1Z1d1r. Biitiin kordela
larda deruhde ettigi rollerinin de a§agi 
yukan, onun arasmda yeti§tigi bu tabaka 
ile alakadar olmasma dikkat edilmekte
dir. 

., zlk (Operetler - Pl.) 19,00 Konu§ma 19,15 
TUrk milzlg! <Fasll heyett) 20,00 Memleket 
saat ayan, ajans ve meteorolojl haberlerl. 
20,15 Tilrk miizi~l. 1 - Udl E§refln Hilzzam 
pe~revl. 2 - Ahmed irsoyun HiizZam §ark.: 
<Hatltmda lkallnn) 3 - Falz Kapancmm 
Hilzzam ~arkl: <Sen! gordi.i o §afak ... ) 4 -
Santux takslmi- 5 - i;!likril l;lenozamn ma
hur §Rrkl: (Bu sevda ne tat!!) 6 - H!eaz 
tUrkil (Ba~a glrdlm iizUmel 7 - Halk tUr
kiisii: (§u da~lar1 delmelil 8 - All Efendl
nin Hlcaz ~ark1: (Samur ka~Im) 9 - Suzl• 
nak $Brk1: (8enslz geceler) 10 - Mu.sa. Sll· 
reyyamn Hllzzam ~a.rk1: (Ben sank! baha
rml 21,00 Konu~ma. 21,15 Esham, tahvllll.t, 
kamblyo - nukud ve ziraat borsa.<u (flat) 
21,25 Ne§'eU plaklar - R. 21,30 Muzik (Radyo 
orkestras1 - l}ef: H. Ferid Anlar) 22,30 Mu
zik (Opera aryalar1 - Pl.) 23,00 Son ajans 
haberleri "" yarmkl program. 23,15 - 24 Mu
zik (CazbandJ Pl. 
Operalar ve operetler 

Arletty 

Artistin babaSI Paris civanna i1liyen 
tramvaylardan birinde kontrolordii. 0 -
nun ic;in pek gene miicadele hayatma a
lllmaya karar vermi§ti. Ailesini refah 
i~:inde ya§atmak gayesile babasmm ka- l 
zancma bir miktar da kendisi ilave etmek 
istiyordu. Mektebini bitirir bitirmez bir 
gene k1za iicret temin edecek §eyler tah

Her yola gelir, her i1e yatar1m .. Ciinkii 
meslegimi severim. Verilen rolleri <<mii· 
him degildir, ki.ic;iiktUr, ehemmiyetsizdir!» 
diye begenmemezlik etmem. Onun i~in 
mesela «Vals muharebesi» t~m dave! 
ederler giderim. «Be~inci kattaki hafif
me!reb kadm» da oyna, derler, oynanm. 
<<Pan>iyon Mimoza» da goriin derler, 
goriiniiriim .. 

21,05 Berlin: Don Juan. 
21,35 Londra (Regionall : Tristan ve :i.;o!de 

(Iklncl perdel. 
22,05 MilAno: Slcllyal!larm dualan 
23,15 Milano: Tristan ve ilolde. 
Biiyii.k konserler 

17,05 Bruno: Smetana ve oair Qek beste· 
ll:ll.rlarmm eserlerl. 

18,25 Strassburg: Verdi, Fetras ve sa!r bes
tek~rlarm eserleri. 

sil etmege koyuldu. F akat tam bu mada 
da harb patlami§, babas1 askere gitmi§, 
annesini ve karde§lerini ge<;indirmek mec
buriye~i birdenbire onun iistiine yiiklen • 
mi§ti. Ilk olarak Adliye Nezaretine me
mur olarak girdi. Sonra biiyiik bir terzi
nin yamnda manken olarak ~ahjh . l1te 
orada kendisine tesadiif eden bir tamd1g1 
tiyatroya intisab elmesini teklif etti. Ar· 
Ietty o zamana kadar bu meslege girmegi 
kat'iyyen akhna bile getirmemi§ti. Adam 
kendisine iki tavsiye mektubu verdi. Biri 
«Odeon» tiyatrosu mlidiiri.ine, digeri 
«Capucienes» tiyatrosu direktori.ine hito
ben .. 

Gene k1z tesadiifen «Capucienes>> di
rektorune gitmegi tercih etti. Orada kii
c;iik rollerden ba§hyarak zaman gec;tikc;e 
miihim vazifeler deruhde edecek bir ke
male eri1ti. Filimdeki muvaffakiyetleri 
de sahnedeki zaferlerini takib etti. 

Arletty kendisine hangi tahsiyetleri 
temsil etrnekten hojlandigi sorulunca da

ima ~u cevab1 verir: 
Ben filozof vc uysal bir kad.mm. 

«Kibar garson» da nasild1. Asri bir 
hizmet~inin zaf ve meziyetlerini nasi! 
hakkile Ya!al!yordu. Sonra o ne giizel 
franSIZC8 .. 

Arletty, ~imdi Bourdet'nin me1hur pi
yesinden iktibas edilen «Fric-Frac» fil
minde oynuyor, me1hur komik F ernan -
del' e argo dersi veriyor. Argoyu Arletty 
de bilmiyecek olursa kim bilir? Fakat 
artist argo konu,uyor, diye onu fikren 
yiikselmemi! bir insan zannetmeyiniz. 
Kiitiibhanesinde La Bruyere'in «Seciye
ler» inden tutunuz Anatole F rance'm ki
tablanna varmc1ya kadar bir~ok kiymetli 
eserler vard1r. 

- Okumaya bayilmm, diyor, uyuya

cagima oktisam ~ok metnnun olurdum 
ama, o da bir ihtiyacl 

19,0~ Londra (Regional) : Macar bestekll.r
larmm eserleri. 

21,00 Hllversum I: Franck, Bi.ret, Roussel 
ve salr be.stekarlarm eserlerl. 

21,20 Danzig: Milhtellf bestekarla.rm eser
lerl. 

21,20 Doy~!and21ender: Schumann, pfltz· 
ner ve sair bestekarlar1n eserleri. 

21,20 Saarbrilcken: Brahms ve Wol!'un •· 
serler!. 

21,20 Viyana: Haydn'ln eserlerl. 
21,85 Hamburg: Debu.ssy, Schumann ve sa

lr beste<arlarm eserleri. 
22,15 Li.iksemburg: Handel, Faure, Masse• 

net ve .salr besteUrlann eserlerl. 
22,16 Prag: Smetana ve Dvorak'm ..,erler!. 
22,35 Stokholm: Bizet, Hanegger ve Kol• 

day'm eserlerl. 

Oda musikileri 

18,25 Prag: Beethoven'ln eserlert. 
19.25 Leipzig: P!itzner'in eserler!. 
23,25 Leipzig: Rosslnl'nln eserlerl. 
Solistlerin konserleri 

16,30 Hllveroum II: Piyano konser!. 
22,55 Droltvlch: Plyano konserl. 
2!l,20 Var~ova. : K ema.n konser1. 

Eglenceli konserler 

21,20 Stuttgart: Muhtelif pa.r~alar. 

('::-__ O_ L_O_M __ ) 
Orman ve arazii vakfiye miidiirlii· 

giinden miitekaid ve Ziraat Bankas1 ma
li mii~aviri 01'han Altmova ve Ezher AI-* Albert Prejan «San mayyo» is- * «Butterfly operasmm ilk temsili>>, tmovanm pederi ve t§ BankaSL !dare 

mile <;evirecegi filme aid faaliyet bir Berlinde yapilmakta olan musikili ve meclisi azasmdan Feridun Manyasla De
miiddet teahhur ettigi ic;in, o arada di- 1anh bir filmin ismidir. Bu kordelanm nizbank Umurn Limanlar MUdiirii Raufi 
ger bir kordela yapmaya karar vermi•tir. b 11 · · ·· 1 1· M · C b 1 Manyasm eni•tesi ziraat miihendislerin-' •§ro enm guze ses 1 ana e otari i e ' 
Bu eserin ad1 «Dede de M ontmartre>> o- L · E 1· h 1 k d I den Hilmi Altmova diin gece vefat et-Ucie ng 1sc temsi etrne le ir er. 
lacakllr. Ba1 kadm rollerinden birini Line mi§tir. Cenazesi bugiin saat on birde 
Noro oyn1yacak ve rejiyi Line'in kocas1 Gti Ul Gedikpa§ada, Piyer Loti eaddesi 60 No. 
Barthomieu idare edecektir. r memhf fedakArhk! hanesinden 'kaldmlarak namaz1 Beya-

Mevsimin ilerlemesine ve fiatlar1n z1d eamiinde k1hmdktan sonra Merkez-* Danielle D arieux'nUn «K alb <;ar·j l aza,mi derecede ucuzlamas ma raj[m,enll l efendideki aile makberesine defnedile

pmtilan» isminde bir filim c;evirecegini A L K A Z A R cektir. 
haber vermi1tik. Bu kordelada artistin 
parti:inerler Claude D auphin, Saturmin 
Fabre, J unie Astor, Erwige F euillere 0 -

*** 
lacaklardir. * Herti Kirchner ismindeki Alman 
artisti ge~en hafta bir otomobil kazasma 
kurban gitmi§tir. Herti heniiz yirmi be~. 
yirmi alb ya§mda bir gene k1zdi . llk 
defa 1932 de <<8 k12 bir sandal i~inde>> 
filminde 11ihret bulmuj, onu mUteabb 
«San§ID i~;in mi.icadele», «Asker arka
da§lar>>, «Baltimore' a firar». «Engadin· 
den gel en a§k mektubu», «Floran•a' dan 
gelen 1ayia>>, kordelalarmda miihim rol
ler deruhde etmi1ti. Son ~evirdigi filmin 
ad1 ise «Madeleine'i kim optii ?>> diir. * Alman komigi R alph Arthur Ro
berts ile Johannes Riemann, Leni Ma
renbach, Grethe Weiser, Hilde \Veiss
ner ve Hilde Hildebrant «Miivazeneli 
izdivac>> admda bir kordela yapmakta
dirlar. * Berlindc Bavaria filim kumpanya
SI «Fakir milyoner>> isminde bir filirn 
<;evirtmektedir. Kordelanm ba1 mUmes· 
silleri heniiz belli degildir. 

Sine mast 

VARIN matinelerden itibaren 
letanbulda Ilk defa 

KANUN BENiM 

Biitiin Amerika polis te,kilabnl pe· 
§ine takan biiyiik fil mi 

Bu muazzam eserin a~th,tnl gOren birinci kafile 

ne§'e i'inde istanbula avdet etti. 

TUrk gftnUne yeti~eeek 
olan 5 ve 9 temmuz ka
iilelerinde de kayidlar 

dolmaktadir. 
Acele edlnlz. DUnyam en gUzel 

vapurlarmda en iyl kam ara· 
larm1z1 ay1rtm1z • 

. 
Nan a - Istanbul 

Tesalya Yeni§ehir e§raf ve hanedanm-
dan Bay Hasib ~eref Do~ruoglunun luZl 

Jandarma Kaymakam1 Bay Refik 
kans1 Perihan Kostem heniiz 

gene ya~mda iken vefat etmi§lir. Ailesi 
efradma Allahtan sab1rlar dileriz. 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

Osmanh Bankas1 hisse sahibleri, dahi
li nizamnamenin 29 uncu maddesine gO. 
re, 20 Haziran 1939 sal! giinii saat on iki 
bugukta, Londrada, E. C. 2. Old Broad 
Street, Winchester House'da toplanacak 
y1lhk umuml i~timaa davet edilir, 

Mlizakere ruznamesi: 
1 - Umuml komitenin 1938 senesine aid 

raporu, 
2 - 31 Ukk~nun 1938 tarihinde riiyct 

edilen he sa blann tasdikl, 
3 - Temettii hissesinin tayini, 
4 - Umuml komiteye aza intihab1. 

Banka dahili nizamnamesinin 27 nei 
maddesine gore, heyeti umumiye, en az 
hisse 30 senedi olan hisse sahiblerinden te 
rekkiib eder. Ancak yalmz yevmii i~tima 
olan 20 haziran 1939 dan en az on giin ev
vel hisselerini zirde gosterilen merkez
lerle §Ubelere teslim eden hissedall'lar 
bu i~timaa i§tirak edebileceklerdi.r. 

Pariste, Meyerbeer sokagmda (IX e)' 
7 numarah banka merkezine, 

Londrada, Throgmorton Street (E.C. 
2.) de 26 numarah Banka merkezine, 

lstanbulda, Banka idare merkezine ve 
Bankanm rnuhtelif §Ubelet:ine. 

Satahk Kotra 
Kamilen ingiliz me1esinden mamul 
ve yard1mci makineli KETCH. 42 
ton. tul 19, arz 4, su kesimi 2 metre. 
Omurga safras1 7 ton kur§un. Kama
ra 2. yatak 4. Biiyiik mahon salon. 

makinesi 26 beygir. Tam 
6. Sandal 1. istinyede (Le

vend) kaptam Vasil'e miiracaat. 
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MEKTUP 
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Sergideki affolunmaz 
ihmal ve lakaydimiz 

Sulhmeydanmdaki paviyonumuzda da milletimizi, 
memleketimizi diinyaya tan1tmak vazifesi, 

Viyanab, yabanc1 bir Y ahudiye birakilmi' ! 

CUMHURIYET 

«Turk dostlugunu +II """""""~..---,=-...-----=""""'===----===~ J SIHHAT BAHiSLERi kazanmak lazim>> 
Bir F ransiZ muharriri 
yeni Tiirkiyeye kar'1 
hayranbgm1 anlahyor 

Paris· Soir gazetesinin sureti mahsu
sada Ankaraya gonderdigi muhabiri Fi
lip Baron, gazetesine gonderdigi yeni bir 
mektubda, Ankaramn tabii manzaralar:
m tasvir ettikten sonra, Atatiirkiin ir§adi
le ba,anlan imar i~lerini foyle anlahyor: 

«Amlarca miiddet, bu memlekette, 
Hitler'in kendi icadt sandtgt o hayati sa
ha ugrunda nice miicadeleler olmu§tur. 

Verem 
Sirayet - Fliikke habbecikleri - Bilvas1ta ve hila· 

vas1ta sirayetlerde ,ekiller - Mikrobun ~ogah'1 

Yazan: Dr. SEYFEDDIN KiJKSAL 

Verem mikrobunun ke,finden sonra / fulayan mikroblarm adedi ~a yam hayret 
hastahgm sirayeti hususunda ~ok ehem· bir haddi bulmaktadu. Bu hekim, akciger 
miyetli telkikler yaptlm11 ve bugiin arttk vererni musablarmm kartiStna, agtzlarm· 
sirayet 1ekillerinin ne suretle vaki oldu- dan 50. S.M. mesafeye cam levhalar koy· 
gu anla§tlmt§hr. mu1 ve hastalan bunlara kart• oksiirtmii~-

I 

~~iliM KOSESil 
IHTiRALAP. KESifl~ 

Nebabn renkleri 
Nebat alemine hududsuz renkleri ve -

ren maddeler birka<; esas teklin mii~takla· 
rmdan ibarettir. Bu esas 1ekillerin en mii
himmt, Karotindir. Bu madde, havucdan 
~tkanlmaktadtr; bun dan dolayt bu i'ml 
almt§hr. Bunun molekiiliinde lmk karbon 
v~ elli all! hidrojen atomu vardtr. Nebata 
renk veren maddelerden, digeri, Ksanlo • 
fildir. Bunun Karotinden farkt, mole:Cii· 
liinde fazla olarak iki oksiien atomunun 
bulunmastdtr. Bu iki madde ve bunlann 
bazt mii§taklan, ~i~eklere san ve kumtzt 
rengi verirler. 

' Biitiin bunlarm iistiine, Mustafa Kemal, 
sekiz lane muazzam radyo diregi dik
mit. hastaneler, mektebler, Vekaletler, 
bir genclik stadyomu, bir yan1 sahaSI, 
iki palas bina etmittir. Giizel caddelerde, 
polis memurlan, beyazh ktrmmh tem· 
siyeler altmda, seyriisefer idare ediyorlar. 

Verem hastalanmn harice mikrob ~tka· tiir. Hayretle tespit ebni§tir ki bu hasta· 
ran 1ek.illeri en <;ok akciger veremi musab- !ann yiizde 20 si oksiiriik esnasmda bu 
Ian oldugu i<;in hemen bir kaide olarak habbecikler vaSitasile 50,020,000 mikro· 
soy\enebilir ki veremin ilk sirayet mem· bu cam levhaya ftrlabnaktadtr. 
bat, gene bir akciger veremi hastastdtr. Keza Kuss ismindeki bir doktor da ak· 
Akcigerde oturarak orada iltihab husule ciger veremlerinden bir metre mesafeye 
getiren mikrob, hasta tarafmdan oksiir· koydugu saglam kobaylarda, bir iki ok
mek suretile ~·kanlan tiikiiriikte mebzulen siiriikten sonra, veremin biitiin 1ekillerini 
bulunur. Bu tiikiiriik ahnarak ve hususi gormii~tiir. Bu habbecikler VaSitasile vaki 
birtaktm muamelelere tabi tutulursa, mik· olan sirayetlerin tetkiki i~in daha yiizler· 
roblar, mikroskob vasttasile goriilebilir. ce tecriibeler yaptlmt§ ve hepsi miispet ne· 
Mikroskobla goriilen gayet kii~iik saha ticeler venni1tir. 

Renk verici maddeler yapraklarda da 
vardtr. Sonbahar gelince, yapraklardan 
klorofil <;ekilir, ye§il yapraklar saranr ve 
ktzanr. Karotini iiltraviyole §Uaa maruz 
btrakmakla A vitamini elde edilir. 

Renk veren bir diger madde de Anto
siyanindir. Bu cevherin yaptst ve terkibi 
hakkmda bilinen §Oyler ~oktur. Molekii· 
liinde atomlar, aromatik cisimlerde oldu· 
gu gibi, halkavari baglanmt§hr. Altt ko§e
li halkamn her ko§esinde karbon atomu 
vardtr. Y almz bir .halkamn bir ko~esinde 
oksijen atomu vardtr. Diger aromatik ci
simlerde oldugu gibi, karbon atomlanna 
hidrojen atomlan baghdtr. Boyle all! ko
§eli karbon • hidrojen halkal.arma banzol 
halkalan da denir. 

Mustafa Kemal, Ankara civanm, as· 
kerlerinin ~adtrlarile, tayyare hangarlari· 
le, niimune t;iftliklerile, fabrihlarla ve 
nihayet pembe renkli kendi evile siisle
mi§, on be§ milyon agac dikmit ve bii
tiin bunlan on be§ sene i.;inde yapmtthr. 

Bu mucizeyi, 500 kilometrelik tek 
hath bir demiryolunun obiir ucunda ya· 
ratttgtm da ilave edelim. Fa kat, Tiirki
yenin kurtanciSt, diinyanm en muhte§Cm 
hiikumet merkezi olan Istanbul 1ehri e· 

Iinde iken bu muazzam i1e ni<yin giri1· 
mitti} Tiirkiyeyi yeniba1tan yapmak j. 
~<in ... Bir F ransa tasavvur ediniz ki mag· 
lub, harblerden bitab bir hale gelmi1tir; 

dahilinde bu mikroblar bazan az miktar- Fliikke habbecikleri agtzdan ftrladtk· 
da, bazan da mebzulen ve hatta saytlamt· tan sonra havayt nesimide uzun zaman 
yacak kadar ~oktur. Her mikroskob saha· muallakta kalamazlar. T akriben bir ~ey
smda 30 mikrob bulunan hir tiikiiriik sa- rek saat zarfmda zemine sukut ederler ve 
hihinin giinde 30 defa tiikiirdiigiinii tasav- zemin tozlanna kan§trlar. Direkt ve bila
vur ederek; bu hastanm bir giin zarfmda vaSita vaki olan bu sirayet daha ziyade 
harice ~tkardtgl mikrob adedini hesabla- akciger veremi hastasmm bizzat bulundu· 
mak miimkiindiir. gu ve ya,adtgl mmtakalarda miimkiindiir. 

_. deniz kenarmda, mesela Marsilyada bu-

Bulunacak rakam, <;ok biiyiiktiir. T a· Bunun haricinde bir de bilvaSita sirayet 
savvur edilemiyecek, kabul olunamtyacak tekli vardtr ki o da akciger veremi hasta· 
kadar yiiksektir. Lakin hakikattir. $ah,an; Slntn mikrobu ihtiva eden ifrazabndan ve 
her mikroskob sahasmda 30 mikrob bulu- hilhassa tiikiirdiigiinden vaki olmaktadtr. 
nan ve giinde 30 defa tiikiiren bir hastanm lfraz olunan tiikiiriik zemine sukut ettigi 
yevmiye ~tkardtgt mikrob adedini bulmak anda heniiz ya1 bulundugu i~in bizatihi 
iizere yaphgtm hesablar bana IU neticeyi bir tehlike degi\dir. Lakin bir defa kuru
verdi: Bu ~rait alunda bir hasta giinde yup da zemin tozuna kantmca muazzam 
400,000,000 mikrob l;tkarmaktadtr. bir tehlike olarak katilfTIIZa <;tkar, kuru· 

Rontgen §Uaile yaptlan ara§hnnalarla 
bu halkalara aid malfimat, gittik<;e art
maktadtr. Alb ko§eli halkantn bir dtl'mm 
uzunlugu 1.42 Angstron ('1') vahididir. 
Antosiyanin molekiilleri nebata ktrmtzt, 
mor, Ia'! ve mavi rengi verirler. Sir hal
kadaki oksijen atomuna, asid grupundan 
atomlar ilive edilirse, ktrmtzt, kalevi ma· 
hiyette olan atom eklenirse mavi olur. 

