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I . .. F manyan1n n ara e f,;ISI 
ve yo da vakt te~ebbusler, ranSIZ h A .f .I .f d.ld. 

LMikiimetince· hiisnii telikki edildi USUSI vazl e I e tavzl e I I 

~~yfur SOkmenin g·azetemize beyanafl 
A'lmzzzn mes'ud netice ile bitmesinden dolagz 
;l sevinc ve huzur ir;inde Ankaraga dOniigorum 
n matbuat1n1n 
.atl kar~1s1nda 
atbuatmm bir miiddettenbe

yapmakta oldugu ne§
~iddetli akisler uyandtrdt. 

della Sera, T clegrafo gibi 
~!!'R.fmdan ileri si.iriilen iddia

n: 
r Hatay mukabilinde kendi
asilere kiralarnt§ bulunuyor-

• fngiliz anla§masi Akdeniz 
n bir harekettir. 

ll~re, Arab memleketlerini 
ayla§mak istiyor. Hatay, bu 

ct addedilebilir. 
n Tiirklere vermekle Fransiz 

letler Cemiyeti prensiplerini 
3~ insanl1k haklanm ~i~t.¥1 .JcJIJI:r-, 

N&imdi Karls bad' da bulunan 
thid Y al~m olmak iizere bir 
'rlerimi:z, giinlerdenberi, aeri 
yaz.arak, ard1 arast gelmiyen 

cevab yeti~tirmege c;alr§tyor-

bir anla~manin bedeli ola
alkt Turk olan bu yurd par
yirmi senedenberi istiyorduk. 
olsa en tabii bir hakktmtza 

t ~duk. _ . 
1 ° - ingiliz anla§mast Akdeniz 
~-~ aykm bir hareket olabilir ki, 

xtnm gayesi kimseye taarruz et
bilakfs Akdenizi taarruzdan 

allf Tiirklerin ingilizlerle elele 
Akdenizin asayi§i bozul-

aym anavatana ilhakma baka
ketleri iizerinde bir taktm 

edigimizi tleri siirmek sadece 
iden ibarettir. Tiirkiye Cum· 
hikmeti viicudii demek olan 

plerimize bir goz atmak bunu 
gelir. 

llSiz hi.ikumetinin Milletler Ce
nsiplerini ve insanltk haklarmt 
Slnt iddia edebilmek ic;in o 
: ve 0 haklara vaktile riayet et-

§arthr. Habe§istam c;ig c;ig 
na.vud.lug_u bir hareketle panta
ebme mdtren bir kalabahk artik 
Cemiyetinden ve insanhk hak
>ahsetmek salahiyetini haiz oJa-
vs .. 

unu soylemek lazun gelirse 
gclmiyen bu iddialann matbua
fmdan ciddiye altnarak onlara 
r cevab verilmesini muvaftk bul-
Hcl~ son gi.inlerde kiifi.ire de 

eden Italyan gazetelerine muka
lkmak, onlarm vaziyetine dii§
Jl etmek olur ki biisbiitiin rnana
lkanda ancak bir ktsmmt goster
lialan okuduktan sonra: 
! .. Acaba dogru mu? 
ereddiide dii~ecek tek vatanda§ 
edilebilir mi ki, onu takviye et
~esile kaleme sanlalJm. Ben, 
azetelerinin manttkstz ve insi
ikirlerine kap1lacak fa§istlerin 
bile bir ekalliyet te§kil ettikleri-

Hatta daha ileri gidiyorum ve 
o fikirleri yazt halinde sahife

NADIR NADI 
[Arkast Sa. 7 sii.tun 6 dal 

GON 

ve Moda 

Hataym ilhakt mtinasebetile AntaKyada halkm y_apbg1 tezahiirattan goriinii~ 

Ankara 2 (T elefonla) - Hatay vi- nunlara tabi kahrlar. Bu hususta kanunu 
layetinde adli kanunlanrnlZln tatbik ~ek- medeninin sureti mer'iyeti ve ~ekli tatbikt 
line ve ilamlann ne tarzda infaz edilece- hakkmdaki 864 numarah kanunun 1 ile 
gine dair olan esaslan bildiriyorum: 42 nci maddeleri ve ticar1 mesailde de ti-

l - ilhakm mer'iyete girdigi tarihten caret kanununun sureti tatbikt hakkmdaki 
evvelki hadiselerin hukuki neticeleri vu- kanunun huki.imleri ktyas yolile tatbik o-
kuu tarihlerinde Hatayda mer'i olan ka- lunacakhr. [Arkasz Sa. 7 sii.tun 1 del 
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J aponlarzn _!-ararz 
Tokyo miizakereleri miispet bir neticeye varmazsa 
Japonlar biitiin imtiyazb mJntakalari ilga edecekler 

