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Be§inci biiyiik Parti Kurultayr azalarr, Milli Sef lsmet lnoniiniin tarihi hitabesini d inliyor 

Veni devlet biltqesi, 364 reyle 
ve ittifakla tasvib edildi 

Filistinde arbedeler 
Y ahudi tedhi§~iler bir 
sinemaya bomba att1lar 
Bir~ok olii ve yarab var. 
edildi, Arablar da mukabil 

Kudiis 30 (a.a.) rl\1' 
Pent - Kot yortusu r ·. 
esnasrnda pazartesi 
giinii tethi§ maksa· 
dile yaprlan iki sui· 
kasd, bu defa Y a
hudilere isnad edil· 
mektedir. ~ 

tlk tahkikat neti· f 
cosine gore Y a fa ci· 
vannda be§ ki1inin (i.. 

liimii ve be§ ki1inin 
de yaralanmasile ne
ticelenen k1talin mii· 
rettibleri bir taksi i
le vak'a mahalline 
gelmi§lerdir. T akri
ben 20 ki§iden mii
rekkeb olan bu >ete
nin efrad1 Avrupalr
lar gibi gjyinmi§ ve 
ibranice konu§makta 

Sinemalar tatil 
faaliyete ge~ti 

f:=: Hiikiimetin Meclise T e~ekkiirii • ~ idiler. 
C Ku~iiste «Rex» si-

Ba~vekil: « Yeni sene ~alz~malarzmzzda, icra
atzmzzda millet vekillerinin miitalea ve te~vik

l ~erini kendimize rehber ittihaz !!decegiz»dig?r 1 
Miida/aa 
B uifemiz 
JE=' vvelki giin Biiyiik Millet Mecli
u;;, sinin tasdikmdan ge~en Milli 

Mi.idafaa biit~emizde ba1hca §U 
iki hususiyeti goriiyoruz: 

1 - Bu biit~e. Cumhuriyet devrinin 
idrak ettigi Milli Miidafaa biit~elerinin 
en kabang1d1r. 

2 - Bu biitc<e, Meclisin miizakereye 
)i.izum gormeden tasdikma rnazhar olmu§ 
yegane biit .. edir. 

Her iki hususiyet de, urnumi diinya 
buhram kar§ISmdaki dikkatli vaziyetimizi 
ac<rk~a gozler oniine koymaktachr. 

Kara, hava ve deniz kuvvetlerimize 
sarfedilmek iizere 84 milyon liray1 ihtiva 
eden 1939 Milli Miidafaa biit~emiz, on 
sene zarfrnda •arfedilecek olan 125 mil
yonun bu seneye dii§eR hissesi ve diger 
fevkalade tahsisatlar hesaba kanlmakst
zrn, ge .. en seneye nazaran gene .. ok yiik
sektir. 

Ve umumi gelirimizin hemen iic<te bi
rinden fazlaSJm i .. ine alan Milli Miida
faa masraflanmrz, Turk rnilletinin Bii
yiik Meclisi tarahndan miizakere ec!il
meksizin, aynen kabul edilmi§tir. 

Bugiiniin biitiin milletlere yiikledigi fe
dakarhk vazifelerinin ehemmiyetini giis
termek bakrmrndan her iki hususiyet de 
c<ok vecizdir. Fa kat bunlan, son dakikada 
goziinii a .. an bir milletin almaya mecbur 
kaldrgr acele tedbirler olarak telakki 
edenler varsa, onlann aldandrklarrm soy
lemek isteriz. 

Tiirkiye Cumhuriyeti, daha kuruldu
gu giindenberi millt miidafaa bahsini da
ima on planda tunnu~ ve ona gore ~a! r1-
mr hr. 

Bundan on sene evvel. umumi biit~e
mizin heniiz yi.iz milyon lirayt bile doldu
ramadlgt malarda, bizim, milli miidafaa 
i§lerimiz i .. in katlanmaktan c<ekinmedigi
miz masraflar gene urnumi biit .. enin en 
miihim krsmrn1 te§kil ediyordu. 

Memleketin ba§armaya .. ah§hgr ka!
krnma hareketi seneden seneye muvaffak 
olduk~a. diger bir siirii i§ler arasrnda yur
du koruma masraflanrn!Z daima hepsinin 
oniinde geliyordu. 

0 zamanlar, bu hareketi tenkid etmek 
istiyen bazt kimseler gi:iriinmemi~ degildi: 

- Memleht ihtiyac i~inde yiizdUgi.i 
bir SJrada, ortada harb tehlikesi de olma
drgma gore Milli Miidafaaya fazla tahsi
sat ayrrmak dogru mudur? Bu paralan 
Yurdun imanna harcasak da siUihlanmayr 

NADIR NADI 
[ArkaS> Sa. 3 siitun 6 ciCI] 

Milli Sef lnonii, Ba§vekil ve Vekillerimiz arasmda ... 

Kurultay enciimenlerinde 
Program enciimeni diin 

lnuhtelif Dilek · komisyonu, 
Vekillerin verdigi 

mesaisini bitirdi, 
is tekler iizerinde 

cevablar1 dinledi 

Umumi heyet bugUn toplamyor 
Ankara 30 (T elefonla) - Kurultay 

enciimenleri, bugiin yapt1klan i~timalar -
da kendilerine tevdi edilen meseleler iize
rinde miizakerelerde bulunmu§lardrr. 
· Nizamname ve program enciimeni i~ini 
bitirmi§tir. Enciimen N afra, Ziraat, lk -
!!Sad, Ticaret, inhisarlar, Srhhat, M _ "ye, 
M iinakalat ve Maarif Vekillerinin muh -
telif dilekler hakkrndaki miitalealannr 
dinlemi§, Parti Gene! Sekreterinden iza
hat almr§hr. 

Enciimen, projesini hazrrlarnl§hr. Ya -
rm (bugiin) umumi heyete verecektir. 

Dilekler enciimeninde 
Dilekler enciimeni; Maliye Vek:.: -~ile 

alakah dilekler iizerinde durmu§tur. Baz1 
vergilerde tadihlt yaprlmaSJ hakkmdaki 
dileklere kar§t Maliye Vekilinin verdigi 
izahah dinledikten sonra enciimen, bina -
!arm yeniden tahrir edilmesini muvafrk 
gormii~tiir. 

Ma1iye Vekili, eski kanunla tekaiid 
edilmi1 olanlarm terfihi hususunda hiiku

!Arkast sa. 9 siitun a tel 

Mustakil grupa 
intihab edilecek 

meb'uslar 
A nkara 30 (T elefonla) - Bi.i

yiik Kurultaym teklifine sunulan ni
zamname projesinde Partili meb'us
lardan 21 ki1ilik bir miistakil grup 
tesisi de bulunuyordu. Kurultay tara
fmdan miistakil grupa intihab edile
cekleri anla§rlan meb'uslann isimleri 
§unlardrr: 

All Rana Tarhan, K..,maleddln Ka
mi, Sadri Ethem, Hiisnii Kitabci, mii
bendi.S izoet (Eski~ehir), Nakiye EL 
giin, Rrdvan Nafiz, ~hlme YlldlZ, 
i;liikrii Esmer, Aziz Akyiirek, Hiisamed
din i;lerif, AU R1za Tore!, Fuad (Erzu
rum), Abdurrabman Naci Demlrag, 
All! (Bursa), ~·azll Giileg, Naztm Po
roy (Tokad), Em in Asian ... 

Mecliste 
A nkara 30 (T elefonla) - Biiyiik 

Millet Meclisi bugiin Mazhar Germenm 
ba§kanhgmda yaptrgr toplanhda 1939 yr
h biit~esi iizerindeki miizakereleri bitire -
rek muvazenei umumiye kanun layihasmr 
364 reyle ve ittifakla kabul eylemi§tir. 

Bu miinasebetle Ba~vekil doktor Re
fik Saydam alkr§lar arasmda kiirsiiye ge
lerek §U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Arkadal§ar, 
Yeni senenin biit~esini kabul ebni§ bu

lunuyorsunuz. Hiikiimetimiz bunu kendi
si ic<in bir itimad ve ayni zamanda .. ahj
masr i~in bir te§vik telakki eder. 

Biitc<e, arzu buyurdugunuz gibi uzun, 
her cepheden tetkikata tabi tutu!du. Bu 
bizirn de arzu ettigimiz bir§eydi. lstiyor -
duk ki, heyeti celileniz Tiirkiye biit~esini, 
her cepheden miitalea etsin. En ince le -
ferruatma kadar burada, burada demekle 
Tiirk rnilletinin oniinde, gorii§iilsiin ve he
sabt verilsin. 

[ Arkasl sa. 9 siitun l cle] 

nemasrndaki suikasd-
Filistinde ahaliyi isyana te~vik eden bir Yahudi hnham1 

de yaralananlarm a-
dedi 21 ki1idir. Bunlardan 4 iiniin yara- litikasmm tatbikrndan miitevellid bir hii
larr agtr, I 0 unun yaralarr nispeten hafif dise kar~IS!Dda bulunuldugu zannedil
ve 7 sinin yaralarr daha hafiftir. Y arala- mektedir. 
nanlarrn arasmda bir !ngiliz askeri, iki Diger cihetten tekrar ~eteler tesisi i~in 
Y ahudi ve 18 Arab vardrr. asi Arabi arm sarfettikleri gayretler hatrr-

Miifrit Yahudilerin Beya~ Kitabr pro- latrlma~tadrr. lsyan hareketlerinin !efleri 
testa maksadile telkin ettikleri §iddet po- (ArktZsl Sa, 9, siitun 4 tel ......................... ................................................................................................. 

Vali diin h geldi 
---- ---

Lutfi Kll'dar, muhtelif Belediye i~leri etrafmda 
Ankarada yapbgt temaslarm neticesini 

-
Vall ~·e Belediye Reisi, diin Haydarpa~a ganndan ~ikarken ... 

~ehir biit>esile §ehre aid diger i§leri · «-·- ~ehir Meclisince kabul edilen 
takib etmek iizere Ankaraya gibni§ olan 939 senesi biit .. esini Dahiliye Vekaleti· 
Vali ve Belediye Reisimiz Liitfi Kudar, ne arzebni§tik. Bi.it>e tadilatSiz kabul ve 
diin sabah §ehrimize diinmii§tiir. milli iradeye arzolundu. Bugiin yiiksei( 

Valinin verdigi izahat tasdikten c<IkmaS! muhtemeldir. 
Vali, seyahati hakkrnda §U izahah ver- Yeni bii~e ile birlikte derhal irnar faa-

mi§tir: [Arka.n Sa.. s sii.tun 4 del 
I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

istanbul, yak1nda nefis 
bir suya kavu§uyor 

Diin, bir heyet, Kag1dhanedeki yeni {:aghyan 
suyunun memba tesisabm gezdi 

«;:agbyan suyunun mcmba tesisahm gczen heyet diinkii te.tkikleri esnasmda . ., 

(Yaztst 9 uncu sahifemizde) 
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Bug day rekoltesi Deniz bank bugiin 1 t,kence ile ... 

• • 

Siyasi icmal 
Aland adalan 

Tarihi roman: 39 Y azan: Kadircan Kafb Mahsul vaziyeti iizerinde 
ciddi bir endise 

tarihe kar1~1yor 

iki umum miidiirliik 

•• 
Oliime sebeb olmaktan ~ enevrede FransiZ Hariciye Na

~ zm Bonnet; lngiliz Hariciye Mahfiruz, vaktile dinlemi~ 

~ehzade ile evlenerek 
oldugu 
Sultan 

masallari, 
olan 

fakir kiZlari habrbyordu 

Kollan sivanmi!tl; sag elindeki yahn 
k.!Ici tartaklad1; 1ikayet~inin ense kokii
ne bir yumruk att1; ayni zamanda diz
lermin arka tarafma bir tekme savurdu; 
adam sendeledi; neredeyse dizii slii ~o
kecekli ve cellad lam o anda yalm kihei 
havaya kaldmp indirecek, yere bir kelle 
dii1iirecekti. 

Fa kat o klr sakalh adam, en acar ve 
~evik bir delikanh gibi, oldugu yerde bir 
defa dondii. Celladm kogsiine bir yum
ruk ath, ii~ ad1m oteye dii~iirdii, sonra 
KaSim Pajanm iistiine yiiriidii, yakasm
dan tutlu: 

- Vezir, hiinkardan kork; ondan 
korkmazsan Allahtan kork! At! a girdim 
diye ceza gerekse devletlu hiinkanma ji· 
kayetlerimi soyleyim de ondan sonra ce
za}'1 ver! «Adalet yeri» nde adalet bul
mak i~in geldik ..• 

Ka"m Pa1a 'han~erine el atll. Kapici· 
Jar da onu kurtarmak i<;in atildilar. A
damcagiz bir kurd siiriisiiniin ortaSina 
dii1mii1 olan aslant andmyordu. Asil, 
kuvvetli ve cesur olmasma ragmen birka~ 
dakika sonra yenilecegine 1iiphe yoktu. 

Fa kat o anda Kubbealtma bakan hiin· 
Hr penceresinin kafesleri h1zh h1zh vu
ruldu. Birinci Ahmedin heniiz kalmlaj· 
maya ba1hyan sesi duyuldu: 

- K~Ulm, b1rak gels in; her ne 1ika· 
yeti varsa soylesin I 

Hiinkanm, orta kap1dan atla g1r· 

Olsunf.. 
K1pknm1Z1 olan Kasim Pa1a bembe· 

yaz kesildi. Kaplcilar da Padi1ahm sesi· 
ni duymu,Iar, el <;ekmi§lerdi. 

Ka"m Pa1a kendi yerine ge~ti; kiz
gmh8tm belli eden bir sesle: 

- Adm ne? N eredensin? 
- Ad1m Uzun Hiiseyin, Akpmar-

IIyim. 
Bu mada Mahfiruz Padilahm elini 

5lmSiki tutmu1; derin derin soluk ahyor; 
dudaklarmm ucuna kadar gelen: 

- Baba!.. ' ,,..,. ,..,.n ? . Ii i 

Kelimesini soylememek i<;in yut~unu· 
yor; sanki onu, .;ignive cigniye yutuyor-

'f , .rl ,loti ol t I J H C! l I 

du. 
-20-

Bir a,k ve blr 
yasak 

Ka11m Pa1a: 
- ~ekvan nedir? 
Diye adeta azarlad1g1 zaman Uzun 

Hiheyin elini, ters taraf1 kaymakama 
gelmek iizere havada joyle sallay1verdi: 

- Sana .Oziim yok. Vezirlik bu mu· 
dur ki sorup anlamadan beni cellada ve
reyazdm ... Ben hiinkanma 1ikayet<;iyim; 
hem de senden 1ikayet<;iyim. 

Ka"m Pa1a kendisini gii<;liikle tuta
biliyordu. Renkten renge giriyor; elleri 
titriyor; <;eneleri kenetleniyordu. 

Uzun Hiiseyin gozlerini kafesli pen
cereye dikti: 

- Hiinkanm, ulu hiinkanm... Ben 
seni gormiiyom ama, sen beni goriiyon, 
hem de i1idiyon!.. 

Diyerek soze ba,Iadi. 
Kas1m Pa1anm Yeni1ehire bir y1lda ii<; 

sancak beyi gonderdigini, ii~iiniin de hirer 
}'1lhk vergiyi topladigmi, halkm a<; ve <;lp
lak kaldigml, iistelik Celali e1kiyasmm 
da "k Sik o taraflan soyup yagma elligi
ni, vergi defterleri a<;Ik arhrma ile satd
diSt i<;in bunlan kotii adamlarm ~ok pa
ra vererek aldiklannl, sonra birka<; mi•li
ni tahsil i~in ahaliye <;e1id ~·~:d zuliim 
yaphklanm, ae~kh bir dille, bagrm1 do
ve dove anlall1. Kendisinin nekadar ma
h oldugunu, nekadar para verdigini uzun 
uzun sayd1ktan sonra e~kiya baskmlan 
hakbnda bir fikir vermek i~in de Kalen
deroglu tayfasmm yaptiklannl, kmmn ka
~mldigm, koyliilerin oldiirldii~iinii, hun
lann arasmda damadmm da bulunc!ugu
nu soyledi. 

Mahfiruz kendini tutamad1; hi<;kird: . 
Birinci Ahmed onun elini simsikl luta
rak: 

- Ne oldun? 
Diye sordu. Mahfiruz bir elile giigsii· 

nii basllmken diger elini de Padisahm e· 
linden ~ekerek gozlerine gotiiriiyordu: 

- Bir1ey yok... Ac1dlm da... Za-
valld .. 

Hoca Mustafa Efendi kap1daki hadim
lardan birine, yaklajmaSim i1aret etti. 
Gene k1za da: 

- Haydi kiZim, sen git... 

aksettiren Uzun Hiiseyne kadar varml
yor. i~eride kahyordu. 

Uzun Hiiseyin siizlerini jOy!e bitirdi: 
- Hiinkanm, sana kar11 boynumuz 

kddan incedir. Camm1z yoluna kurban 
ohun. Lakin vezirlerinden hojnud degi
liz. Onlann aralannda da iyi insanlar bu
lunduguna siiphemiz yoktur. Fa kat kO
tii olanlardan bizi kurtar. Bir y1lda san
cagimlza ii~ bey gonderen onlardn; ver
gi defterlerini a~1k arllrmaya <;Ikaran on
lard!T. Kalenderoglu gibi eskiyay1 bali· 
m1za bela eden sonra da temizlemiyen 
onlard1r. Y almz para almas1m bilirler. 
Lakin bir yii ahrlar, iki y1l ahrlar. D~iin· 
cii y1l bir1ey bulamazlar ki alsmlar. Hiin
kanm, agacm yemi1ini almak i<;in dal
lanm kesiyorlar; biraz daha zaman ge
<;erse kokiinden kopanrlar. Buna ne sen 
raz1 olursun, ne de Allah ... Daaad Padi
tahlm, daaad ... 

Son kelimeler yald1zh kubbe ahmdaki 
koca vezirleri iirpertecek kadar dolgun 
akisler yapt1. 

Vezirler, birbirlerine ve jeyhiilislama 
bakiyorlardi. Uzun Hiiseyine hak verdik
leri anlasihyordu. 

Uzun Hiiseyin derin derin nefes ala
rak gogsiinii tisirdi; sonra KaS!m Pa1a· 
ya: 

- Andimi yapllm, arhk cellad gel
sin de boynumu vursun 1 .. 

KaS!m Pasa hemen emir veremiyor
du. Etralindakilere goz ally or; ktndisinin 
yalmz kaldigl~l hissediyordu. Ka fes ta
rafma kulak verdi. Acaba oradan ne e
mir gelecekti? Bunu da kestiremiyordu. 
Bir iki dakika boyle ge<;ti. 0 mada ka
fe,. i<;eriden vuruldu; Kas:m Pa1a ye
rinden fnladl; kafesin oniinde yerlere ka
dar igildi. Dogruldugu zaman arahktan, 
biikiilmii1 bir kag1dm uzatlldigml gordii; 
aldl; birka~ defa optii, basma gotiirdii: 
a~ll; okudu; ~avuslardan birine isaret e
derek ~ag1rd1. Olup bitenleri, hi~ kimll
damadan, hatta goziinii k1rpmadan sey-
r.eden .Uz\ln l-;liiseyni gos~rd~: , , 

- Kethiidaya soyle k.i, buna yiiz al 
'tm iersin; .~a iibkla kiiyGne giipdersin. ,P a; 
disahm\;zm fermanldir. 

Uzun Hiiseyin kafesin oniinde elini 
bagnna basarak hafif<;e igildi ve <;1k1p 
gitti. Onu son defa k1zgm ve kin dolu 
baki!larla siizen KaSim Pa1a da yerine 
oturdu. 

Mahfiruz ogle yemeginde hi~ bir,ey 
yemedi. 

- Hastay1m. 
Diyerek odasma <;ekildi. 
Dii§iiniiyordu: Demek ki arhk haya-

tmm ilk ve biricik atkt oksiiz kalmljtl. 
Onu koyiin"e <;eken baglardan biri, belki 
en kuvvetlisi kopmujtu. Babasmm dizle
rine oturmak, dedesinin boynuna kollan
nl dohyarak beyaz ve yumu1ak sakahna 
yiiziinii siirmek, kardejile elele kiTiarda 
ko~mak da ba,hba11na hirer saadetti. Fa
kat orada hayat korkusuz degildi. Ka
VUjtuktan biraz sonra gene bir e1kiya bas· 
km1 olmiyacagml, gene onun ka~mlmiya
cagml, hatta Kayij Mehmedin elir.e dii1· 
miyecegini kim temin edebilirdi? Halbu
ki kendisi burada ve sarayda kalma neler 
yapabilirdi! 0 giin Padisahm yam;da bu
lunmaSI ne biiyiik talih olmu~tu! Onun 
ise kansmaSI ve Padi.aha soylemesi iize
rine baha" muhakkak bir oliimden kur
tulmujtU. Bundan ba,ka koyliiniin ve 
halkm dilekleri de bu sayede P.di1ah1n 
kulagma kadar gelebilmi§ti . Hele baba
smm yiiz altm alarak koyiine kadar sag
hkla gonderilme<inin emredilmesi o ka
dar ho1una gitmi1ti ki ... Ah, bunu koy
dekiler bilmis olsalardii Mahfiruz vakti
le dinlemi1 oldugu masallan, sehzade ilc 
evlenerek sultan olan fakir k:zlan hatn
lad!. Kendisi de 1imdi onlara benziyor
du. Bundan haz duyuyordu. 

Mahfiruz kafes arkasmdan seyrettiiii 
insanlan ve hadiseleri hahrlarken Ka"m 
Pa1anm hayali iizerinde hmcla duruyor· 
du: BabaSim bu adam oldiirtecekti. 

<Arklll1 ~ar) 

CEMIYETLERDE 

Giimriik komisyoncularmm 
kongresi 

' 
gor~lmiiyor 

Son on bel giil i~inde yurdun muhte- rl· yarmdan itibaren ~a
lif yerlerine yagar nafi yagmurlar muh-
telif toprak mahsuleri, bilhas.a yeni bug- h~miya ba,hyacak 
day rekoltesi iizernde ~ok feyizli r.etice- B 

1 ir bu<;uk senedenberi deniz i•le-
ler vermijtir. Y agnurlar bir~ok yerlerde ' i rimizi tek elde topbyan Denizbank, 
vaziyeti degi§tirmi,ir. 

Alakah makamindan ald•gi:niz rna- 1 bugiin tarihe kan§makta ve deniz ;1• 
!Umata gore, Urfa, Diyarbakn havalisi i Ierimiz yeni bir §ekil almaktadir. ) 
ve alelumum cenul: mmtakasmda bug- 1 1938 senesi ba,mdan itibaren teessiis ) 
day rekoltesinin gecm sen eden fazla ola- ~ eden Denizbank, deniz i1leri i~in bek · 1 

1 lenen ~;S~ilde faydah olamami~llr. 
cag1 anla§Ilmaktadir. SIVas ve Samsun h Y anndan itibaren deniz isl~ri, Dev-
arasmdaki mmtakad1 mahsul gec;•n se- 'I I 
neden iyidir. Ankara· S1vas arasmda ge- I et Denizyollan ve Devlet Li:nanlan 
~en seneye nazaran ~lki yii1de 25 i bu- namile kurulan iki umum m;idiirlii- I 
lacak bir dii§iikliik olocaktu. Kenya ova- giin eline veriliyor. Devlet Denizyol-
smda ise bu sene az yagmur diijme<in- Ian Umum miidiirii Ibrahim Kemal \ 

Baybora 1ehrimizdeki tema,Ianndan 
den dolay: hissedilecek darhk daha geni1 

sonra Ankaraya gitmi§tir. Dcviet Liolacaga benziyor. 
manlan Umum miidiirii Raufi Man-(:ukurovada mahsul ge~en sencki mik- J 

tarda tahmin olunmakiadn. Ege mmta- yas da diin sabah sehrimize gelmi§tir. 1 
kasmda bilhassa fzmir ~ u,ak havalisin- Bugiin tayyare ile Ankaraya gidecek- . 

de mahsul iyidir; Torba~ havalisinde yiiz· tir. I 
de 15 kadar noksanhk daca~ tahmin 0 _ Her iki umum miidiir, yarm §eh-

1 k d rimize gelecek, yeni te§kilat faahyete I 
unma ta IT. k . \ 

Polath mmtakasmda 1e~en seneye na- \ ge~ece _hr. . .. ....... 
.. d 20 k d l:i d ... "kl"k .. 1 Demz T1caret mudurlugu de bu-zaran yuz e a ar r usu u go- .. d . ·b ·h k k d 

"I · ht ld' T ak d . • 1 I -un en 111 aren tan e amma ·ta 1r. 
ru meSI mu erne IT. r .,a a ya!I;IT'Ur- : y · k'ld b k'l' ' · I' 
I b. k 1 F k · .. : em se 1 e u te§ 1 at!, gem1 sa a
ar 1raz gee; a ffiljllr. 1 a t vaz1ytt u- 1 h' 1. I · · l'kl .. 'hl'f k 

'd · 'd' ' • 1yet 1 .1m an re" 1 en ISh a etme -
m1 venc1 IT. ~ d' D . H I 

S t. · d d h 1 te IT. emz ve avayo !an miiste- ) 
ure 1 umumtye e yur un mi'l ... , v~ 1 - d k 1 · · · 

• l:!. .. • d 'dd• b' nd'. , 'd d > §ar 1g1 a a kmakta ve demz ,,len 
ZlJe uzenn e c1 1 1r e ke \Or. e· r · · M" k 1 V k'l · d b' 
•'Jd' \' 1~10 una a e e a etm e ayr1 n 1, 
gi IT. ~ merkez te,kilal! kurulmaktadtr. 1 

SEHIR ISLER/ ~~---=--~~ 

Sanayi odalar1 T aksim - Y enimahalle oto-
biislerinin saytsi arttirihyor 
Yaz mevsiminin bajlamasc ve yolcu 

adedinin artmas1 llolayisile Taksim -
Yenimahalle hattma 6 otobiis daha ila
vesine liizum goriilmiistiir. 

Hukuk l,Ieri miidiirii 
Belediye Hukuk !jleri miidiirliigiine 

sab1k Kayseri meb'usu Fer!d tayin cdil
mijtir. 

Tramvaylara konulacak 
kutular 

Belediye, hallon tramvay biletlerini 
yerlere atmamaSI i~in arabalann i~ine 
blrer !tutu koymaga karar venni~tir. 
T aksim bahc;esindeki in~aat 
Taks:m bah9esinde 17 metre kutrund 9 

biiyiik bir havuz yap1lacak, bu havuzun 
i~inden Sarayburnu parkmda oldugu 
gibi renkli sular fl~k!racakl!r. 

Havuzun etrafmda giil bah~eleri bu
lunacakhr. Kazinonun tiyatro k1smmda 
bir sahne ilc aynca bir dans salonu ve 
varyete pisti olacakl!r. Antrede z!ya -
dar siitunlar bulunacak, ~imenler jem· 
siye jeklinde yap!lmij olan hususi te -
sisatla aydmlahlacak, agaclarda c1vab 
lambalar bulunacakl!r. 

Belediye !mar miidiirile bah9e mii • 
tehass!Sl Kotye, diin bah<;eye giderek 
injaal! gozden ge<;irmi~lerdir. 

Naz1m plamn tasdila iti 
Belediye imar miidiirii Hiisnii ile ha· 

rita ~ubesi miidiirii Galib, bugiin, §e -
hircilik miitehassiSI Prost da yann An
karaya gidecckler, ~ehrin nazim pia -
mnm tasdikt i<;in Vekalete izahat ve -
receklcrd!r. 

Kazinolarda tenzilat 
Florya plaj ve kazinolannda tarife -

lerin tenzili hakkmdaki kararm tatbi -
kma g~ilmek iizercdir. tl'skiidar ve Ka
dikoy kaymakamlan bugiinlerde kendi 
mmtakalanndaki k1r kazinolarile eg -
lence yerlerin:n tarifelerinde tenzilat 
vap!Irmak iizere tcmasa gececeklerdir. 

Haddi istiabisinden fazla yol-
cu alan vapurlar 

T e~kilata aid yeni 
esaslar tespit edildi 

ikhsad ve Ticaret Vekaletleri te.kila
tmm aynlmasmdan sonra Ticaret Oda
lan da Ticaret Vekaletine raotedilmekte
dir. Fa kat Ticaret Odalann;n bir de sa
nayi cephesi vardn. Bunun ic;in Ticarel 
Odalannm sanayi kt'Imlannm kaldml
masma ve Sanayi Odalan kurulma•ma 
karar verilmijtir. 

ikhsad Vekaleti, yeni Sanayi Odala
ritlln 'kuruto~una aid ·e~ulan hazula.mt•~ 
hr. CJgrendigimize gore ilk dda Anka
ra,' istanbul, fzmir ve Kiradenizde bir 
1ehirde hirer Sanayi OdaSI kurulacakhr. 
Sanayi Odalanmn hirer umuml katible· 
ri ve riyaset divanile sanayicilerden mii
rekkeb meclisleri bulunacaktn. 

,Simdi ayni zamanda Sanavi OdaSI 
unvamm haiz bulunan Ticaret Odalan· 
mo mesela en kesif sanayi mmtakas1 bu
lunan lstanbuldakinde tek raportorHi bir 
sanayi 1ubesi miidiirliigii de bulunmakta 
ve sanayiciler 33 kisilik Tiraret Odasl 
mecli<inde ancak 6 azahkla temsil olun
maktadir. 

Mezarhga binl.:1lan !fOcuk 
cesedi 

U~ giin cvvel Kazh~e~me civa.rmrla 
dola~anlar, o civarda kii<;iik mezarhk is
mi verilen kabr;stana bir kadmla bir 
erkegin siipheli bir ~ekilde girerek ke -
nara paket gibi bi.r 1ey b1raktiklanm 
gormii§lerdir. 

Yap1lan aramada mc>arhga b1rak:lan 
~eyin ii~ ayhk bir ~ocuk cesedi oldu~u 
anlajllm!~llr. 

Failler, cesedi b1rakhktan sonra ka~ 
ml§, fakat hiiviyetleri tespit edilmijtir. 
Tahkikat sonunda ii~ ayhk yavrunun 
annesi tarafmdan boguldugu, ~ocugun 
gayrimejru oldugu anlaj!lmljhr. 

Su,lular, Samatyada Bay1r sokagm -
da 42 numarah evde oturan Minas a
dmdaki k1zla Serkis admda bir erkekt r. 

Yakalanan su~lular Adliyeye teslim 
cdilmi~lerdir. Tahkikata Miiddeiumumi 

su~Iu bek~i de diin 
sorguya ~ekildi 

Silivride Ramazan isminde bir gencin 
i~kence ile oliimiine sebeb olmak dava
smda Silivri karakolunun bir zamanki ka
rakol kumandam KaS!m <;avu~. muavi
ni Mustafa onba~1, Silivri mahalle o,k<;i
lerinden Halimle Yusuf, Istanbul Agir
ceza mahkemesine verilerek. muhakerne
Ieri ba~lamljll. Su~lulardan biri o'an bek
,i ~vki ele ge<;irilememij, onun hakkm
daki takibatm tatiline ve bir yandan da 
kendisinin aranmasma karar verilmi~ti. 

Bek<;i ~vki, yakalanmlj, di;n Ag1r· 
cezaya getirilmi§, onun da muhakemesi
ne baslamlarak, su<;lu sorguva ~ekilmij
tir. Bek~i ,Sevki, diger bek<;ilrr gibi, ka
rakolda olen ren~per Ramazanla sag ka
lan 1ofor Saide, ka1ab Vitaliy~ dayak a
hlmasmi, kol, bacak tutmak suretile ko
layla!llrmaktan baska da Ramazamn ce
sedini <;uval i<;erisinde denizc atmaktan 
su<;ludur. 

Su~lu ;levki, dayaktan ve eesedden 
hi<;bir haberi olmad,gmi soylemi1. «Ben 
karakola defter imzaSI maksadile gittim. 
0 zaman Ramazan oturuyordu. Said 
ayakta idi, Vitali de kap1 oniinde idi. Vi
taliye kefil oldum, onu sahverdiler. Ka
riS! Lida ile beraber evine donen Vitali, 
yolda inliyordu, ben sebebini .orunca 
«Karakolda dovdiiler» dedi Ba1ka bir
jey bilmiyorum, su~lu degilim;' demi§· 
tir. 