Tiirk paviyonu iinilnde dizilen izciler 

Nevyork, mayl6 
Haluk mizach olmak bir fazilettir. Fa· 

!:at herhalde Amerikada i~ gorecek adam 
it;in degil! Birle~ik devlet, eski Sark ter• 
biyesinin aksine ablgan ve yubct in~nla· 
ra muvaffakiyet vadeder. Rekl8m, pro· 
paganda, blof. Amerika!tlarm nezdinde 
biiyiik birer yalan degi\, fakat kendi gii
riit hakikatini tebelliir ettiren kelimelerdir. 
Sergiye i1tirak eden diger devletler bunu 
<;ok iyi anlamt~lar. Mesela Romanya pa· 
viyonunun tepesinde neon J§tklarile pml 

pml yanan koca bir isim: Romany a ... 
Rusyanm, Holandanm hakeza .. Bu dev· 
letlerin isimleri ta uzaktan goz kama1hn· 
yor. Bizimkinin iistiinde hi~bir 11tkh isim 
y.,l,. Acaba tok giizel bir san'at eserinin 
bizim oldugunu ilandan ~ekindik mi) 
Tiirk sergi binast 1svet;inkinin tam kar• 
~15mda. Aralannda nefis bir <;e1me var. 
Dstiinde lsvedilere mi, bize mi, yoksa A
merika!tlara rru aid olduguna dair hi~bir 
isim yok. Ben iislubundan bizim oldugunu 
anlad1m, fakat eminim ki, ecnebi millet· 
lerin <;ogu bu <;e~enin miilkiyetini tayin 
edememi1Ierdir. $ark iislubu hakkmda bir 
fikri olanlar da, Tiirkiyeye bir cemile ol· 
mak iizere Amerikaltlarm in1a ettiklerini 
sanmt§lardu. Bu ince yapth ~e1menin iize· 
rine: «Tiirkiye» diye bir yazt konamaz 
nuydt} Boyle vaziyetlerde tevazuun hi~ 
de yerinde olmadt~nt itiraf ebne\iyiz. 

~~~ 

paviyonu kii~ad edileli be~ giin oldu. Ha 
bugiin, ha yarm diyordum; fa kat hala es· 
k.i tas, eski ham am... Kuru yemi~lerimi· 
zin bulunmamasile memleketin kesesinden 
eksilecek dovizin ehemmiyetini miidrik de· 
gil miyiz acaba} Boyle ihmaller hatadan 
da biiyiik bir kabahattir. 

Tiirk paviyonunun lokantast diinya ser· 
gisinin en iyi yemek yenen yeri. Burada 
garih bir tesadiifle kar1tla1ttm; garsonla· 
nn tefi Dariilbedayiin emektar san' atkan 
Onnik Binemeciyan'dtr. Amerikada ismi 
Con Biney. Ho1a giden cihet koyu Tiirk 
kalmt§ olmastdtr. 

Hact Bekir zade Muhiddinin 1ekerle· 
me ve lokumlan, namevcud ~eker fabrika· 
lanmtzm yerini tutmaga ~ah,tyor ve her 
halde lehimizde en iyi propagandayt yapt· 
yor. 

~"· 
Dii!er memleketler gibi bizim de «sulh 

meydamnda» ikinci bir devlet paviyonu· 
muz var. Burut sergiden ziyade kiiltiirel 

ve sembolik mahiyette. Kaptdan girince u
fak bir ~!ale intirah netrediyor. lki ktyt· 
smm iizerinde ayakta duran biiyiik bir hey· 
kel, ellerinde Asya ve Avrupayt diigiim· 
liiyor. Tiirkiyenin cografi ve kiiltiirel va· 
ziyetini <;ok yerinde ifade eden bu sem· 
bo\ hakikaten iyi diitiiniilmiil bir fikir. 
Fa kat her iyinin yamnda bir de kotii gor· 
mek nasihimizmit gibi, burada da inkisan 
hayal sevincin arkasma gizlenmit. Med-

T e1hir ettigimiz ejyaya gelince: luhi- halin sag tarafmda bir istihbarat biirosu 
sarlar idaresi k!Smmda biiyiik bir eksiklik var. T abii bu biironun vazifesi lehimizde 
var. lki amele ile ufak bir makine koyup propaganda yapmak, Tiirkiye hakkmda 
~igaralanmiZin nastl imal olunduklanm malumat vennek ve mernlekete seyyah cel
gostermek dogru olmaz mtydt} Mesela Lu betmekti. dniinde gencce bir adam dol a· 
cky Strike sigaralan tirketi boyle yaptm~. 11yordu. Yakla111m. Evve\a tiirk~e hitab 
T abii seyretmek i<;in ii1ii1en ii1ii~ne .. Hat- ettim. Cetrefil cevabmdan dilimizi pek iyi 
tabu tirkete kar11 Tiirk tiitiiniiniin reklamt anlamadtgmt goriince : «Mutlak Tiirki
ru da yaphi!t i~in miite1ekkir kalmahytz. yede uzun zaman kalm11 bir Amerikah o
Vitrinlerine Tiirk tiitiin yapraklan ve ka- Jacak, bu da yerinde dii~iiniilmii 1 bir fi
bartma bir haritanm iistiinde de tiitiiniimii· kir; elbet karakterlerini bi\digi i~in, mil
ziin yeti~tigi vilayetlerimizi gostermit. Bi· lettatlanna bizden iyi malumat vermesini 
zim lnhisarlar dairesinde ne bir yaprak, de bilir ... » diye dii1iindiim. F akat ingi· 
ne bir istatistik I T e1hir ettiiii e1ya e\li pa· lizceyi de kekeledigine 1ahid olunca, hay· 
ket, ayni cinsten sigara paketi, yirmi, o· d rette kaldm. 0 hi~ bozma 1. Almancaya 
tuz site \ikor ve konyaktan ibaret... Se- ~evirdi. Viyanah bir Y ahudi imi1; ii~, 
nelik Galatasaray sergisindeki te~hirinin 

t dort sene evevl Tiirkiyeye iltica etmi§, 
onda biri kadar bile degil... nsan kendi b k 
kendine: «lnhisarlar idaresi acaba der· sergimizde turizm i1lerine a tyormuf. 
uhde ettigi mi\li vazifenin ehemmiyetini Almanyadan kogulan Yahudilere ;nu· 

"d 'k deg·il miydi?» diye soracag·1 geli- habbet besleyenler, onlan kaytrmak !Ste-
mu n I I bT I . . fk· 
yorl Bu ne affolunmaz lakaydidir. 

1 

j"~ er o a t ·"j ~s~niye~~e~giS~, .med ~re· 
Siimerbankm dairesi lnhisarlannkinden enn. en t~z enn en o ug.u t.<;m, ~'n:'a 

b
. d d h "k ek Mahmudpa•a saygtle selamlayacagtmtz btr tdeolo]tdtr. tr erece a a yu s · • yo- . . d · ·L L 

k d t I d • 1· •porta mahm buray Fa kat beynelmtlel btr met her e, tsh=a· 
U$UD an op a 1g1 y a . • . . . 

getirmif. Ai!tzhklarm, i,Iemeli mendille- ra.t biirosu.na,. h:ammtzt, ~n.anemiZI btl
rio mavi boncuklu develerin ve dort tane mtyen; htslenmtze, mazamze yahanct, 
e;cadenin Siimerbankm fabrikalannda i- orflerimize va.ktf olmtyan ve hatta daha 
~a! olunan ba~hca ewa oldugunu bu ve- Tii.r~ t.:~iiyetine gi~.mer:,til bulunan biri 
sile ile diinya da, Amerika da ogrenmi1 getmldtgt zaman. T urkluk damarlfTII: ka· 
oldu 1 Gene tiikiir ki intihab ettigi memur- bam; _hele iistehk h~kk.tmtZd~ m~lum.at 
Jar, tasnif etmesini iyi becermitler de, !..iit- vereceg•. adamlan~ dtlmt de laytktle ~tl· 
I · .. .. .. 1 b'1!1'yor Sergimizin en act mezse, !Syap edenz. Tiirk vatanmda m
emo gozunu a a · ·1· • . D . · · · k 

tar aft, bathca ihrac mallanmtz ola~ iiziim, ~1 ;zceye atma mverSite genclen rot yo • 
incir, fmdtk ve ceviz gibi kuru yernttlerden u 
eser bulunmamaSil Hatta i~ittigime gore 
haytr sever bir tiiccanmtz sergimize altt 
~uval kuru yemi~ hediye etmit. Bunlann 
teshiri i<;in acaba kurtlanmalan rot bekle
niliyor? Zarif paketlere tasnif olunmut ii
ziim ve incirlerimizi Amerikan pazarma 
atmak icin hanp:i p;iinii bekliyorduk? Tiirk 

['] Bundan evvelkl mektublar 30 nlsan, 

**"' 

lunan hiikumet merkezi, taarruzlara ve· 
ya ecnebi niifuzuna fazla maruzdur. Bu 
vaziyet kar§IStnda, demir elli bir hiiku· 
met retSI, hiikumet merkezini i~eriye, 
mesela Gergovie'ye nakletmek k;tranm 
veriyor. ftte Kemalin yaphi!J budur, bii
tiin eseri bu harekette hulasa edilmi§tir. 

Yeni Tiirkiye, biz F ranSizlara, eski 
Tiirkiyeden daha batka vazifeler tahmil 
ediyor. Son derece vatanperver, menfa· 

atlerinin icab ettirdigi kararl.arda cezri ve 
uysal olan yeni Tiirkiyeye, re1id bir insan 
m uamelesi yapmak icab eder. 

Almanya ve ltalya bunu idrak ettiler. 
Mahallinde sarfettikleri sabtrh mesai ile 
haztrladtklan bir dostlugu, cebir ve kuv
vet siyasetile kaybettiler. Bize gelince, 
siyasetin bize verdigi §Bnst, mahalli faa· 
liyetimizi tanzim sayesinde takviye etme· 
miz laztmdtr. Tiirkiye, 1imdiden, bizim 

askeri, smai, ticari, kiiltiirel ve ilmi yar· 
dtmtmtzt bekliyor. Tiirkiye de, hi~bir 
milletin, bizim kazandtgtmtz niifuzu el· 
de edemedigini bilir. Fa kat takdire ne· 
kadar haznsa, tenkide de oylece amade· 
dir. Nezaket gostermek degil, Tiirkiye· 
nin, sthhatimizden edindigi fikre laytk 
oldugumuzu ef' alimizle ispat etmek Ia· 
ztmdtr.» 

\erimizin fotograflan te~hir edilmi§. 
Osmanh ne demektir} Biz Osmanh 

kelimesinin alunda lmparatorlugun Tiirk· 
ler ve ekal\iyetlerden miitetekikl po\itika 

camiastm anlanz. Fa kat mimarimiz sade 
Tiirk dehasmm ibdatdtr. Muradt Rabi 
iislubu ko§k, Tiirk san' ah niimunesi ola
rak gosterildikten sonra, Siileymaniye ve 
Selimiye camilerinin hangi medeniyete eid 
olmalan laztm gelir } Esasen Tiirk ve 
O!manhhk mesele&inde malumatlan ka· 
n§tk olan Amerikaltlann zihninde 1iiphe 
uyandmnaga \iizum var nuydt ? Mimar 

Sin an Osmanh mtdtr, Tiirk miidiir? Tiirk 
ve O!lllanh kiiltiirii diye bir iki\ik mevcud 
mudur} Bu bahiste ge~enlerde okudugum 
bir rna kale akltma ge\di: 

Mesnevii ~rifin en dogrusu Konyada 
huzuru mualladaki yazma niishadtr. lrti· 
halden be$ alh sene sonra kaleme ahnmtl· 
br. Matbu niishalar i<;inde en uygunu 
Kembri<; Dniversitesi profesorlerinden R. 
A. Nicholson'un netrettigi metindir. Za· 
mammtzm en degerli miiste~rikt olan R. 
A. Nicholson Hazreti Mevlanamn ruba
iyab hakktnda yazdtgt bu makaleye: 
«Biiyiik Tiirk muta~VVIft Celaleddini 
Rumi ... » diye ba1hyor. 

Tiirk ham ktsa bir devre degil, fakat 
imtidad eder devrelerdir. Hamid ve Ziya 
Gokalp ne kadar Tiirkse, Hazreti Mev· 
lana ve Koca Sinan da o kadar Tiirk de

Y abani rna vi siinbiil, kannca yuvasma 
yalun dikilirse, siinbiil, ktrmtzt t;i~ek ve· 
rir. (:iinkii kanncalann verdikleri (formik 
asid) rol oynayarak maviyi ktrmtztya ~e
virmi§tir. 

Prl. SALIH MURAT ------
Petersen ismindek.i bir hekimin hesab- mu1 tiikiiriigiin i~indeki milyonlarca mik· 

Ianna gore, bu miktar bazt defa giinde bjr rob zemin tozlanna yap~tr ve hafif bir 
kal; milyan dahi bulmaktadtr. Rakamlar riizgar cereyanile yiikselerek teneffiis va· 
kar§tsmda birden irkilmemek kabil degil- sttasile cigerlere kadar gider. 

K k k ·1 k.i 1 t.... b I (') l ang.stron vah1d1 santlmetrentn yliz 
dir. Lakin hakikatin tamamen bu merkez· urumu~ tii iirii ' e va o an uu i • mllyonda blr!dlr. 
de oldugu klasik kitablara dahi ge<;mi~tir. VaSita sirayete akciger veremi musabmm ..,.,.,.,,...."="""""""""==""""""="""" 

Sayam tiikrandtr ki, l:tarice ~1kan bu kullandtgl e§yalar vaSitasile de olan sira· 
kadar mikrob muhtelif sebebler dolay1sile yet 1ekillerini ilave etmek lazmdtr. 
ktsa bir zamanda gayrimiiessir bir bale Biitiin bu rakamlara ve biitiin bu hadi-
gelmektedir. selere ragmen hemen ilave etmek icab eder 

Sah!Stan tahsa verem mikrobunun si- ki, ilmi noktai nazardan sirayet tehlikesi, 
rayeti ik.i suretle vak.i olmaktadtr. Bunlar· bu kadar kolay degildir. Bir defa Fliikke 
dan birincisi doiirudan dogru hasta ile lear habbecikleri vasttasile aiitzdan ~;tkan ve 
§1 kar,tya gelmek, digeri de hastanm ev· havayt nesimiye dU1en mikroblar hayati· 
velce btrakllgt, fakat heniiz hayatta olan yetlerini uzun zaman muhafaza edemez· 
mikroblarla temas haline ge~mek suretile ler. Keza verem mikrobunun kuruluga ta· 
olur. hamrniilii azdtr. Ya1 tiikiiriik i~inde uzun 

Bur ada «Pfliigge» Fliikke ismindeki zaman ya1tyabilen mikrob; tiikiiriigiin ku
bir doktorun ke1fettigi bir hakikati zikret- rumast dolaytSile harici tahavviilattan ko
mek laztmdtr. Her insan konu1urken, ok- layca miiteessir olur. At;tk havada, bol zi
siiriirken, aksmrken hatta teneffiis eder· yada ve bilhassa doii;rudan dogruya gelen 
ken agzmdan gozle goriinmiyen birtaktm giine1 juaall karjtsmda mikrob bir iki giin· 
buhar habbecikleri ve gayet ufak tiikiiriik de, hatta bazan birka~ saatte hayatiyetini 
par~alan t;tkam. Bu habbecikler bunlan kaybeder. Bu itibarla bir~ok alimler, me· 
bulan miiellifin i&mine izafetle «Fliikke sela ~hir sokaklanndan, mekteblerden, 
habbecikleri» diye isimlendirilmi~tir. Bu kttla ve ticarethanelerden, ~imendifer va
habbecikler baztlanna gore ~ok kuvvetli gonlanndan aldtklan toz niimunelerile 
bir oksiiriik esnasmda 1iddetle agtzdan saglam kobaylan attlamtjlar ve fakat has· 
ftr\ayarak metrelerce ileriye kadar u~arlar. tahgm bu hayvanlarda zuhurunu goreme
Bunlar dogrudan dogruya cigerden gelen mitlerdir. 
buhanma habbecikleridir. Bunlara ka· Diger taraftan arastra ve zaman zaman 
n~11 bulunan tiikiiriigiin birle~mesinden a! man az miktardaki mikroblarda viicud
hastl olmu1lardu. Habbecikler biinyeleri de verem hastahgmt husule getirecek bir 
i~inde, ciger ve agtzda bulunan mikrob- kuvvet ve kudrete malik degillerdir. Bun· 
!ann hepsini ta11yabilirler. hte bir akciger lar uzviyet tarafmdan siir'atle itlaf olu
veremi hastasile kar11 kar1tya bulunan sa· nurlar. 
htslar bilhassa oksiiriik nobetleri esnasmda Esasen tabiatin bu biiyiik yardtmt ol· 
havada u~an ve biinyesinde verem mikrob- masaydt, bir giin zarftnda yiizlerce mil
larmt da birlikte ta~tyan bu habbecikleri yon mikrob ~·karan ve <;ok defa, bilme
teneffiis ederler ve bunun tarikile yukan mezlik yiiziinden bunlan doii;rudan dog
teneffiis yollarma ve oradan da akcigere ruya hemcinsinin ya1adtgt muhite btrakan 
sevkederler. Bu suretle bilvaSita ve direkt bir akciger veremi hastasmm ayni giin zar· 
olarak sirayet fili vaki olmul olur. fmda birka~ ki~iye daha hastahi!J ajlla-

Bizzat Fliikke'nin yaphgt tetkikata na· mast icab ederdi. 
zaran; bu habbecikler vasttasile agtzdan Dr. Seyleddin KiJSKAL 

Cocuk misafirhanesi 
Burada ~ocuklara s1cak 

yemek verilecek 
Cocuk Esirgeme Kurumu EminOnii. 

~bestnin a~h~ ~ocuk kiitiibhanesi, bii
yiik bir ra~bet gormektedir. Kiitiibhane
ye devam eden fakir ~ocuk!ara her ak
jam saat on sekizde, piskiivi, incir ve 
iiziim gibi yerli mahsullerden miirekkeb 
bir kahvalt1 da temin edilmijtir. Ku
rum, bundan ba~ka, Dizdariyede bir de 
~ocuk bah~esi a<;mti bulunuyor. Kiitiib
haneden ~tkan ~ocuklardan semtleri va
lon o!anlar, bu bah~ede muhtelif oyun 
vaSttalanndan istifade ederek e!!lenceli 
ve sthh! surette aynca Dariissiiade agast 
Mehmed Agamn medresesi de kiralan· 
mak iizered.r. Bu medresede, bir ~ocuk 
misafirhanesi tesis edilecektir. Giindiiz
Jeri fabrikalarda, 1urada burada ~ah§
mak mecburiyetinde bulunan fakir an· 
neler, ~ocuklannt misafirhaneye btraka
rak rahat~a ~lerinin ba~ma gidecek ve 
ak~am ~ocuklanm ahp evlerine done
ceklerdir. Oniimiizdeki Cumhuriyet bay
ramma kadar a~t!masma ~ah1an misa
firhanede ~ocuklara, kahvalh ve steak 
yemek veri!eeektir. <;:ocuk Esirgeme Ku
rumuna yardtm hususunda, Belediye Re
isi stfatile Dr. Lutft K1rdann biiyiik him
meti bilhassa k~ydedilmektedir. 

ADLIYEDE 

Asliye Ocriincii Ceza Mahke· 
mesi diin crah§madi 

:Istanbul Asbye ti~iincii Ceza Mahke
m.esinde diin ogleden sonra heyet tejek
kiil edememji, listedeki 19 dava, ba1ka 
gilnlere btralolmtjlt.r. Bunun sebebi, -;.,. 
zadan Nurinin anstzm rahatstzlanmast, 
aza muavini Nadirenin de :Istanbul Ad
liye enciimeni kararile bir ay i<;in !stan
bu1 Asliye Bejinci Hukuk mahkemesine 
verilmit bu1unmaS1dtr. ti~iincii cezada 
bunlardan ba§ka reis Necib Nadir ve aza 
Suad vardtr. Diin ba~ka bir mahkeme· 
den hakim tem!ni suretile mevcud iki 
hakimin ii~e bilagt miimkiin olamamt1, 
davalar btrakthrken, btrakma sebebi tes
pit edilmi~tir. Vaziyetin bugiln halledil· 

*** mi~ bulunmast muhtemeldir. 

Tiirk sergi heyeti reisi Vedad Nedim Miistehcren resim satryormu§! 

gil midirler? 

Tor, zekasmt sevdiii;im, akh sehmini tak· A~tk sa~tk ve miisteh~en resimler sat-
dir ettigim ~ok eski bir arkada§lfTidtr. Ga· tt~ iddiasile seyyar fotoj!raf~1 Karakin 
latasaray lisesinde l<Ocuklugumuzu, AI- Ohanesyan, diin Miiddeiumumilige ve-
manyada delikanhhk ~agJmiZI beraber ge· rilmi§tit'. Karakin Ohanesyan, kendi ~ek 
~irdik. Tiirk sergi heyeti ne1riyat ~fi Bay tigi bu fotograflan herkese satmad1g1m, 
Ahmed Emin Y alman tam§bgtm bir zat· siparij iizerine kadm, erkek muayycn 
ltr. lkisinin de hana burada gosterdikleri pozlarda resimlerini ~ektiren alakadar-
tevecciih ve dostlugun miite~kkiriyim. E- lara verdij!ini soylemijtir. Miiddeiumu-
ger sergimiz hakkmdaki bu yazunda izam milik~e Sultanahmed Birinci Sulh Ceza 
ettiii;im noktalar varsa; bu kusurumu be· Adapazan. ( Hususi) - Sene sonu miinasebetile orta mekteb tarafmdan Mahkemesine gonderilen seyyar fotog-

• 

2. 4, 7, 13, !6; 18 ; 21 ve 29 mayi.S tanhll 
niiqh~l 

Devlet paviyonunun sag taraf duvar· 
ian, mernleket manzaralarma, eka\liyetle· 
re kar11 gosterdiiiimiz miisamahaya, barf 
inktlabma clair giizel fotomontajlarla siis· 
lenmit. Sol taraf duvarlannda toprakla· 
rlfTitzda ne~viinema bulmu1 medeniyetlerin 
resimleri var. Hitit, eski Yunan vesaire 
medeniyetleri gibi ... Osmanh medeniyeti 

nim memleket davast bahsindeki fazla ti- tertib edi!en miisamere halk tarafmdan <;ok begenilmi~tir. Talebe tarafmdan raf~t, hak:m Re§id Nomer taraftndan ka
tizligiroe bagt§lasmlar .. • veri! en konser ve halk tiirkiileri bilhassa ~ok allotlanrm~ttr. Gonderdigim palt celsede sorguya ~ekildikten sonra 

~1-J~.~~~l-~.~~~~~------~~-----~~--~~~~----~~~~~~~~~~~~~~----
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DuvouNuzMu? 
Kat'akta ballk 

Size, tam manasi
le <;:in i1i bir bahk 
takdim edecegim. A

d• Anabes Seandes. 
Kendisi <;:inde ya§l· 

yor. Hususiyeti, hem 
denizde yiizmesi, 

hem karada gezmesi. 
<;:inlilerin bu hayva
m yiyip yemedikleri

ni bilmiyorum ama, 