Bu~'iik ihtililfa sebeb olan Fu-«;en ~ehrinden bir goriinii~ 

( 9 ) uncu sahifede 

Londra, 2 (Hususi) - <;indeki imti-] ni bir hadise zuhur etmemi§ olmakla 
yazh mmtakalar hakkmdaki ihtila£1 hal- beraber, J aponlann F u-Ceu' daki imti -

letme.k iizere.. ya·n·n T okyoda Ingi.liz vet•azh mmtakalann .da tahliyesini. tale b. et• 
. 1 ]apon murahhaslan ara~mda resmi mii- tikleri haber verilmektedir. Japon mena-

f----.----.--.._ ....... ~=~ I zakerelere ba§la~acak!u. Tient.§ien' de Y.~· IArkas~ §.a. 7 sytun 6 aa) 

Bir gazetesi, ((Von Papen'in Frans1z 

muvaffak 
Moskovada da 

olamiyacagini iimid ederiz )) diyor 

Milli $ef 
Ankarada 

:Ankara, 2 (a.a.) - Reisicumhur 
inonii bugiin saat 11,40 ta §ehri
mize donmii~lerdir. Milli ~efi ge
tirmekte olan hususi tren gara 
girdigi zaman ba~ta Biiyiik Millet 
Meclisi Reisi Abdiilhalik Renda 
oldugu halde, Vekiller, Parti Ge
nel Sekreteri Fikri Tiizer, Parti 
Miistakil Grup Reis vekili Ali 
Rana Tarhan, meb'uslar, Harici
ye Vckaleti Genel Sekreteri Nu
man Menemencioglu, Biiyiik Er
kamharbiye ikinci reisi Orgeneral 
Asun Giindiiz, vekaletlerle Bii
yiik Erkamharbiye ve Milli Miida
faa erkruu, Ankara mevki kuman
dam General Kemal Gokc;e, An • 
kara Deniz kumandam ve Emni
yet Miidiirii ve bu arada birc;ok 

. zevatm bayanlar1 peronda haz1r 
bulunmakta idiler. Reisicumh'.lr 
ve Bayan inonii, kendilerini vita
yet hududunda kar~Ilanu& olan 
Ba~vekil Dr. Refik Saydam ve An
kara Valisi Nevzad Tandogan ile 
birlikte trenden indikten sonra 
kendilerini karstlamaga gelen ze
vata ayrt ayr1 iltifatta bulunmu!!;
lardJr. Milli Sef, miitPakiben ist:ts-
yonun ic ve d1~m1 dolAbn:an hin. 
lerce halkm coskun ve icten teza
hiiratl arasmd~ Basvekil Refik 
Saydamla hirlikte otomohillerine 
hinerek doi!mca c;ankaya ki:i!i
kiine e-itmislPrdir. 

Mevlid okunurken 
. Bir evin tahtabo~u 
birdenbire cokuverdi 
Biri ag1r, dordii hafif 

olmak iizere bes 
' 

kadtn yaraland1 
Dun ak§am saat on yedi kuk . be~te, 

Zeyrekte bir evde Mevlid okunurken 
tahtabo§ ~okmii§, tahtabo§taki kadmlar 
bah~eye dii§mU§ ve i~lerinden biri agtr, 
dordii de derece derece hafif olmak iizere 
yaralanmJ§hr. 

Hadise yeri, Zeyrekte <;inilihamamda 
ibadethane sokagmda ve Kilise camiinin 

I 

Von Papen'in §Chrimizde ahnmt!2 bir resmi 

Berlin 2 (a.a.) - Havas muhabiri niiz teyid edilmiyen haberlere gore, Von 
bildiriyor: · Papen, Moskova' da hususi bir vazife ile 

Diin ak§am bur ada dola~an, fakat he- tavzif edilmi§tir. [Arkast Sa: 7 siitun 5 tel 
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Bulgaristanda matem 
Siddetli yagmuflar biiyiik 