Mahkeme, alakas1 dolayls;Ie $evkinin 
muhakemesinin, diger su~lularla ber.ber 
devamtm kararla§llrmijllT. On ii<; hazi
randa be1i bir yerde muhakeme edile
cektir. 

MOTEFERRIK 

Beynelmilel bir kongre 
Beynelmilel Semplon ve Oryant eks

presle Taros ekspresi konferans1 eylul 
3}'1 zarfmda §ehrimizde toplanacakhr 
Konferansm Y1ldiz saraymda toplanma
s: takarriir etmi§tir. Haz1rhklara ba~lan
ml§hr. 

Haricive VekilimiziTt Mos
kova seyahati 

Hartetye Vekili.tnh; f)i\1-n-U Qe.,...acu~1-u

nun Potemkin:n ge~enlerdeki ziyaret•ni 
iade etmek iizere yakmda Moskovaya gi
decegi haber almmi§hr. 

Afyon ahm1 
1938 senesile daha evvelki y1llar m•h · 

suliinden olup da Toprak Mahsulii Ofi
sine verilmemi1 afyonlarm ahm1 iji bu 
ak§am tamamlanacakhr. Ofise bu 1e -
kilde 3000 sand:k kadar afyon ver:lmij· 
tir. 

Y erli mallar sergi11inde 1-h.tay 
mallar1 da bulu..,a.cak 

Antakya Ticaret Odas1 bir mektubla 
Milli Sanayi Birligine bu sene Hatay1n 
da 11 inci yerli mallar scrgisine i§tirak 
edecegini, bu suretle ana vatandan uzul" 
y1llar ayn dii~en Hataym ikllsaden ilk 
defa Tiirkiyede temsil edilerek Iicari ve 
smai mevcudiyet :nin tanttllaca ltmt bii
d;rmi§tir 

Sigorta tarifeler:odeki tadi
lahn tatbikma ba~;lamyor 

Sigorta tarifelcrinde yap!lan tadilatm 
tatbikma yarmdan itibaren ba§lana -
cakhr. 

Evvelce de yazd•g1m1z gibi. yeni ta-l· 
lalla bilhassa yangm sigorta tarifelerin· 
de tenzilat yaPilmaktadir. Bu tenzilM 
nisbeti yi.izde ('.11 .. , k~ rhr ,..d~mnkbrlJr 

GOMROKLERDE 

Ba11miidiir dondii 

N azm Lord Halifaks'la Sov
yet murahhas1 Maiski'nin arasm1 bulmu1 
ve kararla§tmlan esaslar son lngiliz tek· 
lifi olarak Moskovadaki Britanya sefiri 
vasttasile Sovyetler Birligi Hariciye Ko
miseri Molotof'a bildirilmijti. Bu teklifin 
derhal kabul edileceRi bekleniyordu. Fa· 
kat Molotof Hariciye Komiser muavini 
Potemkin vaS!tasile bu teklif hakkmda 
lngiltere hiikumetinden baz1 sualler sor· 
mus ve izahat istemi1tir. 

Bu sua! ve istizahlann mahiyeti alaka
dar taraflarca mektum tutuluyor. Miiza· 
kerenin uzamasma, yahud bozulmasm~ 
sebeb olup olm:yacag1 lngilterenin vere· 
cegi cevabdan anlaj!lacakt!r. Avrupa po
litikasmda Sovyetler Birliginin alakas1 
bugiinkii hudud ve vaziyetlerin muhafa
zaS! i~in lngiltere, F ransa ve Sovyetler 
Birligi arasmda i1birligi yapilmas! hak· 
kmda bir anla~maya vanlmasma aid mii
zakerelerden ibaret degildir. 

Y anm am Avrupa politikasm1 i~p:al 
eden ve ~iddetli gerginliklere sebeb olan 
Aland adalan meselesinde dahi Sovyet
ler Birligi ~imdi faa! bir rol oynamakta
dir. Finlandiya ile lsve~ arasmda bulu • 
nan bu adalar Balt1k denizinin 1imal kiS· 
mm1 te1kil ede:~ Botni korfezinin ai(zma 
hakimdir. Balt!gm bu korfezi Akdenizin 
Adriyatige yani eskidenberi Venedik 
kiirfezi diye tamdigimiz kiSmma muadil· 
dir. 

Lakin Aland adalan ayni zamanda 
Sovyetlerin Balhk sevahili ve Leningrad· 
Ia ,Sima! denizine ve Atlas Okyanusuna 
~1kan bogaz1 arasmdaki deniz yolunun 
1imal cenahma hak1mdir. Finlandiya 
Carhk Rusyasmda iken Ruslarm biitiin 
Balhk denizin., hakim olmamalan 1~m 
burasm1 tahkim etmekten menedilmi1ler· 
di. Finlandiya miistakil olduktan sonra 
da lsve<;in zoru iizerin• Aland adalanmn 
tahkim edilmemesi esaS! muhafaza edil· 
mi1 ve bu esas Milleller Cemiyeti tara • 
fmdan tekeffiil edilmi~ti. 

Fa kat son beynelmilel gerginlikle1 kar· 
~ISmda Finlandiya ile isve~ Aland ada
lanmn tahkim edilmesi hususunda mula· 
b1k kalmi~lardi. Sima! devletleri bitaraf· 
hklanm takviye i~in bu karara geldikle· 
rinden Almanya da buna raz1 olmu&tu. 
F.br Sovyet...hiik.Wneti Milletler Cemi· 
yeti meclisi tarafmdan alelacele bir karar 
verilmesine taraftar olmami§llr. 

Finlandiya i1e lsve<;se boyle bir tehire 
raz1 olmamt~lardiT. Sovyetlerin muvafa • 
katini ii~ hafta bekled1kten sonra nihayet 
meclis Aland adalannm tahkimi i~m 
Finlandiyamn kom§usu lsve~in nzasile 
vermis oldugu karan tes~il etmi1tir. 

Aland adalannm tahkimine Sovyetle
rin itiraz eylemesinin esbab1 (Pravda) ve 
(lzvestiya) gazeteleri tarafmdan IU su
retle izah edilmektedir: Aland adalann
da Finlandiyanm yapacag1 tahkimat kafi 
derecede olm1yacagmdan Almanya bu
rasmi kolayca ele ge~irecek ve mevcud 
tahkimall kendisi IS!ah ederek Sovyetlere 
kar~1 kullanacaktir. Bunun i<;in Sovyet 
hiikumeti tahkimatm mahiyetini iigrenmek 
i•tem:sse de Finland1ya; askeri esrar diye 
malf!lllat vermemi~tir. lsve~in ogrendigini 
Sovyetler neden oiirenmesin diye Sovyet 
hiikiimeti de Cenevrede itirazda bulun • 
mustur. Avrupanm eski bir meselesi tek
rar bu k1t' amn politikasm1 kan~hnyor de· 
mektir. 

Muhorrem F eyzi TO(; 4 Y 

KOLTOR ISLER/ 
Hususi liselerin olgunluk 

imtihanlari 
Ekalliyet liselerile bususi liselcrdeki 

talebenin olgunluk imtihanlarmm ya • Pazar giinii yap1lan tcftijte baz1 va -
purlarm haddi istiabisinden fazla yolcu 
aldiklan goriilmiij, kaymakamlara gon
derilen tamimde miiessif kazalara mey
dan verebilecek olan bu halin oniine ge
<;ilmPs liizumu bildirilmistir 

Trakya ve hudud giimriikler•ni terti§ p1lacag, yerlor tcspit edilmijtir. Lisleye 
eden Giimriik Bajmiidiirii Methi, diin gore, Dariil!afaka Vcfa liscsinde, I~1k 
§ehrimize donmiijtiir. Bajmiidiir, Uzun· Kabata1 lisesinde, tstiklal tstanbul Er
koprii, Edirne, Kap1kule vc donii§te Ye- kek Jiscsinde, l;>i~li Tcrakki tnonii K1z 

muavinlerinden Orhan Koni el koy - §ilkoy tayyarc istasyonu gi.imriiklerinde lisesinde, Yiice Ulkii istanbul Erkek li-
mujtur. teftisler yapm1sh.r. sesinde, Bogazi~i Kabata~ liscsinde, 

Bak1rkoy ve Y e§ilkoyde 
sivrisinek fazla! 

Balorkoyle Yejilkoyde sivrisinegin faz 
lalajllgl goriilmiij, bu mmtakanm da 
s1tma miicadele mmtakas1 i~ine aim 
mas1 takarriir etmistir. 

Taksimdeki bostanlar 
Tak·im bah~esinin arkasmdaki bos 

tanlardan 14,000 metre murabbahk sa -
hamn Belediyece istimliiki tamamlan
rnljllr. Buram'l bir k1sm1 Taksim bah<;e
sine ilave edilecek, bir k1Sm1 Mete cad
desinin temdidine tahsis olunacak, mii
tebaki kiSim da ye§il saha olarak mu
hafaza ~d;Jecektir. 

Ekmek raporu kafi 
goriilmedi! 

( ___ Du''n <::.1·~hanede b. k )) Hayr,ye istanbul K1z lisesinde, Musevi 
'- ';' T Ir amyon devrildi lisesi Galatasaray lisesinde, Pangall! 

l--:i~\i;;~-----/jriiiiiiii;::;;jjjiiiiiniii;:=---~-' Pertevniyal lisesinde. Fcner Rum lisesi 
Cumhuriyct K1z lisesinde, Zografyon li-
sesi Pertevn'yal lisesinde, Zapyon lisesi 
tstanbul K1z lisesinde, Sen Benova er -
kek, Sen Mijel, Pangall! Notrdam, 
Dosyon ve Alman liselerile Amerikan 
Koleji Galatasaray lisesinde, Amerikan 

' K1z Koleji Istanbul K1z Jisesinde, Us -
kiidar Amer'kan mektebi Erenkoy K1z 
l'sesinde imtihan edilecektir. 

Bu mekteblerdeki talebelerden fen 
ve edebiyat kolu imtihanlanm tiirk<;c 
ge~irmek istiyenler. istanbul Erkek li • 
sesinde imtihana gireceklerdir. 

Cumhuriyet 
=~- ~~ ~ 

Dedi. Fa kat Mahfiruz gozlerini sile
rek do;ruldu; ferahlam11 goriindii: 

- !stem em, buradan aynlmiyayim! 
Birinci Ahmed de onun gitmesini is

terniyordu. 
Kafes ardmdaki bu hafif konusmalar 

ve h1~kmklar, Kubbealtmda giir se;:n: 

Giimriik Komisyonculan cemiyeti, 
diin ak§am saat 18 de Eminonii Halke -
vinde senelik kongresini yapmljhr. Kon
grede !dare ve murakabe heyetleri ra -
porlan okunmuj, idare heyeti tebriye 
edlmijtir. 

Bundan sonra tadil ve tanzim edilen 
yeni nizamname. heyeti umumiyeye da
giti1m'l• giimriik komisyonculan tea • 
viin sa'ldigmm esaslar1 iizerinde izahat 
verilmi~t·r Miiteak1ben ye01 idare he
yeti s~ilm~tir. 

Asri ckmek fmnlan tesisi i<;in muhte
Jif firmalar tarafmdan Belediyeye tek -
liflcr yapilm!sllr. Ekmek<;ilik miitehas -
SISimn !stanbulun ekmek ijine dair ve~
d:gi rapor kflfi goriilmemi§tir. t,, ba§ka 
bir miitehasSISa tetkik ettirilecektir. 

Diin ogle iizeri saat 1 de ta§ yiiklii bir kamyon ~i&hane yoku&u civa
rmda Ok~umusa camisi kar&Ismdaki virajda devrilmistir. Etraftan yap1lan 
yard:m iizerine kamyon kaldmlarak yiiriitiilmii~tiir. Yukandaki resim, d.ev
rilen kamvonu ei:isterivor. 

NUshas1 5 kurustur 

Abone ~eraiti) ~rkive 
Y tcln 

Senellk 
Alb ayhk 
o~ ayhk 
Bir ayh.k 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Harle 
icin 

270~ f{r. 
1450 • 
800 • 
\'olttur 
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. SON. HABER LER 

Franstz sosyalistleri 
Kongrede verilen bir karara 

komiinistlerle te~riki mesai 
gore, badema 
edilmiyecek 

Nantes 30 (a.a.) - Sosyalist hrkas1 kabul ettirmege ~ah§makta olduklanm 
diin bir takrir kabul ederek fuka mensub- soylemi~tir. 
larmm <<Sovyet dostlan» «beynelmilel Mumaileyh, soziine §U suretle devam 
klZII yardun» ilah .. gibi komiinist fikirler- etmi1tir: 
den miilhem gruplara intisablanm takbih «- ~u halde amele s1mfmda diinyada 
etmi1tir. olup biten 1eylere kar11 alakasizhk gos • 

Tiirkiyenin iki 

esash kuvveti 

Hariciye Vekilimiz mii
him beyanatta bulundu 

«Alman tehlikesine kariJr 
koyacagrz, /ngiltere ile an· 

la§trk, Fransa ile de 
anla§acagrz.» 

Fuka, bu suretle evvelce «ahlaki ra - termekle beraber memleketimizde demok
por» unun miinaka1as1na karar verildigi ratik hiirriyetlerden istifadede devam ede
snada ve miiteakiben bu raporun kabulii bilecegi zanmm tevlid etmekle bu Simfa r 

esnasmda kazanmi§ oldugu iki zafere ila- karji bir cinayet i!lemi1 oluruz. Bizler, 
veten Paul Faure' a yeni hir zafer daha total iter milletlere kar11 oyle bir sed viicu
kazandmmjhr. de getirmdiyiz ki, diktatorler bu sedde 

Maliim oldugu ve~hile kongrede ~arpi- ~arpmaktan korksunlar ve anlajip uyu1 -
§an iki temayiil vardu: maga meyletsinler.» 

Buna mukabil Lebail, F aur' culann va
Her tiirlii ittifaka muanz alan, dahil - ziyetlerini tarif etmi1 ve bilhassa ihata si

de hrkanm istiklalini tamamile muhafaza 
etmek arzusunda bulunan ve haricde yasetinin aleyhinde bulunarak boyle bir 

siyasetin Alman milletini nazi cereyanile 
«sulhperver» olmak gayesini takib eden 
Paul Faure temayiilii, birlesmege sevkedecegini soylemi1tir. 

AI h azadan miirekkeb mahdud komis-
Dahilde biitiin cumhuriyet~ilerin bir yon, bugiin ogleden sonra Blum'iin evinde 

araya getirilmesine ve haricde tecaviize toplanarak Faure'cu ve Blum'cu tema -
kar11 mukavemet cephesine taraftar olan yiilleri telif edecek bir takrir tanzimine 
Blum temayiilii. ~al 11acakhr. 

Diin ogleden sonra fukamn vaziyetini Blum'iin yakmmda bulunanlar arasm-
tespit etmek maksadile umumi siyaset da, mumaileyhin boyle bir takriri ancak 
hakkmda miihim bir miizakereye giri1il - azimkarane bir harici siyaseti mihver itti
mi!tir. haz etmesi ve miitekabil yard1m misakmi 

RahatSiz bulunan Blum, i~timada ha- kabul eylemesi halinde tasvib edecegi be-
zu bulunmuyordu. yan edilmektedir. 

Rhone meb'usu Andre Philip, eski na- Faure'un bu yolda bir fedakarhkta 
mlardan Albert Serol, Blum' culann nok- bulunmasmdan 5iiphe edilmektedir. 
tai nazanm miidafaa etmijlerdir. Blum'iin Sihhi vaziyetinde salah baSil 

Serol, totaliter memleketlerin kendi olmu~tur ve bugiinkii celsede riyaset ede-
ideolojilerini ba1ka memleketlere bilecegi tahmin olunmaktadu. 

... '"'•"""'' IU 11 ;,,;~=i;:r,;:~.J:J:l I· ., W ' 

Leh Baskumandani Ruslar1n 
' 

Londraya 

cevab Londraya gidecek 

c;ek 
ediliyor 

Polonyada bir 
lejiyonu teskil 

Londra 30 (a.a.) -News Chronicle 
gazetesinin yazd1gma gore, Polonya or
dulan baskumandam General Smigly 
Ridz ile Harbiye Nazm Kaspriricki'nin 
Londraya gelerek lngiliz Genelkurmay 
erkanile gorii~ceklerini yazmaktadtr. 

Bu seyahatin simdi Varsava' da bu • 
]unmakta olan lngiliz heyeti vazifesini 
bitirdikten sonra vuku bulacagm1 tasrih 
eden gazete, ge~n gun Polonyaya iltica 
eden Cek Generali Prchala'mn Polonya
da bir Cek Legionu teskili meselesini go
rcijtugiinii ilave eylemektedir. 
Et nakliyah haklonda layiha 

Ankara 30 (T elefonla) - Mezba
halardan et nakliyah halkm Sihhatile esas
II bir surette alakah bir amme hizmeti ma
hiyetinde oldugundan bunun hem daha 

51hhi !"raitle ve hem de daha az iicretle 
} apilmaSI, ve bu i1in belediyeler tarafm· 
dan goriilmesi hiikumet<;e muvaf1k goriil
dii. Buna clair kanun layihaSI bugiin 
~~ -c:ise sevkedildi. 
Londrada biiyiik bir yangm 

Londra 30 (a.a.) - Evvelki gece 
City'de kain bir mobilye magazasmda 
biiyiik bir yangm ~Ikmijhr. Atej, sur' at
Ie etrafa sirayet ederek civardaki bir mat
baayi yakm!Stir. City'nin biitiin itfaiye 
k1slalan keyfiyetten haberdar edilmistir. 
A'tesi sondiirmek i~in, iki sa at, elli · tu
lumba i•timaline mecburiyet ha"l ol
mu~tur. 

Londrada bir bomba daha 
patlad1 

Liverpool 30 (a.a.) - Dun ogleden 
sonra bir sinemada goz Ya§arhci gazler 
nejreden bir bomba patlamis!Ir. Bomba
dan miiteessir olan takriben 12 ki1i has
taneye kaldmlmiitir. Bunlann ara•mda 
aO;Ir yarah yoktur. Bu suikasdin cumhu
riyetci lrlanda ordusu tarafmdan tertib 
o1un<luO:u zannedilmektedir. 
Tiirk gazetecileri Londrada 

Londra 30 (Husu•i) - Alii Turk 
gazrtecisinden miirekkeb bir heyet hiiku
metin misafiri olarak bugiin Londraya mu
vasalat etmistir. Heyete, Tiirkiye Hari -
ciye Yekaleti Matbuat Miidurii de refa -
kat etmektedir. 

Prens Pol, Berline gidiyor 
Berlin 30 (a.a.) - Dahiliye Namile 

P ro.,aganda Nazm, Almanyadaki ika -
meti esnasmda Prens Paul'un ge~eceg1 
biitiin mahallerin bayraklarla donalllma
SJn• emretmijlerdir. 

lng;Jiz amele fn:kasmdan 
tardedilen meb'us 

Londra 30 (a.a.) - Southport ame
le partisinin konferansmda balk cephesi 
te•kiline tesebbus ettigi i~in partiden ~Ika
nlan Sir Stafford Cripps tarafmdan veri
len izahat dinlenmistir. 

Bu izahattan sonra lard karan biiyiik 
bir ekseriyetle ta~dik edilmi!lir. 

...,. 
vereceg1 

Molotof, 
natta 

bugiin beya
bulunacak 

Moskova 30 (a.a.) - Meclis reisi de 
dahil olmak uzere baz1 meb'uslarm tale
hi iizerine Molotof, yann akdedilecek o
lan yiiksek Sovyet meclislerinin mii~terek 
i~timamda harici siyaset ve bilhassa ln
gilizlerin son teklifleri hakkmda beyanat
ta bulunacakllr. 

H ariciye V ekilimiz M oskovaya 
gideceh 

Moskova 30 (a.a.) - «Havas» Ha
ber ahnd1gma gore, Tiirkiye Hariciye 
Yekili Siikrii Saracog]u yakmda Mos -
kovayi ziyaret edecektir. Hatularda ol
dugu iizere Sovyet Hariciye Komiser 
muavini Potemkin'in son Ankaray1 zi -
yareti Turk - Sovyet dost]ugunu artir -
m1~hr. 

Sovye!_ el!iiai, Halilaks'la goriiflii 
Londra 30 (Hususi) - Cenevreden 

donen Sovyet buyiik ekisi Maiski bugiin 
Hariciye Nazm Lord Halifaks'1 ziya • 
ret ederek lngiliz - Sovyet muzakereleri 
hakkmda goriismii~tiir. 

Moskovadaki 1ngiliz ve F ranSIZ el~i
leri de Sovyet Ba;vekili Molotof'la ayni 
mevzu etrafmda uzun bir miilakatta bu-
1 Unl!!_U§]ard!f. 

Londraya giden askeri heyetimiz 
Londra 30 (Hususi) - Bir Turk as

keri heyeti bugiin 1stanbuldan Londraya 
hareket etmi~tir. lngiliz mehafilinde soy
lendigine gore, heyet, Turk - lngiliz pak
II ahkami mucibince askeri bir anla;ma 
hakkmda lngiliz makamatile miizakere • 
Jerde bulunacakllr. 

Tiirk - lngiliz anlafmallntn 
laydalarr 

Paris 30 (a.a.) - «Humanite» ga
zetesi ;oy]e yaz1yor: 

«FranSiz - lngiliz - Turk anla;mast, 
Almanya ve ltalya i,in Yakm§arkta her
tiirlii te~ebbiis hareketine girismek imka
nmi ortadan kaldirmi~IIr. Halbuki mih -
ver devletlerinin ba,hca siyasi ve askeri 
harekat sahasm1 i1te bu Yakm§ark teskil 
edecekti. Binaenaleyh, Berlin ve Roma
da bu kadar derin bir infial uyanduan 
F ranSiz - Turk anla1maSinin yapilacagm
dan dolay1 memnun olmakhgimiz ]azim
du.» 

Yugoslav Ba,vekilinin 
seyahati 

Bel~rad 30 (a.a.) - Ba;vekil ve Da
hiliye N azm Svetkovi~. refakatinde hii
~~met erkanmdan bazilar. oldugu halde 
Uskiib'e gitmi; ve balk tarafmdan hara
retlo: alki!lanmi§IIr. 

Oskiib Belediye Reisi bir nutuk ~oy
]iyecek Ba~vekilin iktidar mevkiine ge<;ti
gi giinden itibaren i~timai sahada vucude 
getirdigi eserden bahsetmi1tir. 

Yardar eyaleti; Yugoslav radikal bir
li~inin i~tima1 esnasmda Svetkovi~. eya-
1et komitesinin reisligine intihab edilmi§· 
tir. 

Hariciye Vekilimiz Siikrii Saracoglu 

Pariste ,,kan Paris-Soir gazetesinin 
sureti mahsusada Ankaraya gonderdigi 
muhabiri, Siikrii Saracog]u ile yaptigi bir 
miilakatta, Hariciye Vekilimizin Tiirki
yenin bugiinkii siyaseti hakkmda kendisi
ne §U beyanattta bulundugunu bildiriyor: 

«- Siyasetimiz pek basittir. Eger bize 
daha evvel atf1 nazar edilmek zahmetine 
katlamlmi; olsayd1, siyasetimizin ne ol
dugu ~oktanberi goriiliirdii. Tiirkiyemizin 
iki esash kuvveti vardu: Bogazlardaki 
vaziyeti ve askeri enerjisi. I 9 I I denberi 
dogii$mekten hi~ hali kalmad1k ve icab 
ederse ayni !"Yi yann da yapanz. 

I 918 sulh muahedelerinden sonra ka
bul edemiyecegimiz bir nokta kahyordu 
ki, bunu her zaman siiylemi§tik: Kapitii
lasyonlar rejimi. Bu reiim kaldmldiktan 

sonra, onun Tiirkiyedeki ecnebiler uze
rinde yaraltigi adetlerle miicadele etmek 
zaruretinde kaldJk. Senelerce miiddet, 
ecnebilerin mernleketimizde sayiSiz imti
yazh te~ekkiilleri vard1. Bunlarm en bii
yiigii, Almanlar tarafmdan Asyaya nii
fuz vaSitaSI olarak kullamlmak uzere ya
pilan Bagdad demiryoluydu.» 

Muhabir, Hariciye Vekilimizin, ecne• 
bi !e§ekkiillerin elinden i§ler almd1k~a 
husule gelen vaziyete Almanlann uyma

lanna mukabil, F ranSIZiarla lngilizlerin 
eski rejimi arad1klanm ve Almanlann 

Tiirkiyedeki faaliyetinin bu suretle tek
rar canlandigim soyledigini yazd1ktan 
sonra Arnavudluk hadisesine ge~erek, 
Siikrii Saracoglunun bu mevzu iizerinde 
§U sozJerini kaydediyor: 

«- Biz, Arnavudlugu yakmdan tam
nz. Ciinku aray1 asnlarca idare ettik. 
Arnavudlukta esas itibarile bu i§gali hak
h gosterecek tabii hi~bir serve! yoktur. 
Bu tehdid karsiSmda, Tiirkiye de kendi
sini askeri tedbirlerle muhafaza etmek za
ruretindeydi.» 

Muhabir, Hariciye Yekilimizin Turk
fngiliz anla~maSI iizerine, Hitler tarafm
dan Ankaraya gonderilen Von Papen'le 
miilakatma temas ettikten sonra, beyana
ta ;u §ekilde devam ettigini yaz1yor: 

«- Bu vaziyet karjiSmda, biz, kara· 
rirnJZI vermi~ bulunuyoruz. Alman teh
likesine kar;I koyacagiz. fngiltere ile an

la;mamiZI yaphk. Kat'l imzalan teati 
edecegiz ve yakmda F ransa ile de anla

sacagiz.» 

Muhrrir, Alman tecaviizii Bogazi~ine 
tevecciih ettigi takdirde Turkiyenin bazi 
fazla harb malzemesine ve teknik yar -
dimlara ihtiyaci olacagmi hahrlatmasma 
mukabil, Hariciye Yekilinin «Bunun idn 

~ah§Ilmi;IIr.» cevabm1 verdigini ve icab 
ederse Balkanlara Tiirkiye - Rusya ara
smda dogrudan dogruya yap1lan ittifakla 

yardimda bulunulacagmi soyledikten son
ra, beyanatma §oyle nihayet verdigini ila
ve ediyor: 

«- Biz kat'iyetle komiinizm aleyh -
tan}'lZ. Bu, otedenberi boy]edir ve Rus
lar da bunu bilirler. F akat bu nokta, ha
rici siyasette elbirligi etmemize asia mani 
olmami$hr.» 

Faydah yagmurlar 
Ankara 30 (a.a.) - 26 mayiS tari -

hinde ba§liyan faydah yagmurlarm orta 
Anadoluda bugiine kadar isabet eden 
yerlerile miktarlan hakkmda Devlet Me -
teoroloji umum miidurliigiinden aldigimiz 
malumah a1ag1da veriyoruz: 

Y agi§ miktarlan bir metre murabba1 
topraga kilogram olarak su miktanm gos -
terir. 

<;orum 17, U,ak I 4, Kiitahya I 8, 
Sand1kh 28, Emet 33, Eski1ehir 19, lno
nii I 0, Sivrihisar 27, Polath 32, Ankara 
12, S1vas 19, orta Anadolunun diger 
bolgelerinde iki ile alii kilogram arasm -
dadir. 

M~~eOeD®Ii" 

Cemiyet, parti, ideal 
!ttihad ve Terakki, bir cemiyet olarak 

bajladtgi i1e bir fnka olarak devam eth. 
1-lalk Partisi de, Atadolu ve Rumeli 
Miidafaai Hukuk Cemiyeti olarak i1e 
bajladi. F akat 1ttihac ve Terakkinin fir
kaya istihalesi, Miidtfaai Hukuk Cemi
yetinin Halk Partisi olu1una benzemez. 
Biri Osmanh kafa•m birka, par,aya 
belen fikirlerden ya mz birini temsil ~di
yordu; karjiSmda K!\hrar» ve «Hiirriyet 
ve 1tilaf» gibi fukalar vard1. Oteki, Halk 
Partisi tek kald1. Liberal demokratlara 
sorarsamz onlar bu tek kah§I geriligimize 
verirler. Geri, yani heniiz endiistrile~medi
gi ve burjuvala§mtdigi i~;in ikhsadi smif
lan tejekkiil etmeJli§, feodalite artigi, or
ta~agh bir ziraat Inemleketi. Miinevverle1i 
devlet eline baktiHan ve kap1 kulu olduk
lan i<;in hiirriyete susamami! ve Iiberalizm 
tecriibeleri bo1a ''km11 bir millet. 

Sosyalistlere re komiinistlere sorarsa
mz ham madde•ini kendisi ij]iyemedigi 
i,in Avrupa kapitalistinin eline bakan ve 
istismarci garb emperyalizmine yutulan 
bir yan miisteJJleke. Mili kurtulu1 hare
ketinin ve ilk nasyonalizm hamlesinin tek 
hedefi bu emperyalizmle miicadele olmak 
lazun gelen ve varkuvvetile endiistrile§
mege mecbur bir geri ziraat memleketi. 

Demokratlara gore, Tiirkiyenin teka
miilii, bir yandan endiistrile!irken, bir 
yandan da partilere aynlmak, menfaat ve 
fikir tokuj!urmak olacaktn. Hakiki Tiirk 
demokrasisi boyle miimkiin. Sosyalistlere 
ve komiinistlere gore, Tiirkiyenin teka
miilii, bir yandan endiistrile§irken, bir 
yandan da sermaye !i!kinliklerini onliye
rek Avrupa kapitalizminin, i,inde bogul
dugu s1mf tezadlanna dii,memek ;,in is
tihsal vaSitalanm !U veya bu derece dev
letle§tirmek olacaktu. 

Liberal demokrat, tek partili milli bir
ligi, heniiz ferdleri inki1af etmemi1 otok
ratik bir memleketin geri duzeni telakki 
eder; sosyalist veya komiinist ise bu milli
yet,iligi ve bu birligi ileri sanayi memle
ketlerinin ikhsadi pen,esinden kurtulmak 
i,in geri bir ziraat memleketimn zaruri, 
fakat ge,ici bir silkini§ hareketi farzeder. 
Bu tek parti, onun kafasmda enternasyo
nal ihtilal organizmasmm §Uurlu veya 
1uursuz bir yardimCI 1ubesinden ba1ka bir
§ey olmamahdn. 

Atatiirk, biliyorsunuz, Bahkesir hallu
mn sorgulanna bir giin §U cevab1 vermi§

ti: 
<<- Bu milletin siyasi frrkalardan 

~ok cam yanml§ltr. ~unu arzedeyim 
ki batka memleketlerde frrkalar behe
mehal ikbsadi maksadlar iizerine te· 
easiis etmit ve etmektedir. ~iinkii o 
memleketlerde muhtelif unrflar var
drr. Bir srmfm menfaatini muhafaza 
etmek i,in tetekkiil eden siyasi ftrka
ya. mukabil diger smrfm menfaatini 
muhafaza iorin bll§ka bir ftrka letek· 
kiil eder. Bu pek tabiidir. Guya bizim 
memleketimizde de ayn ayn smtflar 
varmt' gibi teessiis eden frrkalar yii
ziinden tabid oldugumuz neticeler 
malumdur. Halbuki Halk Frrkas1 de· 
digimiz zama.n bunun i,ine bir kmm 
degil biitiin millet dahildir.» 

Atatiirk de, Tiirkiyede birh~ parti 
dogmasma liizum olmamasmm sebebini 
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bizde iktisadi sm1flann tejekkiil etmemi§ 
olmasmda buluyordu. ~u var ki o, ne li
beral demokratlar, ne de marksistler gibi 
antinasyonalist degildi. Milliyet~iligi yal
mz emperyalizme kar11 bir miidafaa ref
leksi halinde kabul etmiyordu. Turk dili 
ve Turk tarihi iistiindeki hassasiyeti, ik
tlsadi bir aksiilamelden ~ok daha otelere 
ge«mi;ti. 