siis olarak kullamyor 
!arm•~· Kavanoza ko 
yup camm iistiinden 
tema§a etmege liizum 

yok. Konsolun iistii
ne koyun oturuyor; 
kanapenin arkahgm

da - hele irisi - en miikemmel yasllk ka
dar zinetli duruyormu§. 

Hulasa, mutfaktan ba§ka her yere ya
kl§an, tavadan gayri her yerde rahat e
den bir bahk. 

En garib tara£1 da diiz duvara urman
mas• imi§. Hele agac tepesi, ba§ mesiresi 
imi§ diyorlar. 

Evet, bu bahk ba§ka bahk. Oyle ba§
ka bahk ki, kavaga ~·kmaSI bile fevkala
delik degil. 

Siislii di§ler 
Siyam di~ileri Av 

rupay1 da, Amerika
YI da ge~tiler. Eski 
diinya ve yeni diin
ya, hala di1 ~ekmek
ten ve bildigimiz u
sullerle takma di! 
yapmaktan oteye ge
c;emezlerken, Siyam

ldar, tabiatin verdigi beyaz di1 yerine renk 
lisini koyacak kadar ileri gitmi§ler. 

Biitiin di§leri sokiip, yerine alaimi se
manm her rengini ta§Jyan sun'i di§ler yer
leslirmek, Siyamda arhk harc1alem olrnu§. 

Hele siyah di§, c;ak1l Ia§! kadar meb
zul. Lakin, en miihimmi, baz1 di1 doktor-

1Jarmm yeni tatbik etmege ba§lad1g1 siislii 
di§lerdir. 

Ag1zda mevcud di§lere, y•ld1z, salib, 
daire 1ekilleri kaz1yorlar; bu 1ekillerin c;u

kurlanna renkli al~1 dolduruyorlar. Hari
kulade giizel bir manzara te§kil ediyor

mu§. 
Gazle gormeden hiikiim verilmesi mii§

kiil bir i§. Maamafih, bu «harikulade gii

zeh> manzara hakkmda fikir edinmek i~in 
yukandaki resme de baksamz olur. ................. .......................................... . 

lngiliz hiikiimdarlari 

Banff «Alberta» 29 (a.a.) - fngil
tere Kral ve Krali~esi, Lake-Louise'e git
mek iizere otomobille Banff' dan hareket 
etmi§lerdir. Orada kendilerinden 10 da

kika evvel Banff' dan hareket etmi$ alan 
\rene bineceklerdir. Kral ve Kralic;e, 
bundan sonra Vancouver'e dogru seya -
hatlerine devam etmektedirler. 

ltalvan milli tak1miDin 
yapcag1 ma10lar 

Roma 29 (a.a.) - ltalya milli tak•

m• k1sa bir miiddet zarfmda iic; kar!Jla§
ma yapaeakhr. Bunlardan biri, lngiliz

lere kar§I kazand•i!J galibiyetten sonra bii

yiik bir ehemmiyet verilen Yugoslavya

ya kar§l yap1lacak mac;hr. 

Bu ma~lar §unlardir: 
1 temmuzda Belgrad' da. Yugoslav

ya - ftalya; 4 temmuzda Budape§te' de, 

Macaristan - ftalya; 11 temmuzda Biik

re§'te, Romanya - ltalya. 

Nasd olmu§ da bu kadar aldanmJ§h, 
on a bu kadar inanml§h L Kendi ken dine 
en c;ok bunun ic;in klllyordu. 

Onun kadar iyi goriinen bir kadmm 
i~yiizii nas!l olur da bu kadar kotii ola
bilirdi? .. Mademki oyle idi, ne diye o
nunla eglenmi§ti? .. Bo~una yere onu ii
mide diijiirmii§, ay!ardanberi savsakla
mt§ti. Y almz bunu soracakt1 i1te: 

- Neden yaptm bunu banaL 
Diyeeekti. 
Aralanndaki arkada§hga, §Oyleee bir 

6oniil eglendirmek bile denilemezdi. 
Gonliinii eglendirecek bir gene k1z, Su
ad N am1ktan ne ahrd1, ondan ne anlar
dl? .. Zen gin degildi. Kadmlan giildiir
menin, eglendirmenin yolunu bilen, on
lann ho§una giden bir erkek degildi. 

Onlan birbirine baghyan, ancak lath 
birkac; si:iz, candan bir babjtl. ikisinin de 
sevgiden anlad!gl, bundan oteye gecmi
yordu. Arada bir, gozlerini birbirinin go
ziinde unutacak olsalar bile, sanki su~ 
iistiinde yakalanml§ gibi, ikisinin yiitiine 

CUMHURlYET 

R 

M1s1rda sporcularimiza 
gosterilen biiyiik alaka 

Tiirkiye 
f • 'ampiyonasi 

Umumi ta.snifte istanbul 
Kardes memleket 

' 
izaz etmek ic;:in 

gencligi, Tiirk sporcularm1 
ellerinden geleni yaptdar 

birinci oldu 
Ankara 29 (a.a.) - 1939 Tiirkiye 

greko- romen giire1 birineiliklerinin nihai 

Atletlerimizin M1mda yaptlgl miisa • 
bakalar hakkmda kafile reisi Adil Giray 
bu seyahatten biiyiik memnuniyetle bah
setmekte ve Tiirk sporculanna kar~1 bu 
karde§ memlekette gosterilen biiylik sev
gi ve alakayt te§Okkiirle yadetmektedir. 
Adil Ciray, bu miinasebetle ~unlan soy
lemektedir: 

«- MJSJTda yaphglmlz miisabakala
nn sessiz sadastz ge<;mi~ olmaSI, kazan1 -
lan biiyiik muvaffakiyetin ktymetini dii
~iirmii§ degildir. Mevsim ba~mda, eiddi 
bir miisabakaya gotiirdiigiimiiz atletler, 
Balkanlann en kuvvetli atletleri araSinda 
en ~etin ~artlar i<;inde eidden iftihara de
ger miisabakalar yaphlar. Hio;bir suretle 
ah11k olmad•ibm•z bir steak altmda degil 
miisabaka yapmak, yiiriimek, hatta otur
mak bile tahammiil edecegimiz bir i1 de
gildi. Hertiirlii mii0kiilatJ yenmek sure -
tile girdikleri her miisabakada yiiksek 
muvaffakiyetler gasteren alletlerimiz, bu 
zaferlerini biraz da gosterdikleri disipline 
medyundurlar. 

Oyle zannediyorum ki ufak bir kafile 
ile yaphgtmlz MJSJT seyahatinde muhitte 
o;ok iyi tesirler hiTaktJk. 

M iisabakalardan evvel eglence ve gez
mek io;in yap1lan program!, miisabakalar
dan sonra tatbik etrnek istememiz, hiis -
niisurelle kar§IlanmJ§IJr. Miisabakalardan 
sonra ehramlan, miizeleri, bendleri, hay
vanat bah<;esini dola!hk. MIS1rhlann bize 
gosterdikleri biiyiik misafirperverlikten 
dolay1 burada alenen te§Okkiirii bir vazi
fe bilirim. 

Kahiredeki iki Yunan kuliibii bize ay• 
n ayn ziyafet verdi. <;:ok samimi ge~en 
bu toplanhlarda Tiirk - Yunan dosllugu
nun biiyiik tezahiirlerine 1ahid olduk. 

Miisabakalardan sonra MIS!r spor tet
kilatim yiiksek himayesine alan Prens 
Abbas Halim iki yiiz ki1ilik miikellef zi
yafette bize ~ok iltifat ettiler. Tahir Pa
••· Ali Riyazi Bey gibi biitiin idare.ciler 
ve gazeteeilore de burada te§Okkiir etmek 

bir borcdw:. 
MISir sefirimizin yabndan alakast, 

MISir Tiirklerinden Biirhan Beyin mih
mandarhgt hep 1iikranla bahsedilecek lat
h hahtalardir . 

MJSJT seyahatinin atletlerimiz kin her 
hususta istifadeli ge<;tigini kaydetmek la
ZJmdiT.» 

lngilizler, Avrupada yapbk
lari ma,.Iardan §ikayet 

ediyorlar 
ingiliz milli takttru Avrupada yaphgt 

ma<;lann sonuncusunu 8iikre1te Roman
ya milli takunile oynad1. italya ile 2 - 2 
berabere kalan, Belgradda Yugoslavlara 
2 - 1 maglub olan lngilizler, Romanya 
milli taklrn1m da 2 - 0 yendiler. 

italyada ve Yugoslavyada hakem ve 
oyunculardan 1ikayet eden ingilizler, Ro
manyada yapt1klan ma~ta hakemin mii
temadiyen oyunu durdurmaga t:neebur 
kaldtgmJ, hemen hemen diidiigii hie ag
zmdan ~JkannadtgiDI soy)emektedirJer. 

Romanyah oyuncular, namiitenahi fa
vii] yapmlllard!f. Rumen merkez muha
eimi Sawton ile saga<;lk Bromme her hii
eumda ingilizlerin bellerine sanlmak su
retile yere dii,iirmii0lerdir. ingilizler, ful
bolu boyle oynamadJklannJ ve bu 1ekilde 
bir oyun bilmediklerini soylemektedirler. 

de birdenbire kan <;1k1yor; belli belirsiz 
giiJiimserken ikisi de ba§IDI oniine igiyor
du. Olmu§u olacagt, hepsi bu kadard1. 
~u birka<; ay i<;inde bir sinemaya gitme
mi>ler, bir pastac1da oturmamJ§Iardt. 

Demek ki, Muhtann dedikleri yalan 
degildi. Bu k1z, onun toylugile alav et
mi§, onunla hi<; olmazsa bu kadaTCJk ol
sun eglenmek istemi,ti. 

Birdenbire titredi. l~inde, susturulmaz 
bir o;arpml1 duydu. Hemen odasma ko§
tu. Arkasmdaki beyaz gomlegi ftrlatl!. 
Zaten, c;ah,ma saati bilmek iizere idi. 
Geriye kalan ufak tefek bir iki i1i de ar
kada§lanna b1Takt1, onlara rica etti. Son
ra §apkaSJm ba1ma gecirdi. Hastaneden 
cJkh. Kopriiye hjtU. Ada iskelesine gel
di. Vapuru sordu. Yirmi be! dakika son
ra kalkaca.lcm'!· ayle soylediler. Biraz o
ralarda dola§II. Sonra yolcularm, vapur 
beklerken olurduklan yerlere girdi. Ba
k"'d!. Kendisi de bir yana c;ekildi. Bek
lemeye ba§ladJ. ,Simdi i!le, Muallamn 
golgesi uzaktan goriineeek, kim bilir na• 

Ma~m ilk goliinii oyun ba~ladtktan be§ kar~t!a~malan « 19 mayJS» stadmda ol
dakika sonra saga~1k Bromme stkt bir duk~a kalabahk bir balk huzurunda ya
~iitle yapm1~tlr. ikinci golii ikinci devre- pllmi>hr. 
nin ba~mda soli~; Wels'in bir kafa vuru- iki giindenberi, biiyiik bir intizamla 
1ile yap!lrnJ§tiT. Ma~ta 40,000 ki§i bu - yaptlmakta clan miisabakalar ancak bu
lunmu>tur. Mii•abakayJ Bel.;ikah bir ha- gun saat 18 de nihayetlenmi§tir. 
kern idare etrni>tir. Kilolannda dereee alan giire~c;iler §Un-

intikam ma101 lardiT: 
ingiltere ile Romany a milli taklmlan 56 kiloda: 1. Hiiseyin ( milli taktm) • 

4 k" ld L dr d ·k· · d f 2. :;lefik (lzmir). 3. Halil (Bursa). 
anunuevve e on a a 1 mel e a 61 k.l d 1 K ( ·11" k ) 

k I kt 
1 o a: . enan m1 1 ta. 1m , 

ar~J a§aea JT. 2 N. · (K 1·) 3 R.k"b. (S 
R 

·11' t k k' 1 · 1yaz1 ocae 1 , . 1 a 1 am-
omanya m1 1 a 1m1 anunuevve so~ ) 

nunda irlanda milli takunile irlandada I sun66. k.l d 1 y ( ·11' k ) 2 
b

. kt 1 o a: . ajar m1 1 Ia ·1m , . 
IT rna~ yapaea lf. r· (I. b I) 3 B k. . . 

1 .1. k l"bl . . h' l . 1 zzet stan u , . e IT (Izmn). 
ng1 lZ u u ermm Isse eri· 72 kiloda: 1. Celal (milli tak1m), 2. 

ne dii§en para Faik {istanb~l), 3. ihsan (<;:orum). 
ingiliz imparatorluk stad1 clan Wemb- 79 kiloda: r Adnan (milli tak1m), 

ley sahasmda yaptlan Kral kupast rna - 2. Yahid (Ankara), 3. Hiiseyin (Eski
~mda 105,000 seyirci bulunmu~tur. Bu §ehir). 
ma~ta 97,000 Tiirk liraSI haSIIat olmu§- 87 kiloda: 1. Mustafa (milli taktm), 
tur. Finali oymyan Woluerhampton ile 2. Mehmed Ali ((:orum), 3. Aziz (An

Portsmouth taktml bu has!lattan kirk iki- kara) · 
§er bin lira almt§lardtr. Agnda: 1. M ehrned Cohan (milli 

Her iki tak1m domifinal ma<;lannda on taktm), 2. Ahmed (i stanbul), 3. Ha-
ii~er bin lira almJ0lardn. san (<;:orum). 

Y almz domifinal ve final de 55 bin T ak1m halinde ya01lan tasnifte: 1. 
lira kazanan bu tabmlar finale kalabil- istanbul, 2. <;:arum, 3. Ankara ve lz
mek i.;in be~ rna<; daha yapml§lardJ ki bu mirdir. 
ma~lann haS!lah da yirmi§er bin lira tut- En teknik giire~i miikiifa11m milli ta-
maktadiT. k1mdan Kiic;iik Hiiseyin alml§tlr. 

F utbol cemiyeti be§ haziranda senelik Miisabakalarm sonunda derece alan-
kongresini yapacak ve kuliiblerin hissesi lara merasimle madalya ve miikiifatlan 
bu toplanhdan sonra verilecektir. verilm,.·.:!.>::.tir::.· _______ _ 

Ankaradaki Giine§ kuliibii de 
sabld1 

Beden Terbiyesi Umumi Miidiirliigii 
Ankaradaki Giine0 kuliibii binasm1 satin 
almi§liT. 

Te§kilatm bazi idari kls!rnlan ayba -
omdan itibaren yeni binaya ta,macakt!T. 

Amerika sula
rmda batao ve 26 
tayfantn oliimile 
neticelenin tahtel
bahir kazast hak
kmda Avrupaya 
Belinogramla ilk 
gelen bu resim, 
magruk denizaltt 
gemisinden bir 
tayfanm !;Ikartl· 
d1gtm gostermek· 
tedir. 

SJI bir ne1'e ic;inde gelecek, biletini ala
eak; §Uradan, gozJerinin oniinden ge~ip 
vapura girecekti. Suad N am1k bunu bek
liyordu. hte o zaman, gene k1zm yolu
nu kesecek: 

- Dur bir dakika, beni dinle, diye
cekti. Senden bir hesab sormaya hakktm 
yok, onu biliyorum. Oyle ya, senin i~in 
ben neyim ki? .. Ne degerim var?.. Fa
kat jUnU soyJe yalnlZ, neden yapt!D bunu 
bana ? .. Mademki boyle idi, aylardanbe
ri, ni~in ... 

Arak, sonunu naSI! getirecek, en so
nunda ne diyecek, bunu limdiden pek iyi 
bilmiyordu. Ne olursa olsun, bir kere so
racakb. 

Vapurun kalkmasma be§ dakika kal
di. Mualla, goriiniirde yoktu. 

- Belki, daha once gelmi~lir. 

Diye dii§iindii. Vapura girdi. Salon
ian, giiverteleri dola§h. Bulamad1. Muh
tar da daha gelmemi§ olacakb. Onu da 
goremedi. 

0 arahk zil <;almmaya ba§ladJ. Kop
riiba§mdan dogru, tek tiik bir iki yolcu, 
bilet almak ic;in ko§U§uyordu. Vapur da 
~imdi, birka<; dakikaya kadar kalk1p gi
deeekti. 

Mualla, belki de bundan once kalkan 

Eli bi10akhlar 
Galatada Beyand sokagmda kahveci 

Raifle Denizbank amelesinden Hikmet 
bir mesele yiiziinden kavgaya tutu§mU§
lardir. Bir arahk bt<;aklanm da <;eken 
iloi kavgac1dan Raif, Hikmeti ba§mdan 
ve kolundan, Hikmet de Raifi bacagm
dan ya,-alami§hr. 

vapurlardan birine binmi§, ~oktan Ada
ya gitmi§, Muhtarm haztrlatbgJ odaya 
<;Jkml§, soyunmu§, dokiinmii§, onu bek
]iyordu. Suad N am1k, bunu daha once 
dii§iinebilmi0 olsayd1, 1irketten c1kar c;Jk
maz, dogru buraya gelir, biitiin vapurla
n beklerdi. Hem kim bilir, belki Muh
tar da 1imdiye kadar gitmi§, <;oktan bu
lu§mU§IardJ. 

Vapur kalkmak iizere idi. i skelcnin 
birisi almmt§, parmakhkh kap1lar, yan
yanya kapanml§tl. Kojlu. Bilet ald1. 
Vapura en son binen yolcu kendisi oldu. 

Salonlan, kamaralan bir daha dola§
l!. Sonra ba§taki giiverteye ~tkh. Vapur, 
Kopriiden kalkbktan sonra, Ada iskelesi
ne yana§IDCJya kadar, bir bu~uk •aat hv
rana kiVrana, orada gezindi. Riizgar ol
duk~a sertti. Y ava§ yava1 ak~m serin
ligi ~okiiyordu. Giivertede bir arahk on
dan ba1ka hie; kimse kalmamJ§b. Bu yal
mzhgm i<;inde, arl!k kendi kendine, hem 
de yiiksek sesle konu§uyordu. Hep: 

- Mualla, neden yaptm bunu bana. 
nic;in ? .. diye inliyordu. Sucum ne idi be
nim?.. ParaSJzhgJm, degil mi?.. ~irket
te c;ah§ma, dedim de ondan mt? .. N aS! I 
oldu da bunun i~in kendi kendini lekele
din ? .. Ban a da kendine de yaz1k degil 
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i~TiHASIZLIK - HAZIMSIZLIK
~iSKiNliK - BULANTI - GAZ -
SANGI - MiDE BOZUKLUGU -

Oil • BARSAK ATALETi • 
iNKIBAZ - SIKINTI· SiNiR 

ve olitUn mide ve barsak rahats1zhklar1na karfil 

HASAN MEYVA OZU 
kullammz. 

Mide i~in her yemekten sonra 1 - 2 tatlt ka~tlP yanm bardak su i~inde ve 
miishil i~in Iter sabab veya gece yatarken ac karruna 1 • 2 ~orba ka~titl 
yartm bardak su icinde kopiirterek icmelidir. HASAN MEYV A OZO 
Avrupa ve bilbassa lngiliz meyva tuzlanndan daba yiiksek oldugu kat'i· 
yetle sabittir. Bona r~~en Avrupa meyva ozlerinden be$ \ ·1isli daba ucuzdur. 
HASAN MEYV A OZU yalruz bir tiirlii olup $ekersiz~\· ve ~ok kopfiriir 

Hasan gazoz ozii ~ 
$ekerli, limonlu ve meyvah olup HASAN meyva oziiniin evsafma maliktir. 
$ampanya gibi lezzetli olup mide rahats1zhklarma ~ifahdtr. 

~i§e 30 iki 50 Dort 
misli misli 80 kr. 

SIRT- GOGOS 
KAL<;A-ARKA 

BEL 

ROMATIZMA 

• LUMBAGO 

• SIYATIK 

• ve biitiin 
agr~lara 

merhemi ile masaj yaprmz. 

SANCILARI DAiMi ve iRiR 
Ankara Valiliginden: 

1 - Ankara - Kaya§ yolunun 7 + 500 - 12 q... 500 iincii kil,~m•,tre 
aras.~ndala §osanm. "esash bir surette tamir ettirilmesi 12/6/939 no,OT·tPo:; l 
gunu saat 15 te V1Iayet Daimi Enciimeninde ihalesi yap1lmak iizere Ka!oati i 
zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Ke§lf bedeli • 15,739 • lira • 20. kuru0tur. 
3 - ~uvakkat teminali 1180 lira 44 kuru0tur. 
4 - Isteklilerin teklif mektublarile Ticaret Odas1 vesikas1. 

mektub veya makbuzile ihale tarihinden en az 8 giin evvel Vilayet 
kamma miiracaatle ala~aklan ehliyet vesikalarile birlikte yukanda 
ge~en giinde saat 14 e kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine ve:rmeleri.! 

5 - Bu i§e aid ke§if, §artname Vila yet N afla Miidiirliigiinden 79 
mukabilinde almabilir. • 1938 • ( 3622) 

- ---- -
Ba$, Di$, Nezle, Grip, Romatizm 
nevralji, kmkhk ve biitiin agnlarmiZI derhal 

- - icabmda gUnde 3 ka'e ahnablllr. -

miydi? .. 
Oof ... Bu ne bitmez, tiikenmez yol!.. 

Bunlar ne siinepe, ne p!Smk vapurlar !.. 
Hele §U yolcular L Vapur adalara. ya
na§hk~a hepsi kmta kmta, korka korka 
iskeleye ad1m ahyor. Hele §U, yolun iis
tiinde durup konu§anlar, iskele memurla
nm, <;JmacJian, lafa tutanlar... Kaplan 
da neden sanki bunlan bekliyor?.. y., 
her giin gidip gelenler, bu yolculuga na
SI! dayan•yorlar, stkmhdan naSI! ~atlaml
yorlar ? .. 

Gene doktor, arhk bunlann hepsine 
kiZiyordu. Herkese ofkeleniyor, hepsinin 
bir suc;unu, bir eksigini bulup <;Jkanyor
du. 

~u Ada iskelesine ayagml basabilse .. , 
Belki hemen orada, iskeleye ~1kar c;Jk
maz gene kJZ!a kar§J kar§Jya gelecekti. 
Oyle ya, Mualla ondan once Adaya gel
mi§se, Muhtan kar§!lamak i~in, belki is
keleye kadar da inmi§ olabilirdi. 

Vapura herkesten sonra binen Suad. 
daha iskele uzatJimadan, herkesten once 
allad1. Oradaki polis memuru bile ona 
dik dik bakh: 

- Boyle kelli felli adamlar bile ya
parsa, kendini bilmiyenlere biz naSI! soz 
gec;irecegiz? .. 

Demek ister gibi ba§ml sallach. 

Gene doktor, elindeki mukavva 
<;aSim, kap1da bekliyen bilet<;ilerden 
nin eline tutu§turdu. Ko§lu. 
oniinde, iki ma bekle§en insanlara . 
bakmd1. Muallayt goremedi. Sonra, 
disi de o kalabahg1n arasma kan§ll. 
purdan <;Jkanlan bekledi, hepsini bir 
ha gozden gec;irdi. 

Y olcular <;1kt1. Beklejenler de, 
be§er dag1lmaya ba,lamJ§tl. Goriinii 
ne Mualla vard1, ne de Muhtar. 
leyin, onun telefonda konu§tugunu 
lerken, bu gece bulu§acaklan otelin 
Dl da, telefon numaraSJm da i§itmi§, 
unutmaml§tl. Su satan kiic;iik bir 
na girdi. Oteli sordu. Gosterdiler. Bu 
ce ar11k, bundan sonra 1slanbula 
mezdi. N aSJl olsa burada kalacakt1. 
disi de o otele gitti. Bir oda tuttu. 
arasmda, sanki Muhtann ic;li d11h bir 
kada§l imi~ gibi, yahud da hepsi 
bulujaeaklarml§ gibi: 