·hasarata sebeb oldu 

zarar 

iizere 150 den fazla insan 

j 

var, bir~ok koyler 
milyonu ge~ti 

• Bulgar Krall Boris, memleket dahilinde yapt,gi son 
seyahatlerin birinde halk ile gorii~iiyor 

Sofya (Hususl) - !lei gUn ~iddetle ve koyler seller altmda lCalrni~tir. Pilev; 
yagan yagmurlar. orta Balkan eteklerin- ne sancagt dahilindeki Selvi kasahasil(l 

[Arkast Sa. 7 siitun 5 tel deki n~hirleri ta~mm~ ve bir~ok · kasaba [Arkast Sa. 7 sii.tun 5 te] 
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DUNKU SPOR HAREKETLERi 

Diin §ehrimizde milli kiime ma~larzna sdevam edilmi§, B e§ikta§ F enerbah~eyi 4 - 2 
magliib etmi~tir. Prolesyonel giire§~iler arasrnda yaprlan miisabakalarda 'da Dinarli 
Habe§ pehlivanrni yenmi§, Kara Ali-de Bulgar §ampiyonile berabere kalmr§hr. Yuka· 
riki resim, Be§ikta§ kalecisi bir 'Fener 'akrnrni kurtarrrken gostermektedir. Diinkii spor 
bar~ketlerinin tafsi[afl ~ltanc i sg!Jife1J1iz.dedir. 
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Tarihi roman: 72 Y azan: Kadircan Kafh 

Dervi~ Pa~a zaferden sarho~tu. Ebiilmeyamin 
ertesi gun ona Safiye Sultandan bahsetti ve onun 
sarayda bulunmas1n1n faydalarm1 sayib doktii 

Dii§iincesini Canfedaya da ac;maktan 
c;ekinmiyordu. F akat bii tiin omriinii sa
raym hareminde gec;irmi~ olan, Padi~a
hm cinsl ihtiraslanm bile ho§ goreeek, 
h_atta koriikliyeeek bi: ahlakta olan bu 
kadm ona hie; faydah fikir vuebilecek 
gibi goriinmiiyordu. 

S1k1hyordu; fa kat ertesi giin F alma 
Sultan saraya geldi; Ay§e Sultan Ia Mah
firuzu derin bir sevgile kucaklad1; bera
ber bahr;ede gezindiler; ~ehzade Os
man! a oyna~tllar; eglenceler yaptJiar. 

F atma. Sultan o giin kendi sarayma 
gitmedi; ondan sonra da s1k s1k Haseki 
Sultana gelerek gece ve giindiiz orada 
kalmaga ba§ladt. Adeta onu koruyan bir 
hali vardt; fakat Mahfiruz on a iiziintiisii
nii anlatabilmek ic;in gururunu yenemi
yor, F atma Sultan da bir tiirlii bu mev
zua girmiyordu. 

Dervi§ Pa§a zaferden sarho§tu. Ebiil
meyamin ertesi giin ona Safiye Sultan
dan bahsetti ve onun saray hareminde 
bulunmasmm birc;ok faydalanm say1p 
doktii! Dervi§ P~. da k1zlaragasmdan hie; 
ho~lanm1yor, saray ic;inde kuvvetli bir 
miittefikin bulunmaYJ~Ini biiyiik bir eksik 
olarak kabulde tereddiid etmiyordu. Fa
kat padi§ahm sozlerini de unutamJyordu. 
~eyhiilislama k1sa fakat miiphem oldu
gu kadar dii~iindiiriicii bir cevab verdi: 

- Mahfiruz Sultan olmasa!. .. 
Ayni ruhta olan insanlar, ne kadar 

miiphem konu~urlarsa konu§sunlar, bir~ 
birlerini anlamakta giic;liik c;ekmezler. E
biilmeyamin ic;in de boyle oldu. Hic;bir 
sey soylemeden sadece Dervi§ Pa§amn 
hanc;er panltlh gozlerine birkact saniye 
bakl! ve c;ekilip gitti. 

Y eni ~eyhiilislam Sadnazamin sozleri
ni Safiye Sultana bildirmekte geeikmedi. 
Haris Venediklinin gozlerindeki iimid bir 
an soniip yeniden parladJ ve mmldandi: 

- Mahfiruz Sultan olmasa!. . . 
Demek ki o zman yeniden saraya, ye· 

niden saltanat ve §atafata, yeniden o son· 
suz kudrete kavu§acaktt. 