Milliyet~i Halk Partisi ne demokratla
nn anladigi manada geri bir memleketin 
siyasi organizmaSI, ne de marksistlerin an
ladigi manada bir yan miistemlekenin za
ruri ve muvakkat milli birlik te~kilatidn. 

Her iki sistem de yeni bir millet olu§umu
zun biitiin tarih faktorlerini hesaba !tat
madan yalmz bir tanesi iistiinde inad otti
gi i,in davayi ancak tek zaviyesinden, pek 
eksik, bunun i~in de pek yanh~ kavram11 
olmak vaziyetindedir. 

Bizim milliyet~iligimiz yaln1z Avrupa 
emperyalizmi ile ihtilaflanmlZln ikh•adi 
\"e siyasi tarihinden degil, bir imparator
luk diizeni i~indeki bir~ok yabanct unsur
larla yaphgimiZ kiiltiir, nk, din, hukuk, 
ahlak, mua1eret ve ekonomi miicadelel~
rinin -yalmz bir tekinden degil- yekunun
dan dogmu~. milli §Uurumuzu amlardan
beri yogurmu~ topic bir kultiir ve tarih 
davaSidir. Bize fnoniinu .. ~ Sakaryay1 ka
zanduan liberal demokrasi dmadigi gi
bi, bize medreseleri kapattnan, A vrupamn 
modern diijiince metodunu kazandn~n ve 
§apkayi ba§tmiza oturtan da, sadece em
peryalizme kar~I miicadele karanm1z de
gildir. Bunun tarih uclan on - onbirinci 
asra kadar gider. «Tiirk ink1labma ba
kijlar» adh kitabimi yaln1z bu tarih done
lerini gozoniine sermek ;,in yazdtm. 

Bizde imparatorlugun par,alanmasile 
ba11Iyan milli §Uurun bir e1ine, tam, yan 
veya ,eyrek hi~ bir miistemlekede tesaduf 
edilemez. Bu juur arhk bir taazzuva has
rettir: Milli taazzuva. 

Bir te1bihe benziyen ve «uzviyetle,me» 
manasma gelen bu «taazzuv» kelimesin
den ne anhyorum? Modern ve objektif 
ilmin son hiikiimlerine dayanarak verdi
giro manay1 bUJaya Sigdumak miimkun 
degil; bunu gene Turk ink,Jabi hakkmda 
yazmaga hamland1gun yeni bir esere bi
rakiyorum. Birka, sabrhk bir krokide 
~izgilendirebilecegim sa kat hulasa 1udur: 
Hayvani ferdiyetimizi milli 1ahsiyetimiz 
i~inde eriten ve canavarca oburlu1dartm1Zl 
kokiinden kesen bir sosyal diizene «milli 
taazzuv» diyorum. Bu diizen yalmz ilch
sadca degil, ruh<;a ve ahlak~a bir teka
miilii de ayni hizada ve beraberinde geti
rir. Soz ne yalmz ruhun, ne de yalmz 
maddenindir. <;iinkii bu tasnif geri ilim
lerin tarihine kanjmi~hr. Ne ruh~u. ne 
maddeci: T optanc1 goriij. 

Halk Partisi taazzuv haline gelmegi 
ozleyen bugiinkii milli birligin bir tek ki
lavuz tejekkuldiir. Milli ~efin giizel tabi
rile daima «som bir kitle gibi 1ahlanmaga 
ham olan biiyiik Turk milleti», Cumhu
riyet Halk Partisinin delaletile, milli bir
ligini hayati ve uzvi bir biitiine dogru gi:i
tiiriiyor. Bu biitiin, i~inden a,gozlu ve 
a~Ikgoz ferdlerinin canavarca i§tahlarini 
tasfiye ederek yeni nesilleri «fena filmil
let» olmaga dogru gotiiren tek idealdir. 

PEYAMI SAFA 

Vali diin sabah geldi 
(B114to.rat• 1 Inc! sallltede) 

liyetine ge~ecegiz. Programun1za dahil 
mevadd1 hep birlikte tatbik edecegiz. 
Bunlar arasmda, yollar, hastane, stad -
yom, mektebler, tiyatro ve kazino binalan 
ve istimlakler vardu. 

Asri sinemanm yerinde tiyatro ve bar 
in~a edilecektir. Konservatuar ~ehzade -
ba§mda yap1lacaktu. lmkan bulursak ona 
da bu sene ba1hyacagiz. 

Belediyeler Bankasmdan akdine hii • 
kumet~e miisaade edilen be~ milyon lira
hk istikraz biit~enin tasdikma kadar tehu 
olunmu~tu. !mar plammn tatbikma sarfe
dilecek olan bu paramn ahnmaSI i,in la
Zlm gelen formalite yapiimaktadir. An -
karada kalan muhasebeci Muhtar muka
veleyi yann getirecektir. Burada imzah -
yacag1m. 

lstikraz i1inde yeni bazi istifadeler te
min edilmijtir. F aiz yuzde alii bu, Jktan 
be§ bu~;uga indirilmi§, buna aid muamele 
vergisinin tediyesini banka deruhde etmi;
tir. F azla faiz i;lememesi i~in paray1 sar
tik~e alacaj!Iz. 1Ik olarak 400,000 lira 
kadar para alacagiZ. T amam1 on be§ se
nede itfa edilecektir. 

Otobiis ifleri 
Elektrik, Tram vay ve Tiinelin Istan

bul Belediyesine devri hakkmdaki kanun 
layihaSI Biiyiik Millet Meclisi enciimen
lerinde kabul edilmi§, yiiksek Meclis he
yeti umumiyesine sevkolunmujlu. Fa kat 
biit,e miizakereleri dolayiSile layiha, he
yeti umumiyede konu~ulamad1. Bugiinler
de heyeti umumiyece miizakere ve kabul 
edilecegini zannediyorum. 

Otobiis mubayaasmi T ramvay idaresi
ni alu almaz yapacag1z. Zira otobiisleri 
T ramvay idaresi i§letecektir. Mubayaah 
o suretle yaptnacag1z. 

1 
T aksim krflasr 

T aksim kijlasmm Belediyeye devri ta
karriir etmi1tir . .$ehrin en biiyiik tiyatro -
sile kuliibleri ve kazinolan burada topla • 
nacakhr. 

Be!ikta§taki lstab!Iamire binaSI, stad • 
yom in§aSI i~;in Bed en T erbiyesi umumi 
mudiirlugii emrine verilmi§tir. Valiler ls
tanbulda spor ba1kan1 olduklan cihetle 
buraya vaz'1yed ederek }'lkacak ve ltal
yan miitehasm tarafmdan hazulanmakta 
olan projeye gore in1aata ba§hyacagiz. 

Burasmi gelecek sene 19 mayiS jenlik
Ierine kadar ham bir hale getirrnege ,ah
§acagiZ. 

Ekmek meselesinde asri fmnlar tesisile 
Belediye, naz1m roliinu ifa edecektir. 
Mu'dil istimlak kanunu heniiz Biiyuk 
Millet Meclisine verilmemi§tir. Yapiia -
cak slit fabrikaSI ayni zamanda lstanbu -
lun tereyag ihtiyacmi da kars•hvacaktu. 

Yali konag1 karjiSmda, Emek a
parhmam ittisalindeki geni1 ye1illik saha
nm ~ok miisaid jartlarla Belediyeye ve
rilmesi takarriir etmi1tir. Bedeli be$ tak
sitte odenecektir.» 

Tellifler 
Vali Lutfi Kudar, dun ogleden sonra, 

beraberinde Belediye Fen mudiirii oldu
i(u halde Harbiyeye giderek reforilan, 
tretuvarlan, T aksim ba~esindeki in$aati 
tefti1 etmi1, miiteak1ben Lalelideki reforj 
in,aalmi gezmi~tir. 

HEM NAUNA 
MIHINA 

Tiirkiyenin mevkii 
Paris, 27 may1s 

~ aris - Soir gazetesi, Biiyuk Milli 
lr"' $ef lsmet lnoniiniin bir resmi-

le •usledigi dunkii say"onda, 
«Re1id yeni Tiirkiye yolunu se~ti» ba!" 
hkh bir yazt ne§retti. Gazetenin hususi 
muhabir olarak memleketimize gonderdi
gi Philippe Barres, Ankaradan yazdigt 
bu yaz1da, «yeni Tiirkiye bizimle askeri, 
ekonomik ve kiilturel i§birligi yapmak is
tiyor ve bizi bekliyor» diyor. 

Bu munasebetle, §Unu soyliyelim ki, 
ka, giindiir, Tiirkiye hakkmda, burada 
duydugum iyi siizler, gun ge<;tik,e bir kat 
daha kuvvetlenmektedir. Fransa Harici
ye Nezaretinin, Hatay meselesini hala, 
istedigimiz jekilde halledememi1 ve Tiirk 
oldugunu kendisinin de oroktan kabul ve 
tasdik ettigi Hatayi, bize verememi§ ol
masma ragmen, F ransada efkan umumi
ye Tiirkiyenin dostluguna ve ittifakma 
§iddetle talibdir. Umumi fikir 1udur: 

- Hatay Turktiir, Tiirkiyeye iade 
edilmelidir. Tiirkiyenin dostlugunu ve ,tti
fakmi kazanmak i,in acele etmeliyiz. In· 
giltere gibi realist olmaliyiz. Sancak mese
lesi i1i uzatmaga degmez. 

Nihayet, Franmlar da bizim gibi dii
~iinmege ba~lami;lar, esasen, yuzde 99 
Tiirkiyeye baglanmi§ olan Tiirk Hatayi, 
Turkiyeye busbiitiin teslim ve iade etmek 
mecburiyetini duymu~lardu. Tiirkiyenin 
dostlugunu kazanmak i,in, yiizde I den 
ibaret bir kiSmi pamukip]igile bagh kal
"~'' bir davada JSrar etmenin manaSI olma
digmi lonlami§lardn. Bunu tamamile anh
yamiyan bazi dai;;- 0 gin kutasiyecilik zih
niyet ve ruhu olsa soni1lir ki onlar da 
bugiinlerde i1i anlami§ o> md"Jardn. <;un
kii anlamaktan ba§ka ,are Yvnalf· 

..,olc... 
fngiltere ile miitekabil §artlarla ~;~li~ 

dostluk ve yard1m pakb imzahyan Turk .• 
yenin mevlr.ii, burada fevkalade yiiksel
mi§tir. Corii§tiigiim her Simfa mensub in
sanlar, Tiirkiyeden arhk yaln1z hayran
hkla degil, takdir ve hiirmetle bahsetmek
tedirler. 

Buyiik Milli ~ef, Turk - fngiliz dost
lugunu kurrnak ve memleketimizin talihi
ni, ufuklarmda giine1 batmiyan biiyiik 
imparatorlugun talihine baglamakla Tiir
kiye i~in yeni bir tarihi devir a,mi§hr. Bu 
giizel hakikati, Ankara veya lstanbuldan 
ziyade Pari<te anlamak miimkun oluyor. 
fsmet fnonii, bu •iyasi hamle ile, Tiirki
yeyi, birdenbire, Avrupamn ve diinyanm 
hayah iizerinde miiessir olan biiyiik dev
letler Slnifma ~Ikarmi§!Ir. 

Miidafaa biit!remiz 
lB(Ifmakaleden aevamJ 

on dan sonra dii1iinsek daha iyi olmaz mi? 
Diyorlardi 
Fa kat iki ii' senedenberi goriiyoruz ki, 

Meclis elr.seriyetinin hi,bir zaman kabul 
etmedigi o fikirler hi, de dogru degilmi~. 
Ye memleketin mukadderahm ellerinde 
tutan §efler, tO... ilk gunlerdenberi 1imdiki 
ihtimalleri hesabhyarak harelr.et ediyor
larmi§. 

Bugiin o hesablarm nekadar yerinde 
oldugunu, her tehlikeyi korkusuzca gi:i
giisliyebilecek olan yurdumuzun i~ ve d:§ 
manzaraSI vaz1h bir jekilde gostermekte
dir. 

Bugiin, sulhu korumak arzu ve azmi
le her ihtimali goze alarak en kat'i ka
rarlanmiZI verirken ~ok sakin bulunabi
liyor ve harbe mani olmaya ,ah,an mil
letlerin hayranhg1n1 kazamyorsak, bunu 
her,eyden once Cumhuriyet hiikumetle
rinin on be1 senedenberi titiz bir itina ile 
takib ettikleri milli mudafaa politikam1za 
borclu bulunuyoruz. 

Bugiin Turk ordusu, acele ahnan ted
birlerle kuvvetlendirilmesine ugra$Ilan bir 
te§ekkiil degildir. 0, on be! •ene zarfm
da bir gun bile aksam1yan azimkar, ~uur· 
lu ve muntazam bir mesainin parlak bir 
zaferidir. 

Turk milleti, seve seve katlandigi fe
dakathklar neticesinde, manevi giiciine 
paha bi,ilmiyen kahraman ordu•unun 
maddi kudretini de derece derece artt1r· 
mi$ ve onu i1te bugiinkii yiiksek mevkie 
ula!IIrrni$1Ir. 

Onunla nekadar iftihar etse yeridir. 
N/<fl/R NADI 

Bir cevab 
Konya meb'usu Fuad Kokbuda!(a -

Mektubunuzu aldtm. Meclisteki sozle -
rinizin Ajans vasrtasile eksik olarak 
ne~redildi/lini, kelime iizerinde ovna -
may1 do/lru bulmadr/llnm yaz1yorsunuz. 
Bu, beni ancak memnun edebilir. <;:iin
kii, eger yazt}'l dikkatli okudunuzs•, 
gormii~siiniizdiir ki, ben de kelimeler 
iizerinde rsrar etmeyi ~ok manas1z bu
lanlardamm. Bahsettigim zihniyetl de 
ta~Imadi/limza gore, aramtzda mesele 
kalmam1~ demektir. 

Hiirmetlerimi kabul etmenizi rica e
derim. 

N. N. 
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RADYO 1 KU~Uk II hlkiye . 

~:==============~==============~ 
- Sizinle tanl!llglma ~ok memnun ol- onun gibi, teknenin derinliklerinden, bir 

Tigatro 
Holivud' da yaz spor ar1 

( Bu ak,amki program) 
Tiirklye Radyodlfftzyon PostalarJ 

DALOA UZUNLUO.U dum, efendim; lutfen oturunuz. Tiyatro- ses i§itmi1tik. 0, demin size soyledigim, 
ya te1rifinizi ned en dolay1 rica ettigimi tiiyler iirperten ses I 
tahmin buyurmujSunuzdur. Ge~en sene Kamaralann ta en uzak lc.o,elerinden, 
miisveddesini ban a gonderdigimz pi yes bir ses, galiba bir erhk •esi: «lmdad! 
hakkmda gorii1mek i.tiyordum. Eve! Boguluyorum I» diye haykmyordu. AS!! 
« 130 numarah ocak» piyesi. Karar ver- fecii, bu feryadm arkasmdan i1itilen: 
dim. Drammu1 sahneye koyacag1m. Y a!- «Annecigim! Annecigim !» ~lghi\1 idi. 
ruz, bir iki ufak tadilat rica ediyorum. Siivari, hi~ kimsenin miidahalesine va
Merak etmeyin; ehemmiyetsiz ~tyler ola- kit kalmadan denize atlaml§tl. T ela§la 
cak. Piyesin heyeti umumiyesi cidden yiiziiyordu. ~ok ge~meden, onu, batmak
guzel, hakiki, can h. Hulasa, ho1uma gi - ta olan geminin giivertesinde gordiik. Fa
diyor. Hatta, bir yeri var ki beni cidden kat, kiipe§te ile suyun satlu arasmda 1im· 
miitehassis etti. E vet, ikinci perdenin so- di ancak iki metrelik bir mesafe kalml§tl. 
nunda, toprak alunda kalan amelenin, Tekrar gemiye yalda§tlk. Lakin, Bon
yiikselen suyu goriince: «lmdad 1 Bogulu- neva! flika reisine, amirane bir sesle, der
yorum! Annecigim I Annecigim I» diye hal ora dan uzaklajiDastm •oyledi. 
haylm§t yok mu, i1te ora" fevkalade can- Bu emir yerine getirildi. lsabet obtu§· 
h. Hayret elmt! goriiniiyorsunuz. Hakkl- tu. ~iinkii gerni, taluninimizden daha ev
ntz var. Hayalhanenizde canlandtrdtgt - vel sulara gomiildii ve flikamtz 1iddetli 

1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 

Muhtelif yddiZlarm gune, ve deniz banyolar•, 
tenis, golf, ip atlama hakkmdaki orijinal fikirleri 

Holivud'dan yaz1hyor: 
Ge<;en giin, burada yeni parlamakta 

olan y1ld•zlardan Phillis Brooks'a ras -
geldim. Phillis <;ok ho~ bir ktzdJT. Saf 
ve temiz bir elmas par~ast gibi.. San~m 
ve pembe yiizii tlpk.J manah bir bahar 
sabahmt andmyor. lspinoz kadar da 
ne~'eli .. Plajdaki parlak kumlara uzan.' 
m11. Ostiinde son moda <;i<;ekli bir may
yo.. Ayagmda timdi her tarafta ragbet 
kazanmaya ba,lamtt olan bir ~ift takun
ye .. Y anmda atlamak i<;in kullandtgt ip .. 

Rizedeki (&y bah1esinde ~ay 
yaprajp topbyan (ocuklar - Siz galiba, dedim, yaz sporlann-

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P 31,70 m. 9465 Kc.s. 20 Kw. 

ntz bu feryadtn ne dereceye kadar haya- bir sadme ile sars1ldt. 
dan ii~ ~tYi tercih ediyorsunuz.. Yiiz -

Rize, (Hususi) - Rizede ~ay bayramt 
Siivarinin ne dirisi, ne oliisii bulundu, yaptldi. Memleketin ~ay ihtiyactru ya- mek, ip atlamak ve giinet banyosu yap-

12,30 Program, 12,35 Tiirk miizl~ 1 - Os
man Be yin Hiizzam pe~revl. 2 - M. Ce!Aled· 
din P~mn Hiizzam farkt: (Kerem ey!e 
mestane> 3 - Hiizza.m §arkt: (Qtkar yiice
Jerden) 4-Lemlnln: (Yeter hlcranll sazlerJ 
5 - Lemlnln: (Son a~ktmJ canal 6 - Tak· 
slm. 7 - Halk turkti.sii: (Yiirii dUber yiiriil 
8 - Halk tiirkil.sii: (DemlrcUer demlr ... l 
13,00 Memleket saat ayart, ajans ve meteo
rolojl haberlerl. 13,15-14 Miizlk <Rlya.setl 
Cumhur Bandosu- ~f: ihsan Kiin~erl 18,30 
Program, 18,35 Miizlk (Ne,'ell pl~k!ar) Pl. 
19,00 Konu~ma 19,15 Ttirk miizl~l (Fa.sll he· 
yeti) 20,00 Memleket saat Ayart, ajans ve 
meteoroloj! haberlerl. 20,15 Tiirk mftzl~ 1-
Mahur pe§revl. 2 - l}cref incllln!n Mahur 
~ark• : (Alamam dojirusul 3 - Dedenlo Ma
hur ~arkt: (Sana laytk m•> 4 - KlArneC 
takslml, 5 - Kiird!ll Hlcazk!r ~arkl: (A~
kmla dolan slneme> 6 - Kiirdlll Hlcazkll.r 
saz semalsl. 7 - Artaklnln Evlc J18rkt: (~
kmla harab oldu~umu> 8 - Yesarl AsllDlD 
Evlc §arlu: (Bentm iiksftz benll~mde) 9 -
Balk tiirkti.su: (EIA gozlerlne kurban ... > 10-
Sart kordelil.. 21,00 Haftallk posta kutusu. 
21,15 Esham, tahvUM, kamblyo - nukud ve 
zlraat borsa.s1 (flat) 21,25 Nefell p!Ak!ar • 
R. 21,30 M~lk <Ku~iik orkestra - ~!: Neelb 
Askml 22,30 Mtizlk (Melodller - Pl.) 23,00 
Son ajans haberlerl ve yarmltl program. 
233,15-24 Mftzlk (Cazband) Pl. 

ta intlbak ettigini, nekadar hakikat ol -
dugunu herhalde bilmiyorsunuz. Bunu 
benim kad3r iyi takdir edecek kimse yok
tur. Zira, ayni feryadt, 1imdi kar!lntzda 
bulunan ben, pelt feci ve pek hazin 1erait 
i~inde, kendi kulaklartmla i1ittim. 

E vet, bun dan on sekiz ay evvel, bizzat 
korkunc bir macera ge~irdim. F emand -
Dumant gemi.i kazasmda bulundum. Bu 
faciarun oyle bir safhasma tabid oldum 
ki, biitiin teferriiatile ya1adtgun bu safha
yt, gazeteler, ancak esaSlDa aid umumi 
hatlarla yazd1lar. 0 zamandanberi, bu 
faciadan, hazin ve 1ayaru dikkat bir piye• 
~kanlabilecegini dii1iiniir, durunun. 

*** T rupumla bir1'; iii ~F emand Dumont» ., . 
vapurile H-~- "'otr:" geliyordum. Orta
ltk kar> ~ ~oylt:_rtesi sa bah Bordo' ya 
varac• • &'"IUD1o~iz, bir giil gibi •akindi. 
\ - · • 1.anba1a t§tklar i~inde, bir do -

·/ "" -. gecesini andmyordu. Yolculardan 
,u dans ediyor, kimi konser dinliyor, 

kimi sinema seyrediyor, bri~ oynuyor, gii
vertede geziniyordu. Gokte ay yoktu, yal
nlz, yud1zlar ptrudtyordu. Kahkahalar, 
musiki, a§k, liiks ve saire. Atmosferi anla
tabiliyorum, de gil mi? 

Kazaya serseri bir torpilin sebeb oldu
gunu soyliiyorlar. Teknik miitalealan bir 
tarafa btrakahm ... Bir sadme oldu ve bo
guk bir giiriiltii i§itildi, o kadar. Bunu In· 

kib eden ani siikut orta•mda, birdenbire, 
mnkinelerin durdugunu anlacWL =="-"''" 

Panik olmad1. Tahlisiye i§i, tela§& 
roeydan verilmeden hamlandt. Biitiin 
fiikalar denize indirildi. Ben, en son in
dirilen flikaya girdim. Siivari Bonneval 
da ayni flikaya, herkesten sonra atladt. 

Bonneval. Miimtaz bir seciye. Soguk
hnh ve zeki bir 1ef. Kafah ve yiirekli bir 
adam. Kelimemn biitiin manasile deniz • 
ci. T a son dakikada, gemide canh mah • 
luk kalmadtgma iyice emin olduktan ve 
biraz daha beklersek flikarun tehlikeye 
dii1ecegini gordiikten sonra, vazifesi ba -
Jmdan ancak aynldt. 

Fern and Dumont, sulara, gitgide daha 

gemisile beraber bahp nabedid olmak is- kmda temin edecek olan Rizeliler her mak 1.. 
temi1ti. Zira, gemide mahpus kalan bir sene 21 maytst <;ay bayrann olarak tes- Dudaklannda genit bir tebessiim pey-
insan vardt. Fakat bu insan kimdi? hte id edeceklerdir. Cidden b'itiin memleket da oldu: 
me..<elenin garabeti burada. i~in ~k haytrh bi:r te§ebbiis olan bu - Epeyce steak, diye cevab verdi, 

~afak daha sokmeden, Havr limantna <;ayctltgt himaye i<;in hiikitmete miitead- bOyle sakin ve rahat kcndini dinlemek in
dogru yo! almakta olan Anti! postast, did miiracaatler v~ki olmu§ ve Ba§vekil sanm nekadr hotuna gidiyor .. Soyle ba
bizi denizden topladt. Bir yoklama yapb· Refik Saydam muvafakat cevabt verrni§- !liD! da bir 1ernsiyenin golgesine saklay1p 
lar. T ayfa ve yolcu, hep tamamd.Jc. Hi~ tir. bir uyku ~kebilsem iiyle mes'ud olaca-

noksanuntz yoktu. Yaintz, vazifesinin kur- Dr. Ma~ek agn haata gun ki .. 
bam olarak gemi.inde bog"ulup can veren - 1nce ve zarif kalmamz i<;in demek Belgrad, (Hususi) - HtrVatlar !lderi · k 
siivari Bon neva! eksikti. Ug" runda haya- D ylizme • ip atlamak ve giine§ banyosu r. Ma<;ek agrr hastalannu§br. Doktor-
tmt feda ettigi yolcu da, kimbilir kimdi? la:nn tavsiyesi iizerine Dr. Ma<;ek birka~ yapmak Hfi geliyor .. 
Belki parasll seyahat etmek i<;in gemiye miiddet siyasetle me§gul olmaktan me- BallO! geriye dogru biikerek: 
gizlenen bir diizenbaz... Hilekarhgml nedilmi~tir. - Arama, diye ilave etti, Ienis de 
hayatile iidedi, bedbahtl oynarm ama, bunu yapmayt bilhassa son-

~imdi anhyor musunuz, piyesinizin, ve ( ASKERL1K 1~LER1 ) baharm biraz thk~ giinlerinde tercih 
hususile piyesinizdeki o ~tghkh sahnenin .._ _______ _;:.._ ___ _. ederim. Golf da fena bir spor degildir. 
benim iizerimde neden bu kadar tesir ~ubeye davet Flrsat bulduk,.a onu da oynarun .. Oto-
yaphgmt? Anlattlgun sahne, sizi de mii- Beyoglu Yerli Askerlik $ubesinden: mobil kullanmak da kollan kuvvetlendir-

lsimleri a•a"" da yazth emekli iist su- di:ri k d dikk t h · d I · teessir etti gibi goriiyorum. N eniz var? ' 6 ' • "' a ar a assasmt ztya e e~h • baylarla askeri memurin ikramiyeleri- TIT 

- Pardon. 0 ses ... Gemideki o ses ... ne aid tediye emi.rleri gelm~tir. $ubeye ·a· k 1 
Piyesimdeki sozlerin aynini mi soyliiyor- a hm, gOZ eri kapanmaya ba~hyor. 
du

, ~k acele miiracaatleri ili!n olunur. Anladtm lei yalntz kalmaya ihtiyact var. 
r Emekli piyade Albay Mustafa Topel, y 
- Evet, tabii... emekli siivari Albay Ali og. Fuad Al!>- k ~r_Uddiim. LkorettaSelYoung soyunrnu1, 
- Kaza, 16 ma}'ls!a, ak~am vakti mi soy (326-6) emekli istihkam yarbay Re- 8 

m en <;t tyor. amla~hk: 
oldu? ceb oglu Ahmed Nedim 324-11, emekli - Affedersiniz, dedim, yaz sporlarl 

E ld 
4. smtf muamele memuru Abdullah og"lu hakkmda ne dii~iiniiyorsunuz? 

- vet, tam o giin o u. 
0 h ld 0 h ld A b 

thsan Ugur (327-2) - Yaz sporlan mt? diye gozlerini 
- a e.. a e.. man, u 

pelt feci bir
1
ey ... «130 numarah ocak» Yedek aubaylarm havaya kaldtrarak dii1iindii, onlardan 

piyesimden, radyo i~in bir adaptasyon yoklamalarl burada <;ok bahsedilir ama, yapanlar o 
yapmt§l!m. 16 maytsta, Paris istasyonun· Kadtkoy Askerllk 4ubeslnden: kadar fazla degildir. Ben kendi hesabi-
dan bu adaptasyon ne~redilmi~ti. Demek 1 - Kadlkoy ~be.slnde kay1dlt bulunan ma mororlii sandahn arkasma baiilanan 
oluyor ki. F emand Dumont gemisi kaza- yedek subaylarm yok!amalarma 1 hazlran tahtalar iizerinde kopiikler i«erisinde sii-

93G da bll.flt.no.cak, 30 hazlran 939 da bite- ··t·· ·tm " k b I H he 
ya ugradtgl esnada, yolculardan biri ka- cektlr. zu up gt ege pe a}'l mm. ern ye-
marasmda, portatif, bir radyo ile bunu 2 - Yedek subaylar bu gO.Sterllen tarlh- canh, hem de faydah bir spordur. 

Phillis Brooks 

laciverd burnusuna kurulamyordu. Ona 
da ayni suali tevcih ettim. 

- Y azm, dedi, s1cak insana rehavet 
veriyor .. Onun i<;in boyuna suya dal:p 
dahp ~1k1yorum. Fa kat ben, daha ziya
de k11 sporlanm tercih ederim. Bilhassa 
kayak ve patinajt .. 

Katherine Hepburn arabasmdan inmi~. 
bize dogru geliyordu: 

- Y az sporlan hakkmda siz ne der· 
siniz? 

Sualini hemen on a da sordum: 
- Vallahi, dedi, burada en mutedil 

spor yapanlardan biri benim .. <;unkii vii· 
cudiim Hfi derecede zay1f.. Yiiziimiin 
adeta kemikleri <;tkm•~·· 

- Peki, mesela Ienis filan da fazla 
ho~unuza gitmez mi? 

- 0 bir kere spor olmaktan ziyade 
bir oyundur. Kim daha kurnaz ve atikse 
o muvaffak olur. Canmt btrakm bunlan 
timdi de ba~ka birtey konu§alun. 

- Buraya gelmekten maksadm1z ne· 
dir? Denize gin:niyecek misiniz} 

- Girecegim tabii ama, spor yapm11 
olmak i~in degil, serinlemek i~in .. 

him aksi gitmege ba,lamt§h. Daba bir 
t~rsin.e raa..qr:lmelc. lc.ark.usil~ .an.ke.tim.. b.u. 
noktada nihayet vennek mecburiyetinde 
kaldtm. dinliyordu. Gemi tahliye edildikten son- Jer l~lnde (mesal harlcl mil.stesna) dl~er l!eride Kay Francis deniz.den ,.Wnl§, 

mesal saatlerlnde saat 9 dan 16 ya kadar 
ra, radyo kendi kendine i1lemege devam yoklamaya geleblllrler. •-t-~:=:-~--~~~-~-------------... ~-
etmi§ olacak. Gemide kimse kalmamljl!, 3 - Her yedek subay blzzat nu!usUe ou- JE5) II 1!:::1 u'" n.- n te S'l .n.. n no- 0 ©"ln 
diyorsunuz. $u halde 0 ses, idmad ~agt- beye geleeek ve yoklama.siDl yapt~racalttJr. 19> U U ~ c::p ~ lb. U 

• - ~ubeye gelemlyeeek derecede ha.sta 

Operalar ve operetler 
21,20 Lelpzlg:Beklenmlyen tesadtif. 
21,20 Droltvlch: La Traviata. 
21,20 Sottens: Saray. 
21,35 So!ya: Rlgoletto. 
22,05 Floransa: Andre Chenier. 
22,15 Londra (Regional): La Tray!ata (!· 

kine! per del. 
Biiyiik konserler 
19,45 Droltvlch: Fulelhan ve Bellus'un eser 

Jeri. 
21,15 Briino: 8enfonlk kon.ser (Schumann 

ve Weber'ln eserler!). 
21,20 Frankfurt: Muhtellr be.stekflrlartn e

serlerl. 
21,30 Stokbolm: Rosenberg, Atbenberg ve 

salr be.stekArlarm eserler!. 
21,35 Strassburg: Llszt, Korsakof, Debussy 

ve salr bestekarlarm eerl<r!. 
22,05 Roma: Senfonlk kon.ser. 
22,30 Monte Ceneri: Bach, BrUckner ve 

Bra.h!DS'm eserlerl. 
23,05 MilAno: Brahms, Puccini, Wagner ve 

oalr bestek!rlann eserler!. 
23,40 Hamburg: Handel, Bach ve salr bes

tekArlarm eserlerl. 
Ocla ma•ikileri 
18,30 Hamburg: Purcell, Reger ve Haaa•m 

eserlerl. 
16,35 Leipzig: Haydn, Beethoven "" M<>-

zart'In eserlerl. 
18,20 Ostrova: Haydn'!n eserlerl. 
19,311 Breslav: Beethown'ln eserlerl. 
21,20 Berlln: Mozart ve P:t1tzner'1n eserlert 
23,20 Frankfurt : Haydn'ln eserlerl. 

Soliatlerin kon•erleri 

22,05 Vartova: ~open'ln eserlerL 
24,05 MUnlh: Methur sonatlar. 