- Bu ak§am buraya Muhtar Bey 
gelecek, dedi. Kendisine bir oda 
yacaktlmz. Sabahleyin telefonla 

Otelci hemen anlad1. Biisbiitiin 
giildii: 

(Arka81 varl 



Kurultayzn diinkii faaliyeti Milli ~efin biiyiik nutku 
[BMtaraft 1 Inc! sallltedel 

de Meclis oniinde ba1ta mlZlka oldugu 
halde bir askeri bt'a ihtiram resmi ifa ey
),mij ve rnlZika istiklal marjmt ~almtjt:r. 

Reisicumhur inonii refakatinde Biiyiik 
Millet Meclisi Reisi Abdiilhalik Renda 
ve Ba,vekil Refik Saydam oldugu halde 
dogruca i~tima salonuna girmijlerdir. Gi
ri§leri biitiin kurultaym kordiplornatik lo
calanna kadar sirayet eden siirekli alk:j
larile ve sevgi tezahiiratile karjtlanan Mil
li ;lef delegeler arasmda yer aldtktan son
ra Gene! Bajkan vekili doktor Refik 
Saydam riyaset kiirsiisiine gel-.ek kurul
tay miizakerelerinin a~.lmaSJ i~in Parti 
nizamnamesi rnucibince yoklama yapJla
cagmJ bildirmi1 ve yoklama yapllmljhr. 

Riyaset diliant intihabt 
Y oklamay1 takiben Reis, sozii, Parti 

Gene) Sekreterine vermi1 ve kiirsiiye gel en 
doktor Fikri T uzer kurultaya iki reis 
vekili intihab edilmesi laz1m geldigini ve 
bunun i~in de Biiyiik Millet Meclisi Re
isi Abdiilhalik Renda ve Parti Meclis 
Grupu reis vekili Hilmi Uram namzed o

larak teklif eylemij ve bu teklif kurulta
ym ittifakile tasvib olunmujtur. Gene ya
p.lan teklif iizerine kurultay katiblikleri
ne Aydm delegesi Etern Menderes, ls -
tanbul delege.i doktor Hayrullah, Nigde 
meb'usu Cavid Ural ve Kiitahya rneb'us
hn Sadri Ertem ve Vedid Uzgoren ile 
1\nkara delegesi Hilmi U~ok se~ilmi§ler
dir. 

Soz Genel Ba~kamndtr 
Kurultay riyaset divammn bu suretle 

te§kili iizerine Gene) Balkan vekili dok -
tor Refik Saydam, 

«- Si:iz Gene! Ba§kanmd!T.» 
Diyerek riyaset kiirsiisiinii terkeylemi1 

ve Gene! Ba§kan Milli ~ef inonii kurul
taym « Y aja, varol» sesleri ve 1iddetli al
kJSian arasmda kiirsiiye gelmi§lerdir. 

Milli ;lef, <<Egemenlik ulusundun> dii
vizini tajlyan levhadan ajag1ya kadar u
zanan Parti bayragmm fonunu te1kil ey
ledigi muhte§em bir dekor ortas1nda bii -
tiin bir milletin kalbine hitab eden ve ona 
yeni direktifler, vazifeler tevdi eyliyen ve 
bajlanbaja enerji ve sevgi dolu nutkunu 
irad buyururken kurultaym gosterdigi he
yecanh tezahiirat cidden gi:iriilecek bir 
manzara arzediyordu. 

Bu manzara bilhassa Milli ~efin, Par
linin kahraman miiessisi Atatiirkiin, ebe
di ;lefin i:ilmez hahraSlm taziz i~in kurul
tay• be§ dakika siikuta davet ettigi anda 
en yiibek derecesini buldu. 

Biitiin kurultaym, hamun ve kordiplo
rnatigin be§ dakika ayakta siikut ehnek 
suretile ebedi ;lefe kar11 gi:isterdi!li bu ih
tiram vakfesi esnasmda biitiin kalbler A
tatiir~iin .evgisile bir defa daha ~arpt1. 

Enciimenler faaliyete get;ti 
Kurultay enciimenleri intihab1 yapll

d1ktan sonra saat 14 te Biiyiik Millet 
Meclisinde kendilerine tahsis edilen yer
lerde toplanarak tevdi edilmi~ clan mev
zular iizerinde tetkiklerine ba§lamlj]ar 
dlr. 

Dilek enciimeninde 
Dilek enciimem 1lk toplanhsma ba1 

larken ba1kanhi!a 1smet Eker (Co -
rum) u, mazbata muharrirligine Ali R1za 
Erten ve katiblige de Adnan Mendercsi 
se~mi1tir. 

Enciimen ilk olarak dileklerin ba1mda 
gelmekte clan inonii meydan harbinin 
ge~ti~i yerde Milli Sef ve De!!i1mez Bal
kan ismet inoniiniin heykellerinin dikil -
mesi hakkmdak• temenni ile miizakereye 
baj)am•s ve Ba,vekalet Miiste1an Vehbi 
Demirel hiikUmeti prensip itibarile bu 
teklife taraftar bulundui!unu bildirmi1 ve 
esasen bu hususta tetkikalln da yap1l -
makta bulundu~unu ilave eylemi1tir. 

Bundan sonra tetkikine ge~ilen ve Ev· 
kaf Umum Mudiirliigiinii alakadar eden 
dilekler iizerinde Evkaf Umum Miidiirii 
F ahreddin, eldeki tahsisatla bir~ok cami 

ve eski eserlerin tamir edildii!ine clair iza
hat verdi. Emekli General Refet Bele, 
Siileyrnaniye ve Beyaztd camilerinde ya
p.lan tamirat esnasmda baz1 hatalara ija
ret ehni! ve Siileymaniye carniindeki di
reklerden birimn tarmri masmda mermer 
direk yerine granit direk konmu1 ve Be
yaz•d camiindeki pencerelerdeki tamirat
ta horasan yerine betou kullamlml! oldu
guna nazan dikkati celbederek bunlarm 
tashihini istedi. 

Enciimen bu talebi tasvib eylemij ve 
Evkaf Umum Miidiirii tetkikat yaphra
rak hatay1 tashih ettirecegini bildinni,tir. 
Evkafm Bahkesir vilayetinden YJlda 300 
bin lira irad temin eyledigi halde bu vila
yete ii~ yiiz kuru! sarfehnemekte bulun
duguna clair ileri siiriilmii1 bir miitaleaya 
kar11 da Evkaf Urnum Miidiirii, Bahke
sirin imar plam heniiz yap.lmad1gmdan 
burada herhangi bir imar i1ine giri§il~me
digini isaret eylemi§tir. 
Beden Terbiyesine aid dilekler 

Beden Terbiyesi Urnum Miidiirliigii
nii alakadar eden di!eklerin tetkikinde 
Beykoz, F atih ve Oskiidar semtlerinde 
birer saha veya stadyom yaphnlmast 
hakkmdaki temenniye kar11 Umurn Di -
rekti.ir General Cetnil Tahir, Oskiidar ve 
F atih mtntakalan sahalan j~in tedbir a· 
lmd•li•m, Beykoz, Anadoluhisan, Bii -
yiikdere sahalarmtn daha sonraya btra -
ktld,iitm, senelik tahsisatm Beyoii;lundaki 
sahaya sarfedilecegini si:iylemi,tir. 

Adliyeye aid dilekler 
Adliyenin dilekler arasmda bulunan 

ve mahkemesiz bulunan kazalarda mah
kemeler a~1lmasma aid dilek etrafmda 
izahat veren Adliye Vekili F ethi Okyar 
Adliye Vekalehnin bu eksigi tamamla
mak azminde bulundugunu ve laz~rn ge
len tetkikatm yap1lmakta oldugunu bil -
dirmistir. 

Bo1anma davalarmm kolayla,tmlmaSJ 
hakkmdaki dilek iizerinde ge~en miiza -
kerede soz alan delegeler, aynhk karar
lannm dayand1ih hiikiimlerin rniikemme
liyetinden bahseylemi~lerdir. Ayni kana
ali izhar eden Adliye Vekili Fethi Ok· 
yar, bo~anmayt kolaylalllrmanm i~hmai 
nizam baktmmdan biiyiik mahzurlarma 
nazan dikkati celbeth. 

Milli Miidafaaya aid dilekler 
Milli Miidafaa Yekaletini alakadar 

eden dlleklerden memnu mmtakalarm 
ilaretlenmesine aid dilek tasvib olundu. 

Dahiliyeye aid dilekler 
Dahiliye Vekaletme aid dilekler iize

rinde izahat veren Dahiliye Vekili F aik 
Oztrak, Belediye memurlannm tekaiid 
haklarmm tanmabilmesi i~in tetkikatta 
bulunuldugunu, bu bususta, sigorta es~
Simn dii&iiniildiigiinii, tekaiid olacak me
murlara ve ailelerine toptan bir para ve -
rilmeyip siKorta esasma gore ayhk suretile 
bir tediye ~aresi arand•i!mt bildirmi~tir. 
Dahiliye Vekih, fakir belediyelere 15 se
ne vade ile ve az bir faizle Bclediyeler 
Bankasmca tediyatta bulunulmaSI kara -
nm ald1glm, evlenme har~lanmn 261 ku
ruja indirilmesi i~in Meclise bir kanun 15.
yihaSJ tevdi eyledigmi, taksimatt miilki -
yedeki yanh1hgm diizeltilecegini, rnem
leketin her yerinde iandarma dairelerinin 
yap1lma" i~in biit~eye tahsisat konuldu -
gunu ve bu tahsisatla noksanlarm tarnam
Ianacagmt i&aret eden Vekil, ki:iylerde 
salmanm sebeb oldugu hakS!zhk ve yol
suzluiiun online Re~ileceii;ini bilhassa kay
dederek demi!tir ki: 

«- Bu adaletsizligin i:iniine ge~mek 
i~in ba1 vurulan ~areleri kimseden sakla
mJyacag•z. Diinyada hi~bir ferd yoktur 
ki, kudreti maliyesinin dununda ya!aSin. 
Vekalet "k' tedbirlerle ki:iylerin kalkma
cag• kanaatinde degildir. ~iddetli emirler 
verilmij, ki:iyliiden kendi mecburi hiz
metlerinde laz1m olanlardan ba§ka sal
rna ahnmamaSI bildirilmistir. 

Ki:iyliiler kendi hakiki ihtiyaclanm tat-

minden sonra kalktnma ~arelerini araya
caklardlf. Ki:iyii bilmiyenlerin ki:iyliiyii 
kaldtracagtz diye yapt1g1 1eyler, koyliileri 
mutazarnr etmi1tir. Vekalet, bu gibi hal
Jeri 1iddetle menetmi§tir. Hiikumetin 
Meclise tevdi etmi§ oldugu bir kanun la
yihasile, mecburi hizmetler i~in koyliiye 
tahmil edilecek vergilerin, koy heyeti i
darelerinin takdir etmelerini istemekte
dir.» 

Nizamname ve program 
enciimeninde 

Enciimen ogleden once Kurultay top
lant"' akabinde i~tima ederek reisligine 
S1vas meb'usu ;lemseddin Giinaltay1, ra
porti:irliigiine Samsun meb'usu Mahmed 
Ali Yiiriikeri, katibligine de Aydm meb
usu Adnan Menderesi intihab eylemi, ve 
agleden sonra Parti Genel Sekreteri ve 
Erzurum meb'usu Doktor Fikri Tuzerin 
huzurile yaphgt toplantlda nizamname ve 
program tadilatmm miizakeresine ba,Ia
mt§hr. 

ktimada evvela Parti Gene! Sekreteri 
Doktor Fikri T uzer eski nizamname ve 
program iizerinde yaptlan tadilata ve ye
ni projelere clair etrafh bir surette izahat 
vererek enciimeni tenvir etmi1 ve bu iza· 
hall kafi goriilmii§tiir. 

NTzamnamenin tetkikile i§e ba~hyan 
enciimen, yalmz degi§en maddelerin de· 
gil, yeni ba§lan biitiin maddelerin tetkik 
ve miizakeresine karar vermi1 ve ak§am 
g~ vakit, saat 20 de nizamname iizerin
deki tetkikatmt bitirebilmi§tir. Enciimen, 
kendisine tevdi edilen ve evvelce matbu
atta hulasa olarak ne§redilen yeni pro
je esaslan iizerinde ~ok miihim bir de
gi,iklik yapmam1~ltr. 

Nizamname ve program enci.iJneni 
yann saat 10 da toplanarak program pro
jesi iizerinde miizakerelerine ba,hyacak
llf, 

Ebedi $efe tazim 
Ankara 29 (a.a. ) - !3e1inci biiy,ik 

brultaym bugiinkii ilk toplanhsmda a§a· 
g1ciaki takrir kurultaym 1iddetli ve siirekli 
alk1§lan arasmda okunmu1 ve ittifakla 
ttsvib olunrnu§tur: 

Befinci Biiyiik Kurultay Y iice 
Ba,kanltgtna 

Partimizin banisi ve ebedi Ba1kan1 ve 
Tiirkiye Curnhuriyetinin miiessiSI clan 
Atatiirkiin muvakkat kabrinin biiyiik ku
rultaylmlz adma riyaset divanmca se~ile
cek bir heyet tarafmdan ziyaret edilme -
sini ve bir ~elenk konarak Partimiz ve 
biiyiik kurultay•mtz adma manevi huzur
lanna sevgi ve tazimlerimizin ula§hnlma
Sint arz ve teklif eyleriz. 

Hatayltlarrn takriri 
Ankara 29 (a.a.) - Cumhuriyet 

Halk Partisi be1inci biiyiik kurultaymda
ki Hatay delegeleri tarafmdan kurultay 
ba1kanhgma apg1daki takrir verilmijtir: 

Hatayda C. H. Partisi te§kilall yeni 
vUcude getirilmi§ ve bu defa ancak te§ki
lat kongreleri yap1larak dilek kongre
leri yapllmaml§llf. Maamafih yurdda 
Partili arkada§larla temaslanm•zdan haSJI 
eyledigimiz intlbalar ve Hatay ilyi:inku
rulu tarafmdan bize verilen direktiflerle 
Hatay namma ajag1da arzedecegimiz 
muhtasar dileklerin dahi miitalea olun -
masm1 arz ve istirham eyleriz: 

I - Hatayda biiyiik Sltma yuvalan 
te1kil eden Am1k batakhgmm ba bir za
manda kurutulmaSI. 

2 - Hatayda en k!Sa bir zamanda 

(BMtaJ'af• 1 Inc! sahl!ede} 

Ba,lrca emelimiz 
Aziz arkada,lanm, 
Siyaset hayatmda tecriibe ge~irmi1 

Biiyiik Millet Meclisinin faaliyeti, va
tanda,lara hakiki bir huzur verecek su -
rette feyizli bir tekamiil halindedir. Hii
k.Omet ioleri. millet vekillerinin ciddi bir 
murakabesi altmda oldugu lialde biitiin 
gayretler, Cumhuriyet hiikiimetinin itibar 
ve muvaffakiyetini arllfmak yoluna mii
teveccihtir. Halkm se~imlere yakm ala -
kaSJ ve Biiyiik Millet Meclisinde millet 
haklannm a~1k murakabesi ideallerile ni
faka ve anar1iye mahal vermemek zaru
retlerinin beraber yiiriiyebilecegine ina -
myoruz. BUyiik milletimizin arzusu ve 
akhselimi, millet vekillerimizin ve Parti 
telkilatlmlztn yiiksek meziyetleri, bi>e 
muhtelif icablar arasmda ahengi muhafa
za etmek gibi ~etin bir vazifeyi kolayla!
hrmaktad!f. 

Y eni nizamname projesi lie 
Miistakil Grup 

Biiyiik kurultaya takdim ettigimiz ni -
zamname projesinde, Biiyiik Millet Mec
lisinde, Cumhuriyet Halk Partisinin bir 
de miistakil grupunu dii1iindiik. Biiyiik 
kurultaydan vazife alan ve Parti Gene! 
Baskanm farkm baskanhgmda ~ah1a -
cak clan intizam ve inz1bat i~inde, suur
lu ve ~ah1kan, bir miistakil grupun, icra 
mevkiinde clan millet vekilleri eksenye
tine ve hiikumetine esash bir yard1m te
min ederken biiyiik milletimize de kendi 
isleri i~in yeni bir teminat hazlfhyacagom 
iimid ediyoruz. 

Aziz arkadaslanm, 
Parti te,kilahmmn ve Halkevlerinin, 

vatamn siyasi, kiiltiirel ve i~timai teka -
miiliinda verimli ~ah§malanm, her <u -
retle tesvik ve taleb ehnek istiyoruz. Ni -
fak1 ve hertiirlii fenahklan i:inliyecek, 
hertiirlii iyilikleri yapacak ve o~retecek 
bir milli mekanizmayt, partimizin faali
yetinde esa•h olarak bulacaihm•za kaniiz. 
Parti teskilahmlz, i:iniimiizdeki devrede, 
i<tidadlara vol veren hir o:enislikle miis -

b; nkalarmm kurulmaSJ. 
7 - Hatayla Tiirkiye arasmdaki iktl

sadi miicadeledeki kay1dlann derhal kal
dmlmasl. 

8 - lskenderun limammn viicude ge
tirilmesi. 

Avrupadaki akisler 
Sltma ve trahom miicadelesi te§kilatmm Cumhur Reisimizin, metnini yukanda 
viicude getirilmesi. ne§rettigimiz miihim siyasi nutku Avru-

3 - Eti Tiirkleri arasmda tiirk~e di- pada biiyiik bir alaka ile karlllanm•~llr. 
linin k1oa bir zamanda yay1lmaSJ i~in rna- Diin bajta Londra ve Paris olmak Uzere 
arif ve parti cephelerinden acil hareketler biitiin Avrupa radyolan, Milli Sefimizin 
ve faaliyetlere ge~ilmesi. nutkunu uzun uzun tefsir etmi1ler ve he-

4 - Antakyada bir rnemleket hasta- men hemen biitiin nutkun terciimesini ay-
nesi yap!lmaSI. nen vermi§lerdir. 

5 - Demiryolunun Antakyaya kadJr Ankara radyosu da 1ni:iniiniin tarihi 
U7thlmaSJ. nutkunu franSJzca ve ingilizce olarak ne~-

6 - Ziraat Bankasile diger ticarct retmi§tir. 

pet.f~alizet~eri.?i, me~kezi idarenin daimil Tiirk- lngiliz ittilakrmn manasr 
teftl§me tab1 gorecektlr. Balkan paktm1 ve Saadabad paktmt, 

Durmak bilmiyen bir gayretle... bu samimi arzularla kuranlardamz. Bii-
Biiyiik kurultaym saym iiyeleri, tiin AvrupaYJ kaphyan son emniyet buh· 
Cumhuriyet hiikumetinin g~en kuru]- ram i~inde, Tiirk - ingiliz ittifakt. hi~bir 

taydanberi rnemlekette tahakkuk ettirdigi tecaviiz fikri beslemiyen fakat kendi em• 
faydah i1leri ve aziz halktmiZln resmi mii- niyetlerimiz ve mii§terek sulh ve insanhk' 
esseselerden temini arzu ettigi dilekleri, ideali i~in almm11 bir taahhiiddiir. Bu 
elinizdeki hulasalarda teferruatile hula - mii§terek sulh ve ernniyet idealini tahi· 
caksm1z. Giizel vatamn her sahada geni§ ye edecek diiier taahhiidlerden de ~ekin
mikyasta imar edilmesi, yiikseltilmesi ve miyecegiz. Biz kom,ulanrmzla hertiirlii 
kuvvetlendirilmesi, durmak bilmiyen bir ihtilafJ hallettik. Simdi, samimi olarak 
gayretle devam ehnektedir. Birbirile mad- onlann omniyet i~inde bulunmalarile ala
di ve manevi irtibah olmtyan dag1mk kadanz. Kom,ular~rntza gelecek tehhke· 
par~alardan miirekkeb harab bir mem- leri, bir ad1m sonra hize gelecek tehlike
leket, en uzak ki:iseleri arasmda bir aile ler gibi onlemek i~in iktidarumzda n:an 
efradmm irtibatt gibi Slcak bir alaka ile tedbirleri alacag1z. 
baglanm1~ rnuazzam bir kiitle olmak yo- Size memnuniyetle soyleyim ki Sov
lundadlf. Oniimiizdeki senelerde, bu ca- yetlerle miinasebetirniz her zamandan zi
hjmalanmiZtn neticelerini daha parlak o- yade Sl~aktlf ve kar1thkh itimada miiste
larak gi:ize ~arpar bir hale getirecegimize niddir. lki memleketin birbirinin emniye
kat'iyyen giiveniyoruz. tine ve saadetine yakm ve ciddi bir alaka 
Ba,lrca mesele: Ziraat programr ile rnerbut oldugunu zikrehnek, benim 

i~in hakiki bir zevktir. HUkumetin icraat programmm teferru
atile, biiyiik kurultay• yormak istemem. 
F akat bir iki noktaYJ ba,hca mesele o!a
rak biiyiik kurultaym huzuruna arzetmek 
isterim. 

Oniimiizdeki senelt-rde niifusumuzun 
~ogunu te1kil eden koyliimiiziin, gerek 
tahsil, gerek ge~im hususunda sev1yesini 
yiikseltmeyi ba,hca hedef tutacaii,•z. Bu 
hususta elde edecegimiz neticelere, ~ok 
ehemmiyet ve k1ymet veriyoruz. Kat'i 
olarak inamyoruz ki, ki:iyiUmiiziin tahsi
lini ve rnai§etini daha yiiksek bir derece
ye vard!fdlglmlz giin, milletimizin her sa
hada kudreti, bugiin gii~ tasavvur oluna
cak kadar yiiksek ve heybetli olacaktlf. 

Miidalaa kudretimiz lie 
beynelmilel liaziyet 

Aziz arkada~lanm, 
Memleketimizin miidafaa kudretine 

i:itedenberi verdigimiz ehemmiyet, millet
leraraS! vaziyetlerdeki son inki1aflar do -
lay!Sile bir kat daha artm11llr. Bugiin in
sanhk, milletler arasmda ciddi bir emni
yet buhram ge~irmektedir. Bir~ok mil -
letler, beklenmiyen ftrtmalara ans!Zin 
maruz kalmak end11esi i~inde huzursuz -
durlar. Halin en buyUk tehlikesi budur. 
Milletler arasmdaki bu emniyetsizlik, 
bugiinkii halile devam edemez. Bu !tal, 
ya milletlerin juursuz bir surette birbiri
nin bogazma at!lmalanna sebeb olabilir; 
yahud da, nihayet akh.elim galebe ede
rek milletletlerin huzur i~inde mii~tet tk 
bir insanltk hayatl yajamalan i~in rol 
bulunabilir. Kurultaym samimi dilei';ini 
ifade ettigimi bilerek soyliiyorum ki biz, 
milletler arasmda emniyetm avdet ctme
sini temin edecek ~areyi sempati ile se
lamltyacagiZ. 

lnsan cemiyetlerinin, biiyiikleri 
tarafrndan yutulmasrnr kabul 

etmiyoruz 
Bu bahtiyar neticeye varabilmek i~in, 