Dervi§ Pa§a §imdilik_ orduyubir an qn· 
ce yola c;1karmaktan ba§ka b;r §ey' dii§i.in
miiyor, ba§ka i§ tutmuyordu. Divandan 
c;tkhgl giin §ehrin her tarafmda ddlallar 
bagJTtml§, biitiin sipahilerin ertesi sabah 
U skiidarda bulunmalanm, o tarafa gect· 
memi§ olanlann boyunlanmn vurulaca
gmt ilan etmi§ti. 

0 giin ak§ama ve ertesi giin sabaha 
kadar Oskiidarla Cibali ve Eminonii ara
smda irili ufakh kay1klar hict durmadan 
gidip geldiler. 

Dervi§ Pa§a ertesi sabah ic;in yenic;eri
lerin en az1hlanndan bir iki bin ki§iyi ha
mlamt§tl; onlan giine§le beraber §ehrin 
en ISSIZ ko§elerine kadar, av arayan tazt
lar gibi sa!dJrttJ. 

<;ak1r Ali yerinden klmildanmami§tJ. 
<;iinkii giinlerdenberi gorii§mek ic;in gitti
gi halde bir tiirlii bulamad1~ Ekmekcti 
zadeyi o gi.in herhalde gorebilecegini umu 
yordu. Zaten 'heni.iz defterli sipahi degil
di. gonullii idi. Kendisini Ferhad Pa§a 
kumandasmda harbe gitmege mecbur 
saymtyordu. 

Y atagmdan birtak1m gii_riiltiilerle u

yandi: 
- Bre nic;m durursun? Sipahi de gil 

misin? Della! bagJrdigml duymadm m1? 
Sert bir ses boyle bagmyor; arkasm· 

dan tokat, yumruk ve kubac; sesleri du
yuluyordu. Bir gene yalvanyordu: 

- Agalar, insaf edinl Defterli d~~i
lim. Uliifem yoktur. Nice giderim. Us
kiidara dahi akc;esiz gec;irmezler. 

Giiriiltii tokl~§h ve yalvaran ses klSll· 

d!. 
(:ak1r Ali pencereye ko§tU. Ortas1 §a

dlrvanh ta§ avluya bakh. Orada on ka
dar Y enir;eri birikmi§ti, onlardan iki ta
nesi gene Sipahiyi kollanndan tutmu§lar
di. Oc;iinciisii kihcmJ c;ekerek bir defa sa
vurdu ve bir ba§ kanlar ic;inde yere yu
varlandJ. 

;limdi ayak sesleri merdivenlerden ge
liyordu. Onun da odasma geleceklerdi, o
nu da yakalayacaklardt ve ... 

Ayak sesleri yakla§lyordu. Etrafa goz 
a ttl; kap1 arkasmdaki dolaba girmeyi ve 
ac;arlarsa kendisini miimkiin oldugu ka· 
dar pahah satmay1 dii§iindii. Bu mada 
tavanda dort ko§eli bir c;izgi goziine ili§ti. 
Buras! tavanarasma <;1k1lmaga yarayan 
bir kapak olacakti. Oraya c;tkmadan on
ce odanm kapiSinl ic;eriden siirgiilemek is
tedi. Fa kat eger bunu yaparsa i~eride bir 
adam bulunduguna kimsenin §iiphesi kal· 
m1yacaktt. Bunun ic;in kap1y1 siirgiisiiz b1· 
raktt. Dolabm kapagm1 ac;h, ttrmand1. 
Ayni zamanda ayak sesleri ve homurtu
ya benzeyen kesik konu§malar kap1 e~i
~inden duyulmaga ba§ladJ. Arttk kurtu· 
1
U§ yoktu . .';iimdi ic;eri girecekler ve gene 
ipahiyi ellerinden tavana as1lmi§ oldugu 

halde goreceklerdi, belki bu yiizden da
ha insafstz davranaeaklardt. 

Kapt dt~andan itildi ve <;akn Ali hie; 
olmazsa giiliinc vaziyette kalmamJ§ ol
mak ic;in kendisini yere btrakh, kihcmt 
c;ekti, kap1 arkasmdaki ko~eye sindi. 

Birdenbire hanm avlusundan sert nal 
sesleri duyuldu, sonra bir adam bagud1: 

- Hey, yolda§lar! Hele bakm. Sad
nazamm buyrugu var. 

- Nedir? 