YANDA 
L1ltfi Dyas karde~ler 

Cumhurlyet Mektebliler Pazan 

ran o ses, piyesirni temsil eden Paristeki olanlar ~lfte et•bba.dan a!Jnacak ve bele • 
aktiiriin sesiydi! dlyece ta.sdlkll blr raporu §Ubeye goode -

- Aman yarabbi I Susun. Bunu kim- recek!erdlr. 
seler duymasm. Btrakahm, siivari Bonne- 5 - Gerek ha.sta olanlar ve gerekse :is • 

I d 
tanbul hai!clnde bulunanlar afalttdak! hu-

val, bir insanm yo un a olmii1 olsun. sll.!att mektubla tubey~ maliimat verecek
Yalmz, gelin o sahneyi degi§tirelirn. 0 Jerdlr. 

* Douglas Fairbanks 1imdiye kadar * Wallace Beery «Romorkor kap
viicude getirdigi filimlerden miirekkeb bir tant» !sminde yeni bir filim viicude geti-
kolleksiyon yapmt! ve bu kolleksiyonu rece.kttr. Bu kordelamn mevzuu dii~man Tiirk Hava Kurumu Plyango bi-
Asri san' atlar kiitiibhanesi nammdaki d 1 ·1 1 letlerl ve Cumhurlyet gazetesl emza h gem1 eri e miicadele eden bir 

<;tghklar, 1imdiye kadar beni miiteessir e- A) Hallhaztr !kametgAh ve memurlyet 
d d 

adresler1, blr miiessese veya mEmuriyette 
diyordu... Fa kat 1imdi... ~im i eh§et mti.stahdemse aldlltt maa§ veya Ucret mlk-

miiesseseye hediye etmi•tir. Filimlerin a- k h salt• yeri 
' ,a~ra~m~a~n~t~n~~~~t:as~~~·r~e~de~c~e~k~ti~r ... ~.; .......... ;;;;·;;;; ........ ~ gnhk yek\tnu tam otuz tona baliii olmak- • 

Nak!eden: tan, slcll veya kaytd numara.st, tube defter 
HAM Dl V AROC ka}'ld numaras1, riltbesl ve SIIUIL E) A~lk •iir' a tie gomiiliiyordu. Bu gidi,le, birka~ venyor. 

dakika sonra, koskoca tekne, etrafmda 
buldugunu beraber yutup gotiiren muaz

GiSrUimeml' fedakirllk I 

yaztlnn§ aoy ad1 (Remlz kullanlliDiyacak
tlr.l Fl Yabanct dlllere vuku!u, teke!ltim 
ve terciime derecesl. Ol Topc;u ve fen smt· 
fma mensub yedek subay!arto yabanct dU. 
Jerden batlta sllllflartnm hang! lwunlartn· 
da lhtlsa.s sahlbl oldugu. H) Doktorlarm lh
tlS38 tubelerl ve !htlSa.s veslkalarmm tarlh 
ve numarasn. i> K!myager~rln !htlSa.s tu· 
belerl. J) Deniz S!Dlftoa men.sub yedek su
baylarm da smlflanntn hangi klsunlarmda. 
JhtlS!LS sahib! oldujtu. 

::d7:. uzunlugu 
700 

bin metreyi ge~mek- Pangaltl Sahan kahvesi yazhk sinemasl 
* Bulldog Drummond'un macerala- Cumartesl 3 hazlran ak,amJ saat g da a~1hyor 

nna aid yeni bir filim daha yap1lmakta • Mubitin yegane yazhk ainemaa1, yalmz giizel filmier gosterecektir. 
dtr. Bu kordelada batrolii E. E. Clive zam bir kuyu a~arak denize, dalacalc.tt. 

Saga, sola yatmadan, diimdiiz bir vazi
yette dibe dogru gidiyordu. Geminin. 
lo§luklar ortasmdaki 1eklini ve gitgide de
nize biraz daha fazla gomiilii1iinii hala 
goriir gibi oluyorum. 

Bonneval, giivertede ayakta duruyor, 
karanhklan son defa olarak gozden ge~i
riyordu. 

Gemi komiseri bizim yanuntzdaydt. 
Bonneval'e seslendi: 

- Kumandamm I Vazifenizi yaphntz, 
arhk geliniz! 

Bonneval hi~ bir~ey soylemeden indi. 
Fa kat, flikaya girer girmez, komisere sor
du: 

- Gemide kimse kalmadt degil mi? 
- Hayn, kumandan. Hi~ kimse yok. 

Gemiden en son ~tkan siz oldunuz. 

*** Kiirekler i~lemege ba,Iadt. Denizin 
sonsuz siikutunu, geminin i~ine hiicum e
den sulann homurtusu ihlal ediyor ve tek
ne miitemadiyen battyor, batlyordu ... Ge
miden, !Shk seslerine benzer bir taktm 
seslerle birlikte, boguk giimbiirtiiler de 

Mevsimin ilerlemesine ve fiatlarlD 
azami derecede ucuzlamas1na ratmen 

ALKAZAR 
SlnemasJ 

BugUn matinelerden itibaren 
lstanbulda Ilk defa 

KANUN BENiM 

geliyordu. Siivari Bonneval, biitiin bunla- Butun Amerika polis tetkilabnt pe-
ra, heyecanla kulak kabarhyordu. Jlne takan buyiik Gangster filmi 

~;B~ir~d~e~n~b~ir;e.~y~ergi~nd~e~n~s~!~~ra~d~t~-·~·2B~t~·z~d:•l!!!!!!!!!! 

N~-YORK. S~I(GiSi 

QT£MMU:l 
KAFiLEJi 

oynamaktadn. Simdiye kadar viicude t lncl fllmlmlz : 
getirilmi~ olan Bulldog Drummond kor- 0 R E T A 0 A R B 0 ve R 0 B E R T T A Y L 0 R ' un 

delalarmm birinde Ronald Colman, di- L A 0 A M 0 KAMEL VA 

6 - Yokla.malarml zamanmda yaptimt -
yanlar 10'76 saytl!1<anunun 10 uncu maddest 
muclblnce ceza gorecek!erl IIAn olunur. 

*** Kadtkoy $Ubes!nde ka}'ldll olup Efganl!. 
tana gltml§ bulunan yedek tablb yllzbafl 
(937-7) Ha.san Fehml oltlu Adem Edlb!n 
Ka.d1koy $Ubes!ne milracaatl veya haltba
ztr durumunu bUdlrmesJ. 

C OLOM ) ...._ ___ _ 

gerinde Ray Millard, ii~iinciisiinde ise 
John Howard ba~rolleri oynam11lard:. * Notre Dame de Paris filmi tekrar 
yaptlacak olursa oradaki ba,rolii Lon 
Chaney J unior'un oynamas1 takarriir et

mi~tir. Ma!Qmya, bu kardelam.n sessiz 
versionunda ayni vazifeyi babast deruh
de etmi~ti. * «-Safak ketif kolu» nun son versi
onunda muvaffakiyet kazanm11 olan 
Carl E5mond yakmda Paul Muni ile 
birlikte «Allahla birlikte gezen kardinal» 

Sevgili annemiz, muhterem kaymva- d b. 

Program1m1Z haftada iki defa ~&rfamba ve cumartesi gunleri dejtitir• 

Flatlar - 15, Talebe 10 ===~ 

LALE TATIL ETMIYOR 
Salonlarmd~.ki tec<J:idi .. hava t<:_rtibatmdan ald1g1 lruvvet mii~terilerinin 

gosterdtgi yuksek ~akadan kazandigt cesaretle ..•..• 

L A L E 
Mevsimin en giizel 2 yeni ve siiper filimlerden miirekkeb 
. . . biiyiik programm1 yaph : 

1 - BIRINCi FILM : 
Me~hur N t N 0 M A R T t N !t N t 

A$K $ARKISI 
hdemiz, merhum Siileyman $amh refi- ismin e IT kordela yapacaklardiT. 
kas1, Saffet Baydar H., Tannnm rahme- * «Nijer'li adam» ismindeki filmin Franstzca sozlii, e~ine ender raslanan bir film 
tine kavu~tu. harici sahnelerini <;evi110ek iizere Afri • K A R 'A A L A y 

2 - iKiNCi FiLl\1 : 

Cenazesi 31/5/939 ~a11amba giinii saat kaya gitmi1 olan Franstz aktorlerinden 
10,30 da $i~li Etfal hastanesi Samanyolu miirekkeb heyet Parise donmii1tiir. Bun- HUM.PHREY BOGART - ANN SHERIDAN 
sokak Dimitriyadis aparttmamndan kal· !arm arasmda Harry Baur, Victor ve yeni METRO JURNAL en yeni ve en son haberler. Hepsi yarm 

dmlacak, aile makberesine defnedile - Francen ve Annie Ducaux da vardtr. ~;~~;~;~~~~s~aa~t~8~,3~0~da~~L~A~L~E~~S~i~n~em~a~s~m~d~a~~~~~~~ cektia'. Bu actkh haberin, kendisini sa -
yan ve sevenlere ibla~ i~in saym gaze· BugUn tt den ltlbaren devamh seanslar 
tenizde ne~rini dileriz. 
Ogullan: Osman Emerk, Vahid Baydar ~ehzadeba§l A$KIN GO•• Z VA$LAR Ayr•ca: 
Damadlan: Nairn Tekant, Cezmi Or, F E R A H I Bu senenin en yeni filmi 

Fahri Di§men ve ktzlan Sureti mahsusada sinemamJZ i~in yapbrdJjttm1z M G 
istanbul Oltretme:~:rl Yardtm cemly~ - Sinemast y e n i k 0 p y a emnu ecid 

tlnden: Kabata1 uses! re•lm mualllml Zlya 
Sayayt maalesef aramtzdan ebedlyen kay- T Emsalslz amerlkan 
bettlk. K£derlt alleslne ve saym arkada$. ll•••e•l~e~fo~n~:.::2:13:!5~9~--~~~·Y~a~z~fl•a•t•la•r~J~B~a~y~la~r·a~10~·~15•~k•u•r~u~,~--~!"'llll!~s~l~n~e:m:a~r;o:m:a~n~J-•• 
lara tazlyetlerlmlzl sunartz. 

(. ___ M_E_V_L_t_o ___ ) ~- 3:~~t·:::! A Z A K S i N EM AS I ~~:~ ~~:~~=~ 
Elirn bir kaza neticesinde olen oglum lstanbulda en fazla ra§bet bulan senenln en bUyUk fllml 

yedek to~u astegmen Tank Kalafatog- 1 A $ K I N G o·· z y A $ L A R I 
lunun ruhuna ithaf edilmek iizere 4/6/ • 
939 paza.r giinii ogle namazmdan sonra A B D 0 L V E H A B TUrk~e sHziU 

Kadtkoyde Osmanaga camiinde Mevlid: 2 • BUFALOBI"L ATI$ KRALl 
$erif loraat edileceginden kendisinl se- : BARBARA STANVICK 
ven ve tamyanlarla bilhassa ~ok sevdigi Dikkat : lot~~u~':.Db~~!t.llze! AZAK BAHI'!ESi Bu akti:am BPihyor 
subay arkada~lanndan arzu edenlerin Y ~ y 
t"§rifler'ni rica ederrni. Oecelerl flllmlerl AZAK Bah~eslnde bu ak,amdan ltlbaren ba,hyor. 

13aba.s1: Yusuf Ziya Kalafatoglu ·---- Fiatlar 20 kuru§ ve 15 kuru§lur. Pazartesi ve Salt gunleri Halk giinii her yer 10 kuru§• ••••• 
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IZMIR MEKTUBLARI: 

o~motr rFlY@ltro 
Egeliler, her sene tekemmul eden 

bu eserle oounuyorlar 
100 kallona· Belediye Reisi: «hmirin 

rmyacagm1 soylemi,Ierdi, 
kallondJgini ispat 

senede 
bu sene izmirin 

edecegiz » diyor 
biz 

Belediye Relsl, Fuar yerinde gazetecilere izahat veriyor 

hmir, (Hususi) - Bashgrm toprak ve Avrupanm bir~ok yerlerinde goriilmi
iizerinde, yava§ yava§, ~ocuklugumun ha- yen bu manzara, bu hakikatin en biiyiik 
f1zamda biraktigl eski 1zmir canlaruyor. delili idi. ( 432) bin metre murabba1 tu-
1stanbulun, «Beyoglu» suna mukabil, lz- tan bu sahanm etrafmda da, bugiinkii ~e
mirde de bir F renk mahallesi vard1. Seh- hircilik ve evcilik teknigine uygun, modern, 
rin tam orta yerinde, servet, refah, ve iim- bah«eli evler, aparhmanlar malanmi§tl. 
ram, ayni zamanda, bu yurdun hakiki sa- Kiiltur park1 dola§Iyoruz. 
hibinin ISI!rabmi canlanduan bu mahalle, 0 mahiler ki der!Ja i~redir 
hem kozmopolist bir alem, hem de butiin der,qav• bilmezler 
istihsal ve istihlak kaynaklanm avu~lan- MISramda oldugu gibi, i~inde ya§adi-
na almi§ bir hukumdarhgm satvetgalu idi. gun, hem de gazetecilik yaptlgm lzmirin 
Biz oradan ge~erken, bize aid olm1yan, bu emsalsiz par~as1 hakkmdaki vukulsuz
bize tamamen yabanc1 bir memlekete du1· lugumdan utamr gibi oldum. Diyebilirim 
mii1 gibi olurduk ve buras1, adeta Babil ki, 1zmirde halkm biiyiik bir kism1 heniiz 
kulesini hatulahrd~: kavu§tuklan bu eseri 13yikile tammamw 

Rengi, dili, §ekli, i1i, zevki, hayab iti- lardir. 
barile ayn ayn, her mill etten insan ve aile Reis: 
miiesseseleri .. · - Eiilence, diyor, halk. eglenmelidir, 

hte ~ayuh bah~e. i1te eski Melez sine- halkm buna ihtiyaCI vardu. Bunu dii,Un
masmm oldugu yer. hte Meyhanebogazi, diik ve Kultiir parkla F uann 12 bin met
i§le O~;uncu Kordon ve nihayet i1te Ata- re murabba1 kismmi, muhtelil eglence va
turk caddesine (eski Birinci Kordona} ka- SI!a ve sahalanna tahsis ettik. 
dar uzayan, miistemlekeci ve mustevlilerin, flerideki buyuk golun sulannda, ahes
buyiik sermayedarlann, bizden olmiyanla- te aheste kugular dola11yor ve hoparlor
rm yan beynelmilel ve imtiyazh sahalar1. den giizel bir melodi dinliyoruz. 

Uzaktan uzaiia kulaiirma bir ses geldi. Birdenbire cigerlerimi 1i1iren, lath ko-
Kendimi toplad1m: I kularla dolu bir riizgar esti. GUI bah~;e•i-

Ormanhgm arahgmdan ba§IDI kaldnan ne girmi1tik. Rengarenk, kameriyelere tlr· 

muhte§Cm bir t~v~s ku1u iitmu~t~. Biz, 0 manan, ta ilerilere kadar uzanan giil fi
F renk mahallesmi de zaptelmi!hk. Hem danian ve arkadaki ormanlar, insanda ro
de yalmz. yerini degil, ona hakim olan mantik bir inhba b~rak1yor. ASI! entere
ruhu tepehyerek. Onun iistunde bizim a- san cihet, bu bah~;ede, dunyanm hi~bir 
leyhirnize dalgalanan hayat bayragm1 da yerinde tatbik edilmiyen bir hususiyettir. 
yntarak ve o~ada yeni Turk kudretinden Bah\;ede, la51lah 1ekilde ve insan otu
ve medemyetmden biiyiik bir varhk kura- runca viicudiiniin inhinalanna gore tama
rak .. • men intibak eden koltuklar var. Koltugun 

Gazetecileri, Kiiltiirparki ve F uar ha- ba1ucunda bir de kii~uk kutiibhane. Bele
znhgmi gorm~ii~ davet eden Belediye Re- diye Reisi, buraya, hatta ~ok kere bizzat, 
isi Dr. Uz ehm omuzuma koydu: gazete ve kitab bnablmasmi itiyad edin-

- Bu sene, dedi, F uar1, dokuz eyliil mi§. 1lk zamanlar kaybolan gazete ve ki
kapiSmdan a~a~agiZ: Bu kap1, bizim imar tablara, son zamanlarda artlk dokunul
davamtzm yeni bn Iladesidir. Biliyorsu- maz olmu~. Baz1 yerlerde koltuklar iki1er 
nuz ki •. ilk h~mle, luar .. etra~mda ba~hy~r tane ve yanyanadn. Geliyor, uzamyor, 
ve •ah1le dogru. teveccuh ed1yordu. Sek1z kiitiibhaneden bir gazete ~ekiyor, golge• 
senelik plam, U\; senede bitirdik. $imdi, Jikte, gullerin kokusu i~inde dinleniyor ve 
bu tarafa, (Basmahane cihetine) ve bu- gazete okuyorsunuz. 
radan yukanya teveccuh ediyoruz. Lozan Bu bir hadise, bir bahtiyarhk degil mi-
ve 20 Agustos kap1lannm istikametlerinde dir? 
yap1lacak i1imiz kalmami§hr. 9 Eyliil ka- *** piSI, yeni hareket noktam1zd•r. A~,h~m bu-
rada yapilmaSI, sembolik bir hareket ola- Kaktiis'ler, ~am ormanlan, katalpalar 

ve akasyalar arasmdan, temiz bir yoldan 
caktn. 

· ge~tik. Hyvanat bah~esindeyiz. Konu~a konu~a. yem ve ii~ kat iizerine 
h · k Belediye Reisi, parmakhklardan birine haznlanan kapmm Ia Ia IS elesini tuman-

d1k. Kapmm ikinci kab gazino ve lokanta itaret etti. 
olacaktn. Ost kat, bir teras halinde bna· - Zavalhlar, dedi, ii~ii de di1i .. Ne 
k1lacak. Buradan, hem F uar ve deniz yapalm. erkeklerini bulamad1k. 
kiSimm goriiyorsunuz, hem de Kadifeka- Bunlar, u~ di1i •ntland1. Asabi buhran 
]eye hrmanan eski §Chri. ge~iriyor ve durmadan parmakhklara ah-

Biraz ileride Kiiltiirparkm, arhk gozii hyor, soluyor, derin ve h1zh h1zh nefes a
dolduran ormanhgi, bah~;eleri, rengarenk hyorlard1. 
bir hah gibi kabanyor. Biraz ileride, daiHann me1hur kurdunu, 

Belediye Reisi. birka~ yjjz metre ileri- yeni dogurdugu ii~ yavrusunu emzirirken 
de, Gazi Bulvannm dogu k•smma dii1en gordiik .. Daha enteresamm da i~; k1mnda 
biiyiik in1aah gosteriyor. seyrettik: Giine~in girdigi pencerenin al

- ht Garai santral. llk kiSim bitti. linda, erkegini koluna yatuan di~i bir may-
G elecek sene, diger bsm1 da tamamlaya . mun, bize bak1yor, 
cag1z. - Ne mes'udum, bilmezsiniz, 

Ve, ba1•m ~evirip Baamahane cihetin- Der gibi giiliimsiiyordu. Meger bura-
deki diger laaliyeti gosteriyor: da bir hadise ge~mi1. Ba1ka bir erkek may-

- hte hal, sebze hali. · · Buradan, A- mun, bu di1iye musallat olmu§. Fa kat e1i 
ziz Akyiirek ( eski lzmir Beled1ye Reisi) onu lena halde hnpalaml~ ve kovalam11. 
caddesini a~1yoruz. F uar ve Kiiltiir par- Zavalh, bir kotede meyus ve mustarib, 
km etral1, arhk tamamen cadde olmujtur. dii1iiniiyordu. 
Bir kiSmi aslalt, bir kiSmi parke .. · Ve bu Ba§Imi sola ~evirdim. Yinni metre ile-
sene, F uar, hi~ toz toprak olm1yacak .. · ride, muazzam boynuzlanm ~itin ken arm· 

Belediye Reisi, bi;az durdu: dan havaya kaldnarak bakan bir geyik, 
- Ecnebiler, hem de ecnebi miitehas- derhal geriye dondii ve ~itin obur taralm

SI •Iar- diye ilave etti -lzmirin yiiz senede da, burnunu bir aral1ii;a sokarak diger kiS· 
ka lkmamiyacaihm soylemi,lerdi. Biz bu Simdaki ceylam koklamaga ba,ladi. Da
sene 20 agu•losta, lzmirin ka\kmdiRJnl is· ha Oteden, kartal!ann, akbabaJarm, jahin, 
pa t edecegiz. dogan ve bir y1gm ku1un kanad ~ITPI!lan 

Buna ben de inand1m, ben de hak ver- duyuluyordu. Tavjanlara, iki1er kath, 
dim: kiiciik apart1manlar yaptmlmi§h. 

Bir riiya, bir hayal hakikat olmujlu. Belediye Rei•i: 
C ozlerimizin oniinde canlanan biiyiik. ol- - Sevindigimiz bir nokta var, dedi. 
o·m ve yepyeni manzara, hem de Tiirkiye Aydmda erkekli, di1ili bir ~ift kaplan yav-

CUMHURlYET s 

iktlsadi hareketwr 

Ekmek meselesi ve 
Belediyenin te~ebbiisii 
Istanbul Belediyesini bugiinlerde en zi

yade me1gul eden meselelerden biri de 
e!unek meselesidir. ikhsad Miidiirlugii, 
bu mesele iizerinde biiyiik bir me•ai sar
fediyor. Ekmek i1i esasen bu §Chrin ba
tmda bulunanlan daima me§gul eden, du
tiinduren bir mesele olmu1tur. Zaman za· 
man 1ehirde ekmek buhram goriilmii1, ek
megin kalitesi di.i§mii1. halk, iyisine ve kii
tiisi.ine bakmadan ekmek tedarikinde miil
ki.ilata tesadiil etmittir. 

y apilan ilanlardan ogreniyoruz ki, be
heri 15,000 er tonluk lmnlar kurulacak
!Jr. Adedleri ka~ lane olacak? Sarahat 
yok ... Belki tecrube olarak bir tane, belki 
de bir hamlede biitiin lstanbulun ihtiya
Cint kar§Ilayaeak kadar ... Bizim ogrendi
gimize gore, evvela be1 ekmek fabrikas1 
kurulacakhr. Belediyenin bu hareketi, h
rmC!lara da bir ders mahiyetindedir ve 
hi~ 1iiphesiz ki bu muazzam tesisat 1ehre 
bir hayli pahahya mal olacakllr. 

fstaobul lmnc1lan ~kmek \;Ikartmaktan 
rru istinkal ediyorlar? Fiat! ann miitema
diyen yiikselmesini mi istiyorlar? F ena ka
li~eli ekmek mi 1;1kanyorlar? Y oksa bizim 
akhm1za gelmiyen yeni bir hile yo\u mu 
kelletmi1tir? 

fstanbul fmnc1lanmn ekrnek \;Ikartmak
tan istinkal ettikleri olmu§tur. Bundan on 
sene kadar evvel ve bir de ii~ sene evvel 
iki dela lmnlarda ekmek ya hi~ bulun
mami§, yahud fmn kap1lannda saatlerce 

beklemek icab etmi1tir. Fa kat o zaman li
n neil ann ileri siirdugi.i §U esbab1 mucibe 
Belediyeyi de durdurmu§lur: «Unu paha
h ahyoruz. Nark fiatlna ekrnek satmaga 
ikt.Isadi bir §Ckilde imkan yoktur .» 

Fmnc1lann narkm yiikselmesini isteme
leri akla ge\ebilir. Lakin nark1 kabul edip 
etmemek ve sebeblerini tetkik etmek de 
Belediyenin elindedir. Fen a kaliteli ekmek 
CikanlmaSI kabul edilemez. Cunku lmn
Iar daima Belediyenin kontrolu altmda
dn. Muayyen 1artlara riayet etmiyen fmn 
tecziye olunur, ekmegi musadere edilir 
ve nih~yet kapahhr. 

Belediye, bundan evvel dogrudan dog
ruya ekmek ~1kartmak te§Cbbi.islerinde bu
lunmu,, lakat netice alamami§br. En son 
$ehremini merhum Haydann Ni,anta!I 
lmm te§Cbbusuniin akJbeti ise unutulma
mahdu. 

F. G. 

Kiitiibhaneler umum 
miidiirii vefat etti 

Maarif Vekaleti Kiiti.ibhaneler umum 
miidi.iri.i Hasan Fehmi vefat etmi§tir. 

Merhum, §imdiye kadar Dil Kuru -
munda ~ab§m•§, muhtelif cemiyetlerin 
faydah ~ab§malanna onayak olarak 
memlekete hizmet etmi§, degerli bir 
maarfi~i idi. Z1y81, memleket i~in btr 
ka)'lb<hr. 

Cenazesi, bugi.in Fatihteki evinden 
kaldmlarak namazt Fatih camiinde kl

hndiktan sonra Merkezefendideki hu -
susl makbereye defnedilecektir. 

rusu yakalami§lar. Hemen satm ald1k. 
$imdi bizim hesabimiza bak1hyorlar. Y a

kmda getirecegiz. Ayni zamanda, arhk e

peyce biiyi.iyen hayvanat bah~;esi icin bir 
miitehassiS da celbedecegiz. 

Bu arahk. uzun ve keskin bir at ki,ne
mesi oldu. Reis: 

- Unutuyorduk, dedi. Gelin, Ath
spor kuli.ibiiniin atlanm da gorelim .. Bili
yorsunuz ki, sporu da tamamen buraya 
alacag1z. Athspor kulubii, VaSil (:mar 
bulvannda, \;Ok ku~i.ik bir saha i\;inde idi. 

Menaj yapmak imkanSizdi. Nihayet, bu 
kuliibe de burada yer tahsis ettik. Menaj 
yerinden ba1ka. her ath sporcu, iki bu~uk 
kilometre uzunlugunda bir orman i~inde 
atla gezinmek irnkamm bulmu1tur. Kulii
be, burada bir bina da in1a edilecektir. 

T enis kuli.ibii de, 1ehir spor mi.iessese
leri i~inde, Ill ilerideki sahaya ge~mi1tir. 
Y akmda kuliibiin in1asma ba§lanacaktlt. 
Arnatorlerin sahasmdan ba1ka, buyiik 

madar i~in de ayn bir kort da yaphraca
giz. 

Burada gordi.iklerimiz, tespit ettikleri
miz ve I zmirin biha kkin iltihar edebile
cegi eserler, sadece bunlar degildi. Bun
lann daha biiyiikleri, miizeler, tiyatrolar, 
po\igonlar, sergi saraylan vard1. Yiizbin

lerce lira ile in1alanna ba1lanan bu eser
lerin kaffesi, Kiilti.ir park ve F uar i~inde 
canlamyordu. Bizim parkm en biiyiik hu
susiyeti de i1te buradadlt ve diger bir mek
tubumda, bunlan tamtmaga ~ah1acagim. 

(:unki.i Turkiyede, yalmz lzmir hesabma 
degil, bugunku Tiirkiye medeniyet ve te
kamiiliiniin en parlak eserlerinden biri ola-

rak memleket hesabma bu muesseseyi ta
mtmak lazimdn, kanaatindeyim. 

Orhan Rahmi 

I Fransada siyasl partiler: 1 
Cumhuriyet~i sosyal parti 

ve allians demokratik 

Klorofil 
Hayat vetireleri bakunmdan moleki.il

lerin en miihimrni ve enteresam klorofil 
molekiiludiir. Pek kan11k olan bu mole
kiil iizerindeki ara§l!rmalar, ileri gitmi§ 
degildir. Klorolilin nebat alemine renk 
vermesi, gune§ §Ualanndaki enerjiyi biz1m 
i\;in laydah 1ekle sokmaSI itibarile ehem
miyeti biiyuktiir. Bah~elere, k1rlara ~Ikh
g•mtz zaman gozlerimizi tabiatm gi.izelli
gile doyuran bu molekiiller, diger taraf

tan hayat vetiresinin ilk hatvesinde de rol 
oynar. Bizim i<;in en bi.iyi.ik enerji kayna;\1 
olan komi.irle petrol de pek eski devirler
de klorofilin giine§ ~ualarmdan topladigi 
enerjiyi ta~nlar. 

(..__N_a_kle_d_en_:_C_ev_ad_Sa_di_k_) 
Paris meb'usu M. Pierre Taittinger 

tarafmdan tesis edi~en bu partinin nispe
ten yeni tarih~esi, sirki.ilerinde beyan 
edilen doktrinile kaTI!If- Cumhll)'iyet~i. 
milll ve sosyal par:inin hibneti viicudii, 
cumhuriyet~ilerin, ISler milli, ister vatan
perver, ister liberal, ister mutedil V6ya 
sosyal adlarile anilsm, organize edilme
mi§ olmaSidn. fntihabat zamanlannda 
mi.ilrit sollar her¥yi evvelden haznlanm11 
olduklan halde milli curnhuriyet~iler her 
hususta hamhk!Izd~tlar ve 1928 intiha
bahnda oldugu gibi meclise biiyiik bir ek
seriyet gondermege muvaffak olsalar bi
le, sonradan bircok gruplara aynlarak 
kuvvet ve tesirlerini koybederler. Bu par
tiye gore F ramanm organize edilmesi sa, 
ati ~oktan ~]JDI!hr. 

Parti, her§eyden evvel cumhuriyet~i -
dir. 1914 ten evvel, Frankfurt muahedc
namesi F ransamn kalkmma gayretlerine 
sed \;e~yordu. Bugi.in F ransa eski top
raklanm ged alm11 ve dunyamn, lngilte
reden sonra, en <;ok mustemlekesi olan 
devleti olmujlur. Bununla beraber, ya
pdacak bir~ok IS!ahat vardlt. Parti mo -
dern bir devlet istiyor; Fransanm par\ -
mantarizm sistemini bugilnun icablanna 
uygun bulmuyor; esas le§kilat kanunu 
ikmal edilmeli, insanm haklan ve vatan
da§m hiirriyetleri bir realite olmahd1t; 
halledilmesi gereken birinci derecede mil
him meseleler var: Biitcenin tevazunu, 
masraflarm azallllmaSI, mali sistemin ih
yaSI, kadmlann intihab hakk1, mustah • 
sillerin omuzlanm <;okerten miikelleliyet
lerin tedrici azalhlmaSI. Laik bir devlet 
bi.itiin kanaatlere ve bi.itun hurriyetlere 
hi.innet ehnesini bilmelidir. 

• •• 
Parti. cumhuriyet~i olmakla beraber, 

ayni zamanda millidir de; ~;iinkii Buyiik 
Harbdenberi sulh hi~bir zaman bu ka
d;.r miiphem bir ~ehre arzetmemi1tir. 
Butiin F ranSIZlar aulhu istemekte mutte
fiktirler, fakat bu sulhun ilk garantioi 
Fransanm emniyetidir. Bunun i~;in bu 
parti, «F ransamn SI!ahtan tecridile her 
ne pahasma olursa olsun temin edilen 
sulh» un k1sa vadeH bir harb olduiiunu 
sayler ve bOyle bir sulhu reddeder. On
ca. laz1m olan i•Y F ransa i<;in bir Fran
SIZ tiyasetidir, nas1l ki lngilizler i<;in bir 
lngiliz siyaseti, ltalyanlar i~in bir ltalyao 
siyaseti var. 

F ransiZ sayinin mudafaas1 ~arttn. De· 
mek ki parti, tasarrulun, ziraatin, endus
trinin, ticaretin, kafanm ve F ransiZ sa yi
n in miidafaasmi istiyor. «lstiyoruz ki 
F ransiZ i~isi ecnebi i1~iden evvel gelsin; 
FransiZ mah himaye edilsin; FransiZ ma
h ecnebi malma kan§arak uzak miistem
lekelerimize ginnesin; F ransiZ tasarrulu 
ecnebi memleketlerinin mali kombinezon
lanndan masun kalsm ve topraklarimiZ.n 
mahsulab tarla i~ilerini saylerile miite
nasib, adil bir i.icret temin etsin.» 

*** 
Ve nihayet bu parti sosyaldir, \;i.inkii 

F ransa a1k1 halk a§kmi kazanmabdlt. 
«Miie•se• nizamm yikilmaSIDI istem1yo -
ruz. F erdi kiymetlerin miisavi k1hnmaS!na 
kar11 bizim ileri siirdiii!iirniiz ICY liyakat 
hierarchie'sidir. sayi bi\ginin hizasma 
yiikseltrnek, onu sermayeye dii1man yap
maktan ziyade sermayeyi onun emekleri
ne i1tirak ettirmek istlyoruz.» 