her milletin haklan ve vazifeleri olacak
hr. Bunlann hulusla konu~ulmaSI laz•m
d!f. F akat herjeyden miihim clan bir ana 
prensipin, bUtiin milletlerin vicdanmda 
sarSJlmaz olarak yerle§mesi gerektir. 0 
da, niifusu ~ok milletler gibi, niifusu al 
milletlerin de miistakil ve milli bir haya
ta miistahak olduklannm samimi olarak 
kabul edilmesidir. ins an cemiyetl•rinin, 
biiyiikleri tarafmdan yutulmaSJ mukad -
der oldugu nazariyesini, hi~bir yer icin 
kabul etmiyoruz, kabul etmivecei(iz. 
Benlif(ine ve §Uuruna sahib olan her mil
letin dokunulmaz miistakil bir devlet o
larak yajamast hakk1, insanhgm sars:lmaz 
miisterek bir akidesi olarak tespit olun -
mak laz1mdtr. Beynelmilel miinasebetle
rimizde, bizim zihniyetimirde bulunan 
devletlerle mii§terek prensip ve emniyet 
dava<t, bizi mujterek cepheye sevketmij
tir. Siyasi anlasmalanmtZI ve ittifaklan
rn•zt bu zaviyeden gormelidir. 

F ransa ile bitmek iizere olar 
tek meaele 

Aziz arkada,lar, 
Fran sa ile aram1zdaki yakmhg1; bit • 

mek iizere clan tek meselenm, yam pren
siplermde tamamen mutab1k kald•i:tm•z 
Hatay meselesinin hallinden sonra hi~bir 
kuvvet bozam1yacaktu. lki memleket ve 
milletin menfaatlerini o kadar mii1terek 
goriiyoruz. 

Tiirk milleti fanlt menktbeler 
yazmaya haztrdtr 

Aziz arkada,lar, 
Milletlerarast vaziyetmm bugUnkii 

buhranmda memleketin miidafaa va!Uta
lan, ba~l,ca gozonUnde tutacagrrmz bir 
mesele oldugunu soylersem, bunu tabii 
bulursunuz. Cumhuriyet hiikQmeti, temiz 
idealleri mer'iyette ve itibarda tutabil • 
mek i~in, Tiirkiyenin miidafaa kuvveti • 
nin yiiksek bir derecede bulunmasmm 
hakiki ehemmiyetini miidriktir. Tiirkiye; 
1uurlu ve kuvvetli varhgile yalmz kendi
ni korumakla kalm1yor, insanhk ailesine 
ve sulh mefkuresine ciddi bir hizmet etti
gine de kani bulunuyor. Biitiin temenni
lerimize ragmen, insanhk yeni bir bogaz
lasma afetine ugrarsa, Tiirk milleti; bu 
miicadelede kendine dii~en medeniyet ve 
insaniyet vazifesini kahramanca, hi~ te
reddiid ehneden ve hi~bir deh1etten iirk
meden hakkile ve tamamile yapacakttr. 
TUrk milleti; yiiksek ideali ve hayati 
menfaati kendisile beraber clan milletler
le beraber, goz kamajtuacak yeni kah • 
ramanhk menk1beleri yazmak i~in lama
mile ham ve kat'i olarak karar vermii 
bir haldedir. Bugiin ihtilaf halinde clan 
milletlerin hi~irisinin yajamak hakkmt 
ve yUksek insanhk vazife ve meziyetlerini 
az takdir etmek hatasma dii~miiyoruz. 
T ekrar ederim ki herkes i~in yeryiiziiniin 
nimetlerinden istifade edecek bir sulh 
imkam samimi temennimizdir. 
lnsanltk ailesinin asil lie kudretli 

mesnedi 
Sevgili arkadailanm, 
Yurd i~inde masumane ~ah1an ve 

haklan i~in, mecbur olursa, som bir kUt
le Ribi 1ahlanmaya ham clan biiyiik 
Tiirk milletinin miime55illerisiniz. T emsil 
etmekle iftihar etbg1miz biiyiik millet, in
sanhk ailesinin asil ve kudretli bir mesne
didir. Kahraman rnilletimizin varhg1, m• 
sanhk i~in okiilmez bir klymet ve bulun
maz bir nimettir. Bu varhk; milletlerin 
farks!Z olarak birbirlerile insanca ge~in
meleri i~in tesiri ihmal kabul etmez bir 
teminattlr. 

Arkada,Ianm, 
Sade vatanda,hkta en biiyiik jerefi 

duvan cumhuriyet~iler olarak milletimi • 
zin hizmetlerini iyi ifa etmek a•k.. biitiin 
varhg1m1za hakimdir. Partimizin aziz an
d!, vazife icabmt en asil bir bore tam • 
maktlr.» 
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Her §eyde tasarruf caiz olabilir, 
fa kat ~ocuklarimizin s1hhatinde aslal 

~ocuklar•n•za her zaman en iyi !jeyi verlniz. 

U~ ayhktan itibaren FOSF A TiN vermek ba3ta gelir 
FOSFATiN 

en miikemmel ~ocuk g•dasidir 

FOSFATiN 
renksiz yanaklan pembele~tirir. 

FOSFAT iN 
ile beslenen cocuk kanh, canh ve daima s1hhatli olur 

FOSFATiN Fransadan gelir, FALYER markasile aray1n1z. 

FOSFATiN FALYER 
Biitiin eczane ve biitiin bakkallarda vard1r. 

Bayanlar1n nazar1 dikkatine: 
Pariate uzun aenelerdenberi yap1lmakta olan maki

yaj tetkikleri neticeainde geliti giizel krem ve pudra· 
larla makiye olan kadmlarm cildlerinde zamanla bir 
~ok burutukluklarm ve ~irkin lekelerin husule geldigi 
anlatJlmJ§tJr. 

Gerek formiilleri ve gerek istihzar usullerinde s1hhi 
kaidelerin hikim olmad1it anlatdan bir~ok kremlerin 
bunda en miihim imil oldugu tesbit edilerek ~ahtma• 
lara devam edilmittir. 

Pariate kain ve biitiin miinyaca taninmit Doktor 
Debat laboratuarlarmda miitehassJa kimyagerlerin 
vaptJklari ciddi tetebbiiler aayeainde bu mahzurun 
tamamen ortadan kaldJrilmaaJ miimkiin olmut tur. 

ArtJk her kadm bilatereddiid makiyaj yapabilir; yeter ki aktam yatmadan evvel 
yiiziinii lNNOXA SOTO ile giizelce temizlemit bulunaun. 

lNNOXA SOTO cild mes~t.mahnJ ac;ar, derinliklere kadar niifuz ederelC temiz
ler, betereyi healer, iatirahatini temin ederek teneffiis etmeaine yard1m eder, cildi 
yumu,atarak tazeler. 

Aktam yatarken ve aabahleyin kalkinca lNNOXA SOTO ile giizelce ailinen yiizde 
c;iller ve lekeler tamamen zail olur, burutukluklar kalmaz, cild meaamati ac;tbr ve 
taze bir ~ocuk teni haline inkilab eder, bu suretle temin edilecek cazibe herhangi bir 
viikaek makiyajdan daha iistiin ve fevkalidedir. 

Doktor Debat 11\boratuarlan bu hakikatl muhterem bayanlann nazan dikkatlerine arzetm~kle ~eref duyar. 
tNNOXA s"U'Ttr biitiin tamnmt~ Parfiimorlerle biiyiik eczanelerde normal fiatlarla sattlmaktadtr. 
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Memlekatlmlzde bUyUk raObet gHran '-" 

Sirkeci, Ankara caddesi, Musul Palas altmda K A R T A L 
Oglen ve a~am u~ yemekli bir tabldot 37,50 !ruru$tur. . sandalyelerini satmak isterseniz 

1 inciler: Tavuk ha§lamas1, Kuzu dolma, Beyinl! Beykoz kebabi, lstanbula geldi§-inizde fabrikam•z• ziyaret temeyi 

.. ... .. 
LUKUSOR Orman kebabt, Beyin salata, Bahk. 

2 nciler : Etli tiirlii, Ay§e, Kabak dolma, zeytinyaglt ciger kebablar1, unutmay•n•z. KARTAL sandalyalan 
peynirli loymalt Borek, Pi!Av. ~ok sajlam, RADYOSUNUN YENi FiATI 
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3 iinciller: Tulumba, <;ilek, KaylSl komposto, meyva kiraz, >ilek. ~ok ucuz 

Tiirk Liras1 Y emekte ~i11e bira ve 29 luk rak1 35 kuru,tur. ve 
~ok zarlftlr. &....--..;::: ;.... _ __ -.JI ,, .. 

!Uerkezi: P .LLOT Miiessesesi Voyvoda Cad. 55 - Galata 

Ankara Asliye mahke
mesi ikinci hukuk D· 

Ankarada Genca aparttmanmda hila
sale Ziihtii Hilmi Vel!be~e namma bil-
vekale Hamid !nee vekll! Adnan Uzay 

tarafmdan tstanbulda Galata Fermene
cilerde Yeni banda dairei mahsusasmda 
Danyal Oztemel aleyhine a>tlan alacak 
davasmm mnhakemesi s1rasmda: miidde

aaleyh Danyal Oztemele yaztlan dave
t :ye gi:isterilen adreste bulunamad!gm
dan iade edilmi§ oldugundan kendisine 
teblig tarihinden !tibareJI on b~ iUn zar
fmda mahkemeye gemledllti ve yerlnl 

bildirmedi~i takdirde yeminden ka~lnl§ 
saytlarak hasmtntn siiyledlgi miidafaala
n kabul etmi§ saytlacal!tndan H. U. M. K. 

nun 141 ve 142 nci maddelerine tevfikan 
ilanen tebligat icrasma karar verilmi§ 
ve bu ~e aid muhakeme 29/6/939 pe~

§embe giinii saat ona talik edildiginden 
keyfiyet teblig makamma kaim olmak 
iizere ilan olunur. (18376) 

' 

A>•k mesamellll' dalma s!yah nokta
Jann ve sivilcelerin t~ekkill!ine ze
min haztrlar. Cildinizin mesamatlm 
stkl§hrmak, sivilce ve ,illerinizi iza-

le etmek i>in siz de 

Krem Pertev 
Kullammz. 

Mahdut Mes'uliyetli 
Istanbul Belediyesi 

Memurlari 
Kooperatif ~irketinden: 

29/5/939 gtinil toplanan kooperatif u
mumi heyetinde nisabt ekseriyet gi:iriil
mem~ olduj!undan i>tima 20/6/939 sal! 
g!iniine talik edilm~itir. Mezklir giinde 
ortaklann saat 17,30 da kooperatif Jokar.
tas• iist salonuna gelmeleri rica olunur. 

RUZNAMEi Mtl'ZAK.ERE: 
Yeni !dare heyeti ve muraklb intihabt. 

Salllrl oo Baiiliullarrft'l : Yuna1 Nodi 
vmuml nefTtllatt fdare e4e1l y..., /f!M1 

Mildilril: H i l>met Munil Vl,cn 

CUmllurlll•' matbaan 

1 .. _ Sipari,lerinizi Mahmutpqa • Kilrk'ii i~ han No. 12 ye vermeoiz _ .... ______ iiiilirAiiiiiiiiiiiiiiill-iiiiiiiiiiiiiiliiiiililiiill-lllliiiiiiiii--•1 

Yar1m litrelik $i$eSi perakende 100 kuru$tur. 
SATICILARA YUZDE ON TENZiLAT YAPILIR. 

inbisar satJ!j kamyonlar•ndan, sat•' magaza ve depolar1ndan lsteylnlz. 



30 MayJs 1939 CUMHURiYET 

Meclis dUn Milli MUdafaa ve 
Ziraat bUt~elerini kabul etti -Muhtelif vekO.letlere 58,737,000 
liralzk /evkalO.de tahsisat verildi 

Meclisden orduya selam ve muhabbet 
Ankara 29 (Telefonla) Buyiik 

Mtllet Meclisi bugiin saat 15 te Refet 
Camtezin ba~kanhgmda toplandt. Bazt 
miinakale layihalanm goriittiikten sonra 
Ziraat, Milli Mudafaa Vekaleti, kara, 
hava, deniz kJStmlarm, Askeri Fabrikalar 
umum miidurliigii ve Harita umum mii • 
diirliigu biit>elerini miizakere ve kabul 
ederek, muvazenei umumiyeye dahil mas
raf bii~elerini tamamlamli oldu. Meclis 
varidat biit~esine gec;ti. Y arm da saat 14 
te toplanarak miizakeresine devam ede· 
cektir. Bugunku celsenin tafsilahm bildi
nyorum. 

Ziraat Vek&.leti biit<;esinde ilk soz a
lan Ad nan Menderes (Aydm), Ziraat 
Vekaleti biitc;esine konulan tahsisall kay· 
dettikten sonra, ziraat kalktnma davasmm 
biitiin vekalet te§kilatmm vazife alacag1 
miihim bir politika oldugunu kaydederek 
bu tahsisatm kifayetsizligini tebariiz ettir· 
di. Adnan Menderes sozleri arasmda on 
be1 seneyi gec;en Cumhuriyet devrindeki 
tetkik ve tecriibelerin mahsulii olarak tes
pit edilen ziraat program! hakkmda Ve
kilden izahat istedi. Ziraat te,kilahm!Zln 
bugiinkii teklile kendisinden beklenen ve 
umulan isleri yapmad1g1 kanaatini izhar 
eden ve bugunkii vaziyete nazaran telki
lah bir havale makamma benzeten Ad -
nan Menderes, ziraat te§kilatmm c;ift<;inin 
ve koyliiniin yamnda onun yardunc!S! ve 
ogretici•i olmak mevkiinde bulundugunu 
biiyiik masraflan istilzam eden projeler· 
den ziyade ufak tedbirlerle bir <;ok derd
lere deva bulunabilecegini anlatll, Vekil
den diger baz1 sualler de •ordu. 

Vekiller degiftik~e ... 
Cavid ( igde) gerek niifusu, gerek 

mahsulah itibarile ve hatta ihracabnm 
yiizde 93 iinii toprak mahsulleri temin et· 
mesi hasebile bu memleketin umumi biit
c;esi i~inde yer alan Ziraat Vekaleti biit
>esinin 7 milyon 330 bin lira olmaslm az 
buldu ve sozlerine devarnla: 

«- Hie; kimseyi kasdetmeden ac;tkc;a 
ve samimi olarak ifade ederim ki, y1llar • 
danberi ziraat politikamtzda hi~bir istik
rar goriilmemi1tir. ~ahsi politikalar takib 
edilmi§, Vekiller degijtik~e ziraat progra· 
m1 degi§mi§tir. Her1eyden evvel saym 
Vekilimizden ziraat politikamtz! ~ah11la • 
ra bagh olmaktan kurtarmaSJm rica ede • 
f!Z.» 

Koyliiniin ktymetlendirilmesi, te,kilat
landmlrnaSJ, koylii emeginin kiymetlendi
rilmesi mevzulanm ele alan Cavid (Nig
de) bu menular iizerindeki miitalealann1 
~ok giizel hulasa etti. Koyluniin ktymct
lendirilmesinde, mesleki talim, terbiye ve 
bilgiyi kaydetti. Bunda ilk ve orta ziraat 
mekteblerinin muhim rolleri olacagtm te
bariiz ettirdigi mad a: 

«- M uazzarn bin all, guzel labora • 
tuarlan ve yerli ecnebi bir~ok profesorle
rile Ziraat Enstitiisiinii bir tarafa bJTakn
sak, bu memlekette ilk ve orta ziraat mek
tebi yok denecek kadar azd1r» dedi. 

Cavid Ural, ziraat tahsiline kart' 
memlekette bariz bir ragbetsizlik oldu -
gundan da bahsederek, bunu onlemek la
zun oldugunu kaydederken Ziraat Yeka
leti biit<;esinde ge~en sene 55 bin lira clan 
propaganda tahsisatmm bu sene 20 liraya 
indirilmesini dogru bulmad,, ve Amerik•n 
ziraatinin tekamUI seyrinde propaganda
om oynad1g1 miihim rolii bu bahiste misal 
olarak ele ald1. 

Hatib ~unlan da sordu: 

Fevkalade tahsisat 1 
Muhtelif 
58 

vekaletlere 
737 bin mil yon 

lira veriliyor 
Ankara, 29 (Telefonla) - Muhtelif 

vekaletlere 58 milyon 737 b·n lira 
fevkalfi.de tahsisat verilm~si hakkm
daki kanun Jayihast, Biit~e enciimc
ninden >'kll. Enciimence haztrlanan 
cetvelde bu tahsisat, §oyle tevzi e
dilmektedir. 

Mill! Mudafaa VekUeti (kara): 2980 
saytll kanun mucibince yapllan top 
ve cepane sipa.ri§leri i~in 24,000,000, 
3395 numarah kanun mucibince ya
p!lacak ma•rafiar kar§lhj!J ola.rak il~ 
milyon, hizmetlere tevzii ve madde
lere tefriki !era Vekilleri heyetl ka
rarile yap1lacak olan muhtelif mii
dafaa hizmetleri kar§th~ olarak 
18,310,000, Askert Fabrikalar Umum 
:Mudlir!Uj!iine, cephane imalall, in
§B&h ve tesisah !~in 2,500,000, Ziraat 
Vekaleti ya§ ve kuru meyvalarm ve 
ambalajlannm 1slahJ vesaire !~in 700 
bin, iktJsad Vckalcti Maden Tetkik 
ve Arama Enstitiisune yap1lacak yar
dim >iin 2,215,000, Maliye Vek~letine 
hiikumet konkalart in§aall igin 1 
milyon, Sthhat ve i~timal Muavenet 
VekAietlne Ankara Ttb fakliltesi in-
~aat ve tesisah ve Trabzon hastane
si ikmali in§&ah i~in 1,000,000, mas
ke imalatJ igin 1 ,200,000, maske fab
rikasmm tevsi! !~in K!Zl!aya yardtm 
olarak 300,000, muhacir iskan i§kri 
i~in 1.500,000, Naf1a Vekaletine de
miryollan in$aatt biliimum masraf
lan i in 17,'171,000, l'lkara Genclik 
park1 masrafian olarak 300,000, is
tanbul - Edirne asfalt yolile diger 
baZJ yollar i~in 1,250,000, Mlinakale 
Vekaletine Devlet Havavollan biit-
~esine yard1m olarak 500,000 ... 

Bunlardan ba§ka Amasra l!mamn
da dalgaktran in~a ve tamlrah i~in de 
~50.000 lira verilmektedir. 

«- Ziraat BankaS! bir >ift>i bankas1 
olmaktan ziyade tiiccar bankas1 zihniyeti
le idare ediliyor.» dedi ve c;iftc;i borclan
mn tecili kanunu >tkacagt mada bankanm 
aldigl tedbirlerden bahsederek ve Parti 
programmm 32 nci maddesini de zikrede
rek: 

«- Y a Ziraat Bankasmdaki bu tiic -
car zihniyetini bertaraf etmeli, yahud koy
liiye faydah olacak zihniyette yem bir 
miie,.ese kurmah.» dedi. 

Hatib makinele§mek vaziyetini anlata
rak buna ihtiyac oldugunu ve Tiirkiye 
i>in hi~bir zaman bir fazla istihsal mev • 
zuu bahsolamtyacagtm ancak bu noktada 
dikkat edilmesi liz1m gelen cihetler oldu
gunu, bu makineleri kullanacak elemanla
rm yeti1tirilmesini memleketin makine 
par~alarile doldurulmamasmt ve bu i1te 
Ziraat Vekaletinin rehberlik etmesini te-
menni etti. 

Bir~ok zirai meseleleri ele alan Cavid, 
koylu emeginin klymetlendirilmesi bah -
sindeki miitalealanm da anlatl!. Koylu -
niin bugiin emeginin kar§hgm! alamadtgt· 
01 tebariiz ettirdikten sonra sozlerini b!ti
rirken Vekilden ~u sualleri de sordu: 

«- Haralarm vaziyeti nedir? Siit<;u
liik miiessesesi tasavvuru var mtd1r? Ha
ricden at ithalinden ne zaman kurtulaca
gtz? Hayvan hastahklan i~inde veremin 
ilerledigi, temiz ve kat1kS1z siit bulmamn 
gii~ oldugu soyleniyor? dogru mudur? 
Kombina i>in ahnan makineler ne olmu§· 
tur? Nerelerdedir? Biit<;ede 300 bin lira 
tahsisat1 olan Merinos yeti§tirme itinden 
bir fayda almmt§ m1d1r? Doluya kar11 si
gorta dutiiniiliiyor mu ?» 

Gubre me•ele•i 

«- Ziraa t mekteblerinden ,,kanlara 
ne i1 veriliyor? Bunlardan alman randi
man nedir? Enstitiilerde senelerdenberi 
bulundurulan ecnebi miitehasSis profesiir
Jerin yerini Tiirk miitehasmlar ne zaman 
alacaklardtr. Ziraat Vekaleti istihsal ko • 
operatifleri tejkili i~in tesebbiislerde bu _ 
lunmu§ mudur) Bugiin ne irad1 ne de fili 
bymeti olan ve her vilayette jU veya bu 

d Sami Erkman (T unceli), soz ald •. 
e§ekkiiliin SigmttSI vaziyetin e bulunan Sun 'i giibre meselesinden bahseth. 39 se
ziraat odalannm ISiahl i<;in te~tbbiis olun- r.esinde biitiin diinyaca haZirlanan sun'i 
mu~ mudur ?» giibre miktannm 40 mil yon ton oldugu 

Ziraat mutehaur•lart halde niifusunun yiizde 80 ni ~ift>i olan 
Cavid Ural vazifesi ktrtasiyecilikten memleketimize ancak 600 ton isabel etti

batka bir1ey o!.myan ziraat miidiirlerinin gini kaydederek: 
yamna koylu ile bilfiil me§gul olacak mii- «- Bu sun'i giibrenin miktan nedir? 
ehasmlar verilmesini temenni ettikten Kim aiir, kim satar? NaSI! ittir bilen 

sonra, memleketin hi<;bir tarafmda ~ift~i yok! Avrupadan toprak satsalar, herkes 
kredisinin tam manasile temin edilemedi- · alacak. $u §&yam te§ekkurdiir ki, lkt15ad 
gini ifade etti ve sozlerine devamla: Yekaleti, asid siilfrik fabrikast yanma bir 

de SUper fosfat fabrikaS! 8~1JmaS!D! prog
ramma koymu§ ... fkhsad Vekaletinin bir 
§Ubesi, bu rniinasebetle Ziraat Yekli.eti
nin alakadar tubesinden memleketin sun'i 
giibre ihtiyac1 hakkmda miitaela sormuf. 
8-9 bin ton miktarmda oldugu cevab1 ve
rilmi§. Bu latey hiikmiindedir. Bu cevab 
gosteriyor ki, ziraatin bu tubesi ihtiyacm 
farkmda degildir. Giibre meselesi halle • 
dilmezse, koylii kalkmmaSJ denilen yiik
sek hedefin realize edilmesine imkan 
yoktur. 

Maliye meselelerine de temas edildi. 