- Sakm sipahilerin kamna girmiye
siz; tuttuklanniZI Y enikaP.1daki Kadirga· 
lara ula§tlrasJz, andan Uskiidara gotii
riirler! ... 

Y enic;eriler birbirlerine bakhlar. ir;lerin 
den biri sordu: 

- Acab dogru mudur? 

- ~iiphe olunmasm! Onu tanmm. 
Dervi§ Pa~amn kaplcllanndandJr. 

<;aklr Alini~ gergin sinir leri gev§edi. 
Anla§Jlan, Oskiidara gec;miyen sipahi

ler pek c;oktu, bunca askerin hele Y enic;e· 
ri elile idamlan iki ocak arasmdaki dii§
manhgi son dereceye <;Ikaracaktt. Bu yiiz 
den bir isyan <;tkarsa devlet ic;in biiyiik fe
laket olacaktt. V aziyetin pek nazik oldu
gunu anlayan bazi kimseler padi§aha soy
Iemi§ler, yahud Dervi§ Pa§aya hatulat· 
mi§lardJ, o da artJk idatndan vazgec;mi§ti . 

Kap1 ac;tld1; pal a bJy1kh, kara sakalh 
bir Y enic;eri ic;eri dald1, arkasmdan iki ki
§i daha girdi. Oc; di:irt ad1m atarak saga 
sola baknlar, geri dondiiler. Ko§ede gene 
sipahiyi gi:iriince iic;ii de ellerini kJhclanna 
attilar. Sakallm gi:izlerini iki ate§ parctasl 
gibi parlatarak <;lkl§tl: 

- Bre talihli oglan, kiliCinl kmma 
koy da i:iniimiize dii§; seni oteki diinyaya 
degil, Kadirgaya g~tiirecekler! 

<;aklr Ali bunlara kar§l yigitc;e dovii
§ebilirdi. F akat bun dan iyi bir netiee c;Jk
miyacagma §iiphe yoktu. Ki:itii niyetleri 
olmadt~, son aldJk!an emre uyacaklan 
da her hallerinden belli oluyordu. 

- Defterli degilim! 

Diyerek kurtulmanm imkans1zhgmi da 
biraz once gozlerile gormii~tii. Bunun 
i~in kJIIcmJ kmma sokmakta ve yeni~e
rilerin oniinden ge~erek dJ§an ~lkmakta 
geeikmedi. istanbula son defa geldigin· 
denberi hictbir i§i rast gitmemi§ti, fakat 
son defa gerc;ekten talihi giilmu§, muhak· 
kak bir oJiimden kurtuJmu§!U. 

Bir iki saat sonra t1khm nkhm insan 
dolu olan 24 oturakh bir kadirganm ic;in· 
de ag1r agtr Ortaki:iye dogru uzakla§lyor
du. Oradan birdenbire provas1m Kanhca
ya dogru c;eviren gemi akmh tarafmdan 
Marmaraya dogru siiriiklenirken Oskii
dan tutuyor; ah~ab bir iskeleye yana§I· 
yordu. 

0 giin ve ertesi giin Anadolu ki}'lsin
dan Rumeli k1ylsJna hie; kimse ge~iril
miyordu. 

Oc;iincii giin sa bah erkenden F erhad 
Pa§a ordusu Anadolu ic;lerine dogru yo· 
Ia c;1kh: 

Sonradan yakalanip getirilen sipahiler 
hirer birer defter edilmi§. ayni zamanda 
geride kalmamalan ic;in s1k1 bir <;ember 
ic;ine almmi§iardi. 

-35-
Zebir ••• 

Dervi~ Pa§a geni~ bir nefes ald1. Ak
rabasmdan ve dostlanndan herbirini yiik
sek vazifelere kayndt. Karde§ine de Ag· 
nboz sancagm1 verdi; bun dan ba§ka kendi 
sancag1 ile inebahh ve Karhili sancakla
rmm yeniden vergilerinin yaz1lmasml em
retti. Halbuki bu adam heniiz pek gencdi, 
tecriibesizdi, verilen i§i ba§aramazdt, ya· 
nma usta birisini vermek lazJmdt. Def· 
terdar Ekmekc;i zade Ahmed Pa§a, ta
rihc;i Per;evl ibrahim Efendiyi muvaf1k 
gordii. Ibrahim Efendi Dervi~ Pa§a takJ
mJm sevmezdi; Lala Mehmed Pa§amn 
mallan zaptolunurken Ki:ir Ali Agaya 
soyledigi soz eger Sadnazamm kulagma 
giderse idam edileeegine §iiphe yoktu. Ek 
mekc;i zade onu hem gozoniinden uzak
la1tmyor, hem de Dervi§ Pa§anm karde
§ine iyi hizmet etmek imkamm vererek i
tibanm arthrmak istiyordu. 