F akat, §eflerin ortadan kaldmlmaSI ve 
endi.istrinin oliirnile amele saltanatmdan 
bahsedip halk1 aldatanlara parti !U ceva
b, verir: tflas elm it b1t millet i~inde ame
le S1ml1 i~;in saadet tasavvur edile:nez. 

F ransiZ ailesi mudalaa edilmiyor, hal· 
buki memlekette onun da 1erefli bir mev· 
kii olmahdlt. (:ocuklar:n himayesi, anne· 
\ere muavenet, kalabahk ailelere yard1m 
bu partinin tahakkuk ettirmek istedigi I•Y· 
ler arasmdadiT. 

II 

Demokratik ittifak 
(Allians Demokratik) 

Enstiti.i azasmdan ve Allians Demok
ratik'in yi.iksek idare komitesi azasmdan 
M. Joseph Barthelemy, bu partiye gaye 
olarak memleketin relahm• tevcih eder. 
Relah siyaseti, her1eyden evvel, haricde 
sulh ve dahilde asayi1le kaimdir. Sosyal 
kan11khk ve ihtilaflara sahne olan bir 
memleket miireffeh say1lmaz. 

Bir memlekette, hiikiimetin birinci va
zilesi, ,ahsi le§ebbiislerin inki,afma mani 
olmaktan sakmmaktlf, Bir istihsalin ma
hiyeti yahud buudleri hususi laa\iyet hu
dudlanm athgi takdirde, devlet o miis
tahsile ekonomik vaSitalan temin etmek 
mecburiyetindedir. Ve maddi vaSitalr.r 
manevi vaSitalarla temamlanmahd1r. 

«Relah siyaseti» tabiri bir~ok muna
ka,alara yo! a<;II. Sefalet siyasetini mii -
dafaa eden mi var sanki ~ Bu tecriibe gii-

J. Barthelt\my P. Taittinger 

niimiizde Rusyada f50 mi\yon insa.n 
i.izerinde tatbik edilmektedir. Allians'a 
gore, relah siyaseti, sosya] siyasete li.Zlln 
muhittir. 

Bununla beraber, relah siya.etinin la
Zim oldugu dogru ise de kafi olmad1g1 
muhakkakhr. Sosya\ adalet bu esas iize
rinde bina edilecektir. 

Bugi.inun aleti masraflarm gittik<;e art
maSidir. Bu, F ran!a gibi cilum nispeti do
gum nispetinden lazla olan bir memle -
kette busbiitun vehamet kesbeder. «Eco
nomic administree» ye mi gidilecek? Bu 
latizm olur. «Economic gouvernee» ise 
Marksizmden ba1ka bir§Cy deiiildir. 0 
halde? Allians'm komitesi «organize» 
ekonomiye taraftardu, fakat hududlan 
tayin edilmek tartile. Devlet, endustriyi 
kendi haline buakrnahdu: Mesela bir o
tomobilin imalinde el emegile verg1ye 
ayni pay aynlmamahdu. 

Sonra, ziraat var. F ransa, «JsSiz tarla
lardan yiikselen ~ikayete kulak vermeli -
dir.» 

Nihayet butiin bunlar beynelmilel sul
ha baghdu. F akat sulh yagmur gibidir, 
yagmurdan hahsetrnekle yagdmlmiYacagl 
gibi sulhtan konu,makla da sulha vanl
maz; onu organize etmek ~rttlr. 

Allians, diger siyasi partiler kartiSm
daki vaziyetini de tayin ehni1tir. Grupla
nn istipdadma isyan eder. Bir meb'usun, 
mensub oldugu gmp nam1na soz siiy\e -
mesini ho1 gonnez. lster ki mecliste her 
meb'us Fransa namma konu15un. Halbu
ki bugiin meclis kalabahk gruplardan 
miite§Ckkildir. Bilhassa komiinistler gru
punda her meb'us aneak komGnist parti
sinin isteklerine ve fikirlerine terciiman 
olabilir. 

Allians bu aykmhi!a du!ffiez. Bu par
ti, memleketin yuksek menlaatlerini her
§eyden ustiin tutan, likirlerine hakim, ser
best adamlann partisidir. Allians, cumhu
ri~te can ve goniilden bagh olanlar:n 

bulu§tuklan dort yo! agZidn; memleke
tin yiiksek menlaatlerinin icab ettirdigi 
hertiirlu i§hirligine daima hazudu. 

Program1 
Vatan, hurri~t. kanun kariiSIDda mu

savat, •osyal karde,lik, diizen ve terakki. 
Ne sosyalist diktatorli.igii, ne de sahsi 

diktatorliik laiklik kanunlannm muhafa-
zaSI, vicdan ve tedris hi.irriyeti, ticaret, 
sanayi ve ziraat hurriyeti. Devlet~ilikle 

miicadele. Geni1 bir "lahat siyaseti. 

Gune§len veya bir ark lambasmdan 
<;•kan ~ualar, klorofil mahliili.inden sonJa 
bir cam men§urdan ge~irilirse tayfm u1un 
dalgalanna (yani knmiZiya} isabel eden 
taralmm buyi.ik bir k1smmm yutuldugu 
gori.iliir. T aylm diger taraflan zay1l dii
§Cr, mavinin d11 taralmdan eser kalmaz. 

Burada en miihim nokta, uzun dalgala
rm bel'edilmesidir. Klorofil molekiilii, 
gi.ine1 z1yasmm bu dalgalanndan mi.itee•· 
sir olur, bunlardan enerji alir. 

Kimyagerlerin aratllrmalanna gore, 
bu tarzda silahlanan klorolil, her yerde 
mevcud olan karbon asidi gazile birle1ir; 
ni1asta ve ~eker gibi nebat faahyetinin 
esaSI olan karbohidratlar te~ekkul eder. 
Nebati veya nebatla ya11yan hayvanlan 
yedigimiz zaman klorofilin bel' etmi1 ol
dugu lmnuz1 tualarm faaliyetlerinden is
tilade ederiz. 

Molekulun hayvan hayatmda miihim 
vazilesi olan Hemoglobin ile arkada,h
gmi du1iinursek ehemrniyet bir kat daha 
artar. Bu husu•i §ekildeki molekiililn tabi
atte bu kadar biiyi.ik rol oynamaSI snn 
heniiz a<;IImi§ degildir. Klorofil molekii -

liinde elli be~ karbon, yetmi1 iki hidroien, 
be~ oksijen, dort azot ve bir de magnez
yum atomu vard1r. Bu atomlann baglama 

tam hakkmda bildigimiz 1ey\er pek mah
duddur. 

Prl. SALIH MURAT 

Biiyiik san'atkar 
Paderevski basta 

Biiyiik san'atkar Paderevski, Nev -
yorkta rnevsimin son konserini verme ~ 

lie haZirlamrken, doktoru, piyanistin faz
la yorgunluga tahammiil edemiyecegin
den ve yorgunluk neticesi kalb sektesi 
tehlikesine maruz kalaca~ndan korka
rak konseri geri bJraktmn•§llr. 

Devletin biiti.in taahhiidlerine kat'i sa
dakati. Masrallann azallllmaSI. T e1eb • 
bi.is fikrini baltahyarak memleketin ser -
vet membalanm kurutmaktan sakmmak. 

Konseri dinlemej!'e haz1rlanan 15,000 
-- musiki merakllSl, bilet paralann1 geri 

ltalyanm Kapomele vapuru almak istememi~ler ve bu paramn, mef
Burgaz limamnda yaralandi tunu olduklart biiyiik san'atkar ve bii-

Sofya (Hususi) - Yanh• bir m _ yiik vatanperver Paderevski'ye verilme-' , anev . . . t . 1 d' .. .. d B . sm1 1s emi§ er 11'. ra yuzun en urgaz hmanma girerken 
. Me§hur piyanist, §imdiLk tehlikesi 

dalgakirana ~arpan btiyiik !talyan vapu- zail olan hastahg1 biraz daha hnfi fledik-
ru Kapomele burnundan ag1r yaralan- ten sonra, istirahat ve tebdili hava et -
ffil§hr. Vapur zor halle batmaktan kuria mek iizere isvi<;reye gidecekt.r. Fakat, 
rilmi§ vc tamir edilmek i.izere ba§ka va- Paderevski'nin, bundan sonra bir daha 
purlar marifetile Kostence .limanma go- lronser veremiyecegi tahmin ediliyor. 
ti.iriilmi.i§tiir. San'atkar ~imdi 78 ya~mdad1r. 

Sel~uk Kiz San'at mektebinde a~dan sergi 

Yaphklan eserleri kendi iizerleria.ae te~hir eden ktzlarlmiz 

<;apadaki Sel~uk K1z San'at Enstitiisi.inde her sene a~1lmakta ol a~ eli~leri 
sergisi bu sene de defile ~eklinde tertib olunarak diin gosterilmi~tir , Talebe; 
bir sene zarfmda meydana <;Ikard1g1 muhtelif sekildeki elbiseleri giyerek 
bir ge<;id resmi yapm1~hr. 

Defilede Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kml..rm e~i de haz1r bulunmll1i, 
eserler hakkmda enstitii miidi.irii tarafmdan kendisine izahat verilmi~tir. 
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T iirkiye giire§ birinciligi "Eski ve yeni miitekaidle-AWmeti farika 
Esk:den, biiyUi< rin maa~lan arasmdaki te-

;~:ib;~:;~~~~·~~~~ ~ok faydaii bir ders oldu ~adm bertaraf edilecegine 
mamyorum, 

gelirdi. ~imdiki a- 1 
caibat saymakla i:ll Giire~te muvaffak olmak i~in yalmz kuvvetin Okuyuculanm!zdan Sekib sfendiyar 
tecek gibi deg·n. yazJYor: 

Son ac be, Pa0a . kafi geJmedigi, tecriibe ve bilginin biiyiik bir «- Ben miitekaid bir topc;u kayma-
ko admdaki Kiibah kam1y1m. Arzum iizerine tekaiid edil-
dansor. Memleke - roJ oynad1g1 bir defa daha anJa~dd1 dim. 39 sene hizmetten sonra 19 altm 

tinden kalkm1~. tan- lira ile vazifeden aynld1m. Vergiler ke-
godan rumbaya ka- silince elime yirmi iki altm lira ge~iyor-
dar, yavmad1k dans du. 

bi•n'cmamak §artile. diyar diyar dola - Bugiin ald1g1m maa~ ancak 38 lira-
~Jyor. dl!. Eger tekaiidliik maa~mda hayat pa-

Acib taraf1, cebinde gezdirdigi pa - hahhgi nazan dikkate almsayd1, bugiin 
saoort. 

D1az Pa~ak. ovle ~ok memleket dolas- maa~1mm on dokuz altm mukabili 190 
m1~ ki, pasapo~tu. ek!enen derkenarlar. lira olmas1 icab ederdi. Halbuki bu mik-
yaDI§llnlan pullar, her hudud g~tik~e tann tam be~te birini ahyorum. 
lave edilen vizelerle, u~ metreyi bul - Son kanuna gore tekaiid edilen bir kay-
mu~. ~imdiki halde. diinvanm en uzun makam halen 160 lira ahyor. Ayni riit-
pasaportu Pasako'nun cebinde. bedeki eski miitekaidin aldi!li maa~ ise, 

Mumailevh, pasanortunu biiyiik bir bu miktann dortte birinden de azdl!. 
kl"bnchkla muhafaza edi;vor, ciizda - Ayni hizmeti, ayni miiddetle ifa eden 
nmdaki evrak1 nakdiye kadar ona da iki vatan evlad1 arasmda istihkak fark1 
eh~mmiyetle sanhyormu'i. viicude getirilmesine, goniil, nas1l raz1 o-

Ve ii~ mctrclik pasaoortla Pa'iako is- lur? Ben. yeni Biiyiik Millet Meclisinin 
ll'll, birbir'nin oyJe 3yrJ!maz par~aSJ ha- bu tezad! ortadan kaldl!aCagma inamyo-
!ine gelmis ki, giiniin birinde yeni bi: 
pasaport almak mecburi;vetinde kahrsa ruMiitekaid, eytam ve eramil maaslan-
- ki hie boyle bir n'yeti yokmu~ - diin- nm senevi tahsisat tutan, 12 milyon lira
yanm bu ep biiviik pasaportu da. galiba, 
alameti farika hanesine yaz1Iacak. dan ibarettir. Bu itibarla eski miiteka-

Han()';-.; 
Amcrikah besiz -

l&in sohreti diin -
yay1 tuttu Giin g~ 
rniyor ki. diinya 
gazeteiPr'nde isim
leri vaz>lmasm. Bu
giinlerde gene mev 
zuubahs oluvorlar. 
Fakat bu sefer doktor Dafoe munasebe
tile. 

Be$izler. diinyaya gel:r !!elmez doktor 
Dafne'nin ihtimamma tcvdi edilmis -
lerdi. Doktor. onlan evvea iili.imden kur 
tard1: sonra beslrdi buviittii. Bu'(Un sa
h b olduklan sohreti onlara klsmen 0 
temln ettl Laf arammh. kPndl<i de on: 
larh horaber me~hur oldu. Bu da ba~k3 
hik~ve' 

Simdi Diann~ hPm irelerin. yani be -
~i>lf'r;n ana•1 ve babas1. l!~~enlerde N<'v· 
vorkta ,-erilen bir z:vafctte. doktor Da
f~p'r'n •nvtan k1h!\ma girerek, ~ocuk -
!an maskara et+ipi iddia<ile. aleyhine 
l:o'• zpm ve kadib davas> a~m>•lar. 

Hav1r. vanh::: a"'Iam~dmtz, So rtan kt
h~'"n jrlr~n dok 'lrun tn KPnd• ' Dava
Y' ar2nlar, b~s zlerin tarafl Dafoe'nin 
.mvtan !ul·,.,na girmes·, cocuklan ne • 
den l!"a<kara ediyormu~. buraSI pek an
la•• lam>vor 

Zava 1h doktor, ebe oldu. ;varanamad1: 
d><il oldu, yaranamad>; nihayet sovtaTJ 
oldu. l'"n<' varanamad>. Bir. mahkiim 
colmad•~'• kahm~b. Bakahm o zaman ya
rantr m'., ............................................................ 

Giilhane haatanesinde bbbi 
miisam ere 

Culhane hastanesinin I 0 uncu miisa· 
meresi Prf. Dr. Kemal Hii•eynin ba~ -
kanhgmda toplanmistlr. 

I - Dr. Sakir tarafmdan Akridin te
davisinden •onra hemoglobinurie vak' as1. 

2 - Dr. Nusret tarafmdan bir rie tii
mOrU vak' a st. 

3 - Dr. Vasfi Y ener tarafmdan ayni 
vak'anm rontgenle tedavisi. 
4- Dr. Necati tarafmdan had apen

dicite arazl veren toniyone over blostoJ
mu. 

5 - Prf. Dr. Kemal Hiiseyin tara -
fmdan infection mononucleose un serolo
gigue te1hisi Hanganatiu Deicher tea -
miilii. 

Miinaka1alara Pr. Dr. Kemal Hu<e
yin, Pr. Dr. Abdiilkadir, Prf. Dr. Vah
di, Ecz. Mustafa Suner i~tirak etmi,ler
dir. 

- Evet efendim, dedi. Oda ham 
ama, beyefendi daha tejnf etmediler. 

Suad N am1k, i1i biraz daha teklifsiz
lige vurdu; giilum edi: 

- Bir hammla beraber gelecekti, o 
da gelmedi mi?.. 

- Gelmedi efendim. 
Gene doktor eldivenlerini, sapkasm> 

otelde bl!akll. lskele ba1:na geldi. Biraz 
pastac1da oturdu. Gelip gerenlere bakll. 
Sonra, istanbuldan gelen vapurun diidii
gunii duyunca d1 anya <;Ikl!. Hi<; kimse
yi gozden kamm1yacak bir yerdr durdu. 
Orada bekledi. Ne Muhtar, ne de Mu
alla 

Biraz dolash. Ondan sonraki vapurlan 
da bekledi. Gene otele dondii. Onlan 
sordu. Orada da kim<eyi bulamav1nca 
i<;indeki iizuntu biisbiitiin artt1. Birinden 
birini bulsa, hi<; olmazsa birka~ soz soy
leyip i~ini bo,altacakh. 

Otelciyi bir yana ~ekti. Agzm1 aramak 

istedi: 
- Muhtar Bey, ii<; gun evvel gene 

Tiirkiye §&mpiyonasrnda her sJklcttc birinci olan milli giir"'l takurum•z idlerin yeniler gibi terfihi i~in 13 milyon 

Ankarada yap1lan Tiirkiye giire~ bi - birlerinden miitemadiyen istifade edecek 
rinci!.klerindeki miisabakalarm kalitesi vaziyette hareketle dolu bir faaliyet ~ek
iizerinde biraz durulacak olursa i~ten an- lini almad1k<;a ilerlemesine imkan olma
hyanlar i<;in bu miisabakalann <;ok acemi d1gma kaniiz. 
ve <;ok ustalann karjiia~maSI ~klinde te- 2 - Mmtakalarda gosterilen faaliyet 
zahiir ettiiii meydana ~1kar. Giire$1e ra- le$vik edici dahili ve mmtakavi madarla 
kibler arasmda miisavat oldugu takdirde, takviye edilmezse giire1te hi<;bir ilerleme 
maglubiyetler ve galibiyetler ekseriya sa- goriilmiyecektir. 

Y' ile olur .• ~ ujla ye~ilmek k~ndini_ mii •. ~ 3 - Zannedildigi gibi giireKi tabiri
d~faad.an ~c1z ~e !"upted>l~nn du~tugu ne lay1k bir tipin meydana <;IkmaSJ i<;in 
b1r n:hcedir. ty, b1r gureKJ de tu,la ye-1 valmz kendi ki:i,esinde <;ah~mak deii;il, 
n_Il~b,hroe de bu eksenya biT tesaduf ese-, miitemadiyen baska haSimlarla kar~IIa~-
ndl!. j 1" d k. b d • .. d" . . . . . mas1 azm 1r 1 u a asgan uc; ort se-

Bu >dd>am!Zl !Spat etmek pek baSJtll!. nelik bir <;ahsma demektir. 
Ve misalleri <;ok fazladl!: 

Tiirkiye dahilinde yap!lan milli ve 
beynelmilel biitiin miisabakalar, Olimpi
yad ve Avrupa sampiyonlan madan bize 
bunu a~1k~a gostermektedir. 

Biiyiik Mustafa iyi bir giires~i oldugu 
i<;in Kadije, Neo, Akerlind g1bi diinya
mn en meshur giireKilerine ya hiikmen 
galib gelmi!tlr, yahud hiikmen ma~lub 
o mu~lur. 

Onlar MustafayJ tusla yenemedikleri 
gibi, Mustafa da onlan ya hi~ veya pek 
zorlukla tusla yenebilir. 

Bu misalleri pek ziyade <;ogaltmak ka
bildir. lki acemi giireKi birbirile giiresir
ken ak11lanna gelen oyunlan derhal tat
bik ederler ve ak1betini dii~iinmezle,. 
Birinin hiicumu, digeri tarafmdan muka
vemet goremiyecegi i<;in derhal tatbik 
edilir. F akat sonunu getirisi bilemedigi 
i<;in rakibinin paradine mukavemet ede -
mez. 

Bu suretle acemi giire~lerinde oyunlar 
tevali eder ve soyirciler de fevkalade gu
reKiler karjiiarmda bulunduklanm zan
nederler. Halbuki hakikat tamamile ak
sidir. 

Son Tiirkiye birinciliklerinde hep tujla 
maglubiyetler olmustur. Bu neticeler luj
la kazananm yuksekliginden ziyade, 
maglub olanm zay1f oldugunu ifade et -
mektedir. Eger bizde giire~ miitecanis o!
saydJ ve eger zannedildigi gibi gureKi bir 
iki sene zarfmda yeti~seydi Turkiye Gre
ko-Romen giire~ birinciliginde bu kadar 
seri galibiyet ve maglubiyetler goriile -
mezdi. 

Biz, bu miisabakalardan 111 neticeyi <;1-
kanyoruz. 

I - Tiirkive guresi bu derece hare
ketsiz, yam iyi ve yeni giireKilerin bir -

buraya gelmijti, de gil mi? .. 
Diye sordu. 
- Evet, efendim. Pek eskidenbe1i 

bizim mii1terimizdir. 
- 0 hammla her zaman beraber m1 

geliyor?.. 
Otelci, birdenbire kendini toplad1. T u•

tuklan ij, pek o kadar bo,bogazhga gel
mezdi. Simdi de agzmdan bir laf ka,u
mak istemedi: 

- Vallah, dedi, han~i hammd1 pek 
'vi hahrlamiyorum. 0 kadar <;ok miijle· 
rimiz var ki, kimler geliyor, kimler gidi
yor, insan <;ar<;abuk unutuyor da ... 

Sonra giiliim edi: 
- Hem unutmasak bile soylemck 

olmaz ki ... Soziin gelisi, sizin de bu ak
!am yammzda bir kadm olsa, bajkalan
nm duymasm1 ister misiniz? .. Onun i~in, 
danlmaymJz, efendim. Burada ne olur
sa, burada kall!. Ne yapal1m, biz de bu 
yiizden ge<;iniyoruz. 

- Camm. ben Muhtann yabanciSJ 
degilim ki ... Benim yammda size telefon 

4 - Bugiin bir k1ymet arzeden ~am
piyonlanmlZln yerine yenilerinin gelme>i 
<;ok arzu edilir, ancak bu husus zannedil
dii(i kadar kolay elde edilir bir keyfiyet 
dei!ildir. 

Zira, bir sampiyonu yenmek <;ok zor
dur. 0 ~ampiyon kendi memleketi dahi
linde degil, dunya lizerinde de kendi var
hgJn~.aenelerce filen i<pat eder. 

Westegrin, dort Olimpiyadm hakimi 
olmu~lur. Pihlamaki, on iki senedenberi 

dunya giireKiliginin 61 k.ilodaki tapulu 
1ampiyonudur. Yohanson, 79 kdonun 
oamaglub bir tipidir. 

Esasen her sporda da bOyle degil mi
dir? ]ak Conson ka~ sene butiin dtinya 
boksorlerini mahvetmijhr. 

Mejhur Nurmi on ail! kiisur senelik 
jampiyonluk hayatmda fevkalbe~r insan 
unvamm tajJmamJj midi!? 

Bu itibarla memleketimizde neden on 
lane Cohan Mehmed, yirmi tane Musta
fa, otuz lane Mersinli Ahmed ve saire 
gibi gurej<;iler ~Ikmam>l ve ~1kanlmamJ~ 
diye miitalea yuriitmek dogru degildir. 

Bu ~ohrete eri~cekleri bulup <;Ikar -

mak i~in devamh bir programla ~alJj(llak 
laZimdu. 

Miistakbel ~ampiyonlanm1z, ancak 
bugunkii 1ampiyonlann tecriibelerindcn 
istifade ederek yeti~ceklerdir. 

Y eni Tiirkiye birincilerini tebrik eder
ken yakmda Biikre~te yapdacak, Balkan 
gure~ birincilikleri i~in de kendilerine 
~imdiden muvaffakiyet temenni ederiz. 

Bir atletimizin muvalfakiycti 

Stuttgart ~ehrinde yap1lan bir atletizm 
ma~mda milli tak1m atletlerinden Gala
taMrayh Fikret I 00 metroluk ko1uda 

etti. Ge~en ak~am kald1klan oday1 ha
mlamamz i~in soylerken ben de yanm
da idim. 

- AnladJm, efendim. F akat, hangi 
hammd1, bilmiyorum. 

- Haniya, ii~ giin evvel gene hera
her gelmi~lerdi. Uzun boylu, koyu siyah 
sa~ll. .. 

Otelci, ilkonce Suad Nam1g1 gordii
gu zaman, onun ger<;ekten Muhtarla ar
kadal olduguna inanmtj, bu gece de bu
rada beraber kalacaklanm zannetm>lll. 
Onun i<;in giiler yiizle kar!IIamt~ll. Son
ra, birdenbire ku~kuland1. Ak~am olmu1; 
Muhtarla o kadm gelmemi1ti. Suad Na
migl da daha ilk goriiyordu. Hele, onun 
boyle kendi agzm1 aramaya kalkmasm
dan biisbutun korktu. Ostelik ge~en ak
~am Muallanm otelden ka~1p gidi1i de 
gozuniin online geldi. Sanki bir ba~ka ;,; 
~1kmt1 gibi gene doktorun yanmdan uzak
la~ll. 

Suad Nam1k, gene iskele basma kadar 
indi. Son vapuru da bekledi. Sonra gene 
otele geldi. Yemek ISmarlad!. Sofrada 
kendisine i1 goren adam>, bir arahk ya
nma ~agl!dl. Eline bir lira SlkllhrdJ: 

- Ge<;en ak1am, dedi, Muhtar Bey 
buraya bir gene k1zla gelmijti. Onlara 

liraya ihtiyac oldugu hakkmda miitalea• 
lar, miibalagahdl!. Nitekim, Ba~vekil Dr. 
Refik Saydam da bu maksadm temini 
i-;in 4,5 milyon lirahk bir tahsisat ayir: 
mak icab ettiii;ini soylemi~tir. Filhakika, 
bu 4,5 milyon lira, 280 milyonluk devlet 
biit<;esinin yiizde I ,6 Slm te,kil etmekte
dir. Bu miktarm biit<;eye ilavesi, yahud 
biit~eden bu miktann tenzili, ~ok agir bir 
yiik say1lamaz. 

Eski miitekaidlerin son giinlerini za -
ruretsiz, IShrabSiz ve ahSiz ge<;irmeleri, 
biitiin imkanlann mevcud olduguna gure, 
yalmz hay1rhah mec\i,in ve onun degerli 
hiikumetinin bulacag1 bir formiile bagh -
dl! .» ............................................................ 

K u klareli Vilayetinin 
merkezi degi§iyor 

K1rklareli (Hususi) - K1rklareli vi!a.
yet merkezinin Liileburgaza nakli ote
denberi soylenmekte idi. Bu rivayetler 
tahakkuk etmek iizeredir. !ki giin evvel 
Belediyede yap1lan bir i~timada, vilayet 
mer ez n n u nal< !}i gOrufUlmUs ve 
merkezin Ktrk arelin e kalmasmt temin 
i~in te§ebbiisatta bulunmak iizere be~ 
ki~ilik bir heyet se9ilerek An karaya gon
deri!mi§tir. 

Diger taraftan Ktrklarelinde 250 bin 
liraya yap1lacak alan 84 odah hiikiimet 
konag>nm in§aatma da hararetle devam 
edilmektedir. 

11.2 ile birinci olmu~tur. 
Batan denizaltt gem isinde bogulan 

fampiyon 
Amerikanm me1hur 400 metre mania 

ko~ucularmdan Patterson Amerika sula
nnda batan denizalt! gemisinde bogul • 
mustur. 

Patterson denizaltl gemisinde <;ah1hi!I 
~irketin miihendisi olarak bu sefere i1tirak 
etmekteydi. 

Eski a gu aiklet §ampiyonu 
Eski, diinya aihr Slklet sampiyonlarm

dan Braddock !ngiliz ,ampiyonlanndan 
Tommy Far ile boks ma<;I yapmak iizere 
Londraya gitmi~tir. 

Amerikada parhyan yeni 
atletler 

Yeni parhyan gene atletlerden A -
merikah Burrower bir miisabakada 
220 yarday1 22.5. 440 yarday1 47.8, 
880 yarday1 1.51.7 gibi fevkalade de -
receler yaparak kazanmi!IIT. 

bakan garson hangisi ise, kuzum onu ba
na ~agmver. 

Olacak bu ya, garson: 
- Ben servis yap!Jm, dedi. Ogleyin, 

kar~1ki ku~iik salonda yemek yediler. 
Bir1ey mi soracaktiniz?.. 

Suad Nam1k, ciizdanmi ~1kard1: 
- Dogrusunu soylersen sana be1 lira 

var, dedi. 
Herifin gozleri panldad~: 

- Biraz miisaade ediniz. l~eriyi bir 
dola,ayim. Simdi geliyorum. 

Gitti. Arast ~ok ge.;meden gene gel
di. Otelci goriiniirde yoktu. Salonda her
kes yemegini yiyip ~ekilmi1ti. Garsonlar 
da d1~anda dolajiyordu . Hi~ kimsenin 
kendilerini gormesinden korkusu kalma
ml~ gibi: 

- Buyurunuz efendim, dedi, ne em
riniz var?.. 

- llkonce §Unu siiyle: Muhtar Bey 
her zaman buraya geliyor, degil mi?.. 

- Eskiden "k Slk gelirdi. ~u bir iki 
aydu biraz seyrek goriiniiyor. 

- Hep o, ge<;en ak1amki klZia be
raber mi geliyor?.. 

- Muhtar Bey, ne zaman gelirse 
yanmda bir kadm bulunur. F akat bu k1z1 
daha ilk goriiyorum. Boyle yerlere pek 
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i~TiHASIZLIK - HAZIMSIZLIK
~ i ~KiNliK • BULANTI - GAZ -
SANCI - MiDE BDZUKLUGU -

Oil • BARSAK ATALETi • 
iNKIBAZ - SIKINTI • SiNiR 

ve oUtUn m ide ve barsak rahats1zhklar 1na kart• 

HASAN MEYVA OZO 
kullammz. 

Mide i~in her yemekten sonra 1 - 2 tatlt k&$1~ .vanm bardak su i(inde ve 
miisbil i(in her sabah veya gece yatarken a~ karruna 1 - 2 ~orba ka$1~ 
yanm bardak su idnde kiipiirterek i~mclidir. HASAN MEYV A OZtl' 
Avrn1111 ..., bllha sa fiiif! ll% meY\ra tiizla ruuflfll ttahs viiksek oldugu kut'i-

etle sablttir. Bona ·~~en Avrupa meyva iizlerinden be'i misli daha ucuzdur. 
HASAN MEYVA OZU yaln1z bir tiirlii olup ~eliersizdir ve ~ok kopurii.r 

Hasan gazoz ozii 
~kerl i, limonlu ve meyvah olup HASAN meyva oziiniin evsafma maliktir. 
!}ampanya gibi lezzetli olup mide rahats1zhklarma §ifahd>r. 

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

P1rlanta tekta$ yuzuk 
sat1hyor plak 

.... 1gne 
ve 

DUrt k1rathk teml z b l r tek ta• p1rlanta yUzUkle ,:ok gUzel b l r 
plllk l§ne Sanda l Bedestenlnde te.hlr edllmektedlr. Hazlranm 
1 Inc! per, embe gUnU saat 14 te a,:•k a rtt1rma lie sat1lac aktJr 

- - -
' 

NEVROZiN 
t"J 

Ba$, Di$, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, kmkhk ve biitiin agnlarm1z1 derhal keser. 

- - icabmda gUnde 3 ka,e ahnablllr. - R 
ah§mami~ olacak. Hi~ i~ki i~medi. Mus
to verdik. 0 bile dokundu. 

- Kar11ki salonda, yelmz m1 yemek 
yediler?.. 

- Yalmz yediler ama bz, yemekle
re elini bile siirmedi. Bir kederi vard1, sa
nlrSlniZ. Bl!aksalar aghyacak gibiydi. 

- Y emekten sonra?.. 

- Y emekten sonra, araba ile gez-
meye <;Ikular. 

- Ne zaman donduler?.. 
- Ak,amustii, son vapur gittikten 

biraz sonra ... 
- Gece bur ada kaldiiar, demek?.. 

Sonra ertesi sabah gene beraber mi don
diiler?.. 

Garson, etrafma bakmd1; sonra, biraz 
daha sokuldu: 

- 0 gece, burada oyle bir i~ oldu 
ki, sormaym1z. K1z, Muhtar Beyi blTak
h, ka~h. 

- B1rakh, ka<;h m1? .. 
- Ka~tl. Muhtar Bey o arahk te-

lefon ediyordu. K1zm gittigini gorunce, 
arkasmdan o da kojlu. Neden sonra don
dii. 