.$unu bilmeliyiz ki, biz topragm sadece 
miruyediligini yap1yoruz. Miitemadiyen 
topraktan ahyoruz. Ona birtey vermiyo • 
ruz. T oprak anamtzdtr. Emzirsin diyo • 
ruz. Fa kat topragt beslemiyoruz. 

Hesablara gore, mahsulahn yuzde 
55 ini hatarahn yedigi muhakkakhr. Ar· 
kadatlara soranm: Mesda <;ar~tdan aldt· 
gm1z elmanm yuzde ka<;t saglamdtr? 
Biit~eye bakhm: 200 bin lirahk bir mii· 
cadele tahsisah var ki, bunun yiizde 60 !i 
da harcirahlara gidiyor zannaday1m. 

Ziraat Enstitiisiiniin bugiinkii vaziye • 
ti, daha >ok ulumu tabiiye, enstitiisii rna
hiyetindedir. Enstitii talebeleri, giinde 8 
saat ders okuyorlar. Bu vaziyette naSI! 
hamlamr, nas!l ogrenirler? Akhma 11gdt· 
ramam.» 

Bilinen ve gorunen ifler I 
Fikret Ath (Giresun) da mutalealan

m soyledi. !ntihab dairesinden bahisle 
eger fmd1k bir gun sahlmtyacak mevkie 
gelirse 180 bin kitilik mmtakanm ~ok feci 
vaziyete diitecegini, bu mmtakada yeti§Cn 
mJStr mahsulunun yiizde 30-40 derece • 
sinde oldugunu, mutebakisinin haricden 
gctirildigini aniatarak zirai sahl koopera
tifinin fiatlarmdaki fazlahgm sebebini 
sordugu zaman kendisine bunun Ziraat 
Bankasmdan almaya rnecbur olduklan 
cevabm1 verdiklerini, demek ki Ziraat 
Bankasmm hem alumnda, hem sahmmda 
kar diitiindiigiinii kaydederek: 

«- Koyliiden yap!lacak ikt1sad, hi<; 
bir zaman ikbsad degildir.» dedi. 

Bu mmtakada Ziraat Yekaletinin bir 
de fidanhg1 oldugunu, ic;inde portakal, 
mandalina fidanlan da bulundugunu, 
fmd1g1 bizatihi en iyi yetittiren memleke • 
tin fmd1k fidam niimunelerinden ne fay
da gelecegini, buna mukabil iyi fmdtk ye
tittirene prim verilse daha iyi neticeler ah
nacagmi anlatan Fikret Ath, dedi ki: 

«- Yekil, o mmtakada 935 senesinde 
bir seyahat yapm11 ve bir rapor ~tkrn'l· 
Ye §U arzettiklerimin hepsi o zaman da 
soylenmit. Bunlarm hepsi, bilinen ve gii
riinen §eyler ... » 

Hatib, toprak davaSJ iizerinde bilhas
sa durdu. Koyliiniin kalkmmaSJ bahsini 
de ele alarak bunun biitiin devlet le§kila
tmm dogrudan dogruya hareket ettigini 
uzun ve etrafh izahlarla tebariiz ettirdi. 

Merinos i§ini ele alan Fikret Ath dedi 
ki: 

«- 928 de bu memlekete ilk defa 
Macar Merinoslan getirdiler. Bir jeotek
ni alimi bana Karacabeyin 5 sene ic;inde 
merinoslajacagmt tep§ir etti. 5 sene sonra 
gittim. Bu sefer, Alman merinosu getiril· 
mege karar verilmitti. Bu kadar uyutuk 
bir hayvanm memlekete adapte olamya
cagmi Ziraat Vekaleti koyliilerden 7 se· 
ne sonra ogrendi.» 

Hatib burada §U hesab, da yaph: 
«- Ge<;en sene I 00 bin koyun atiian

di. Yiizde 33 nisbetinde dogum olduguna 
gore, demek ki, 30 bin kuzu dogurdu. 30 
bin kozunun 15 bini erkektir. Kanuni 
miieyyide olmadigmdan koyliiniin sathib 
kuzulan da hesabdan indirelim Ben ya
kinen biliyorum ki, fstanbul pazarlannda 
diti merinos kuzulan kesilip sattlmakta -
dtr. Geriye I 0 bin kuzu kaltyor. Hiiku
metin sarfettigi para, 334 bin lira oldugu
na gore, kuzunun tanesi 34 lira demek -
tir.» 

Fikret Ath, ziraatin ba~ mevzularmdan 
biri clan kredi meselesine temasla: 

«- Ben ~ahsan tanm kooperatifinden 
para alm1~ adam1m. 400 liray1 imzalat
tiklan zaman 300 lira verirler. Yiizde 25 
altrlar. Ortakhk hissesi, ~u ve bu olarak ... 
Hangi ziraat~i yiizde 25 ten fazla kaza
myor ki, bu yukiin <tltmdan kalkabilsin ~ 
Ziraat Bankasmm vaziveti hakkmda ar· 

kada,lar miitalealanm soylediler. Ben 
1ahSimda tecrube etmit bir ~ift~i olarak 
anlallyorum. 

Suya dufen nedir? 
Ziraat davasmm program yaptlarak 

millilettirilmesinin 1ahsi clava halinden 
>tkmaS! lizundtr. Kombinalan ele alaun, 
bu memlekete laz1m m1, degil mi) Fikir 
miinakataSI yapmtyacag!m. Bir vekil yapt1, 
oteki kaldtrd,. Benim bulundugum Ba • 
ku!.oyiin yamnda Ayamama ~iftligini 
Ziraat Vekaleti satm almt§l!. Bag yapa
cak yer arand1. Hatta etraftan da eklene· 
rek yiiz donumliik bag yeri c;tkh. Veka • 
!etten 1000 doniim i~in emir geldi. 0 da 
neyse ... Vekil degi§ti. Bu sefer, bin do • 
niirn de suya dii1tii. Arkada~lar, suya dii
jen bin donumliik bag degil, memleketin 
ziraatidir. Milli ,Sef lnonii demiryolu si
yasetini kurarken programm1 da vermi1 • 
tir. Hangi sene, nerede oldugumuzu bili
riz. Bu mevzuu da Meclis meselesi yap -
mahy1z ve mesela 1945 te nerede olaca· 
glmiZI bilmeliyiz.» 

Alh,lanan Fikret Athdan sonra Yah
ya Sezai (Eskitehir), General Ahmed 
Yazgan, Rasih Kaplan {Antalya), soz 
aldtlar. Rasih Kaplan, miitalealan ma
smda bir~ok rnutehasmlarm raporlan ol· 
dugundan, zaten bu rapor i1inin de vekil.
letlerde ayn bir derd halinde bulundu -
gundan, rapor ahnmakla beraber biit<;e 
miisaadesizligi dolay!Sile tatbikatma ge • 
~ilemediginden bahsetti. Ziraat Enstitu • 
lerinde idare i1lerinin ecnebilere verilme· 
mesini temenni eden meb'us, ecnebiler, bo
ca olarak kalmahdn, idare mevkiinde £c

nebilerden tehlil.eli ve zararh neticeler a· 
ltyoruz, dedi. ·-

Ziraat Velrilinin eerJablarz .... 
Diger baz1 hatiblerden sonra, Ziraat 

Vekili Muhlis Erkmen kiirsiiye geldi. 
Hatiblerin ~ahtmalan letvik edici alaka
sma, tetekkiirle soze ba,ladt. Eski~hir 
meb'usu Emin Sazagm ziraat vaziyeti 
hakkmdaki sualine kar11 memleketin rom
taka mmtaka vaziyetini izah ederek ce • 
vab verdi. 

Ezciimle dedi ki: 
«- Orta Anadol uda kt~a kadar ya· 

g11, ge<;~n sen eden noksan deiiildir. Eki
lil iyidir. Ekimin yeti~mesi iyidir. Mart, 
.;ok yagmurlu, feyizli gec;mittir. Fa kat ni
san az yagm11hr. Y almz ekinlerin kuvvetli 
gelmesi, tenebbiite sekte vermedi. Bere
ketli bir mahsul umidi veriyordu. Ancak 
kurak may!Sia da devam edince, ekinlcr· 
de biraz "kml! goruldii. T rakya mmta • 
kasmda tubat sonuna kadar yaib1 gcc;en 
senelerden biraz az, mart <;ok yag11h, ni
san yer yer yag11h ge>mi1tir. T rakyada· 
ki vaziyeti iyi olarak goriiyoruz. Garbi 
Anadolu ana hatlan itibarile Trakya gi· 
bidir. Nisan biraz kurak~a ise de hava· 
larm bulutlu ge<;mesi, martm feyzini de
vam ettiriyor. Cenubu tarkinin baz1 yer· 
leri kin ekin vaziyeti <;ok iyidir. Sark 
bolgesi vaziyeti de musaiddir.» 

Vaziyetin bu tekilde bilan<;osunu ya· 
pan Vekil, 4 - 5 giindiir yagmur yagma· 
sm1 da memnuniyetle kaydederken: 

«- Hele bizim i<;in zirai vaziyet hak· 
kmda imtihan vereceiiimiz IU giinlerde 
yagan rahmet, bu baktmdan da yiiregi
mize su serpti.» diyerek latife etti. 

Umumi istihsal 
Umumi istihsal vaziyetini izah eden 

Muhlis Erkmen, ununu bile haricden ge
tiren saltanat idaresile mukayese ederek 
uzun sa vatlardan gec;mi1 olmalcltgtmlza, 
bozulan istihsal diizenini tekrar kurmak 
i<;in kaybolan vakte ve nihayet nufusu -
muzun da miihim miktarda artmasma 
ragmen bugday1 ihrac edecek vaziyete 
ge<;mi~ olduiiumuzu, mesela pirin<; it;in 
de, parnuk idn de hakikatin bu rnerkezde 
oldugunu, hatta pamuk sanayii kuruldu
iiu mada fabrikalarm istediiii valOtte pa
mugun yetittirilmesi bir endite mevzuu 
letkil ettiRi halde timdi bir ihrac metal 
mahiyetini aldtglm tebaruz ettirdi. Beya
natma devamla: 

«- Ziraat Vekaleti, heniiz ameli sa· 
haya girmemistir, miitalea" ileri siiriildii. 
Bu telakkiye gore dei!itir. Vekaletin bii
tiin c;alt,malan ameli sahadadn. Hayvan 
hastahklarile mucadele, hayvan !Siah ;,. 
Jeri, tohum JSiah isleri, fidanhklar, ve sa
ire ... ameli §eylerdir. 

llk nazarda, nazari telakki edilecek 
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IZMIR MEKTUBLARI: 

• 
lzmir korfezinde heba 

olan deniz serveti 
Babk~tbgm ihya ve inki,aft 

verilmek iizere bir rapor 
i~in V ekalete 
haztrlandt 

fzmir (Hususi) - Deniz servetleri I geldigi ehemmiyetle ileri tiiriilmektedir. 
itinin Muhabere ve Miinakale Vekaleti· .$imdiki halde, tarab istahsalatimlz, ih-
ne gec;mesi iizerine 1ehrimizdeki alaka· 
darlar, lzmir korfez bahk~thgmm son 
vaziyetini yeniden tetkik ederek bir rapor 
hamlamt~lardtr. Bu raporda, fzmir kor
fezinin bir serve! kaynag, oldugu ve bu 
kaynaktan memleketin tam manasile is
tifade etmesi laZ!m geldigi, halbuki ~im
diki halde tetkili.tSIZitk ve himayesizlik 
yiiziinden korfez bahkc;1hgmm geri bir 

durumda bulundugu kaydedilerek ahna· 
cak tedbirlere i1aret edilmi1, temenniler
de bulunulmuttur. 

Y aptian tetkiklere gore, lzmirin sene· 
lik bahk istihsalah 500- 550 bin kilodur. 
Bunun tutan, 110 bin lira olarak hesab· 
lanmaktad~r. lzmir merkez kazaSI nii· 
fusuna gore, insan batma senede 5.5 ki
lo bahk dii§mektedir. Bu miktann hie; de 
ihtiyac1 kartthyacak bir derecede olma· 
d1g1 nazan dikkate almarak istihnlal! 
artlrmak <;arelerine ba1 vurmak icab e
decektir. Fa kat, timdiki vaziyete gOre, 
bu istihsalatm arhnlmasma imkan olma
dtgl gibi ~ok yiiksek olan ve ancak liiks 
sofralann kin bulunan bahk fiatlanm in
dirmek de miimkiin olmtyacaktn. <;:iin
ku, hmir bahk~tlan sermayesiz ve fakir
dir. Ellerinde mevsime ve fenne uygun 
av aleti bulunmamakta, eski ve y1pran· 
rnl§ av aletlerile i§ gormektedirler. Bahk· 
<;! tayfalan ~ole az kazanmaktadtrlar. Bu 
vaziyetin, lzmir korfezinin bahk~1hk i~in 
zengin bir serve! kaynag, olmasile kabili 
telif olarniYAc;&gl i.§aret edilmektedir. 

lstihsal azhgma, bahk~tlann himaye
siz ve sermayesiz olu§u, bahk,tlann diit· 
mam olan deniz canavarlanm imha ede
cek av aletlerinin bulunmayt§l iki miihim 
sebeb olarak gosterilmektedir. 

Sirk.e ve ,arab imali 
~arab ve sirke endiistrimizi kuvvetlen· 

dirmek ve bunun i>in de memleketimiz
de mebzul ve nefis olarak yeti1en ihiim 
mahsuliinden istifade etmek, alakada r
Ia rca bugiiniin en muhim tetkik mevzu
lanndan biri olmu,tur. 

Oziimii yalmz bir ihrac maddesi ola
rak btrakm•yaralc memlekette istihlolcini 
temin edecek sanayiini kurmak lazim 

zirai ara0tnmalar da ameli sahaya aiddir. 
Herhangi makineyi >ok iyi i!letebilmek 
ameli oldui!u kadar herhangi i1 i<;in en 
iyi makine i§letebilmek, onun en iyi tekil
de itliyebilmesini tanzim etmek de arne· 
lidir .» dedi. 

«Ameli •aha i~inde ... » 
Vekil, Vekaletin iizerine aldigl ~esidli 

i1lerden bahsetti. <;:ok az oldugunu itiraf 
etmekle ~raber, maat mekteblerinin de 
daha ziyade ameli sahada ~ah§hgmt ve 
bunlardan baska bir<;ok km·•lar a~tlmit 
oldugunu izahahna ilave ederek: 

«- Ziraat Vekaleti ameli sahanm 
i~indedir.» dedi. Ecnebi miitehasmlar 
meselesinden de bahseden Yekil, Ensti • 
tude 12 ecnebi profesor ve birka<; da ec
nebi ustaba11 olmasma mukabil, 9 u pro
fesor olmak uzere 86 kitilik bir Turk ted
risat kadrosu c;aii§hgm: ve gidecek hoca
lann yerini tutacak kabiliyetlerin bulun-
dugunu iftiharla kaydetti. ' 

Hayvan meselesi etrafmdaki miilaha
zalara cevab veren Ziraat Vekili, ezciim· 
le dedi ki: 

«- Yerim almak i<;in, bak1m, birinci 
sarttn. Fa kat bu, yalmz baktmla i1 biter, 
demek degildir. Mesela yerli kara inekler, 
koylu elinde senede 500 litre siit verirler
ken baklDila siit miktan 1200 liltreye Ita
dar c;tkanlmtthr. Fa kat bunun bir derece 
ilerisine gitrnege imkSn yoktur. Halbuki 
verimini arthrmak ic;in diiier hayvanlann 
kamm kathglmtz zaman siit haSIIah vasa
ti 400 kiloyu bulmu1, hatta senevi 5200 
kiloya ~Ikt1gt goriilmii!tiir.» 

Merinos ifin tedbirler 
Merinos bahsine cevablar veren Ve -

kil, bugiinkii miktann 78 bin olduiiunu 
kaydederken Merinos kuzulannm sat1l • 
maSI bahsinde bunu menedici bir kanun 
c;tkarmanm aleyhinde bulundugunu, bu
nun yetistiriciyi iirkiitecegini soyledi: 

«- Ba,ka bir tedbir alacagtz, mezba
haya gotiirduklerini btz satm alacag!L.>> 
dedi. 

Sun'i giibre, hastahklarla miicadele 
mevzulan etrafmda beyanatta bulunduk
tan sonra toprak kanununun biinyemize 
en uygun ~tkilde hamlanmaSI i~in mev
cud projenin tekrar gozden ge~irildigir.i 
beyanahna ilave etti, devamla: 

«- Ziraat Vekaletinin program! yok
tur, denemez. Bilikis her madde k:in 
iizerinde i1lenmi0, durulmu§, teferruah 
tespit edilmi§, program! vardtr. Ufak te· 

tiyaca kafi gelmedigi gibi kalite ve fiat 
noktaSindan da matlub derecede degil
dir. !stihsalah kalitesini yukselterek arh· 
nrken istihlaki ~ogaltmak ic;in de fiatlan 
indirrnek, yaptlacak i§lerin en miihimmi
ni te§kil etmektedir. Bununla b~raber, 
1arabhk iiziim yetittirmek de ehemmi
yetli bir tetkik mevzuudur. Zira, mem· 
leketimizde be~ yiiz ~·tide yakm uzum 
yetittigi halde, §&rabhk iiziim nevileri he· 
niiz fenni bir aytrmaya tabi tutulmarn!§· 
hr . .$arabhk iiziim yelittirmek, istilual ve 
kalite baktmmdan ilkonce yapdac:~k it
lerdendir. 

Son giinlerde Ticaret Vekaleti, iiziim 
sirkesi sanayiini kuvvetlendirmck maksa
dma matuf olmak iizere alakadar daire
leri tetkikler yapmaya sevketmijtir. Bu
gun memlekette imal edilen sirke!erin 
mevad1 iptidaiyesini iiziim degil, asit asi
tik (airke ruhu) letkil etmektedir. Bir 
liziim memle'ketinde haricden asit a<itik 
getirtip sirke imal etmenin hi~ de dogru 
olmadtgl nazan itibare almmakla bera
ber, miitehlikin s!hhati de ehernmiyetle 
gozoniinde tutulmaktadtr. Bundan clola· 
y1d1r ki, asit asitikin memlekete sokul
mamaSI ve memlekette yalmz iiziimden 
sirke yaptlmaSI istenmektedir. 

Alahdarlarm yaphgt tetkiklere gore, 
amillere kolay ve ucuz gelen sirke ruhu 
usuliiniin kaldmlarak yerine iiz'im sirkesi 
sanayiini ikame etmek ic;in sirke ruilunu 
memlekete sokmamak, en ke<tirme bir 
c;are olacakt!T. <;iinkii bu takdirde amil
ler, sirke imalinde mevad1 iptidaiye ola
rak iiziimii kullanmak mecburiyetinde 
kalaoaklard!r ki, bu suretle hem halkm 
S!hhati ve hem de memleket menfaati 
korunmu1 olacakbr. 

Memleket ihtiyacmt kar§tlamak i~in 
imal edilecek sirkeye, iiziim istihsalatmm 
yeti§emiyecegi gibi bir diitiince mevzuu· 
bahs olamJyacakl!r. Bag bozumundan ar
Ia kalan iiziimlerle, §Arab imal:nden ka
lacak cibrelerin dahi, memleket ihtiyac1· 
n1 kar11hyacak airkenin mevad1 iptidaiye• 
sini teinin edeceg; anla§tlmaktadtr. 

fek tebeddiiller olmu§sa dahi esas lizerin
de degildir. Biit~ede tahsisat dolay!Sile· 
dir ki en miihimlerinden tatbikata ge<; • 
mekteyiz.» dedi. 

Ziraat Vekilinin beyanal! alktslandt, 
Vekil bundan sonra Amasyada zuhur 
eden <;ekirge hakkmda bir suale cevab 
vererek bunun gayrimezru sahada ~Iklt 
gml, u~madan once onlemek i<;in tedbir· 
ler almdigml beyan etti. 

F aSlllara ge<;ildi, Ziraat Yekaleti biit
~esi kabul olundn. 

Milli Mudafaa Vekaletinin Kara, 
Hava, Deniz kiSimlan, Askeri F abrika
lar Umum Miidiirlugii, ve Harita Umum 
Miidiirliigii biit~eleri de iizerlerinde mii· 
zakere a~1lmo.dan ittifakla kabul olun 
du. Bu miina!ebetle Biiyiik Millet Mec· 
lisinin kahraman Tiirk ordusuna selam ve 
muhabbetlerinin iblaib hakkmda bir tak· 
rir verilmi§, bu takrir, alkt§lar arasmda 
kabul olunmutlur. 

Masraf butc;eleri bitmisti. Varidat biit
~esinin konu1ulmasma basland!. Meclis 
yann saat 14 te toplanacakhr. 
Butfe mu:zakereleri bugun bitiyor 

Anhra 29 (Telefonla) - Y annki 
Meclis toplanllsmda biitc;e miizai:erele· 
rinin nihayet bulacagt anlatthyor. Mu • 
vazenei umurniye kanun layihaS!nm ka
buliinii miiteaktb derhal Yiiksek 1 asdika 
arzolulnacaktn. 

Memur maaslannm tam zamamnda 
verilmesi i~in icab ederse telgrafla tebli
gatta bulunulmaSI mukarrerdir. 

Milli ~ef Mecliste 
Bugun akfam u:zeri Mcclis

te Ziraat bulfe•i muzakerele
rinin aonlarma dogru, Cumhur 
Reiai lsmet lnonu, Buyuk Mil
let Mecli•ini ,ereflendirdi. Bu
yuk Millet Meeli•indeki dair,-,. 
•inde bir muddet ~e~gul oldu. 
Poata, telgraf te~kiiitrnda 

d egi,iklikler 
Ankara 29 (T elefonla) - Bugiin

lerde Mecliste gorii§iilecek clan bir ka· 
nun layihasile Posta, T elgraf ve Tele
fon idaresi kadrosunda degi§iklikler ya· 
ptlm~ktadir. 

Bu mudiirliii!iin kadrosu, hizmetindeki 
inki1afla miitenasib bir hale getirilmekte· 
dir. Biitc;e enciimeni layihanm miistace· 
liyetle gorii§iilmesini heyeti umumiyeye 
teklif etrnektedir. 
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I 
Sevimli san'atkar Na~id, daha ilk ayda sathl!'• biletlere biiyiik ikramiye ve yiizde seksenine de muhtelif miktarda ikramiye ve amorti vermek suretile saym n>ii~terilerini kazandmru~hr. Senelerdenberi sahnc haya
hnda muvaffak olan sevimli san'atkar N A & i D bu ~te de tam bir muvaffakiyet kazanm1~hr. ikinci ke~ide biletleri gelmi~tir. Kazanmak ve zengin olmok i~in biletlerinizi degi~tirmek iizerc hemen N A & i D 

ko~unuz. Beyaz1d meydan1 muhallebici yanmda No. 3. 

Perakende 
Ambal8j K8g1d1 ve 

Karton Satl$1 

SUm rBank 
SELLOLOZ SANA Yii 

Muessesesinden : 
Miiessesemiz, 1/6/1919 tarihinden itibaren, perakende ambalaj ka

g•dlarile karton sah~l yapmak iizere, Yem~te vapur iskelesi yanmda 
28-36 No.larda bir sat!~ yeri a~mt~hr. 
1 - Burada sattlacak olan kagtd ve kartonlarla bunlara aid fiatlar 