Dervi~ P a§a o giin ogle iizeri verdigi 
biiyiik ziyafete, devlet biiyiiklerini, yakm· 
Ian ve dostlanm c;ag1rmi§h; Ebiilmeya
min onun sagmda oturuyordu. Dereden 
tepeden konu§uldu; bir arahk saate baii:
mak laz1m geldi. Kazasker Mehmed 
Efendinin saatile Ekmekc;i zadenin saati 
arasmda iic; be§ dakikahk bir fark c;1kh. 
Her biri kendi saatinin dogru oldugunu 
iddia ediyordu. 0 zaman Dervi§ Pa§a o 
her zamanki yiiksek ve magrur sesile ara
ya girdi: 

- ~imdi anla§thr; ben de bir saat var 
ki misli yoktur ve saniye dahi §a§maz! 

LArkas' varl 

cUMHURlYET : ··-L._ .......... . •- - ... 
CUMHURiYET 

c eehir ve Memleket Haberleri 
Ekmegin ce~nisi 

Belediyeye garib 

teklifler yapdtyor 

imaliye 1~1 iizerindeki 
karar bugiin verilecek 
Belediye ekonomik isti~are heyeti ek

mek imaliye meselesi iizerinde kat'i kara· 
nm bugiin verecektir. isti§are heyeti bun· 
dan evvel yaptlan iic; toplanhda FumcJ
lar cemiyeti tarafmdan ekmek imaliye 
iicretinin idare etmedigi hakkmda ileri 
siiriilen mueib sebebleri madde madde 
tetkike ba~laml§, fakat bu ic;timalardan 
bir netiee almamaml§tl. Bunun iizerine 
heyet azasmm ayn ayn bu maddeler 
i.izerinde tetkikat yapmasma karar veri! -
mi~ ve cuma gunu Fmnc1lar cemiyeti 
noktai nazanm Ikttsad mi.idiirliigiine bil
dirmi§tir. 

Kii~iiksu 

diin a~ddt 

~irketi Hayriyenin sazb 
seferleri ragbet goriiyor 

Sirketihayriyenin yeni yaz tarifesile 
Denizyollannm Biiyiikada • Heybeli 
Yi:iriikali plaj1 arasmdaki ara seferlerine 
aid tarifenin tatbikma diinden itibaren 
ba~lanm1~1Jr. 

Sirketihayriyenin bu sene tertib ettigi 
cumartesi giinlenne mahsus sazh seferle
rinin yaptlmasma diin ba§lanmt§hr. Daha 
ilk giinden c;ok ragbet goren bu sazh se
ferlere 74 numarah vapur tahsis edilmi~
tir. 

Sirketihayriyenin Kiic;iiksuda viicude 
getirdigi plaj, diin ac;J!mt§ ve Kiic;iiksu is
kelesine diinden itibaren vapurlar ugra· 
maga ba§laml§hr. Sirketin Bogazm en 
giizel yerinde viicude getirdigi bu mo • 
dern plaj halkm hertiirlii tahminin fevkin
de ragbetine rnazhar olmu§tur. 

Mesleki kurslar 
Fabrika miidiirleri bugiin Sa

nayi Birliginde toplan1yorlar 

T elefondaki anza 
Kablolari ydan 

zanneden amele 

Cahil adam, biitiin servisi 
altiist etti 

Evvelki giin Ayaspa~ada yo! in§aatln· 
da c;ah~an bir yo! amelesinin 50 metrehk 
telefon kablo borusunu kumas1 netieesi 
olarak Kad1koy, Erenkoy, Kartal, Ada· 
lar, Bebek, Pa~abah~e. Biiyiikdere ve 
T arabya santrallanmn a hi bir hale geldi
gini, ~ehrin bu ktsunlarile telefon miika
lemelerinin kesildigini yazmJ~ttk. 

Evvelki gece sabah be§e kadar vak'a 
mahallinde bulunan Telefon miidiirii Ni
yazi T ezerin nezareti altmdaki ekipler, 
kabloyu tamir etmi§ler ve miikalemeyi 
yeniden ac;nu~lardtr. 