- Beraber mi dondiiler?.. 
- Hayl!. Anla~1lan kl71 ar.m1~, bu· 

lamami§ olacak, 

K1z, sonra m1 geldi? 

Hi~ gelmedi. 

Nasi!? .. Muhtar Bey o gecc bu
rada yalmz m1 kald1? .. 

- Yaln1z ... 

- Sonra, ertesi sabah bulujtular, de-
mek?.. 

- Hayl!, k1z bir daha goriinmedi. 

- 0 giinden sonra bir daha gelme-
diler, oyle miL 

- Bugun Muhtar Bey telefon etmi1. 
Oda istemi1. Biz de 1a~t1k; anla!IIan 
klZl en sonunda gene kandud1, diyorduk. 
Ama gelmediler. Demek ki gene i1 uy• 
mad1; kanduamad1. 

Suad N am1k, kendini tutmasa, sevin
cinden garsonun boynuna sanlacaktJ. Os· 
tiiste: 

- Demek ki, burada beraber kal
madJlar?.. Demek ki, k1z buraya kendi 
istegile gelmemi~ olacak, oyle mi?.. 

Diye soruyor, garson da hepsine ba§l" 
m salhyordu. En sonunda: 

- Bana ba~ka bir emriniz var m1, 
dedi. Bildiklerimin hepsi bu kadar. Ba1· 
ka bir1ey de olmad1. Ama eskiden, han• 
gi kadmlarla geliyordu, onu isterseniz ... 

(Arkalt var> 
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ADANA MEKTUBLARI: 

<;ukurovada i§~i meselesi 
miihim bir rol oynuyor 

«El~i» denilen mutavass1tlarm elinde bazi~e olan 
i~~ileri, peri,an vaziyetten kurtarmak lizlmdir 

c;uJ.-urovada pamuk tarlalanrun hllZlrlanmasmdan bir giirtinil~ 

Adana, (Hususi) - Ge~enlerde ~ ge- hastahkla tebah olup giderler. Halbuki 
nel miifetti§lerinden Said Aydoslu §eh- elciler, bu zavalhlan oldiiresiye ~ah§ttr
rimize gelerek, burada bir cl§ biirosu> maga muvaffak oldugu zaman; onlarm 
a~mak hususunda icab eden tetkikleri iicretlerini c;liledigi nispetlerde tayin et
yaph ve raporunu da herhalde §imdiye mek, ~ah§tp hak ettikleri ii3l'etlerden 
kadar a!Akadar makama verdi. Filhakt- asian pa}'lm kendisine a}'lrmak ve lozdt
ka «;:uku.rova gibi ziraatle sanayii kolko- gmt kovmak gibi diktatorce ve hatta 
la yiiriiyen ~ok verimli bir i§ muhitinde miistebidce hareketlerle yiirekler acts• 
i~~i meselesi cidden miihim bir mevzu sahneler yaratmak istidadmdad1rlar. 
h_alindedir: Bu mevzu ile ~ugiine kadar trgad dedigimiz i~<;ilere ge!.nce, bun
Jayilnle alakadar o!unmad1gi da maatte- Jar ekseriya muhitin ve i§in yabanc!Sl, 
essiif bir hakikattir. Bu geni§ ziraat mu- garib ve zavalh insan!ard1r. 6nlerinde 
hitinde, 9ift~i, muhtac oldugu i§~iyi bir hndi haklannt miidafaa edici bir rehbere 
t~klm cE!ci~ adt verilen adam_Jann de: ve kendilerine muntazaman i§ tem;nine 
laletile tem:ne ~all§tr. Halbuk1 bu Elct muktedir §eflere muhtacdtrlar. Ba§ka 
s•n•ft, hele, l!}lenn sikl§Ik oldugu zaman- tiirlii yiiriiyemezler. 
larda, bir taraftan emri altmdaki i§~iyi, l§te k1saca tasvir ve izahma 9811§\tgt'Tl 
d i~er tara.ftan da i§veren 9ift~iyi alab: l- bu biiyiik derde, maatt~siif §imdiye 
digme IShsmar~a~ ba~ka b:: gaye gut- kadar esash bir ~are bulunmaml§hr. Va
m•yen hemen kam1len umm! msanlardan kla birka9 sene onceye kadar camele ko
miirekkebdir. Maamafih bunlann i§ve- misyonu. admda ~ift~i ve amele miimes
renle i§9i arasmdaki rolii ~ok miihimdir. sillerile bitaraf zevattan miirekkeb bir 
Bir kere, bu Elci adm1 verdigimiz adam- te§ekkiil vardt. Bu komisyon, haftabklan 
Jar i§ mevsimi ba§lamadan epeyce evvel, tayin amele ile ~ift<;i arasmda tahaddiis 
«;:ukurovaya ~ah§maga gelecek mmtaka eden 'ihtilaflarda hakemlik gibi orf ve 
halk1 arasma gtrerler, onla.ra bazt men- tea "le u b f d '· · 1 .... . mu ygun az1 ay au "l er gorur-
faatler temm ve hatta ufak tefek avans- d'' F k t h' kt d · · · 1 b . . . u. a a , 1~ yo an atma IYI o an u 
Jar blle vererek onlan kend1lerme bag- te•ekk"l h d k ld ld · t . , u , er ne ense a m 1 ve ~tm-
larlar. § zamam geltp ~ahnca da bu a- diki ba§tbo§ halin devamma miisaade e
damlan toplaytp <;uk\lil'ovaya getirirler. dildi. 
Bu elcilerin vaziyeti bundan aonra biis
biitiin ehemmiyet kazamr, arttk, bunlar 
adeta, canh sermaye sahib! hirer patron 
mevkline ge<;mi§lerdir. «;:iinkii i§~ilerin 
niifus kaj!Idlan bile kendi yeddi zabtla
nndad•r! ... «;:ift9iler bunlan ok§amal:a. 
bunlara, daha i§9iler tarlaya girmeden 
evvel, bazan binlerce lira avans verme· 
ge, onlan ba§ka ~ift9inin i§ine baj!lan
maktan ahkoymak maksadile bin bir tiir
lii fedakarhk yapmaga kendilerinl mec
bur gortirler. Ve eger ~ift~i bu gayet na
zik i~i tam zamanmda iyi !dare edeme· 
yip de el<;ileri giicendirmek hatasma dU
§erse, tarlada mahsulah yiiziistU kahp 
mahvolma~a mahkum demekti.r. Bu ba
ktma gore, «;:ukurova 9ift9isi, elci denen 
ve hakikatte parazit ya§ayan birka<; yiiz 
adamm elinde zebun vaziyettedir. Mah
su!Un bol, ~lerin s•k•~•k oldu~u zaman
larda bu manzaray1 gosteren 9ift9i ve i§· 
9i miinasebeti; mahsuliin tehlikede ol
mad•g• ve i~lerin de heniiz Slkl§tk bulun
rnad•Jl• zamanlarda ise tamamen berak;s 
bir hale girer; o vakit elciler 9ift9ilere 
yalvanrlar, 9ift9ilerden yiiz bulamazlar. 
Ve lrgadlanna en ucuz iicretlerle i~ te· 
min edebilmek i9in akla kara}'l gii<; se
~erler. BOyle zamanlarda, bazan elc;, 
maiyetindeki irgada i~ bulmaktan ve on
Jan kutu layemut ge<;indirmekten ken
disJni aciz gortince, uzak yerlerden pe
§ine taklp ~ah§ttrmak ve para kazand•r
mak vaidlerile «;:ukurovanm ezici stcakla 
nna siiriikledigi zavalh i§<;ilere yol verir 
ve onlar. ~ok defa i$si>;l!k, parastzhk ve 

<;ukurovaya her ytl 9ah~mak l9in ge
len i§~iler a§agt yukan 50 - 60 bin k iii
dir. Muhtelif vilayetler halklndan clan 
bu vatanda~lann mukadderatile me~gul 
olmak, onlann mesaisini diizene koy
mak, ~u veya bu sebeble i~ bulam!yan
lan veya 9ah~amtyacak hale dii§enleri 
bir disiplin altma alarak onlann peri~an 
kalmamalanm temin eylemek ve niha
yet i§lerin s•kl~1k oldugu zamanlarda 

9ift<;ileri na<;ar vaziyette yiiksek iicretler 
vererek istihsalatm maliyet fiabmn yiik 
selmesine meydan vermemek, hulasa, ta

biri marufile ne §i§i, ne de kebabt yak
m•yacak bir bilgi, alaka ve !tidal ile bu 
i§i dare etmek; srltk ehemmyetli bir va
zife, bir amme hizmeti olmu~tur. Bu mii
nasebetle, 9ok esash bir noktaya daha te
mas etmek liizumunu duyuyoruz: 

Bilen, bilm!yen tarafmdan stk s1k tek
rar edilir: 

- Efendim, bizde bilhassa toprak mah 
sullerinin ma!iyet fiatlan ~ok yiiksek
tir. 1hrac mallartmlz, d!§ piyasalarda, ra
kiblerile boy ol<;ii~emiyorlar. 1hrac mad
delerimizin haricde siiriimiinii temin i<;in 
hiikumet birtaktm komb'nezonlar yap· 
maga mec:,ur oluyor. Bu hal ise, mem
lekette hayat pahahbgmt tevlid ediyor. 
Binaenaleyh, hayah ucuzlatmak i9in, 
tek bir 9are vard1r; istihsalabmiZin ma
liyet fiatlanm dii~iirmek, kalitelerh:i 
yiikseltici tedbirler almak ve bOylece ih· 
oracat maddelerimizin d1~ piyasalardaki 
rakibler'le serbestce boyolcii~melerini 

-12-
hi giinlerde de, fena giinlerde 

~e ... 
Hastahkta ve saghkta ... 

Mizzi, Andre'ye dondii: 
- Bu adam can1m1 Slklyor, dedi. Bu 

laflan tekrar etrnek neye yanyoe• k boy
le? 

Papas, 1srar etti: 
- T ekrar ediniz. 

- Sa~ma 1ey bu a eamm! 
Andre, SJklhyordu: 

- Ne yap1yorsun Mizzi? dedi. <;o
cuklugun liizumu yok. 

- A! <;:ok oluyorsun am a! 
Mrs. Mitten, gene Andre' nin imda

dma yetijti: 

- !ngilterede adet boy!cdi,, dedi. 

Mizzi, nihayet yumu1ad1: 
- Peki, peki, dedi, ag!a,mayin. 

«Hastahkta ve saghkta ... » 
Papas devam etti: 
- Zenginlikte ve yoksulh,lt. ... 
- Zenginlikte ve yoksullulta... A· 

man ne sinir 1ev yarabbi I 
- Andre, Gaston Uimiia~'· zevcli

ge kabul ediyorum. 
Papas, Andre'ye dogru igild': 

Thering? diye sordu. 
- Nas.!? 
- Halka ... 

Andre afal afal bakh · 

Ne halkas1? 

Daire, vani ... 

as1l daire? 
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SOldan sa~a: 
1 - Insanlarl yilkselten vas1talarm umu_ 

mu. 2 - Tembelllk gO.Steren, Hind hill<lim
dan. 3 - Tiltiinden g1kar, aklm arkadafl. 
4 - Din! meraslm, tuna~lle kazuna. 
5 - Nelly edatlarmdan, kuzu glbl ba~U'
mak. 6 - Bufday zereden Ukl kellme l, 
ters gevlrtn bu~daym tozu olur. 7 - Blr 
harftn okunu~u. kadln defll. 8 - Algaklar 
(ceml), keytl yerlnde olanlarm teryodl. 
9 - Beo duygumuzdan blrl, blr yem~. 10 -
Tatll arzu, maden. 11 - Fena halde diiA'
mek. 

Yukanda.n a§aA'lya: 
1 - Artumalar (ceml). 2 - Mlsll mev

cud deA'll Ukl kellmel, blr riizglr. 3 - Zor
la gerl gonderme, blr yerde sakln olmak. 
llk, 4 - i11Utl, bo§una. 5 - Ters cevlrln blr 
nehlr olur, blr emrtn tersl, dumanm klrl. 
6 - Blr hayvamn lltlcaglhl, reklket gl!o
t.erme. 7 - Yunanlstanda blr llman, blr 
uzvumuz. 8 - VA.s1l olan, ters gevlrln elbl
senln k!Slliiiarmdan olur. 9 - Grup, Kon
yamn me§hur ba~lan 10 - Ye~ll ot, eskl 
iilgUlerden. 11 - iyl sulanm!Zldan (m!lrek
keb kellmel. 

Evvelkl bulmacantn halledilmle eekll 
'! Jl i h 1'1 1 IIi .. 10 11 

temin etmek, binnetice aleyhimize clan 
kombinezonlardan vazge~mek ... 

Bunlar, umumi miitalealardLr. <;ok 
soylenmi§tir. Fakat, miistahsaJattmlZin 
maliyet fiabm yiikselmekten kurtar
mak i~in, hi<; kimse bir mahsuliin mali
yet fiattm te~kil eden masraflann neler
den !baret oldugunu ve bu masraflan 
hirer birer indirici tedbirlerin ne olabile
cej!lnl - binnazarlye dej!il - realiteye u
yarak tayin ve tespit etm~ degildir. Zi
raatimizi ne kadar maklnele~tirsek da
hl, i§<;i emej:tine muhtac vaziyetten kur
tulamaytz. Halbuki, yukandanberi tas
vir ettigim gibi, bizde bilhassa ziraat I§· 
9ili~i mevzuu heniiz ele bile ahnmamt§
tU". Evet, Gukurova 9ift<;isi, pamu~un ki
losunu, digE>r memleketlerdekl emsaline 
nazaran pahahya mal ediyor. Bu dogru
dur. Lakin bu, ne Gukurova ~ift<;is;ntn 
yaE_bj!I i§e akh ermediginden, ne he•a

btru bilmedi~inden, ne de fltraten miis
rif ve huvarda oldui(undand1r. Bilakis, 
«;:ukurova 9ift9isi belki diinyanm en go
ziipek, yilmaz, i~ini bi!i;r, kazamr ve sar
fetmekten de cekinmez 9ift9isidir. Bu ka
rakteri ona, biraz da ~inln mahiyeti ver
mi~tir. diyebiliriz. Ama, o, ne yaosm ki, 
bir taraftan ba~h ba~ma bir teskilat me
selesi clan i§d mevzuunun es'ridir; di
ger taraftan Allahtn. zamanmda aktta· 
cal!t bes on damla yai.!murun esiridir; o
te taraftan da muayyen kredi membala~1 
kafi gelmedii!i i~in insafs1z miirabaha
cmm esirid!r ve nihavet m~mlPk~ttE'ko 
umumi hayat pahahhi(mm esiridir. 

Mevzuu daha !azla uzal!o j:!eni<letme
ge simdil ik liizum ;1irmiivoruz. Yalmz 
temenni edivoruz ki, Cukurovanm bu is 
9i i~'le vokit ge9irmeden daha yakmdan 
ve daha candan alakadar olunsun da, 
9ift9i ve i§9i miinasebetleri arttk mii<ta
kar ve normal bir vaziyete sokulsun. Di
l!er dileklerimi7.. bundan sonra 11eli.r. 

Art1k bu kadar fazla idi. Papasm sab
n tiikenmi§ti. Fa kat, meramm1 •fade ede
cek bir batka miiradif kelime Jaha bul
du: 

- Tekerlek a eanlm, ded1, tekerle
gi taksamza I 

Bereket versin ki, bunu soylerken, elile 
de parmaga halka ge~irme ijareti J'apl!. 
Andre, nihayet maksad1 anlam 1t:: 

- Ha I dedi, yiiziik demek .stiyorsu
nuz ... ftte, itte, burada I 

Papas, siikunet bularak devam elti: 
- Sizi, izdivacm muhddes rab1ta!i· 

le baglar ve bu izdivaem hakkm1zda ha
ytrh olmasm1 Allahtan temenm ederim. 
Amin! 

Andre ve Mizzi, elele lulu!mu§lar, 
papasm, geni1 ve hayuhah bir tebessiim
le irad ettigi hitabeyi dinliyorlard1. Pa· 
pas, hitabesini bitirinee: 

- Simdi opu1ebilirsiniz, dedi. 
Gene ~ift, arzusuz, adeta zoraki bir 

buse teati etti. Andre, gayet hafif sesle: 
- Galiba 1ahidlerle de opu§mek la

z•m. dedi. 
Mizzi, ne yapaeagmt pek kestiremi

yordu. Yiiziinli, rahibin hep ayni geni1 
lebessiimle yayrlan yii,;;"" yaklastud1. 
Adameag1z, gene kiZa, Mrs. Mitten'le 

II 

ur 
I I 

I I uvvet 
I 

I 
SozU BO$ Degildir. 

<;APA M A RKA MO S TAHZAR A TI 
Bu siizU teyld eden gUzel yurd topraklarrn1n blrlclk lmal lraynag1d1r • 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Gavdar unu 
Pi rin~ unu 
Kornflau 
Bezelye 
palates unu 
fasulyo unu 
Mercimek uno 

unu 

BuQday n i~astas1 
P l rln~ n l~astas1 

Salep 
Tar~m 
Kimyon 
Karan til 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Knm1z1 biber 
(Kutu ve 

paketleri) 
Memlekette bu maksatla kurulmu~ ve her §eye ragmen (24) sene neslin giirbiiz yeti§imine 
tevekkufsuz hizmet etmi1 yegine Tlirk san'at evidir. Yavrulanmza, daktorlanmzm tertib ve 

tavsiyesile vereceginiz bu gtdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

CAPA MARKA 
Diinyada beynelmllel ~ohreti ha:z e~lerile kat'iyyen omuz omzad1r. 
Daba tlstOnQollo bulunmaat mOmklln degildir. Tekmil mustahzarabm1z mubayyerdlf. Her yerde daima taze olarak 

bulaeakslmz. Adrea 1 Be.lkta• - K1hcall M. NURI (:APA Tel. 40337 

·~~~~~~--~--------------------------· Y eni danslardan 
Pale Glayt 

ve 

Lambet Vok 
Pazardan maada her giin miinferld ve 

husust dersler veriltr. Beyollu K arlunan 

kar~1smda Ziyanur sokak No. 3, Miira· 
caat saatleri (12- 14) ve (17- 20). 

Profesor Panosyan 

OSMANLI BANKASI 
!LAN 

Osmanh Bankast hisse sahibleri, dahi
li nizamnamenin 29 uncu maddesine go
re, 20 Haziran 1939 sah giinii saat on iki 
bu~ukta, Londrada, E. C. 2. Old Broad 
Street, Winchester House'da toplanacak 
}'lihk umumi i<;timaa davet edilir. 

Miizakere ruznamesi: 
1 - Umumi komitenin 1938 senesine aid 

raporu, 
2 - 31 i!kkanun 1938 tarihinde riiyct 

edilen hesablann tasdikl, 
3 - Temettii hissesinin tayini, 
4 - Umuml komlteye aza intihabt. 

Banka dahili nizamnamesinin 27 nci 
maddesine gore, heyeti umumiye, en az 
30 hisse senedi clan hisse sahiblerinden te 
rekkiib eder. Ancak yalmz yevmi i~t1ma 
olan 20 haziran 1939 dan en az on giin ev
vel hisselerini zirde gosterilen merkez
lerle ~ubelere teslim eden hissedarlat 
bu i~timaa i~tirak edebileceklerdir. 

Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinden: 
25 Memur Abnacakbr 

KaPabiik demir ve ~lik fabrikalanmiZda lstihdam edilmek uzere mii
sabaka imtihanile 25 memur ahnacakttr. 

!mtihanda mu.;affak olanlara 80 lira ma&ll ve ayrtca 10 lira mesken 
zamm1 vern k lr. 

!mtihana kabul ~artlan a~agtda yazthdtr. 
1 - Tiirk olmak 
2 - Liseden veya Ankara, lzmir ve Istanbul Ticaret Iiselerinden veya lise 

muadili clan ecnebi mekteblerd.en mezun bulunmak. 
3 - S1hhati tam olmak 
4 - Ya~1 30 dan yukart olmamak. 

Talib olanlarm nihayet 6/6/1939 tarihine kadar niifus tezkeresi mek
teb ~ahadetnamesi ve hizmet vesaikile birlikte Ankarada Siimer Bank 
Umumi Miidiirliik Personel ~ubesine ve 1stanbulda Siimer Bank istanbul 
~ubesi Miidiirliil!iine miiracaatleri. · 

lmtihan 10/6/939 tarihinde saat 10 da Ankara ve lstanbulda yaptlacakttr. 
• 2052 • ( 3829 ) 

Karacabey Belediyesinden: 
1 - Karacabey Belediyesinin yaphrmakta oldul\u elektrik tesisatma aid 

cem'an ( 68170) kiloluk ve ke~ifnamesinde miifredatt yaz1h oldujtu iizere 
muhtelif eb'adda ( 334) acl.ed petrel direk kapah zarf usulile eksiltmiye ko
nulmu~tur. 

2 - Ke~if bedeli ( 5,817) Iirad1r. 
3 - Beher lrilosunun muhammen k1ymeti Karacabeye teslim ~artile 

• 10 • kuru~tur. 
4 - MuvAkkat teminat 437 lirad1r. 
5 - 1steklilerin teminati muvakkate ve bu i~i yapabileceklerine dair 

kanuni veR~kalarilc birlikte ihale giinii clan 14 haziran 939 ~ar~amba giinii 
saat 15 te Karacabev Beledivesine miiracaatleri ilan olunur. ( 3763) I istanbul Beledivesi ilanlari I 

Sanyer kazasma bagh Rumelikavak, Yenimahalle, Sarl,\'er, Biiyiikdere, 
Kire~burnu, Tarabya, Yenikoy, 1stinye, Emirgan, Rumelihisar mahallelerine 
aid arazi tahrir neticelerinin kat'ile~mi~ olC.Ujtu bir ciiziitam te~kil eden bu 
mahallat arazileri 939 mali yth vergilerinin yeni tahrir neticeleri iizerinden 

Par iste, Meyerbeer sokaj!Inda (IX e) 
7 numarah banka merkezine, 

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

lstanbulda, Banka ida.re merkezine ve 
Bankanm muhtelif eubelerine. almhcag• 2901 sayth kanunun 10 uncu maddesi mucibince ilan olunur. (3840) 
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hizmetc;isini gosterdi. Mizzi yiiziinii bu
ru§lurdu: 

- Hizmet~iyi de agzrndan m• ope
eegim? diye sordu. 

Mrs. Mitten, eevab vermeden onun 
boynuna sanlm11h. Mizzi ses ~·karmadt. 

0 esnada, birdenbire, birtak1m ufac1k 
tanelerin, yagmur gibi 1apkasrnrn tepesi
ne dokiildligiinii, oradan ensesine ak1p, 
yakasrndan i~eri girdigini hissetti. Bu Ia
neier, saganak saganak dokiiliiyor, bir 
yandan da, hizmet~i Muriel'in sesi : 

eski bir pabuc teki all!. Mizzi, arhk hi~ bozulmaml~ bir pe~ete, b~ bir bardak, 
bir§eye hayret etmiyen gozlerle bu pa- el siiriilmemi! bir francela duruyordu. 
buea bakllktan sonr": Andre'nin oniinde kirli bir tabak. ekmek 

- Mrs. Mitten, dedi, pabueunuzu kmnt1lan, lekeli bir pe~ete ve sinesinde, 
dii~iirdiiniiz. gene koeanm bogazma dii1kiinliigiinii 

Andre, bunu da 1oyle izah etti: gosteren derin bir yara izile, bir kek par· 
- Hayir. Bu da lngiliz adeti .. . A· ~as• goriiniiyordu. 

mhk bir adet... Mizzi, arkasmdaki krem gectliiiio i· 
Sonra, Mrs. Mitten' e, bir tebessiimle ~inde, biitiin giizelligile yataktan inmi~. 

te1ekkiir etti. Pabue tekini yerden ald1, daibmk, san1rn sa~lannJn ~er~eveledigi 
pardeslisiiniin eebine soktu. yiiziinli pencereye donerek, §Uh bir hare• 

'lo'lo 'lo ketle perdeleri a~mtjl!. 

Perdelerin araSJndan, solgun bir 11tk Hi~ bir1ey soylemeden bir sigara yak· 
siiziiliiyor, yatak odasrn1n sessizliiii orta- 11; gramofona bir plak koydu; hazin bir 

H ep gogsiime srnda, e1yaya bir par~a hayat vtriyordu. fngiliz dansm1, bir koltugun koluna otu
G iin yava1 yava1 aganyor, c1hz bir gii- rarak, gozleri sigara dumanmm dalga

ne§, perdelerin iistiinde, tereddiidlii bir lannda, sonuna kadar dinledi. 

- Hay1rh olsun! H ayirh olsun! di
yordu. 

- AI D eli mi ne? 
doldu bu dokiilenler. 

Andre izahat verdi: 
- Bir1ey degil, pirinc 

lizlerin eski bir adetidir. 

taneleri. l ngi- titreyi,le dola,tyordu. D1~anda, Londramn manzarasi, git-

Sonra Muriel ' e donerek: 
- Mersi, mersi, dedi. A rllk kftfi. 

Osttarafmt sakla, pastaya koyarsm. 
Hizmet~i k1z kese kag•dm1 geri gotiir

mek istemiyordu. Artan pirincleri avue 
a vue dokerek: 

Bu miitereddid 111klardan biri, nihayet gide aydmlamyordu. BUyiik resmi i:.inala
iceri sokuldu, 1ominenin online kadar gel- nn jekilleri, bu melankolik Londra sa· 
di, bir giin evvel Mrs. Mitten'in yeni ev- bahmm sisleri i~inde hayal meyal sezilen 
lilere saadet I!!Slml diye verdigi pabucun uesuz bueakS!z dam kalabahgrnm tepe-
tam iisliine kondu. sinden bakan bir ihti1amla yiikseliyordu. 

Andre ve Mizzi, kiliseden doner don- Birdenbire, garib bir giirliltii, Andre· 
mez, bu ilk aile yuvasma s•grnmlslard!. nin paravana arkasmda hayatla tekrar 
Odanm ortasmdaki masanm iistiinde, ak· miinasebet tesis ettigini anlatl!. Mizzi, 
1amdan yinen, fn<ziliz usulii bol yemegi~ ba1mm sert bir hareketile sa~lanm geriye 

haL!r· >rt•klan d•oruyordu. att1. Asabi bir dokunu1la gramofonu dur• 

- Haynlr olsun! Hayuh olsun 1 diye 

• vue serperek: 
Y eni evliler kiliseden ~rkmaya 

lannlarken, Mrs. Mitten, ayaklan dibine I Mizzi'nin masada i§gal ettigi yerde, durdu. <ArkaSI var) 
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donanmas1 Filistinde arbedeler Devlet biit~esi, 364 reyle italyan 
Ve jttjfakla tasvib edi)dj harbe haz1rmt'! Yahudi tedhi~~iler, bir 

B h · N h t'' I'' sinemaya bomba attdar 
(B~tarat• l tncl sahi!ed.e) a rive aZin, er ur u -

Gori.i§iildii, hesab1 esnasmda liltfen 
kabul buyurdunuz. Biz yeni sene o;ah§ma· 
51 i~in sizin biitGe i.izerinde lutfen derme
yan ettiginiz miitalea ve te§viki, atideki 
icraatlmlz i~in rehber ittihaz edecegiz, te· 
§ekki.irler ederiz.» 

Bundan sonra Orman umum mi.idiirlii
gii, Posta, Telgraf ve Telefon umum mii
di.irli.igii, Beden Terbiyesi Gene! Direk • 
torliigii ve Havayollan Devlet f§letme 
dairesinin 1939 mali y1h biit .. e kanunlan 
miizakere ve kabul edildi. 

Bed en T erbiyesi kanununun miizake
resinde Osman $evki Uludag, soz ald1. 
Gene! direktorliigiin te§kilat kanunu Mec· 
lisin tatile girecegi ge~en devresinde acele 
kabul olundugunu, bu mada haZI mtiza· 
kereler cereyan ettigini, fakat bu sefer 
biit .. eye bagh te§kilat kadrosunu goriince 
bunun hemen hemen eski te§kilatm ayni 
olduguou, aradaki farkm bu te§· 
kilatm sadece devlet idaresine 
ge .. nu§ bulunmasmdan ibaret ol • 
dugunu. bu suretle i§lerin tabii 
daha muntazam goriilecegini kaydetti. 
Fa kat bu gene! direktorliikten eski usul· 
]erie degil, yeni mefhumlarla ~ah1ma tar· 

21 beklendigini .Oyliyerek bu noktalar 
iizerinde miitalealanm ilave etti. 

Meclis, 5 haziranda toplaoacaktu. 

Ordwnuza: 

Meclisin selam1 

Fevkalade 
tahsisat 

harbe devam edilecegini 
soyliiyor 

Roma 30 (a.a.) - Ayan Meclisin· 
Ankara 30 (a.a.) - Biiyi.ik Mil· de bahriye biit~esinden bahseden Bahri· 

let Meclisinin bugiin Doktor Mazhar ye miiste§an Cavagnari, italyanm hali· 
Germenin ha§kanhgmda yapl:!gi top- hamda modern bir donanmaya sahib 
lantida biit~enin kabuli.inii miiteak1b oldugunu, herhangi diger biiyi.ik bir de-
kabul edilen bir kanunla fevkalade niz devletinin donanmasile mukayese e· 
membalar elde edilecek varidatla kar· dilmekten kat'iyyen korkusu bulunmadi· 
§Ihg1 temin edildik~e muhtelif dai- gm1 beyan etmi1tir. 
relerin 1939 mali y1h biit~elerinde a· Hatib, bu donanmanm yeni ciizi.itam· 
.. Ilacak faSillara 58,917,000 liraya !aria miitemadiyen zenginle§ecegini soy· 
kadar fevkalade tahsisat katilmasi hu· lemi§tir. Du~e. ge .. enlerde iki biiyi.ik kru· 
susunda Vekiller Heyetine salahiyet vazoriin, bi~ok biiyiik torpito muhribi fi· 
verilmi§tir. lolarmm ve bir~ok tahtelbahirlerin in§aat 

Bu fevkalade tahsisat muhtelif da· tezgahlarma konulmasma karar vermi§'tir. 
irelere §U suretle inki&am eylemekte· Bundan ba1ka, bahri prograrmn her biri 
dir: 30,400 ton hacminde 12 kruvazoriin ve 

Hiikumet konaklan in§aah ~in 16 biiyiik tahtelbahirin in§3Sini derpi§ e· 
Maliye biit .. esine 1,000.000 lira ve· ken k1sm1 ikmal edilmek iizeredir. 
rilmektedir. 1,000,000 liras1 Anka· Cavagnari, ftalyan donanmasmm ha· 
ra T1b fakiiltesi in§aat ve tesisatma, lihazuda te~kilabmn onun her an miies· 
1,200,000 lirasl maske imalatma ve sir bir surette kullamlabilmesine miisaid 
1,500,000 lirasi da muhacir iskan i1· olacak 10kilde bulundugunu ilave etnll§· 
lerine aid olmak iizere S1hhiye Ve- tir. 
kaleti biitGesine 4,000,000 lira, 17 Harb levazimina gelince, bu levaz1m 
milyon 471,000 liras1 demiryollan da fevkalade miikemmeldir. Makineler, 
in§aati masraflarma, 1.500,000 lira· tamamile !talyan telakkilerine gore ftal-
sl istanbul • Edirne asfaltmm in,aal!· yan miiesseseleri tarafmdan imal edilmi§· 
na ve 2,000,000 liras1 Dordiincii U- tir. Bu da gemilerin kuvvetini arl!rmaya 
mumi Miifetti§lik in§aatma aid ol· medar olmaktad1r. 
mak iizere 22,191,000 lira Naha Cavagnari, ltalyan sahillerinin miida· 
Vekaleti bi.it~esine, 2,215,000 liraSI faasmdaki ehemmiyeti tebariiz ettirdik· 
Maden Tetkik ve Arama enstitiisii f 1 Ankara 30 (T elefonla) - Biiyiik ten sonra, netice olarak, ta yanm bahri 
ne yap1lacak yard1m kar•Ihgi olmak d 1 h Jd • 

M illet Meclisince, millet vekilleriuin •an· ' noktai nazar an tamami e azir o ugu· 
' iizere 2,515,000 lira fkhsad Vekale-

h ordumuza selam ve muhabbetlerinin ib- nu ve hatta uzun bile olsa her tiirlii har· 
ti bi.it .. esine ve muhtelif hizmetler d d b 1 1 · · ]ag"ma dair alk,~lar arasmda kabul edilen be evam e e i ecegini soy emi§hr. 
kar§Ihi\1 olarak 37,510,000 lira. 

takrir metni §udur: Arnavudluiun askeri vaziyeti 
«Memleketimiz miidafaasini ve diinya lerile sevk ve idaresini deruhde etmi~ 0 • Tirana 30 (a.a.) - Resmen bildiril· 

sulhunu femin edecek olan yuksek §erefli Ianlara B. M. M ecli.sinin selom ve say· digine gore, Arnavudluk yeni idaresinin 
ordumuza ve bu ordunun yuksek liyaka!· grlartmn iblagtm arz ve teklif 'eyleriz.» Namlar Meclisi, Amavudluk kuvvetle· 
.................................................................................................. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rinin bundan bOyle 1talyan ordmunun bir 

<;inde harb <;ok komik hadise! ciiz'iinii !e§kil etmesine karar vermi§tir. 