a§agtya kaydedilmi~tir : 
$renz ( bakkal ) kagtdt 
130 Gr. ve yukanst 
$renz ( bakkal ) kagtdt 
130 Gr. dan a§agtsl 
Kraft ambalaj kagtdt 
40 Gr. dan itibaren 
Bir tarafh selliiloz kagtdt 
40 Gr. dan itibaren ( beyaz) 
tki tarafh selliiloz kagtdt 
50 Gr. dan itibaren ( beyaz) 
1ki tarafu selliiloz kagtdt 
50 Gr. d.an itibaren ( san, 
turuncu, pembe) 
iki tarafh selliiloz kagtdt 
50 Gr. dan itibaren ( mavi, ye§il) 
iki tarafh selliiloz kagtdt 
50 Gr. dan itibaren ( ktrmtzt) 
ikinci nevi kraft kagtdt 
( 1mitasyon kraft) iyi cins 
Kaba beyaz mukavva ( iyi mal) 
45 No. dan itibaren 
Gri mukavva 
50 No. dan itibaren 

Kilosu 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
80 Gr. • 
60 Gr. • 

24 kiloluk paketi 

24 • • 

22,50 kuru§ 

23,50 • 

28,50 • 

28,50 • 

33,- • 

34.- • 

35,- • 

36,- • 
25,50 • 
26,50 • 

595 • 

545 • 
2 - Bu fiatlar malm kapt oniinde arabaya veya iskelesinde kaytga tes-

limi i~in muteberdir. 
3 - Asgari sail~ miktart kag•dlarda bir balya vc kartonlarda bir pakettir. 

Bir nevi iiZ~fintlen iki ton ve daha fazla mubayaada bulunacaklara 
yukandaki fiatlardan yiizde iki bir tenzil'at yapilacakhr. 
Sah§ yerinin telefon numa,rast : 21539 c!w-. 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
S1ra 
No. !smi 
1 ismail 

Hakkt 
2 Ahmed 

3 1brahim 

San'ah 
F1~1 fabrikast 

Miiteahhid 

Odun deposu 

Adresi 
Haskoy Ke-
c;ecipiri 
Fabrika Ha
vuzlar 
Kasunpa~a 
Havuzkapt 

lhbarname 
Senesi No. 
1935 2/17 

• 2/38 

• 2/37 

Vergisi 

17 10 Ash 
17 10 Zammt 
2 19 Ash 
2 19 Zamm1 

12 25 Ash 
12 25 Zamm1 
2 20 Hava 
7 50 Zamm1 

Kastmpa§a Maliye $ubesi miikelleflerinden yukanda adt, i~i ve eski 
adresleri yazth e~has yeni adreslerini bildirmemi~ ve yapt!an ara~trrmalarda 
da bulunamamt§ olduklarmdan hizalarmda giisterilen senelere aid kazan~ 
vergisi ve zamlanm havi ihbarnemeleri kendilcrine bizzat teblig edileme
mi§tir. Hukuk usulii muhakemeleri kanununun 141 - 142 nci maddeleri hiik
miine tevfikan tebli~ yerine ge~mek iizere keyfiyet ilan olunur. ( 3799 ) 

Tiirk 

BOYOK 
2 7. nci 

Hava Kurumu 

PiYANGOSU 
TERTiB 

tKiNCt KE$IDE : 11 HAZ1RAN 939 dadtr 

Biiyiik ikramiye: 45.000 lirad1r 
Bundan ba~ka : 15.000, 12.000, 10.000 Jlrahk lkramiyelerle 

{ 20.000 ve 10.000 ) lirahk iki aded miikAfat vardtr. 
Yen! tertibd.en bir bilet alarak !~tlrak etmeyi lhmal etmeylniz 

Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girml~ olursunuz. 

istanbul 
1smi 

1- Hakk1 

2- Yusuf 

Defterdarhgmdan: 

Tepsici 

Frrmc1 

Eski adresi Vergisi Senesi !hbarna-

Bcyaztd Ka~lkGJlar 
Imaret 2 
M. Kemal H. Pa~a cad. 

L. K. meNo. 
1095,26 935-936 7/78 

1,68 935 3/8 
Beyaztd Maliye $ubesi miikelleflerinden yukanda ad1, i~i ve eski 

adrcsleri yazilt ~ahtslar terki ticaretle yeni adreslerini bild.irmemi~ ve ya
ptlan ara~brmalarda bulunamam1~ olduklarmdan hizalarmda ~osterilen 
ytllara aid kazanc ve buhran vergilerile zamlarmt havi ihbarnamelE'rin bizzat 
kendilerine teblii(i miimkiin olamamJ~br. Hukuk usulii muhakemcleri ka. 
nununun 141, 142 nci maddeleri hiikmiine tevfikan tebligi yerine geGmek 
iizere keyfiyet ilan olunur. ( 3813 ) 

Oskiidar c. Miiddeiumumiliginden : 
u ' 1dar Cezaevi mahkum ve mevkuflarma mali haziran 939 tarihinden 

may1s 939 nihayetine kadar bir sene zarfmda verilecek ikinci neviden azami 
175,200 kilo ekmegin kapah zarf usuli!e eksiltmesinin yapt!mast ve bir mii
teahhid~ ihalesi n;IUkarrerdir. 

isteklilerin tatil giinlerinden maada hergiin tl"skiidar Ceza~>vi Miidiir. 
!UguM miiracaatle ~artnamesini giirebilecekleri ve 14/6/939 ~ar~amba giinii 
saat 15 te tl'skiidar Adliye binasmda C. Miiddeiumumiligi dairesinde iGtima 
edecck Komisyon huzurunda eksiltmesi ve ihalesi yaptlaca ~mdan isteklile
nn ,artnamesinde yaz1h 1314 lira muvakkat tcminatlarile birlikte kapah 
zarfla tekliflerini komisyona bild.irrneleri ilan olunur. ( 3770) 

Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat
lerin ~ok zarif yeni modelleri gelmi~tir. 

Fiatlan 44 iU 68 liradrr. 

Ayda 3 Lira Taksitle 
Sirkecide Liman ham strasmda Yel

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

l inhisarlar Umum 

Naklolunacak 
tuz miktan Sevk mmtakast 

Ton 
18 000 Karadeniz limanlan 
12 000 Akd.eniz • 
10 000 Marmaradenizi • 
40 000 

Kabtzhk tehlikelidir. Giinde 1- 2 
aded K!SS1NGA hapt ile kabtzhk 
defedilmelidir. Eczanelerden is

teyiniz. 

c;ocuk hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her giin saat 15 

ten sonra. 

Miidiir liigiinden : 

Ton ba~10a 
N akliye licreti M. bedel Teminat 

Kuru~ Lira Lira 
350 63000 4725 
300 36000 2700 
150 15000 1125 
285 114000 8550 

I - g39 mali senesi zarfmda Camaltt ve Fo~a tuzlalarmdan Karadeniz, 
Akdeniz ve Marmaradenizi limanlarma cem'an 40,000 ton tuzun nakli i~i 
§artnamesi mucibince kapah zarfla eksiltmiye konmu§tur. 

II - Her mmtakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile 
teminatlan yukartda yaZlhdtr. 

III - Eksiltme 5/VI/939 pazartesi giinli saat 15 te Kabata~ta Levaztm 
ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktrr. 

IV - l;)artnameler hergiin sozii ge~en ~ube ile Ankara ve tzmir Ba,._ 
mi:diirliiklerinden 570 kuru~ bedel mukabilinde almabilir. 

V - Talibler gerek iiG mmtaka i~in birden ve ge~ek 1 veya 2 mmtaka 
ic;in teklifatta bulunabilirler. Bu takdird.e verecekleri teminat ak~esi teklif 
ec:'ecekleri mmtakaya aid miktarlarda olmahdtr. Fiatlar haddi laytk giiriil
diigii takdirde 3 mmtaka iGin birden yapilan teklif tercih edilir. 

VI - 1stekliler miihiirlii teklif mektubunu kanunl vesaikle % 7,5 ~iL 

venme paraSI makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapah zarflarrm ihale saatinden bir saat evveline kadar ( saat 14 e kadar) 
mezkiir Komisyon Ba~kanhgma makbuz mukabilinde vermeliC.irler. Posta
da vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 3476 ) -I - 11/V /939 tarihinde 7 aded tahammiir kabma talib zuhur etme
digindcn ~artname ve plam mucibince yeniden pazarhkla eksiltmiye kon
mu§tur . 

II - Muhammen bedeli 23000 lira, muvakkat teminatl 1725 lirad1r. 
III - Pazarhk 12/VI/939 pazartesi giinii saat 15 te Kabata~ta Levazun 

ve Mubayaat $ubesindeki Alun Komisyonunda yaptlacaktrr. 
IV - $artnameler hergiin siizii ge~en §Ube ile izmir ve Ankara Ba~

miidiirliiklerinden 115 kuru~ bedel mukabilinde almabilecegi gibi plam d.a 
giiriilebilir. 

V - Miinakasaya i~tirak etmek istiyen firmalar verecekleri malzemenin 
teferriiat ve evsafmr giisterir tekliflerini miinakasa tarihinden 10 giin ev. 
veline kadar 1nhisarlar Umum Miidiirltigii Miiskirat Fabrikalan ~ubesine 
vermeleri ve miinakasaya i§tirak vesikas1 almalan la21mdtr. 

VI - Eksiltmeye gireceklerin % 7,5 giivenme paralarile birlikte mez-
kiir komisyona gelmele,ri. ( 3653 ) -I - Osram, Tuqgsram, Pilips e Luma markalarmdan olmak iizere 
mevcud listesi inucibince muhfelif vathk ( 7590 ) aded ampul yeniden pa
zarhkla satm almacaktrr. 

II - Muhammen bedeli 1400, muvakkat teminab 105 liradtr. 
III - Pazarhk 14/VI/939 Gar~amba giinii saat 15 te Kabata~ta Levaztm 

ve Mubayaat §Ubesind.eki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 
IV - Listeler hergiin siizii ge~en §Ubeden parasJZ almabilir. 
V - tsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giinde % 7,5 giivenme pa. 

ralarile mezkur Komisvona gelmeleri. ( 3790) 

I Devlet Demirvollar1 isletme U. Mudiirliigiinden: 
26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihinde Haydarpa§adan 

hareket etmek iizere Haydarpa~a - Ankara ve Ankara - Haydarpa~a ara
smda 3005 - 3006 numarah giindelik munzam bir yo!cu katan i&l~mege 
ba§hyacaktrr. Bu tren Haydarpa§adan 14,05 te hareketle saat 6,55 te An
karaya varacak ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de 
Haydarpa~aya varacaktrr. ( 3635) -1 haziran 1939 tarihinden itibaren • Tiirkiye, Yunanistan • • Franko -
Elenik , ve Bulgaristan arasmda dogru beynelmiJel tarife ile ecnebi mem
leketlere giinderilecek kesilmi~ kiimes hayvanlan ve taze bahklan. stcaktan 
muhafaza i~in kullamlacak buzlar, muhafaza ettiklerl e~yanm hakikl sJk!e
tinin % 20 sine kadar meccanen nakledilecektir. Fazla tafsil-at i~in Sirkeci 
garma miiracaat edilmesi. • 2030 • ( 3781 ) -Muhammen bedeli 11890 lira olan 2000 aded 0,75 X 2000 X 1000 eb'a'-
dmda galvanize sa~ ile 3500 aded 0,63 X 2100 X 800 eb'acl.mda galvanize 
oluklu sa~ 16/6/939 cuma giinii saat ( 11) on birde Haydarpa~ada ~ar bi
nasr dahilindeki Komisyon tarafrndan kapah zarf usulile satin ahnacaktlr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 891 lira 75 kuru~luk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettigi vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflanm ayni giin saat 
( 10 ) ona kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. Bu i~e aid ~artna
meler Komisvondan parastz olarak daihttlmaktadtr. ( 3783) 

. -
Cumhuriyet gazctesinin 19, 21, 23, 25/5/939 niishalarmda inti~ar eden 

Cerkeskoy lokomotif deposunun kiimlir tahmil ve tahliyesi isinin 31/5/941 
tarihine kadar devam edecek olan bir eksiltme mevzuunu te~kil ettigi tav
zihan ilan olunur. ( 3764) 

Ankara Belediye Reisliginden : 
Belediye Su 1$leri !darcsi i~in bir muhasibi mes'ul ve bir ayniyat mu

hasibi ahnacakhr. 
Muhasibi mes'ule 175 ve ayniyat muhasibine 150 lira ayhk iicret veri

lecektir. 
1steklilerin bu i~lerde ~ah~ml$ olmalan ve 45 ya~mdan yukan olma. 

malan ve a~agtd.a yazth mevzulardan imtihan vermeleri ~arttrr. 
1 - Muhasebei umumiye, arttlrma ve eksiltme, biit<;;e, harcirah, maa~ 

kanunlan, 
2 - Kazanc, buhran, muvazene, nakliye ve hava vergileri kanunlan, 
3 - Hesab ( faiz ), 
4 - Yazt usulii, 
5 - Usulii defterl (mall ve ticarl) 
1mtihan 9/6/939 tarihine rashyan cuma giinii saat 18 de Belediyede 

i~tima salonunda yaptlacaktrr. . 
1mtihana girecekler ~u vesikalan getireceklerdtr : 
1 - Niifus tczkeresi, 
2 - Sagh raporu, 
3 - Hiisniihal ~ehadetnamesi, 
4 - 6 X 9 eb'admda dart fotograf1, • 2029 • 

l ........ is.t.an•b•u•I .. B .. el•e•d•iy•e•s•.· .. it.a.n
1
1
1
a.r.• ....... 

Beher metre murabbama 6 lira bed£! tahmin olunan Aksaray yangm 
yerinde 11 inci adada 427 harta numarah arsljnm yanmda bir metre ytizlii 
12 metr~ murabbat sahah Belediye mah arsa sahlmak lizere a~tk arthrm1ya 
konulmu~tur. l;)artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde giiriilebilir. !stekliler 5 
lira 40 kumsluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 12/6/939 pa
zartesi giinii saat 14,30 da Dairni Enciimende bulunmahdrrlar. cB.. {3682) 

NEZLE - BA~ ve 
AC.RILARJ - SOC.UK ALGINLIKLARJ 
~'EVRALJi - KlRIKLIK KffiGINLIK 

BUTUN AC.RILARA 
ve 

G R i P'e 
Kar~1 yegane ~are 

BiR 

1 - Azizakyiirek bulvarmm 9 Eyllll meydanmdan itibaren 1396 sayth 
sokaga kadar olan ktsmmda paket ta~larile 3200 metre murabbat yeniden 
dii~eme yaptmlmas1 Ba§miihendislikteki ke~if ve §artnamesi ve~hile kapah 
zarfh eksiltmiye konulmu~tur. Muhammen bedeli 16,400 lira olup ihalesi 
13/6/939 salt giinii saat 17 ded.ir. 2490 sayth kanunun tarifat1 dahilinde ha
zulanmt~ teklif mektublan ihale giinii azaml saat 16 ya kadar tnciimende 
Riyasete verilir. Muvakkat teminatt 1230 liradtr. 

2 - Basmahane istasyonu civannda yaptlacak sebze ve meyva hali 
Ba~miihendislikten 18 lira 46 kuru$ mukabilinde tedarik edilecek ke~if, fenni 
ve mali §artname ve proje ile vahidi fiat cetveli ve~hi\e yeniden kapah zarfh 
eksi!tmiye konulmu~tur. Muhammen bedeli ii~ yiiz altmt§ dokuz bin yiiz 
be~ lira 25 kuru~ olup ihalesi 13/6/939 sah giinii saat 17 dedir. 2490 sayth • 
kanunun tarifatl dahilinde haztrlanmi$ teklif mektublar1 ihale giinii azaml 
saat 16 ya kad.ar Enciimende Riyasete verilir. Muvakkat teminatr 18514 
lira 20 kuru~tur. 

3 - Havagazi fabrikasma 1500 ton Zonguldak Zeroclis Lave % 10 
maden kiimiirii satin almmas1 Havagazi DirektorliigiindP.n tedarik edilecek 
~artnamesi ve~hile kapah zarfh eksiltmiye konulmu§tur. Muhammen bedeli 
on alb bin be~ yiiz lira olup ihalesi 9/6/939 cuma giinii saat 17 dedir. 2490 
sayth kanunun tarifah dahilinde haztrlanmt~ teklif mektublan ihale giinii 
azam! saat 16 ya kad.ar Enciimende Riyasete verilir. 

Muvakkat teminatr 1237 lira 50 kuru~tur. ( 3684) 

MODELCi ARANIVOR _, 
Demir ve Tahta Fabrikalar1 

Tiirk Anonim Sirketinden : 
' 

Fabrikamtz i~in birinci smtf bir modelciye ihtiyac vardtr. Taliblerin 
§in1diye kadar ~"h~hklan yerlerden .ald•klan bonservis ve diger vesaikile 
birlikte fabrikamJl\1 miiracaatleri. 

L Beyoglu Valaflar Direktorliigii iianlarJ I 
Semti 
Gal~ 
Beyoglu 
Kas!IDpa§a 

Kirahk Emlak 
Mahallesl 
Yenicami 
Kamerhatun 
Camiikebir 

C.H.P. 

Sokaj!t 
Arapkayyum 
Cattkka§ 
Tali 

No.Sl 
7 

19 
32 

Cinsi 
Diikkan 
Aprt. 2 nci D. 
Ev 

Be~ikta~ $enlikdede $enlikdede camii 1 Oda 
Yukanda yazllt emlak 31/5/940 giinii sonuna kadar kiraya verilmek 

iizere a~tk arthrmtya konmu§tur. isteklilerin 5/6/939 pazartesi giinii mii
racaatleri. ( 3689 ) 

MEMUR ALINACAK 
Turkiye Demir ve Ceilk 
Fabrikalar1 Miiessesesi MiidUrliigiinden: 

Karabiik Demir ve Celik fabrikalarmda istihdam edilmek iizere tiirk
Geden ing>lizceye ve ingilizceden tiirk~eye terciime yapabilecek kttdrette 
imtihanla memur almacakhr. 

Se~me tmtiham 12. haziran 939 pazartesi giinii saat 10 da Ankarada 
Siimer Bank Umum! Miidiirliigiinde ve tstanbuld.a Siimer Bank is
tanbul §Ubesinde yap1lacaktrr. 

Lntihana girebilmek i~in isteklilerin hirer dilekce ile Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigiine veya istanbul $ubesi Miidiirliigiine miiracaatle 
alacaklart matbu i§ talimatnamesini kendi el yaztlarile cevablandtrmalan 
ve icab eden vesaikin asil veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10/6/ 
939 tarihine kadar Umumi Miidiirliik veya istanbul $ubesi Miidiirliigiine 
tevdi etmeleri laztmdtr. 

Lise •1eya muaC.ili mekteb mezunlarile askerlik iidevini ikmal eden
ler, biiro i~lerine vaktf bulunanlar ve daktilo bihinler tercih edilecektir. 

Verilecek iicret imtihan l\eticesinde almacak neticeye gore tayin 
edilecektir. 

Nigde Belediye Reisliginden: 
1 - 15/5/939 giinii kapah zarf usulile Belediyemiz i~in satm almacagt 

ilan edilen c be~ bin be~ yiiz • lira muhammen bedelli araziiz makinesi 
i~in taliblerin ~artname hilafma miitekabil teklifte bulunduklanndan ve 
§artnamede tekrar tadilat icrasma liizum giiriildiigiinden arthrma, eksiltme 
kanununun 12 nci maddesi hiikmiine tevfikan 22/5/939 tarihinden itibaren 
45 giin miiddctle kapah zarf usulile yeniden eksiltmiye konmu~tur. 

2- Eksiltme 6/7/939 tarihine musadif per~embe giinii saat 14 te Nigde 
Beledjye Enciimeninde yapllacakttr. 

3 - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin muhammen bedelin % 7,5 u nis
petinde teminat vermesi mecburidir. 1haleyi miiteakib teminat ak~esi % 15 c 
iblag edilecektir. 

4 - Bu i~e aid ~artname istanbul, Ankara ve Mersin Bclcdiyelerine 
gonderilmi~tir. isteklilerin ~artnamesini giirmek iizere Belediyemize ve adt 
ge~en Belediyelere miiracaatleri ilan olunur. { 3723 ) 

Belediyesinden: 
fkinci defa olarak bir ay temdid edilen Siird ~ehrine isale edilccek 
suya aid eksiltmeye bu defa da talib zuhur etmediginden i~in 

bir ay miid&tle pazarhga ~tkanlmasma Belediye Enciimenince 
karar verilmi~tir. • 
Ke~if bedeli yiiz yirmi bin liradtr. Pazarhkla i~i yapmaga talib 
oJacaklarm 24 haziran 939 cumartesi giinii saat 11 e kadar Siird 
Bclediyesine miiracaat etmeleri laZlmdir. 

3 - ~artnameler alii lira mukabilinde Siird Belediycsinden ve An
karada Belediyeler !mar Heyeti Fen $efliginden almabilir. 
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Yavrunun gurbuz, tombul, sag lam, ne~el i olmasm1 istersen F osfatin Necati yedir. Bahcekapl Salih Necati 
I~ ve d14 basur memelerinin iltihab
lartnda, kanamalaranda, 
cerahatlen miJ 
fistiillerde 

Askeri Okullara Talebe Ahn1yor 
1 - 939 - 940 ders yJlJ !~In Kuleli, Maltepe, B.ursa Askeri liselerile 

.t{onya ve Erzincan Askert orta okullarmm biitiin s1mflarma, Kmkkale 
San'at lisc•inin 1. s1mfile Kayser! Zencidere Gedikli Erba~ HaZJr!ama orta 
okulunun 1. smlfma talebe ahnacaktJr. 

2 - Kabul ~artlan Askerlik ~ubelerile birinci maddede yaz1h okul
larda mevcuddur. Ne suretle miiracaat edilecegini anlamak iizere istekli. 
lerin AskPrlik ~ubelerine ba~ vurmalan laz•md1r. 

3 - tstekliler a~ai(Jd.aki yazJh hususlarJ da goz oniinde bulundur
mahdJrlar. 