Kabloyu bu ~ekilde tahrib eden cahil 
i§c;i ile diger ameleler, evvelki gece ya
kalanml§ ve T aksim merkezinde ifadeleri 
almmi§tJr. Bunlar kablo borusu arasmda 
yilana benzer bir~y gordiiklerini, onu 
bulmak ic;in bu i§i yapttklanm si:iylemi~
lerdir. Haklannda kanuni takibata ba~
lanrm§tlr. 

Moskova 
a ngiltere Hariciye NeJ D rupa i§leri §Ubesi reisi • 

kovaya getirdigi yeni 
Sovyet Ba§komiseri ve :Hal 
Molotof tarafmdan kabul t 
yetlerin haZJrlad1g1 yeni I' 
murahhasma bildirildi. 
ingiltere hiikumetinin Stra 
oldugu yeni talimatm Sov,, 
retle tatmin edecegi Lond1e 
mi~ti. 

Fakat Moskovadan me~ 
eden bir haber gelmemi§tir. at a 
hiikiimetinin efkanna 
makale ne§redilerek 75 S~Uil'!;hH 

eden miizakerelerin bir """' ... rr ... 

siiriincemede kald1g1 ve bu~ftrk 
ile i talyamn nas1l istifade 
edilmi§ ve biitiin mes'uliye/1 j 
Fransamn te§ebbii~lerinde 
malanna atfedilmi§tir. 

Pravda'da ne§redilen 
muharriri, Stalin'in sag eli 

nunu esasi ile le§kil edilen. tit 
mentosu harieiye eneiimenl 
miinist partisinin siyasi biir a 
Jdanof'tur. 2 

S A] • • b n, ovyet a emmm u mafl) 
dam1 maklesinde ezciimle dl1yan 

Oiger taraftan Belediyeye ekmek <;e§· 
nisinin tebdil edilmesi ve bu suretle fiatm 
dii~iiriilmesi hakkmda teklifler de yapii
maktadtr. Bunlann ic;inde c;ok garib!eri 
vardtr. istanbul ekmeginin 95 rand1manh 
olmast, bu suretle ekmegin hem fiatJmn 
ucuzhyacag1, hem de glutenin artaeag1 
~klinde bir teklif de ileri siirii1miistiir. 
Fa kat boyle bir c;e§ni yapmaga hi; de 
sebeb gi:iriilmemektedir. ki kepekle dolu, 
hazm1 mii§kiil, §ehirlinin yemiyecegi bir 
ekmegi ortaya c;1kannak manas1z telakki 
edilmoktedir. (:iinkii yeni bugday mah· 
sulii kalite itibarile ~ok iyidir. istanbulda 
ekmegi daha fena degil, olsa olsa daha 
iyi <;1kartmak imkan)anmn ara§tmlmasl 
dogru goriilmektedir. Halk 80 rand1 -
manh unun ekmeginden bile §ikayet et· 
mektedir. Fmnlann hemen hepsi 70 - 74 
rand1manh undan ekmek <;1kartmakta -
dular. Umumi Harb ylllannda bile yiiz· 
de 60 arpa ve yiizde 40 bugdaydan ya
piian ekmek c;e~nisi 95 randllllana c;1k • 

Smai miiesseselerde ve maden oc ... k • 
lannda meslekl kurslar ac;1lmasl hakkm • 
daki nizamname mucibinee biirolarda cta
h~an memurlar haric olmak iizere, bir se
nede kullandtgl i~i ve rniistahdemlerin 
sayJSlnm giindelik vasatisi yiizden fazla 
olan maden ocaklarile teFiki sanayi ka
nununda tarif edilen smai miiesseseler. 
mesleki kurslar a~makla ve bunlann miif
redat programlanm 15 temmuza kadar 
ikt1sad Vekaletine g&ndermekle miikel -
leftirler. Bunun i~in yiizden fazla i§c;isi 
olan fabrikalar miidiirleri bugiin gorii~ -
mek iizere Sanayi Birliginde bir toplantJ 
yapacaklard1r. 

t . I 1 en 
DENIZ ISLER/ F « §1 sonsuz .u~atmla ~rdl mu 

ransanm sam1m1yet enn el... 