. Kurultay 
aponlar, taarruz kar~1· 
smda mii~kiil vaziyete 

girdiler 

Bir ecnebi, Bel~ikada Enciimenlerinde 

$unking 30 (a.a.) - <;:in kuvvetleri, 
J aponlann Hope, $ansu ve $ahai eyalet· 
lerinin birbirine birle1tiiii mmtakadaki 
seyYar <;:in miifrezelerini temizlemek ii:te· 
re son haftalar i~inde ge~mi1 oldugu ta • 

arruzu muvaffakiyetle kar§Ilami~ ve bu 
taarruzu tamamile durdurmu§lardir. 

J aponlar, bu hedeflerinden vazge~mek 
111ecburiyetinde kalrni§Iardu. 

Hupe eyaletinin garbmda Han umag1 
cephesinde ]aponlar, <;:ungsiang'a dogru 
geri hareketlerine devam etmektedir. 

Hong-Kong 30 (a.a.) - $ark cep • 
hesinde harekatta bulunan <;:in ordusu 
dii§man mevzilerine taarruza devam et • 
mektedir. <;:in tayyareleri ;langhay • Nan
kin demiryolu boyunca hi.icumlanm arl! • 

nyorlar. ~in kitaah iki demiryolunun te1· 
kil ettigi zaviyeye girmi§ ve harekal!n! 

geni§le!Inege ba§lami§hr. 

Japonlar ricat ediyor 
$unking 30 (a.a.) - Merkez Hu

pep Japon ordusuna mensub ii<; fuka 
;>oi§ie' de bir hafta miitemadiyen <;:in 
kuvvetlerine taarruz etmi1 ve nihayet 
bu taarruz kmlmi§I!r. Diin ak1am Japon 
kuvayi kiilliyesi Hankov'un 1arkma dog· 
ru ric' ate ba,Iaml§hr. 

~in kuvvetleri ;loi1ien 1ehrini zaptet· 
mi1Ier ve miihim miktarda harb levaziml 
ele ge<;irmi§lerdir. 

Demir ihracr memna 

$unking 30 (a.a.) - Haber ahndi· 
gma gore, Hindi<;ini J aponyaya demir ih· 
racat1m yasak etmi1tir. 

Y eni Zelanda da buna miimasil bir 
karar vermi1tir. 

J 

hilekar bir ~pkac1ya 

giizel bir ders verdi 
Bel~ikada komik bir hadise olmu§tur. 

Briikseldeki bir §apkaCI diikkamna ge
len, §ehre ilk defa ayak basml§ bir !a§· 
rah, gUzel bir §apka satin almak istedi
gini soylemi§tir. Bu adamm hal ve tav· 
l'tna bakan diikkanc1, bir dolabda 1900 
senesi modasr olan bilrka~ §apka bulun
dugunu hat!rlam1~, bunlardan birini yut
durmaga t e§ebbiis etmi§tir. Diikkanc1, 
28 kiisur sene evveline aid §apkalan do· 
labdan ~Ikarmt§, tozlanm silmi§, siipiir· 
mii§ ve bunlardan birini, ta§rah adamm 
ba§ma yerle§tirmi§tir. Soma da kar§ISI· 
na ge~ip avu~ §aklatml§, caman ne de 
yara§II, tam da sizin ba§ID!Za gore! San· 
ki tsmarlama yapll.nu§!• demi§tir. Ta§· 
rah, aynaya bakml§, sonra §8pkay:t elme 
alarak evirmi§, ~evirmi§, cevet, giizel bir 
§apka, ama §U iki yanmda iki delik ek· 
sik. Hem sagdan, hem soldan hirer de
lik a~mah'• diyerek §apkayt diikkanci· 
ya uzatmi§br. $apkac1 hayretle cbu iki 
delik de ne olacak?> diyince, hi~ istifini 
bozm1yan ta~rah adam, smtm1~ ve cbu 
modas1 gec;mi§ eski §apkay:t sizden sabn 
a!acak ahmak, ba§Ina giyerken sagh sol
lu kulaklanm sokup dl§anya ~1karacak> 
mukabelesinde bulunmu§, §apkacmm 
agzt a~Ik kalml§ ve a!datamadlg, adam, 
ters yiiziine c1km l!itmistir. 

laspanyadaki Portekizli 
goniilliiler 

Lizl:)on 30 (a.a.) - fspanyadaki 
Portekizli goniilliilerin memleket1erine i· 
adesi tarihi heniiz tespit edilmi§ de!i;ildir. 
F akat zannolunduguna gore bu i~ hazi
ran ba,Iangicmda yapiiacaktir. 

Portekiz goniilli.ilerinin hareketler! si· 
rasmda Alman ve ftalyan goniilliilerine 
yap1lan §enliklere miimasil 1enlikler yapi· 
lacaktir. 

I 
Balkan Antantl :ik!Jsadi konseyinin Biikre>teki i~timama i•tirak etmek 

uzere Hasan Sakamn riyaseti altmda olarak Ro;nanyaya giden murabhas 
heyetimiz diin §ehrimize donmii.tiir. 

Ogre~digimize gore Balkan memleketl~rin.e .turist celbi iGin Nevyorkta 
bir Balkan Turist ofisi aGtlmasma karar venlrm•tlr. 

Yukandaki resim, diin gelen heyetimiz azalarm1 r1htimda bir arada gos-
teriyor. 

(B~tarat• 1 fncJ sahi/tds) 

metin, vaki dilegi esas itibarile kabul etti· 
gini, imkan nispetinde bu arzunun is' af 
ve halledilecegini soylemi§tir. 

Maarif Vekili, muhtelif kazalann mek· 
teb ihtiyaci ~in bir liste baZirlatl!gini, 
mevcud liselerin takviye edilecegini, bun· 
dan sonra yeni lise a~mak hususunun dii· 
~iiniilecegini soylemi§, ilk ve orta mekteb· 
!erie liselerde bir devlet imtiham usulii· 
niin tesisi mutasavver oldugunu miitalea· 
Ianna ilave etmi§tir. 

Maarif Vekili, ucuz clefterler hazulan• 
dtgmi, maarife aid biitiin eksiklerin pek 
yakmda tamarnlanacagmi kaydetmi~tir. 

N af1a Vekili, biiti.in yurdun lim an ve 
demiryolundan istifade el!nesi hususunda 
.. ah§Ildigim, Sankum • Aksaz batakhk· 
lar1mn kurutulmas1 i~in tetkikat yap1ldi· 
gmi, Karadenizde yap!Inlacak limanlar 
iizerindeki tetkikahn bitirildigini, birinin 
E~egli • Zonguldak veya <;:atalagzmda, 
digerinin de T rabzonda yapilacagmi, 
Trabzon limaninm avan proielerinin ik· 
mal edildigini soylemi§tir. 

Ucuz radyo temini hakkmdaki dilek· 
!ere verdigi cevabda Mtthabere ve Mii
nakale Vekili, bu hususta bh lr.anun layi· 
has1 hamlandigmi, halkm pek yakmda 
17 • 25 lira degerinde radyolardan isti· 

fade edecegini soylemi§, KuruGe§me ko· 
miir depolanmn kaldmlmasmm mukar • 
rer oldugunu beyanahna ilave el!ni§tir. 

Diin geceki yangin 
Diin gece saat hire dogru. Yemi§te, 

Tahtakalede Hiiseyin $im~ek isminde 
birisine aid 35 numaral1 bakka!iye diik· 
kanmdan yangm ~tkml§, vaktinde yeti· 
§en itfaiyenin aldrg, tedbirler sayesinde 
ate§, sirayete meydan verilmeden son
diiriilmii§tiir. Bakkaliye diikkam, yan· 
IDI§liT, 

Yangmm sebebi tahkik edilmektedir. 

Kurbagalr derede 
Gene, bu gece saat birden sonra Ka· 

dtkoyiinde Kurbagahderede Hamiyet 
sokagmda arabaCl Aliye aid 20 numa· 
rah ah1rda yangm ~tkml§ ve ate§, ~ati 

yand1ktan sonra s1indiiriilmii§tiir. ............................................................ 

(Ba$tarafl 1 ind sahifedel 
tarafmdan gonderilen aianlann gerek Sa
mori' de gerekse cenub mmtakalannda bu 
maksadla 1 .500 fellah topladJklan ha· 
ber verilmektedir. 

Buna mukabil mutedil Na~ashibi par· 
tisi halk1 siikunete ve bir anla§ma siyase· 
ti takib etmeye davetten geri durmamak· 
tadu. 

Miifrit tethi§~ilerin elinden kurtulmak 
iizere Misira iltica etmi~ken son zaman· 
larda avdet etmi§ olan Rag1b Majahibi
nin riyasetinde toplanan «Miidafaa par· 
tisi» nin ileri gelenlerinden 150 ki§inin 
kabul ettigi bir karar suretinde Beyaz Ki
tab kabul ve tethi~ilik takbih edilmek· 
tedir. 

Sinemalar kapatddt 
Kudiis 30 (a.a.) - Diinkii suikasd· 

den sonra polis, biitiin sinemalan kapat· 
mi§, ve seyircilere evlerine donmelerini 
tavsiye etmi~tir. 

Sinemada yap1lan suikasdden bir sa· 
at sonra Y ahudi mahallesinde evlerine 
donmelote olan iki Y ahudi tabanca ile 
ate~ edilmek suretile yaralanmi~tir. 

Giindiiz yap1lan muhtelif suikasdlerin 
miirettibleri bulunamami§IIr. ;lehir..l• he· 
yecan hiikiim siirmektedir. 

y aralrlardan biri oldii 
Kudiis 30 (a.a.) - Sinemada yap!· 

Ian suikasdden sonra Yahudi mahallesi· 
nin bir sokagmda yaralanmi§ olan Y a
hudilerden birisi, diin gece olmii§tiir. Ba· 
Zl mehafilde sinema suikasdinin Arab 
tethi~ilerinin eseri oldugu soylenmekte· 
dir. Sinema sahibinin son zamanlarda a· 
silerden tehdid mektublan almi§ oldugu 
kaydedilmektedir. 

Jlayfadaki suikasd 
Kudiis 30 ( a.a.) - Diin sinemada 

me9hul §ahislar iki bomba atmi§lardu. 
10 kadar Arab yaralanmi§IIT. Bu sine· 
maya hemen miinham\!) Arablar de
vam etmekte idi. Bombalan atanlar ka~
maya muvaffak olmu§lardir. 

Y afa civarmda da baz1 kimselerce A· 
rablara baz1larmca da Yahudilere isnad 
edilen bir suikasd yapilmi§IIr. Bir tet· 
hi~i ~etesi, pencerelerden, uyumakta o· 
!an koyliilerin iizerine ate§ ederek dordii 
kadm olmak iizere be§ Arab1 oldiirmii§· 
ler ve be1 Arabi da yaralami§lardiT. 

Kat;ak muhacirler 
Kudiis 30 ( a.a.) - Diin sa bah Hay

fa a~Igtnda Strato vapurunda meydana 
~Ikanlml§ olan 401 gizli muhacir, bugiin 
Filistin topragmda serbest hirakilmi~lar • 
diT. Maamafih bunlarm adedi, onumuz· 
deki muhacir listesinden tenzil edilecek· 
tir. 

Amerikanrn vaziyeti 
Va~ngton 30 (a.a.) - Hiikumetin 

Filistin meselesindeki vaziyeti hakkmda 
izahat taleb eden kongre azasmdan bir· 
~oklarma gonderilen mektublarda Hull, 
bu vaziyetin «Beyazkitah» m ne§ri iize· 
rine degi§llli~ olmadigmi bildirmi§tir. 

Mumaileyh, lngiltere ile Amerika a· 
rasmda miin'akid ve Filistine miiteallik 
olan muahedenamenin Amerikaya man
da statiisii ahkammm tadiline muhalefet 
hakkmi vermemekte oldugunu, ancak A
merika hiikumetinin Amerikan menafiini 
haleldar edecek hertiirlii tadilah tammak· 
tan imtina edebilecegini hatiTlatrnakta • 
d1r. 

VI LAYETTE 
Tayinler 

Vilayet Seferberlik miidiirii Cemal 
mii!kiye miifetti§ligine tayin edilmi§ tir. 
Yerine, Ku§adast kaymakam1 Nail ta· 
yin olunmu§tur. Bunlardran maada Os
maniye kaymakam1 Ahmed, Emniyet 
ikinci §Ube miidiirii Seraceddin miilki -
ye miifetti§ligine, miilkiye milfetti§i Ca· 
vid vilayetler idaresi umum miidil.r mu· 
avinligine tayin edilmi§lerdir. Bolu Va· 
lisi Naci, Giresun Valisi Feyyaz ve Bur
sa Valisi Refik §ehrimize gelmi§lerdir. 
Kirklareli valiligine tayin edilen ve Be
lediyede tefti~te bulunan miilkiye mii • 
fetti~i fhsan i§leri diger a:rkada~larma 
devrederek Belediveden ayn!mi§tlr. 

Kiitahya - Bahkesir hatti 
in§aat ihtilaf1 

Kiitahya • Bahkesir hath in§aati ihtila
fml halletmek iizere Yunanistamn Pa • 
ris sefiri Politisin hakemliginde topla -
nan heyet, diin ogleden sonra Vilayette 
ikinci toplantiSini yapml§tlr. ····-lskele kaymca ... 

Fatihte Okumu§adam sokagmda Mus
tafa isminde bir zata aid yap1lmakta o· 
Ian binanm kaplSmda ve bir iskele iize
il'inde ~a!J§an yedi amele, iskelenin kay· 
mast yiiziinden dii§mii§lerdir. Ameleler
den Sa!ihin ayag, kmlmt§, Remzi is • 
minde diger bir amele de karmndan ha
fif~e yaralannn§br. Diger be§ ameleyc 
bir §ey olmaml§br. 

-+<··-·--(:anakkale Miiddeiumumisi 
<;:anakkale Miiddeiumumiligine yet • 

mi§ lira maa§la terfian tayin edilen Bey
oglu sulh ceza hakimlerinden Hayreddln 
$akir, diin yeni vazifesine gltmi§tir, 
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istanbul, yaktnda nefis 
bir soya kavu§uyor 

Diin, bir heyet Kag1dhanedeki yeni <;agbyan 
suyunun memba tesisabm gezdi 

Istanbul hal !a. «helki yarm, belki ya· - Agacm da talihlisi var! dedi, me• 
nndan da yakm», yani hemen bugiinler sela ~u ~mar agaci ... Ba§kalan, derelerin 
i<;inde, birinci simf memba sulan ayarm· ,amurlu suyundan g1dasm1 ahrken, o kok· 
da, hatta evsaf itibarile onlann bazilann- lerini <;:aglayamn kaynagma uzal!n:§, 
dan iistiin, i .. imi lath, has1h nefis bir suya kendini f.tanbulun en gi.izel suyile besli-
kavu§uyor. yor 1.. 

Biz, bunun miiidesini, diin ogleiizeri, Aram1zda bulunan Kag1dhane muhta• 
kaynagmm ba§mda alc:hk. igribiigri.i bir n. soze kan§h: 
dag yolundan yoku§a§agi Kag1dhaneye - Bu suyun, dedi, bir kerameti dah:!. 
inerken, iyiden iyi susami§hk. Cendere vard1r .. f~enler uzun omiirlii olur, derler. 
bogaz1 civarmda, heybetli bir ~mar aga • Hatta Sultan Hamidin K ag1dhane suyu, 
cmm golge saldigi bir noktada otomobi •

1 

kullanmasi da, o yiizdenmi§! 
limiz durdu. T aze kaynagmdan yeni dol· Ben, giildiim: 
mu1 bir bardak buz gibi suyu elime alc:h • - <;:mar agaCIDdan bellli, de gil mi i 
g1m zaman: 0 da agaclarm en uzun omiir!Uierinden· 

- N e duru ... su, demi1im, ad eta ~ag· dirt 
lay an dan dokiilmii§ gibi!.. Bir ara muhtara sordum: 

Bizi refakatine almak nezaketini - Caglayan suyunun koyiiniize mad· 
gosteren Belediye S1hhat mi.idiirii Osman d1 istifadesi oldu· mu? 
Said giildii: - Olmaz mi, bay:tm... Seneligini 

- ~aglayan suyu, elbette <;aglayan- 1200 liraya kiralad1k. A ynca damacana 
dan dokiilmii§ gibi olur!.. ba§ma da para alacagiz ... K ay kanununa 

I · gore, bu para ile koyi.imiiziin ihtiyaclari Membada kaptaj arne iyesmi yapan 
miihendis Macid izahat verdi: kaTSilanacaktn! 

Donii1te Hiirriyet tepesinden ge, er • - Buraya otedenberi Ayazma suyu 
derler. Biz, admi degi§tirdik. ~aghyan ken, bir ara duraklayarak, <;:a~layan su• 
civarmda ~aglayan suyunun daha yaki§Ik yunun tevzi edilecegi yeri de gordiik: Za· 

rif, kiibik yapii1, beton bir bina ... t .. erisinalacagmi di.i§iinerek ... 
de heniiz i~iler ~ah§iyor. Burada, hila 

Gene miihendis, bundan sonra, bize damacanalarm sodah kaynar sularla yi• 
suyun mem'bamda hapsedildigi, i,i fayans kanacagi yerleri, su !Sitma ocaklanm gos-
do§eli havuzu ve motor dairesini gezdirdi. 1 d terdi er. ~e§melerin bulun ugu kiSim, 
Bu arada izahatma da devam ediyordu: kamilen beyaz ~inilerle kaplamyor. Ka • 

- <;aglayan suyu, ii .. dereceli bir ;u· zan dairesini, suyun inceli, kahnh borula· 
dur. kimi, gayet hafif ve miidrirdir. 
· nn1 ayn ayn gozden ge~iren hifzisSi hha Ur metre derinlikten akar. "'imdilik giin· • " miitehasslSI Zeki; i§ini bitirdikten sonra, 

de 45 ton su istihsal ediliyor. ileride bu bize dondii: 
miktarm artacagm1 ve buna mukabil de· _ Her§ey miikemmel... i stanbul hal· 
recesinin dii§ecegini kuvvetle iimid edi • ki. Caglayan suyunu, arl!k biiyiik bir em-
yoruz. niyetle i .. ebilir I 

fkinci Abdiilhamid, §ehzadeligi zama· Ben cevab verdim: 
mnda «nefsi nefisi» i<;in bu suyu tercihan - Hele bu emniyetle ucuzluk, yanya• 
kullanJTmt§. Padi1ah olduktan sonra da, na yiiriiyecek olurlarsa, Caglayan suyu -
senelerce, Kag1dhane suyunu io;mekte de- nun .. agilt1sma, kulak kabartm1yan kimse 
vam el!ni§. Alman lmparatoru Vi! helm kalmJYacak! 
Yild,z saraymdaki ziyafetlerin birinde, S G 

-
_____ _.:::..;· . 

kendisine takdim edilen Kag1dhane suyu· 
nu pek begentui§ ve Amanyaya dondiik· 
ten sonra, suyu miitehasS!S kimyagerlere 
tahlil ettirmek karanm vermi§. T ahlil ne· 
ticesi almd1ktan sonra, AbdUlbamid, 
<<rnisafiri has» ma Sik s1k Kag1dhane suyu 
gonderirmi§. 

Abdiilhamid devrinde, suyu, YIIdiz 
sarayma nakleden borular, zamanla bo
zulmu§ ve membada yap1lan iptidai tesi· 
sat harab olmu§tu. Miite§ehbis bir zat, 
koyli.ilerle anla§arak, suyu i§letmek kara
nm verdi. $imdiye kadar, bu i1 i<;in oluz 
bin liraya yakm bir para sarfedilmi§tir. 
Siz de goriiyorsunuz: Membadan ,,kan 
su, ilerideki motor dairesine sevkediliyor. 
Su, burada geni§ bir mahzende tertemiz 
olarak toplamyor ve muayyen bir seviye· 
ye ,,kJnca otomatik motiir harekete ge~e
rek, suyu Hiirriyet tepesinin irtifama ka
dar i~i bitiimlii <;elik borular vasitasile 
yiikseltiyor. Su, muayyen irtifadan a§agi 
dii§iince, motiir gene ototatuik surette ha
reketten sakit kahyor. Boylece, suyun hi<; 
el degmeden membamdan, Hi.irriyet tepe· 
sindeki tevzi dairesine kadar, kolayhkla 
nakli kabil olmaktadir.» 

Belediye S1hhat mUdiirii Osman Said, 
hifzissihha miitehassJsi Zeki, Beyoglu 
kaymakam1 Ahmed Km1k, maiyet memu· 
ru Kemal ve diger davetliler, suyun hemen 
ha§mda hamlanan br sofrasmm etrafmda 
topland1k. 

Beyoglu kaymakam1; golgesinde otur· 
dugumuz .. man gostererek: 

ECNEBI MEHAFILDE 

Hareketini tehir eden heyet 
Londra . :istanbul asfalt yolunu tet • 

kik etmek iizere §ehrimize gelecek olan 
heyet, hareketini sonbahara tehir et • 
mi~tir. 

Alman makine miitehassislarl 
Alman fabrikalan makine miitehas • 

s!slarmdan miirekkeb bir heyet, diin 
§ehrimize gelmi§tir. Bu heyet, Ankaraya 
giderek hiikilmete aid bir kiSim fabri • 
kalann makineleri hakklnda tetkikatta 
bulunacakt1r. 

Ozerinde tetkikat yap1lacak olan fab
rikalar gelen heyetin mensub olduklan 
sanayi miiesseseleri tarafmdan kuru! • 
mu§ olan fabrikalard1r. 

lsve<;li cografya profesorii 
:lsve~in Upsala Oniversitesi cografya 

profesorii Henrih, diin sabahki ekspresle 
§ehrimize gelmi§tir. Tabu cografya ba -
kimmdan ilmi tetkikat yapmak iizere 
gelen profesor, ak§amki trenle de An • 
karaya gitmi§tir. Memleketimizde ikl 
ay kadar kalacak olan profes1ir Henrih, 
Maarif Vekil.letile temaslarda bulun • 
duktan soma Anado!unun muhtelif !"" 
birlerinde t etk ikata ba§hyacakhr. 

DEMIRYOLLARINDA 

Mii§terek tarife 
Tii.rkiye, Yunanistan ve Bulgaristan 

demiryollan arasmdaki anla§ma muci
bince hazrrlanmi§ olan yeni bir tarife -
nin tatbikma yann sabahtan itibaren 
Avrupa hattmda ba~!anacakhr. 

~ehrimize gelen Bulgar gazetecileri 
~-~--~~------~~ 

Bulgar meslekta§laruniz Cumhuriyet biirolanm ziyaretleri esnasmda 
T amnmi§ Bulgar muharrir ve edible- harbden sonraki en biiyiik Bulgar muhar· 

rinden mUrekkeb bir heyet Pantkot yor- riri olup 16 kitab miiellifidir ve Bulgar 
tusunu ge .. irmek Uzere 10hrimize gelmi§· Pen Klub'iin umumi katibidir. 
tir. Heyet azasmdan T rifon Kunef §air Heyet, yeni Tiirkiye hakkmda tetkik
ve ayni zamanda gazete muharriridir. Bir lerde bulunmak ve Tiirk miinevverlerile 
ka .. §iir kitab1 yazmi§IIr. Lirik edebiyat • tam1mak maksadile memleketimize gel
Gidir. Georgi Kostantinof edebiyet mii· mi§tir. Bulgar meslekta§larumz, kendile • 
nekkidi ve Bulgar Muallimler birligi mec· rine kar§I gosterilen kolayhklardan son 
muasmm muharriridir. Angel KaraE~ef derece memnun kalmi§lardu. 
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BiOGENiNE 
KAN-DERMAN 

Grip, Nezle, Enfloenza, Sllma gibi hastahklara tutulmamak i~in 
saghgmtZI BIOGENINE kan ve derman haplarile sigortalaytmz. 

BiOGENiNE ; 
BiOGENiNE; 

En birinci kan, kuvvet, i~tiha yaratan vc tesirini 
derhal gosteren bulunmaz bir devadll'. 

Daima kam tazeleyip kuvvetlendirir. Halsizligi 
giderir ve haricd.en gelecek her tiirlii mikroplan 
oldilriir. Tath bir i~tiha temin eder. Sinir ve 
ade!eleri saglamla~hrll'. Zekiiyt yiikseltir Bel gev
&ekligi ve ademi iktidarm en birinci devas1dll'. 

BiOGENiNE; Kullananlar kat'iyen havalarm degi~mesinden 

milteessir olmazlar. Cilnkil vilcudii her zaman 
genr; ve din~ bulundurarak hari<;ten gelecek her 
mikroba galebe <;ald1nr ve bu sayede miithi~ 
akibetlerle neticelenen Grip, Nezle, Enfloenza, 
S1tma gibi hastahklardan korur. 

Bu hastahklardan korunmak i,in bilyiikler sabah, ogle, ak&am birer, 
sekiz ya~md.an ilstiin <;ocuklar yalmz sabah; a~am hirer B t 0 G E N i N E 
almahdll'. Hasta olanlann kurtulmas1 i'in de bu miktar bir misli arttml
mahdlf. Her eczanede bulunur. 
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0 rl i nff.." 
Rad~ola,, 

UCUZLADI 
ECiP 

Maliye Vekaletinden: 
ih le tarihinden ikincitc:>rin 939 sonuna kadar depoya gelecek ve gid.e-

cek e~yanm yakm iskeleden depoya kadar nakliyesi a,tk eksiltmi h 1 to 1 b .. ye ve a en 
P dnmJ~ ve u muddet zarfmda da toplanacak ambata1· tahta k" • d 1 .

1 
b , . . , ve agt -

an c ~em .e~.er~mn sa!J~t art!Jrmiya konulmu~ oldugundan isteklilerin 
~a•tna~elenm gormek ve daha fazla malumat almak i~in Dolmabah~ede 

Ktrta~tys Deposu Ba§memurluguna miiracaatleri ve nakliyenin altl aylik 
bedeh 1650 ve ambaliijlardan ~tkan malzemelerin san§ fiah d.l 2000 lira 

tah.min edilmi~ oldugundan isteklilerin bu miktarlar uzerinden getirilecek
lm depozttolarile birlikte yevmi ihale olan 7/6/939 giinil saat 14 te depoda 
hazlf bulunmalart. ( 3556) 

Tiirk 

BOYOK 
2 7. nci 

Hava Kurumu 

P i YANGOSU 
TERTiB 

1KiNct KE IDE: 11 HAZiRAN 939 dadtr 

Biiyiik ikramiye: 45.000 liradtr 
Bundan baska : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk lkramlyelerle 

( 20 000 ve 10.000 ) llral!k iki aded miikafat vardll'. 
. Yeni. tertibd.en bir bilet alarak istirak etmeyi ihmal etmeyinlz. 

Stz de ptyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma !(irmls olursunuz. 

Erzurum Valiligin den : 
. 1 . -:- Erzurum viliiyetinde. yenid.en yaptlmakta olan ilk okul binasmm 
tkmah In§aa!J kapah zarf usulile eksiltmiye ,tkanlmt~!Jr. 

2 - yahidi ktyasi fiat iizerinden muha]Pmen bedeli 15000 li d 
. 3.- I~alesi 13 haziran 939 sah g(inil saat 15 te Hilkt1met Konaia i;f~de 

Datmt Encumen odasmda yaptlacak. 
4 - Muvakkat teminatt 4875 !irad1r. 
5 -. !stekliler eksiltmiye girebilmek I<;m ihale g(inilnden sekiz gi.in 

evvel V1layete milracaatle bu isi yapabilecegine dair vesika almas1 mec
buridir. 

6 - !stekliler teklif mektublarmt ihale giinii olan 13 haziran 939 sah 
giinii saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonuna maJ.-buz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul ccWmez. ( ~636) 

MEMUR ALINAGAK 
Tfirkiye Demir ve Ceilk 
Fabrikalar1 MUessesesi MUdUriUgUnden: 

Karabuk Demir ve Celik fabrikalarmda istihdam edilmek uzere tilrk
r;ecien ::g;Iizceye ve ingilizceden tilrk,eye tercilme yapabilecek kudrette 
imtihanla memur ahnacakttr. 

Scc;m<' tmtiham 12 haziran 939 pazartesi giinil saat 10 da Ankarada 
Sumer Bank Umumi Mildilrltigiinde ve !stanbuld.a Silmer Bank !s
lanbul ~i!bes:ncle yapi!acakhr. 

tmt.'·ana girebilmek i~in isteklilerin hirer dilekce ile Silmer Bank 
Umumi Mildiirlilgilne veya !stanbul $ubesi Mildilrliigiine miiracaatle 
alacaklan matbu i~ talimatnamesini kendi el yaztlarile cevablandtrmalan 
ve icab eden vesaikin as1l veya musaddak suretlerini de ek!iyerek 10/6/ 
939 tarihine kadar Umumi Miidilrltik veya !stanbul $ubesi Mildilrliigiine 
tevdi etmeleri laztmdtr. 

Lis~ "eya muacWi mekteb mezunlarile askerlik odevini ikmal eden
ler. biiro l~lerine vakif bulunanlar vc daktilo bilenler tercih edilecektir 

Verilccek iicret tmtihan neticesinde ahnacak neticeye gore tayin 
Pd,'ecektir. 

GONON EN MOHiM KiT ABLARI 
WSEYtN CAH!D YALClN: 9han Harbinin Sarka aid kaynaklar1, 75 
Kr. - FAtK SABRi DURAN: Insanlar alemi, 350 resmi ihtiva eder. 150 
Kr.- FAL!H RIFKI: Taymis Kiy1lan, 60 Kr.- GALiB KEMAL! S6Y
LEMEZOGLU: !nsan ve Totaliter Devlet, 50 Kr. - ABD"tl'LHAK HAMiD: 
Makber, 50 Kr. - J"tl'L VERN: Ay etrafmda seyahat, 50 Kr. - JtlL 
VERN : Arz'dan Ay'a seyahat, 50 Kr. - M!DHAD TUNCEL : Tercilme 
nastl yap1hr, 25 Kr. - M. BEHCED YAZAR: Edebiyat,tlanmtz ve 
Tiirk Edebiyah, 150 Kr. - HAL!D FAHRt OZANSOY: Edebiyat~ila
nmJz ge~iyor, 50 Kr. - MtDHAD SADULLAH SANDER : T~tbikath 
Gramer, orta m\'kteblerin bir ve ikinci smtflan icin beheri 50 Kr. 