A - Asker! okullara girmek istiyenlerin miiracaatleri 1 hazirandan 
10 agustosa kadar kabul edilir. Asker! Jlselerin yalmz Ill. s1mflan i~in 
sc~me sJnvaJ 15 ai(ustosta ba~lar. 20 ai(ustosa kadar devam eder. Liselerin 
diger smlflarile orta okullann biitiin s1mflan ve san'at lisesi l sm1fi !~in 
se~me smaVJ 1 eylo.Je kadar devam eder. Smav neticeleri bu tarihten bir iki 
giin sonra ilan ve kabul edi!mis olanlara tebligat yap1hr. 

B - Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erba~ haz1rlama orta oku· 
luna uhnacak okurlarm se~me smavlan 1 eylillde bashvacaktJr. 

C - isteklilerin kayc!.J kabul kai(JdlarmJ rniimkiin mertebe losa za. 
mnnda tamamlamaya ~ah$malan ve tamamlanan kai(Jdlarmm Askerlik $U· 
besinden ,!!irmek istedikleri okula vaktile gonderme isini takib etmelerl ve 
okuldan ~agmlmachk~a hi~ bir lsteklinin okulun bulundui(u mahalle Rit. 
memes! lazJmdJr. ~arid Anadolu ve Orta Anadolu hallo Erzincan orta oku
luna. Garbt Anadolu ve Trakya hallonm da Konya orta okuluna almmalan 
esas oldui(undan bu suretle miiracaat edilmesi laz1mdJr. 

D - hte~linin Askeri okula girinceye kad.ar vol, lase ve okulun bulun. 
dugu seh1rdek1 otel sair her tiirliimasraflan kendisine aiddir. Okurun velisi 
tarafmdan bu masraflarm temin edildiili Askerlik ~ubelerince tahkik olu
nacaktJr. 

4 - !r.tekli okula kabul edilmedigi takdirde hi~ bir hak iddia edemez. 
Okullar yah_!J ve parasJzdu, Talebenin la$esinden baska givc!irilmesi, te~hi
zatl okuh md oldugu glbi aynca her ay bir miktar maa$ da verilir. 

5 - Askert liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler miisabaka 
smav1na girerek kazand1klan takdirde Asked Yiiksek Miihendis yetistiril
mek uzcrc Avrupaya tahsile gonderilir. • 1004. ( 3413) 

SEK ER SATISLARI 
• 

Tiirkiye !;)eker Fabrikalar1 Anonim ~irketinden: 
Toptan ~eker satl$lanmJz !stanbulda bir tona kadar indirilmi.~tir. En 

az bin k;lo kristal veya kesme ~ekeri almak istiyenler, istanbul, Bah~e
kap•, Tas handaki satJs Biirosuna dogrudan miiracaat edebilirler. 

KRiSTAL 
KESME 

~EKER 
» 

KiLOSU: 26 k t 
» : 28 1ru~ ur 

Bursa Cumhuriyet 

"diidd eiumumiliginden : 
Bursa Cezaevinin 939 senesi haziran ay1 iptidasmdan bir haziran 940 gii

'2iine kadar 939 ~all. senesi zarfmda Bursa Ce~aevinin ekmek ihtiyac1 a§a
gJ?aki .. sartlar daJresmde kapah zarf usulile eksiltmiye ~Ikanlml$ ve ihale 
gununun 24/5/939 ~ar§amba giinii saat 16 C.a yapJ!acai(J ilan edilmi~ ise de 
baz1 noksanh m~amele dolayJsi!e yevmi mezkOrda ihale yap1Iamad1gmdan 
ycn~dcn ilanat Jcr~sJ .. komisy~n karan iktizasmdan bulunmakla keyfiyet 
aeyag1da yazu1 olduRu uzere ilan olunur. 

1 - Safi bugc!.ay unundan yapJ!mak ve Beled;, ·enin piyasada ikinci 
nevi addedecegi ~I<:"e~ten olmak ve ayni ~erait dahilinde pi$irilmek iizere 
beheri 960 gram JhbarJ!e hergiin i~in en az 300 en ~ok 900 ekmek teslim 
edilecektir. 

2 - Ekmekler sabahlan saat 9 d.a Cezaevine teslim edilmi~ olacaktJr. 
3 - Evsaf1 ve miktan gosterilen ekmegin rayici haz1rasma gore mu

h.amm:n bedel iizeri~den ahn~as1 iktiza eden yiizde yedi bu~uk nispe
tmdckJ muvakkat temmat ak~es1 1977 lira 94 kuru~ olarak tespit olunmu~tur. 

4 .- T~minat.: Banka J?ektubu veya Malsand1gma yatuJlan nakid veya 
tah\·I!ata a•d nak1d ve aymyat makbuzunu ibrazL 

5 - !hale 15/6/939 per§embe giinii saat 16 dad1r. 
6 - !hale Bursa Cumhuriyet Miiddciumumiliginde yapJ!acaktir. 
7 - Miiracaat: Talibler teklif mektublarm1 ve teminatlarm1 ayn ayn 

zarflara koyarak 15/6/939 da Bursa Cumhuriyet Miidd.eiumumiliginde top. 
lanacak Komisyona saat 16. ya kadar vermeleri lazund1r. Bu miiddet gec;;
tlkten sonra yap1Jacak tekhfler kabul edilmiycccktir. 

8 - Bu hususa aid rnasraflar ve ilan iicretleri ahc1ya aid olacakhr. 
9 - Kanun! evsaf ve ~eraiti haiz olup da miinakasaya i~tirak edecek

Iere fazla ma!Omat alrnak ve bu i~e aid ~artnameyi gormek ve anlamak 
iizere Bursa Cumhuriyet Miiddeiumumilij!ine veya Bursa Cezaevi Direk
tiirHiJiiine rniiracaat etmeleri i!an olunur. ( 3786) 

~·---• INGILIZ CIM TOHUMU 
Beyoglu istiklal caddesinde 304 No. da me,hur • 

s APUNCAKIS 
<;:i~ek maj!'azalar1nda bulabilirsiniz, Telgraf ~dresi Sapuncakis • Istanbul 

··---------------- Telefon: 40t67 __ _. 

Aydin Belediye Reisliginden: 
1 - Belediye elektrik fabrikasmm senelik ihtiyacJ alan 300 ton Tiirk 

Anlrasiti Somikok komiirii Alsancak istasyonunda vagona teslim ~artile 
vc kapah zarf usulle eksiltmiye konmu$tur. 

2 - Muhammen bed.eli beher tonu 24,5 lira ve muvakkat teminah 
565,25 liradrr. 

3 - Komiirler ihale tarihinden itibaren ayda elli~er ton olmak iizere 
altJ ayda kamilen teslim ve teselliim edilmi~ olacak ve her partinin bedeli 
teslimi miiteakib tediye edilecektir. 

4 - Eksiltme 15 haziran 9:lll per~embe giinii saat 11 de Belediye Da. 
imi Enciimeninde yap1lacaktrr. 

5 - Eksiltmiye istirak etmek istiyenlerin muvakkat teminat mak
buzlarmJ havi teklif mektublanm ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Belediyc Enciimenine verrneleri ilan olunur. ( 3766) 

,-PIRLANTA TEKTA~ KOPE--. 

I On bir k1rathk c;;ok temiz ve nadide bir c;;ift pulanta tekta~ kiipeye 
Belcdiye Mezad idaresi tarafmdan ( 3800 ) lira k1ymet takc!ir edilmistir: 
Kiipcler Sandal Bedestenindeki vitrinde te~hir olunmaktad1r. Haziranm 

bc§inci pazartesi giinii saat on dortte sahlacaktu. 

SAGLIG INIZ il 
KORUYUNUZ : 

En ho~ ve tabit meyva usare
lerinden yapJlrm~trr, 

Taklid edilmesi kabil olmayan 
bir fen harikasJdJT. 
iNGtLtz KANZUK ECZANESt 

BEYOOLU • i STANBUL 

Fennr SONNETCI 

Emin Fidan 
Kabine: Be§iktq 
Erip Aparbman1, 

Tel : 44395 Ev, Suadiye 
Ak Kurt S. N. 17 

Sorgun As. Hukuk Hakimliilinden: 
Akdal!madeninin Hezman koyiinden 

Hac1 Orner rnahdumu Sablm1~ ve Meh
med vekilleri Ya~ar Dogan tarafmdan 
Yozgath Akaboz klZI Tokahi aleyhine a· 
<;;1lan men'i miidahale davasmm muha· 
kemesinde miiddeaaleyh Takohinin ika· 
metgah1 me<;hul oldugundan g~ya b kara
nnm ilanen tebligine karar veri!erek 
muhakeme 3/7/939 pazartesi giinii saat 
9 a birakJimJ~ olmakla mezkOr giinde 
mahkemeye gelmesi, veya bir veki!i ka
nunt gondermesi, aksi takdirde gJyaben 
muhakemeye balolacajil ilan olunur. 

(18380) 

Yiiksek Ziraat, 
istihsaline 

Cer ve 
salih 

San ayi 
Dizel ve 

her i~lerile 

Benzinle 
tiirlii 

i~ler : 

kuvvet 

Caterpillar Traklorleri 
ve yol tesviye makineleri yeni den memleketimize getirilmektedir, 

CATERRILLAR KUWETIN TIMSALiDIR -

Tiirkiye Umumi Vekili : 

' ' 

-

TiT A '' 
Ticaret Turk Anonim $irketi 

Ankara : Kocak han - Ulus meydam. P. K· 196 Tel. 2305 - 2338 Telg. TIT A~ 
Istanbul: Ta~han - Bahcekapl P. K. 448. Tel 2324 7 - 23271 Tel g. TIT A~ 

ME~HERi : 4 iincii Vakif ham altmda • istanbul 

Siird Belediyesinden: Uro!og - Operator 

1 - !kinci defa olarak bir ay emdid edilen almacak 70 - 100 beygir Pr. behaeddin lUtfi Yarnall 
D 0 K T 0 R kuvvctindeki Dizel motorii ve elektrik malzemesine aid eksiltmiye bu defa 

N I C A N y A N da talib zuhur etmediginden i§in bir ay rniidd.etle pazarh{la ~·karJ1masma Bobrek, mesane, ldrar ve ten&-
., Belediye Enciimenince karar veri!mi~tir. sill yollan hastallklan m!itehRSSl• 

2 - Talib olanlarm 24 haziran 939 cumartesi giinii saat 14 e kadar SL Bevol!lu • 4 BankaS1 karslSI E. 
Hastalanm her giin ak~ama kadar Siird Belediyesine miiracaat etmeleri lazJmdJr. mlrn kak P ani 
Beyoglu Tokat!Jyan oteli yamnda evruz so 10 an ya 

Mekteb (Balo) sokak 
35 

No. h mua- ..... .:3.--~S~a~rt:n:a:m:e.le•r•e•lli•'•k•u•ru.:~.m-u•k•ab•i•li•n•d•eS•il•.r•d•B•e~}•ed•i~y•e•si•n•d•en•a•h~n~ab~i:li~r~, !:::•:P:· :N:o:·:2:· :T:e:le:f:o:n:: :42:2: 0:3:. : yenehanesinde kabul ;;,jjiiii-iiiiiil ( 3782 l 
Tell 4--..s • 

I LAN 
Fuzuli Edis ile miiteveffa miihendis 

ibrahim Etem Ergoren arasmda te~kil e
dilmi§ olan (Miihendis tbrahim Etem 
Ergoren ve ortag1) kollektif ~irketinin 
mahkemece fesih ve tasfiyesine ve tas· 
fiye memuru olarak intihab ve tayinime 
karar verilmi§ oldugundan mezkOr fir
madan alacakh ve borclu olanlarla sair 
alakadarlann tarihi ilandan itibaren bir 
ay ic;;inde ta til giinlerinden rna ada her 
giin saat 10 - 12 arasmda Bah~ekap1da 
Agopyan hamnda 25-26 No. h yazJhane
ye miiracaatleri ilan olunur. 

Tasfiye memuru: 
A vukat Fethi Ba~aran 

Kirahk yazhk ev 
Biiyiikderede Han~erli sokag1 19 

numaradaki ev, kat kat ve ucuz fi
atla kira!JktJr. Her katta terkos su· 
yu ve elektrik tesisah vardu. t~in
deki!ere miiracaat. ................... 
Hali tasfiyede 

Lo Feniks Do Viyen 
Hayat Sigorta ~irketi 

Tasfiye Heyetinden: 
Tasfiye muamelatmm heniiz hitam 

bulmamas1 ve tevziatm a.rkas1 ahnrna
masJ ve idari vc adli dava ve ihtilaflnnn 
heniiz neticelenmemesi gibi sebeblerl~ 

tasfiye miiddetinin hitam1 olan 21/5/939 
tarihinden itibaren bir sene daha uza!Jl
masma istanbul ikinci Ticaret Mahke
mesince karar verilmi§ oldugu saym si· 
gortahlara bildirilir. 

ihtira berat1 devri 
cKJvnlmJ~ sun'i eginne liflerinin is
tihsaline mahsus usul ve tertibat. 
hakkmda almm1~ 2293 numarah ih
tira beratmm i§letiJmesi §3bSJ aha.ra 
devrii ferag edileceginden isteklile
rin §U adrese tahriren miiracaatleri. 
ALA, Potsdamer Str. 68, Berlin W 35 

... - ·-----

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
f;ube ve ejans adedi : 262 

Ziral ve tlcari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankastnda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplartnde en az 50 llrast bulunanlara t~e-

nede 4 defa <:ekllecek kur'a lie B!fBIItdakl pUina gore lkramlye _dalltttlacakttr. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Ll.l'a 
4 " 500 " 2,0')() 
4 " 250 " 1,000 

40 " 100 " 4,000 
100 , 50 , 5,000 
120 " 40 " 4,800 
160 " 20 " 3,200 

" , 
" , 
, 
" 

DlKKAT: Hesablanndakl paralar blr aene t~inde 50 Uradan a~aitl dii~yenlen ikramiya ~~ takdirde 
,.. 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'elar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birlnciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerinde ~ekilecektir. 

--~--·· ·--



SABAH, Ol<LE VE AK~AM HER YEMEKTEN SONRA 

I 
kullanan mes'ud giizeller 

RADYOL • 
I N 

Kullandlldarmt soyledikten sonra, 
di~lerin ni~in bu kadar beyaz ve 
giizel olduguna &a&mak hakikaten 
~a&tlacak &eydir. 

R A D Y 0 L i N' Ie ftr~alanan 

di&ler ebedi bir hayata, slhhata ve 

cazibeye malik olurlar. 

Sabah, Ogle ve Ak,am her yemekten 
sonra gunde 3 defa 

Radyolin di~ macunila f1rcalaym1z. 

CUMHURIYET 

Bu asrm hayat icablan zaruri olarak 
fazla ~ah§mamiZI gosteriyor. 0 kadar 
~ok ~ah§maktayJz ki, istirahat zaman -
lanmlZI bile feda etmege mecburuz. 
Fakat bu halin neticesi olarak yo.rulu -
yoruz. Asab1m1z bozuluyor. Huzur ve 
rahatim1z kalm1yor. Dogru, fakat bu

nun sebebi ve ~aresi? Eve! ... Bu hal >Ok 
~ah§mak ve lay1kile dinlenmemekten 

~0 M ay1< 1939 

Eleklrik k-.ynak m.a.klnasl 

$imdiye ka·aar elel<trik l<avn·aiC 
maki nala r• nda goru t~ e__yen, 
faydalar• arzeder. 

AGIR ve SAGLAM VAPILI$ 

B 0 L K U V v ·E 'T 

MUVAZENELI$ER~A~ 

'Yo so ye kadar cereyan . tasa~rufu 

Sir c;ok sair $a.l(j. 
yani hay-:_et ve-ri 
nilikler • Katalog, t "ek"fff 

••••••••••••••••••••••~•••••••• miitevellid bir nevi tesemmiimdiir ki, ve rneccani tee
rube isteyiniz. 

Jzmir Telefon Miidiirliigiinden: 
1. - idare ihtiyac1 i<;in muhtelif cins kapah telefon telleri ac;1k eksiltmiye 

~lkanlml§hr. 
2. - Muhammen bedeli ( 1727) bin yed.i yiiz yirmi yedi lira, muvakkat 

teminatl ( 129,53) lira olup eksiltrnesi 19 ternrnuz 1939 c;ar~amba gilnii 
saat 10 da izrnir Telefon Miidilrliigii binasmda milte~ekkil Satmalma 
Kornisyonunda yapilacaktrr. 

3. - Taliblerin rnuvakkat ternLnat makbuzu veya banka mektubile kanuni 
vcsaikle mezkfu giin ve saatte Komisyona rniiracaatleri. 

4. - ~artnarneler hergiin izrnir Telefon Miidiirliigii ile istanbul Telefon 
Miidiirliigii Levazrm Arnirliginden parasiZ verilecektir. ( 3685 ) 

bunun eserini uzviyetimizin en k1ymetli 
unsuru olan kan hissediyor. Ve ilkonce 
kannruz zehirlenerck harab oluyor. 
Sonra bu kans1zhk da, tiirlii tiirlii has
tahklara kap1 a,Iyor. Bundan korunmak 

miimkiindiir? .. Muhakkak. .. Kan ' da

ima yenilemek, zehirlenen kisimlan ta
ze cevherle tamamlamak. Kan zehirlen
di.'<o~e azalan HEMOGLOBINE'dir. Bu 

' eksildik<;e esasen viicud beslenmez, i§-

tahSizhk, uykusuzluk, yorgunlukla pe
.ri§an olur. 

·• 
Muhtelif boy 

• 
Deporn u;:r-dan 

teslirn 

<!!> 

0 rt i ng_' 
HEMOGLOBfNE, bahusus DESCHI

ENS §Urubunda bulunan canh HEMOG
LOBINE 'bu noksam fenni bir §ekilde 

tamamlar. DESCHIENS §Urubunu mun
tazaman kullanmag1 itiyad edenler i~in 
medeni hayatm yorgunluk endi§esi kal

maz ve laze HEMOGLOBINE'nin canlan 
d1rdig1 vilcudde yorgunluktan eser bu
lunmaz. Modern <;&h§manm modern 
yorgunluklarma ka.r§t DESCHiENS §U· 

rubu hem §afi, hem vaki modern bir te

davi usulii te§kil eder. Medeni ,ah§ma -
mn medeni ilac1 DESCHiENS §urubu -

dur. 

OURLA iRADE-RLER 
. ' ' 

iSTANBUL ANICARA iZ.MiR 

~Rad~olaPI 
• 

istanbul Alt1nc1 
Noterligine 

Dairenizden musaddak 4/4/939 tarih 

ve 4461 numara ve 7/4/939 tarih ve 4671 

nurnarali 2 kit'a urnurni vekiiletnarne ile 

vekil tayin etmi§ oldugum Enver Akma· 
ner'i gordiigiim liizum iizerine vekalet-

UCUZLADI 
Her eczanede bulunur. 

ten azil ve verdigim biitiin salahiyetleri 

Sabhk ve Kirahk ev istirdad ettirn. Dart niishadan ibaret bu-

Kad!koy Miihiirdar caddesinde lunan i~bu azilnamelerden bir niishasi-
76 ·numarah 3 salon, 11 oda, geni§ nm Pangall! Bilezik~i sokagmda 13 nu-
bah~e, yangm tertib&tile beraber marada mukim Enver Akrnanere, 2 nci 
miiesseselere de elve.ri~lidir. Miira-
caat: Kad1koy • Pazaryolu Vehab- niishasmm dairenizde h1fzmi, 3 iincii 

bey S. No. 8 ••••I niishasmm da Curnhuriyet gazetesile ne-

Birecik Belediyesinden: 
1 - Birecikte yap!lacak su tesisah projesi 22/5/939 

miiddetle pazarllk suretile eksiltrniye konulm~§tur. 
tarihinden bir ay 

2 - isteklilerin Belediyeye miiracaatll!ri. 

Roplar 
lpe~ Jerseyd~n 12 50 yena ve caz1p 

~ubuklar lira ' 

Yagmurluklar 
Beyaz ipekliden 2 5 

son moda ve ekstra 
cins lira 

Mantolar 
Yiin Ka~adan spor 

bi~imi 

Giizel yaz renklerde 
lira 28 

Yazhk roplar 
Sayfiye 

yikanabilir 
me den 

i~in 

Empri· 
kuru~ 325 

ipek coraplar 
Me~bur XXX marka 140 

tabil 
Dayamkh ve iyi 

cins kuru~ 

Mall ann 

FEVKALADE SA TISI 
Bevo~lu istiklal caddesinde 290 No. 

AR MAN 
PASAJINDA 

Krep Kluke Gandi 
Rop ve sabahhk i~in 

gayet kullant§h 
metrosu kuru~ 45 
Krep Jorjet 

Yu;:;:~a :!nsmo - 13 0 
dern desenler 

metrosu kuru!i 

Gandi 
Yek renk 

y1kanabilir cins 
metrosu kuru~ 

Krep 
150 

Kostiim ler i~in ~izgili 
modern renklerde 

metrosu kuru§ 200 
Maroken Emprime 
Sayfiyelik ro."lar ~~in 1 0 0 
~ayan1 tavs1ye ems 

metrosu kuru§ 

Cicekli Organdi 
Bluzm:;.:::lar ki~~:s 16 0 

------------------------
Em prime 

Saglam cins yeni 
desenlerde metrosu 

kurUf 6 0 lpekli 300 miitenevvi desenlerde 
metrosu kuru~ 

-----· 

Manto ve kostiim
ler i~in 

metrosu kuru§ 

Bluzlar 
90 

lpe~ Jer~eyi.nden 275 
Guzel ~•zg1 ve 
renklerde kuru~ 

Bluzlar 
Romen el i§lemele- 350 
rile siislii krepten 

y1kanabilir cins 
kuru§ 

Mayolar 
Bayanlara 475 Mefhur Avrupa 
marka kuru§ 

Korseler 
Hakiki LASTEKS 25 0 
Amerikan marka 

kuru§ 

E~arplar 
lpek §ifondan yeni 
renk ve desenler 

kuruf 190 

Boyatan hat o!duQu!M:Iall ytkandtktall aon,. dah' ,.,... te 

pnrlakhklartnt mLJhafa.z.a ellial tarahmtldan garanti echHr. 
Akll takdirde wukubulacak zarat1l z•~an1 derhat taz.mln edlllr 

TOrklyB umum acentah0• 

91NASI ULUSARSLAN 
lf.tanbut, Svllln~mam K•N!rn• HMI ~ e 

Ba~vekalet Beden T erbiyesi 
Genel Direktorliigiinden : 

1 - Gene! Dircktorlilkqe tstanbulda <;engelkoyiinde alii ay rniiddetli 
bir leyli beden terbiyesi ve spor egitmen kursu aGIImi~hr. 

2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede rnuvaffak olanlardan sJrasile 
azarni • 50 > ki§i almacaktrr. 

3 - 26 haziran 939 pazartesi giinii tedrisata ba&hyacak olan bu kursa 
girrnek istiyenler, Beden Terbiyesi Bolge Ba~kanhklarmdan kursa girrne 
ve diger ~artlan ogrencbilirler. 

4 - Miiracaat miiddeti 15 hazirana kadari:hr. • 2020 • 

VENUS kadar giizel olmak isterseniz ... ! 
Me~hur Alman giizellik miitchassm Profesor Doktor E. wiNTER 
tarafmdan formiilii yaptlan ve diinyada mevcud miistahzarabn en 

miikemmeli olan VENUS giizellik miisathzarahru kullanm1z. 

Umumi Deposu : Nureddin Evliyazade Eeza, AHlt 
ve ltriyat Deposu. iSTANBUL. 