KANAAT KiTABEVi I 
istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
Leyli T1b Talebe Yurdu talebelerine aic 1000 tak.Jm elbisenin imali i~i 

kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - EkEiltme 12/6/939 pazartesi gilnil 15,30 da Cal!aloglunda Slhhat 

ve t,timai Muavenet Mild.lirliigii binasmda kurulu Komisyonda yapJ!acakhr. 
2 - Muhammen fiat : Bir tak.Jm elbise dikimi 1100 kuru~tur. 
3 - Muvakkat teminat : 825 lirad1r. 
4 - istekliler ~artname ve nilmuneyi hergiln Fuad Pa~a tilrbesi kar

~tsmda Leyli Ttb Talebe Yurdu Merkezinde gorebilirler. 
5 - !stek!iler 1939 yth Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayth kanunda 

yaz!lt vesikalar ve en az 500 taktm elbiseyi iyi diktigine dair bir vesika ve 
diikkan sahibi tiiccar terzi smifmdan bulunduguna dair unvan tezkeresile 
birlikte bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veva banka mektubunu havi 
teklif zarftm ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili Komisyona 
vermeleri. ( 3686 ) 
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Nezle - Ba~ - - Nevralji 
ve bUtUn agr1lar1na kar•• 

N:EOICALMiNA 
• 0 

Naf1a V ekaletinden: 
8/6/939 persembe giinil saat 11 de Ankarada Naf1a Vekiileti binast i'in

de Malzemt Mildilrliigii odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Komisyo
nunda 12500 lira muhammen bedelli ve mahallind.e monte edilmis olarak 
teslim ~artile bir aded asfalt makinesi ve yedeklerinin kapah zarf usulile 
eksiltmesi yapilacaktll'. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferriiatJ bedelsiz olarak Malzeme Mildilrlii
giinden almabilir. 

Muvakkat teminat 937 lira 50 kuru~tur. 
!steklilerin teklif mektublarmi, muvakkat teminat ve sartnamesinde 

yaz1h vesaikle birlikte ayni giin saat 10 a kadar mezkur Komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazimdtr. • 1905 • ( 3542) 

istanbul Hava Satmalma 
Komisyonu Ba~kanhgmdan : 

1 - Hava· aktarma ambarma aid olup hava aktarma ambarmc.a mahfuz 
bulunan ve kullamlmaga elverisli olmwan 571 aded eski galvanizli bidon 
ve 144 aded eski sa<; bidon 19/6/939 pazartesi gilnii saat 14 te Hava Aktarma 
ambarmda miite~ekkil Satmalma Komisyonunca pazarhkla satJlacakhr. 
Muhammen bedeli 782 liradll'. 

2 - isteklilerin pazarltk icin t<)yin eclilen gun ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda adt ge,en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

( 3736) 

I inhisarlar Umum MiidiirliiiHinden: II Devlet Demiryollari isletme U. Miidiirliigiinden: 

--------------------------1 - Nilmunesi mucibince 3000 aded siiptirge a<;1k eksiltme usulile satm 
26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihinde Haydarpa&adan 

hareket etmck iizere Haydarpa~a - Ankara ve Ankara - Haydarp~a ara
smda 3005 _ 3006 numarah giindelik munzam bir yolcu katan i~l~mege 
ba&hyacakttr. Bu tren Haydarpa~adan 14,05 te hareketle saat 6,55 te An
karaya varar;ak ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de 
Haydarpa~aya varacakttr. ( a635 ) 

almacaktll'. 
ll - Muhammen bedeli 510 lira, muvakkat teminat parast 38,25 liradtr. 
ill - Eksiltme 2/VI/939 cuma giir•ii saat 16,30 da Kabata~ta Levaztm ve 

Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapJlacaktll'. 
IV - Nilmune hergiin sozil ge,en ~ubede goriilebilir. 
V - 1steklilerin eksiltme !<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gilvenme 

paralarile mezkUr Komisyona gelmeleri. ( 3458 ) 
• -Camaltt ve Ko~hisar tuzlalarmda 100 kiloyu ge,en satt~larda tuzun 

mil~teri vasttalarmm yana~abilecegi yere tao,mmast i'in ihtiyar edilmekte 
olan masrafa mukabil mahre~ masraft namile mil~teriden almmakta olan 
para ge<;en sene oldugu gibi Camaltt tuzlasmda beher kiloda • 15 • ve Ko~
hisar tuzlasmda da • 12 • san tim kuru~ olarak tespit edilmi~ olmakla key-

_ fiyet 3078 saylli kanunun 4 tincil maddesi mucibinee ilan ~unur. ( 3587) 

Kuvvetinizi ve viicudilniiziln muka • 

Satahk Kotra 
Kamilen !ngiliz me~esinden mamill 
ve yardtmct makineli KETCH. 42 
ton. tul 19, arz 4, su kesimi 2 metre. 
Omurga safrast 7 ton kur§un. Kama
ra 2. yatak 4. Bilytik mahan salon. 
D!EZEL makinesi 26 beygir. Tam 
yelken 6. Sandal 1. !stinyede (Le-

vend) kaptant Vasil'e mtiracaat. 

vemetini tazeleyiniz. At~li dcvir ge<; • Devren kirahk aparhman 
mekle ve odantzdan &;Ikabilmekle grip <;ar§Ikap!da tramvay duraj!mda (3) 
bitmi§ addedilmez. Ba§ta devamh bir odah ikinci kat daire kirahkhr. i9inde
aj!lrhk, i§tahstzhk, sigara i9enlerde til - kilere miiracaat. 
tilnden !ezzet almamak gibi haller, ___ _:.. __ .:.:.._ ________ _ 
viicudiin henilz tesemmilm altmda bu- Kastmpa§a Nilfus memurlugundan: 

Kasimpa§ada Bedreddin mahallesin -
lundugunu, eski mukavemetini ve hele de ~imal sokagmda 34 No. It hane nii -
ciimlei asabiyenin evvelki zindeligini fus kiltiigilnde kaytdh !sak oglu Mosi
heniiz kazanmadtgim gosterir. nin ismi Ferid ve soy adt <;okrat iken 

t§te bundan dolay1 grip g~irdikten K ent olarak istanbul asliye be§inci hu
sonra kanm mugaddi hassalanm ve kuk mahkemesinin 13/5/939 tarih ve 
k.JrmiZI kilreyvelerden zenginligini ta - 916 No. It kararile tashih edildigi ilan 

zeliyen StROP DESCH:IENS ile bir te· olunur. 

davi yapmak icab eder. 
Bu yeni ve taze kanla en muvaftk 

bir surette beslenen viicud, kudret ve 
mukavemetini iktisab eder. !§tiha 
uyamr, haztm dilzelir ve viicudii took • 
sinlerden temizleyici uzuvlar faaliye -
te geg9erek kendini istila etmi~ olan 
tekmil zehirlerden onu kurta.nrlar. 
DESCH!ENS SURUBU'nu sizin i9in da
ima emrinize amade bir stok halinde 
bulunduran eczacJmzdan hemen isle • 
yiniz. 

Goz 
Dr. f?iikrii Ertan 

ca~atojtlu Nuruosms.nlye cad. No. D 
Tel 22566 ([)< osman Serereddtn 

Af'lq~t,m nnl'\ 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen mUtehass•s• 
Tilrbe Bozlrurd !Oratbanm kareJ.Slll· 

da eskJ Klod Farer sokailt: No. 8 - 10 
sonra 3 ten 7 kadar. 

Tasfiye ha!inde bulunan 

Tiirk Anonim 

~irketi Miite~ebbisesi 
Hissedarlarma: 

27 mayts 939 tarihindeki heyeti umu
miye i9timamda ekseriyet nisab1 has1l 
olmad1gmdan ikinci i<;timam 1 temmuz 
939 cumartesi giinil saat onda yap1lmast 
mukarrer oldugundan hissedarlann 
mezkilr giin ve saatte Galatada 6mer 
Abid hamnda birinci katta 25 numara -
da haztr bulunmalan rica olunur. 

Ruzname 
1 - Tasfiye memurlan ve murak.Jb 

raporlanmn tasdikt ve tasfiye memur
larmm ibras1 ve buna milteallik karar -
Jar ittihazt. 

Tasfiye Memurn 

DI$ HEKIMi 

Ratib Tiirkoglu 
Slrkeclde Vlyana otell s1ra· 
s1nda 26 No. da lklncl kat. 
Ogled•n Aonra 14 den 20 ye kadar 

• 

-Samsun istasyonunda yap1lacak istasyon binast in~aab, fiatlarmd.a ta-
dilat yaptlarak yeniden kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksilt
miye konmu§tur. 

1 - Bu in~aatm ke~if bedeli 93,500 liradU'. 
2 - !stekliler bu ise aid ~artname vesair evrak.J Devlet Demiryollarmm 

Ankara, Sirkeci, Samsun veznelerinden 468 kuru~ mukabilinde alabilir1er. 
Bu i§e aid evrakt eskiden alanlar Yo! dairesine miiracaatle vahid fiatlanm 
degi~tirebilirler. 
· 3 - Eksiltme 14/6/939 tarihinde ,ar§arnba giinii saat 15 te Ankara llev
let Demiryollan Yo! d.airesinde toplanacak Mer)<.ez Birinci Komisyonunca 
yapilacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i,in isteklilerin teklif mektublarile birlikte 
a~ag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reis
ligine tevdi etmeleri liiztmcbr. 

A - 2490 sayth kanun ahkamma uygun olarak 5925 lirahk muvakkat 
teminatL 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C ..:.. Muhabere ve Milnakale Vekaletinden almmt~ ehliyet vesikast • Eh

liyet vesikast ic;in ihale giiniinden en az sekiz giin evvel bir istida ile Muha
bere ve Miinakale Vekaletine miiracaat edilmesi ve ehliyet vesikast veril
mesine esas olacak beige ve bonservislerin istidaya eklenmesi lliz1mdrr. • 

• 1898 • ( 3539 ) -Muhamrnen b edeli ikl bin b eq_ yi;L1': l ira ol an B i.lecik deposuna b ir sene 

zarfmda gelecek olan takriben 10 bin ton maden komiiriiniin vagondan yere 
ind.irilmesi ve yerden makine ve vagonlara yiikleme i~i 12/6/939 pazartesi 
giinii saat 15 te H. Pa§a Gar binasmda Birinci 1~letme Komisyonu tarafmdan 

a91k eksiltme usulile ihalesi yapilacakttr . 
Muhammen bedeli : Beher tonun yiikletilmesi i~in 15 ve indirilmesi i'in 

de 10 kurustur. 
Eksiltmiye girmek istiyenler kanunun tayin ettigi vesaik ve 187,50 lira

hk :nuvakkat teminatlarile birlikte eksiltme giiniinde tayin edilen saatte 

Komisyona milracaatleri lliztmcbr. 
Bu i~e aid ~artnameler Komisyon riyasetile Bilecik deposu 

parnstz verilmektedir. 

tarafmdan 
( 3502) 

4 
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Yavrunun gurbuz, tombul, saglam, ne3eli olmastm istersen F osfatin Necati yedir. BahGekapt Salih Necati 
CAFER MUSHiL $EKERi Tesiri kat'i ahmt kolay en iyi milshil 1fekeridir. 

BiiQmum eczanelerde bulunur. 

8 Giin Zarf1nda Nas1l 
Bu Kadar Degi§ebildim? 

Bayan Anjel; 8 giin zarfmda gayet cazib bir tarzda 
giizelle§ti. Buna naad muvaffat oldugunu ve her kad1· 
nm da onun gibi yapabilecegini izah eden a§ag1daki 
mektubunu okuyunuz: 

8 • 10 giin kadar evvel ~ektirdi
gim 1ki fotograf1ma baktlk~a a· 
deta gozlerime lnanarruyorum. 
Almmda ve giizlerle a/tz1mm et
raflnda buru~ukluklanm vardl. 
Tenim esmer ve serttl. Bugiin tse, 
cildim kadife gibt yumu~ak, be
yaz ve biitiin dostlanmm gJpta 
nazarile baktlklan buru~uksuz ve 
nermindir. Hepsine, gece 1~ln ell· 
din unsuru alan pembe renktekl 
ve giindiiz i~in beyaz renktekt To
kalon kremini kullanmalanm tav
siye ettim. Onlardan bir~oklan ba· 
na giiliiyorlard1. Fakat onlar da 
tccriibe ederek memnuniyetbah~ 
semeresin1 giirdiik<;e hak verdiler 
ve cidden hayrette kald1lar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi· 
nin terkibinde Viyana tl'niversite· 
sinin me~hur bir profes5rii tara
fmdan ke~if ve cBioce!. tabir edi· 
len cazib ve k1ymetli genclik cev· 
heri vard1r. Ak§arnlan yatmazdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

b-ernini kullamrnz. 
Siz, uyurken besleyici ve giizel· 

Je~tirici tes~rini yapan, cild bu· 
ru§uksuz ve nermin bir hal kes • 
beder. Giindiizleri de beyaz renk· 
teki Tokalon kremini kullamn1z. 
Cildinizi beyazla§tlnp tazele§tir!r. 
S1yah benlerl glderir ve a~1k me
sameleri slkl§tmr. 

Paramo ladeai Teminab: 
Bu basit usulii b!len her kadm 

cgiinde 3 dakika• bir gene klzdaki 
gibi yumu~ak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecriibe
nin memnun!yetbah§ semereleri 
size bir teminat olab!llr. Hemen 
bugiin her ikl kremden birer va· 
zo veya hirer tiip satm ahmz. On· 
Jan on giin zarfmda tarif edildigl 
~ekilde kullamniZ. Semeresinden 
memnun kalmad1j!lmz takd!rde va. 
zo veya tiiplerl yar1m da olsa bl· 
le, iade ediniz. Ve paramZI geri 
al1n1z. 

Mudanya Belediyesinden: 
i~ Arayan Sermayeliler i~in Karh Bir Te.ebbiis 

Muc.'~nyanm denize yirmi otuz metre mesafesindeki miinhat b!r arazi 
par~as1 havuz • plai tesisine miisaiddir. 

Bursa halkmm yegane banyo ve sayfiye yeri oldul!u halde yazm ekse. 
riya dalgah clan denizindcn pek de istifade edilemiyen Mudanyada boyle bir 
tesisatm ~ok karh ve faydah olacag1 yap!lan etiidlerle anla~llmi&tlr. Bir 
bu~uk metr: d~rinliginde gayet miisaid bir kum tabakas1 bulunan bu arazide 
yap1lacak buyuk bir havuz civarm1 da su birikintilerinden kurtarmak sure
tile kabili istifade ve k1ymetli geni& arazi has!l olacakbr. Bu arazide otel, 
sabit veya portattf kirahk evler, kazinolar vesair tesisat viicude getirilmek 
suretil~ ~ok geni~ bir varidat menba1 elde edilebilir. 

Miike.~mel bir asfalt &oseden ba§ka ~imendiferle de bagh olcl.ugu, i~in 
100 bin nufuslu ve pek ~ok da ecnebi ve yerli seyyah celbeden Bursanm bir 
mahallesi halinde olan Mudanyada asgar! ell! bin lira sermaye konmak sure
tile bu i§e !(Jri&eceklere plllj, otel ve kazino ve kirahk ev yapmak ve i&letmek 
imtiyazl verilecek ve Belediyece bir~ok teshilat giisterilecektir. Taliblerin 
BclediycmJZc tahriren veya ~ifahen miiracaat etmeleri ilan olunur. ( 3530 ) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM $1RKETI 

TESiS TARIHi -1863 
SI.Jiulen L'P T urkwe Cumhunpt/1 ile munakll mukaiiP/~n•m•so 

2292 Numarall 10.'611933 tanhll kanunla /asdik ed1lm1$llr 
I 24 '61 /QJJ tanh !I 2435 Numarah Resml Gazete) 

Sermayesl: 

I htlyat akc;esl : 

10.000.000 1ngillz Llras1 

1.250.()00 ln&iliz Llraso 

Tiirkiyenin ba~hca Sehir!erinde 

PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA w MANtESTER~e 

MISIR. Kii3RIS, YUNANISTAN. IRAN, IRAK, FILISTIN 
~ MAVERAVI ERDUN~e 

Merkez ve Subeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURiVE, L013NAN 
ve HATAV'da 

Fi!yalleri ve biitiin Diinyada Acenta ve Muhabirleri vard1r 

Her nevi Banka Muamele!eri van~· 

Hesab1 cari ve mev~ual hesaplar~ kusadJ. 
T1cari krediler ve vesaikh kred1ler kusad1 
Turk1ye ve Ecneb1 memlekeller uzerme kes•de senedal "konlosu 
Borsa e1mrler~ 

Esham ve lahvilat. all!n ve emlaa iizerirte avans. 
Senedal 1ah51lat1 ve sa~re. 

En viiksek emn1yel sarllarm1 haiz kiral!k 
Kasalar Servisi vard1r. 

Pivasanm en miisait 'artlarile ( kumbarah veva 
kumbarasoz) tasarruf heuplaro ac;ohr. 

Bah~e Miman 
Mevlud Baysal 

OC!rdiincil Vaklf Han dordilncil 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgrar adresl: Mlm Baysal !.stanbuJ ........................................................ 
Biiyilk oeblr ve kasaba parklar1; 

An1t, meydan, ~ocuk parklan ve 
villA bah~elerl l~ln '1Jodern proje 
ve piAnlar baznlar; ke§ifnameler 
tanzlm eder. Projelerin arazlde 
tatblkatuu deruhde ve taahhiid 
eder. 

BUket, nl~n sepetl ve ~elenkler 
l~in vaptlan dparisler aUr'atle he

·~ orlanu. 
Cl~ek, sebze tohumlan; fide ve 

fidanlar; siis, meyva aj!a~ ve aj!a~· 
clklan; bah~e a!At ve edevatl ve 
ehllyetll Bah~vanlar l(llnderfr. 

JOSEPH BONNiCi 
PedlkUr 

lstlklll caddesl 140 No. 
S1lreyyapa~a aparbmam No. 4 

Telefon : 44436 
( Frans1z Tiyatrosu Pasajmda ) 

KARA CAM Kolonyasmm • 
Sini.rlere, cij!erlere, zafiyete, ka

nm deveranma faydaSI doktorlar. 
ca da tasdik edilmi~tlr. Hastalan. 
ruzda ve ~ocuklanmzda KARA 
CAM KOLONYASI kullammz. Her 
eczanede bulunur. (KARA CAM) 
ismine dikkat edinlz. 

Sahhk arsa 
Cagaloglu Tevhid matbaas1 arkasm • 

daki sokakta k6§eba~1, bir arsa satlhktu. 
Biti§ikteki eve miiracaat. 

Haydar Rifatln 
eserlerinden 

Kadm Kalbi 
Kadm A§l.a 

30 Kr. 
60 • 

A§k Pe~lnde 100 • 
Karagomlek!!ler !htilllt 100 • 
Ftriisk Vazosu ••• , JQ • • 
tlk A~k 50 • 
1li~in Ollimii 
Efendl tie fT§ak 
Vlkontun Oliimii 
1k!lm!er 

~ '~ pO 
40 • 

Oliiler Evl 
Felsefe 
Kii~iik hikayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Tarih Felsefesi 
Farmasonluk 
Anarsfzm 

30 • 
100 • 
125 • 

35 • 
100 • 
125 • 
150 • 

75 • 
125 • 
100 • 
60 • 

r.:: Dr. CEVAD SARGIN ::1 
ild hastahklan miitehasslSI 

Ankara caddesi No. 47 
Her giin 16 • 19 a kadar r. Sa~ dokUimesl mi? ~ 

1 
rc:iuna ka~1 yegane ilar..l 

GUR SAC 
Urolog - OperatiSr 

Pr. Behaeddln LUtfi Yarnall 
Biibrek. mesane, ldrar v& tena· 

siil vollan bastahklan mUtehasSI· 
&L BevolUu . b BankaSI ka~lSI E. 
mlrnevruz sokak 10 Pananlva 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

Kirahk yazhk ev 
Biiyiikderede Han~erli soka~1 19 

numaradaki ev, kat kat ve ucuz f·
atla kiral!ktlr. Her katta terkos su· 
yu ve elektrik tesisah vard1r. l~in· 
dekilerc mliracaat. 

ir Alman miiessesesi tecriibeji 
Blr Ph1slye ar1yor 

yeA-lunda Minerva hanmda 52 
maraya saat 9 •9,30 ve 5-6,30 a· 

rasmda miiracaat olunmas1 

Dr. HORHORUNi 1 
Hastalanm ak§ama kadar Sir· 

keci Viyana Oteli yanmdakf mua· 
yenehanesinde tedavl eder. 

Telefon: 24131 

Parisin en son model kadm 
§apkalan Beyoglunda 

BAKER 

magazalarmm yeni 

Kadm §apkalan 

da1resinde te§h!r edilmektedir. 
Geliniz, intihab ediniz. 

Bayanlar1n nazar1 dikkatine: 
Pariste uzun senelerdenberi yap1lmakta olan maki· 

yaj tetkikleri neticesinde geli§i giizel krem ve pudra· 
larla makiye olan kadmlarm cildlerinde zamanla bir 
~ok buru§ukluklarm ve t;irkin lekelerin husule geldigi 
anla§Ilmi§tlr. 

Gerek formiilleri ve gerek iatihzar usullerinde amhi 
kaidelerin hakim olmadiil anla§dan birt;ok kremlerin 
'-lunda en miihim amil oldugu teabit edilerek ~ah§ma
lara devam edilmittir. 

Pariste kain ve biitiin miinyaca tanmml§ Doktor 
Debat laboratuarlarmda miitehaaa1s kimyagerlerin 
vaphklari ciddi tetebbiiler aayeainde bu mahzurun 
tamamen ortadan kaldirllmasi miimkiin olmu§tur. 

Arhk her kadm bilitereddiid makiyaj yapabilir; yeter ki ak§am yatmadan evvel 
vii7.iinii lNNOXA SOTO ile giizelce temizlemit bulunsun. 

lNNOXA SOTO cild mesamatlnl a~ar, derinliklere kadar niifuz ederek temiz· 
ler, be§ereyi besler, iatirahatini temin ederek teneffiis etmeaine yard1m eder, cildi 
vumusatarak tazeler. 

Ak,am yatarken ve aabahleyin kalkinca lNNOXA SOTO ile giizelce silinen yiizde 
~iller ve lekeler tamamen zail olur, buru§ukluklar kalmaz, cild mesamah a~1hr ve 
taze bir t;ocuk teni haline inkdab eder, bu auretle temin edilecek cazibe herhangi bir 
viiksek makiyajdan daha iistiin ve fevkaladedir. 

Doktor Debat Jaboratuarlan bu hakikatf muhterem bayanlann nazan dikkatlerine arzetm~kle ~eref duyar. 
tNNOXA Stl'Ttl' biitiin tamnm•~ Parfi.imiirlerle biiyiik eczanelerde normal fiatlarla satllmaktad~r. 

Bi~ki Dersleri 
Bl~ld Profes5rii r;?ilkrii Canalm kadm terzllij!lnl hocaSlZ oj!reten 3 

cildden !baret Bi~ki derslerl kitablarm1 . Bi~kl yurdlar1 ve ak§am san'at 
mekteblerl oj!renci ve ogretmenlerl, zabit ve memur ailelerile bUtiin aile 
kadmlarmm datma yanlarmda bulundurmalan IAzlmchr, terziye, hocaya 
ihtiyac b~rakmaz, kolayhkla anla~lhr ve her modele tatbik olunur. 3 cildl 
blrden I 5 ) liradlr. ( Perakende birincl cildl 2, ikinci ve ii~iinc(l cildlerl 
iki~er bu~uk liradlr. ) Bedell g5nderlldij!inde posta lie gond.eri!ir. 
Sat1~ yeri: Be~ikt&l1 Diki~ Yurdu. Vi~nezade Dibek~llramil sokak No. 1/2 

Armudlu Belediyesinden: 
Eksiltme ile ahnacak bir motopomp ve teferriiatl. Bedeli muhammeni 

1950 liradu, Teminat %. 7,5 hesabi)e 146 lira 25. kuru~tw:. Fenni vo hususl 
~artnamesi Armudlu Belediyesinden meccanen tedarik edilebilir. Eksiltme 
miidd.eti 8 haziran 939 pe~embe giinii saat 16 ya kadar 21 giindiir. 1hale 
giinii bedel hadd.i IAv1k giiriilmez veya talibl ~1kmazsa arttJrma on gun miid
detle temdid edi!ir. Eksiltmeye i~tirak etmek istlyenlerin arttJrma ve ek
siltme kanununun hiikiimleri dairesinde vesaiki lazimelerini ibraz ctmeleri 
l~z1mdu. lhale yeri Armudlu Belediye dairesidir. Daha fazla maHim•t a!. 
mak istiyEnlerin Armudlu Belediyesine mi\racaatlrri ilan olunur. ( 3630) 

Sayan bir hizmet~i 
arantyor 

lki ki~ilik bir aile yanmda ufak 
tefek iflerle metgul olmak iizere 
bir hizmet~iye ihtiya~ vanhr. Miina· 

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

edilmelidir. 

Klrahk yaz1haneler • 
Miinferid odalar, §irketlere mil

said denize naz1r 4 • 5 • 12 odah da· 
ireler, b!r kat iizerlnde 1080 metre 
murabba1 mesahasmda 37 oda, iist 
katta 300 metre mesahada tek sa
lon hal1ne kabili if.raj! denize naz~r 
iii< salon ve alt katta magazalar. 
Galatada Karamustafapa§a cadde
sinde 155 No. da Denizbank 7 No. b 
antreposu kar§tsmda Veli Alemdar 

• ham. 

Dr. Suphi $enses ~ 
idraryollart hastahklart mutehaSSISI 
Heyoglu, Y1ld!z sinemas1 klll"JISI Lek· 
Jpr aparhman. Fakirlere para<IZ I 

TeL 09.U 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarlhl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TUrk Lirast 
~ube ve ajans adedl : 282 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankas1nda kumbarah ve Jhbara1z ta&arruf hesaplar1nde en az 50 llras1 bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ekilecek kur'a lie •••O•dakl pltlna g6ra lkramlya daA•tllacakbr. 
4 Aded 1,000 Liral.tk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 0')() " 
4 " 250 " 1,000 , 

40 " 100 " 4,01)() " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

D1KKAT: Hesablannda.kl paralar b!r sene f~inde 50 l!radan 8l!a~ du,mtyenlere lkramlye cxlrtlj!l takdtrde 
~ 20 fazlas!le verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 birincikAnun, 1 mart ve 1 hazlran tarih· 
lerinde ~ekil•cektir. 
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AGAR AN 
SA<;LA RA 

K U M R A L ve S 1 Y A H 
renkte s1hhi sag boyalartdu. 

iNG!L!Z KANZUK ECZANES! 

Hali tasfiyede 
Lo Feniks Do Viyen 

Hayat Sigorta ~irketi 

Tasfiye Heyetinden : 
Tasfiye muamelahnm heniiz hitam 

bulmamas1 ve tevziatm a.rkas1 almma
masJ ve idari ve adli dava ve ihtilaflarm 
heniiz neticelenmemesi gibi sebcblerl-e 
tasfiye miiddetinin hitam1 olan 21/5/9~9 
tarihinden itibarcn bir sene daha uzat•l
masma istanbul 1kinci Ticaret MahKe
mesince karar verilmi~ oldugu saym si
gortahlara bildirlltr. 

DiKKAT! 
2500 metro her cins ve muhtelif 

renklerde kuma~lar 

2 PROVA iLE ISMARLMIA 

KOSTUMLERiNiZi 

26 1/2 LiRA Y A 

~-••EKSELSYOR 

Yar1m litrelik $i$esi perakende 100 kuru,tur. 
SATICILARA V0ZDE ON TENZiLAT VAPILIR. 

inblsar sati, kamyonlarindan, sat•' magaza ve depolarindan isteyiniz. 

Tesviyeci ve tornaCI almacakttr 
:Aakeri Fabrikalar Umum Miidiirliigiinden: 
Kmkkaledeki fabrikanuzda ~ah~tmlmak iizere iyi tesviyeci ve t ornac1 

ahnacaktll'. !stekiilerin !mtihanlan yap1lmak iizere Kmkkale Grup Mi.i
diirliigii ile Ankara, izmlr ve Zeytinburnu Silah F abrikalarumz Miidiir-

Dr. M. Osman Saka 
GCi§Us ve dahili hastahklar 

MUtehasstst 

Istanbul Belediyesl kar~tsmda Sloan 
Aga dalrelerl. Telefon: 23565 

liiklerin<l.en birine miiracaatlert (3098) !It ____________ .. 

Yeni Radyo Giimriik tarifesine 

ALMAN Radyolar1nda da 
Miihim T enzilat 

I 

Super 6 W 68 P. 

Erzurum imar Birligi Ba~kanhfpndan: 
. Erz_urumda ba~lamlml~ olan sincma binasmm ikmali in~aatmm altm1~ 

be~ bm hrahk k!Sml vahidi fiat iizerinden kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~tur. Eksiltme 19 haziran 1939 pazartesi gi.inii saat on be,.tc Er. 
zurum Bel<!diye Ba,.kanhk: odasmda te,.ekkiil eden imar Birligi Komisyo
nunda yap!lacakl!r. !stekliler teklif mektublarm1 ve Ticaret Odas1 vcsika 
ve dart bin be,. yiiz lirahk muvakkat teminat mektub veya makbuzlan ve 
Naf1a Vekaictinden 1939 takvim y:thna mahsus miiteahhidlik vesikalarile 
birlikte ihale gi.inii saat 14 de kadar imar Birligi Komisyonu Ba,.kanh~ma 
vermeleri ve bu zarflarm iyice miihiir mumile kapahlm1" olmas1 liizimdlr. 
Mektublarm postada gecikmesi kabul edilmez. Evrak1 fenniye Erzurum 
!mar Birlii!i Fen i;lefliginden 25 lira mukabilinde aljnabilir. c1975• (3654) 

Y eni V ALOE Lokanta ve Birahanesi 
.. Sirkcci, Ankara caddesi, Musul Palas altmda 
Oglen ve ak~am ii~ yemekli bir tabldot 37,50 kuru~tur. 

1 inciler ; Tavuk ha,.IamasJ, Kuzu dolma, Beyinli Beykoz kebab!, 
Orman )<ebab1, Beyin salata, Balik. 

2 nciler : Etli ti.irlii, Ay.e, Kabak dolma, zeytinyagh ciger kebablan , 
peynirli k1ymah Borek, Pilav. 

3 i.inci.iler: Tulumba, Gilek, Kay!Sl komposto, meyva kiraz, cilek. 

Y emekte ~i~e bira ve 29 luk rakt 35 kuru~tur. 

REX 
!'-=====--~ Prezervatif-
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leri 
nin evsafma 

hayran olmu§ 
<;iinkii : 

Ba~ka hi~bir marka 
onu memnun 

etmemi,tir. 

REX 
Saglamd1r. 

T e~hir ve sat1~ salonu : Galata Karakoy Palas No. 16 ... .._ ________ .. ~ .. -~ ~r .. :reeiii.j: ~ .. ::e .... .: ... ;~~ ... r~ 

elbise magazasmdan temin 
edebilirsiniz. 

Galata- Kinakoy 

1yetli 
Istanbul Belediyesi 

Memurlari 
Kooperatif ~irketinden : 

29/5/939 giinii toplanan koopcratif u
mumi heyetinde nisab1 ekseriyet goriil
memi~ oldugundan igtima 20/6/939 sal! 
giiniine talik edilm~itir. Mezkur gi.inde 
ortaklarm saat 17,30 da kooperatif Jokar.
tasJ iist salom.ina gelmeleri r:ca olunur . 

RUZNAMEt MtiZAKERE: 
Yeni idare heyeti ve muraklb intihab1. 

Sa~ Balamr 
Giizelligin en blrincl §31'b.. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sag dokiilmesinl te

davi eden testr i miicerreb bir 111\c
dlr. 

Sat•hk Ko~k 
Feneryolu ile Klzlltoprak arasm

da Bagdad caddesi iizerinde 147 
numarah bahge iginde 12 odah ye
ni kargir ko~k sabhkhr. Bir kall 
aynca kiraya verilmege elveri~lidir . 

Gormek igin cumadan maada her 
giin saat 13 ten 17 ye kadar iginde
kilere miiracaat. 

ihtira beratJ devri 
cK.ivrt lml~ sun'i egirme hflerinin is
tihsaline mahsus usul ve tertibat. 
hakkmda ahnm1~ 2293 numarah ih-

beratmm i~letilmesi ~ahsl ahara 
devrii ferag edileceginden isteklile
rin ~u adrese tahriren miiracaatleri 
ALA, P otsdamer Str. 68, Berlin W 35 

Sallfl> ~~ Bllf171UIIIl1TIN : Yunua Nodi 
Umumt mf1111at1 fl!are eden Ya.. lrlert 

Mtldara: Hikmet Miinif VIgen 

CumllaN11d rnatllaa.t~ 