mege yo! ac;m1§ oldugunda1-~i~: 

mami§h. 
Etiket meselesi 

Etiketsiz ekmek c;tkartan fmnlann §id· 
detle tecziyesine karar verildigini yaz • 
mi§hk. Belediye bu §ekilde harekete gee· 
mi§ ve hatta Fenerde bir de fum kapa
tilmi§hr. Fmnetlar bu vaziyete itiraz et· 
mekte, Belediye rnatbaasmm inhisarmda 
bulunan etiket tab\ i§inin aylarca gecik
tigini, bazan iic; ay evvel sipari§ edilen 
etiketlerin bile verilmedigini, bundan 1 ,5 
ay evvel sipari§ olunan etiketlerin el'an 
almamadtgmi, halbuki kendilerinin an ·• 
cak 15 giin evvel sipti§ mecburiyetinde 
bulunduklanm one siirerek bu vaziyette 
ne yapmalan laztm geldigini sormakta -
d1rlar. 

MOTEFERRIK 

lzmir fuarinin a~Ih§ merasi

minde bulunacak V ekiller 

Fuar ac;1Ima merasiminde haz1r bu -
Iunmak uzere Ticaret Vekili Cezmi Er
c;inle tkhsad Veki!i Hiisnii <;alar, Miina
kalat Vekili Ali <;etinkaya ve Maarif 
Vekili Hasan Ali Yiicelin izmire gide -
cekleri haber verilmektedir. 

K1zday haftasmm ikinci giinii 

Diin, KtzJlay haftasmm ikinci, fakat 
en haraketli giinii idi. Bir~ok nahiye ve 
kaza merkezlerinde halka K1z1laym pro
paganda tcmsilleri verilerek bu en bii
yiik hay1r cemiyetimizin harbde ve sulh
taki yard1mlan tebariiz ettirilmi~tir. 

K1z1lay umumi merkezi, biitiin §Ube
lere bir tamim gondererek Cumhuriyet 
devrinde cemiyetin seylab, hastahk, yan
gm, zelzele ve diger felaketler kaq1 -
smda halka yapbg1 yard1mlarm be§ mil
yon Turk lirasma balig oldugunu teba
riiz ettirmi§ ve bunun halka bildirilme
sini istemi§tir. 

KlZllay cemiyeti te§kilatl butiin ev -
Iere ve ticarethanelere matbu teklif va
rakalan tevzi ederek halkl bu biiyiik ha
y1r cemiyetine aza olmaga davet etmi§
tir. Bu suretle bi.r hafta zarfmda yeni -
den on binlerce aza kaydolunacag1 iimid 
ediliyor. 

Fransaya giden heyet 

Fransa ile aram1zda cereyan edecek 
ticaret anla§mas1 miizakerelerinde hii
kumetimizi temsil edecek olan Ticaret 
Vekaleti miiste§an Halid Nazminin ri
yaseti altmdaki heyetimiz diin Pa.rise 
miiteveccihen hareket etmi§tir. 

Iki taraf arasmda miizakerelere per
§embe giinii ba§lanacakt1r. 

Paramunt sinema operatorii 

Hataya gitti 

Tayyare ile §ehrimize gelen ve evvel
ki giin deniz §enliklerinde bulunup Cum
hur Reisimizin de Savarona yatmda fi -
limlerini alan Paramunt operatorii, diin 
tayyare ile Adana iizerinden Hataya 
gitmi~tJr. 

Y alova kaphcalari S1hhat 

V ekaletine devrediliyor 
Yalova kaphcalannm S1hhat ve t~ti

mai Muavenet Vekaletine devri evvelki 
giin yapllml§hr. Kaphca miidiir ve ba~
hekimliginde degerli profesor doktor 
Nihad Rc§ad ipka edilmi§tir. 

SEHIR ISLER/ 
Unlar bozuk mu? 

Belediye, gordiigu liizum uzerine is
tanbul fmnla.nndan 320 paket niimune
lik un alm1§, Belediye kimyahanesine 
gondermi§tir. Son giinlerde Belediyeye 
yaptlan baZJ ihbarlarda kullamlan un
lann bozuk oldugu iddia edilmi§tir. Va
ziyet, kimyahanenin raporundan sonra 
belli olacakbr. 

Polisin vazifesi 

Vali, alakadarla.ra gonderdigi bir ta
mimde !stanbulda adU polisi ve bele -
diye polisi gibi vazifelerin ayr1 ayn ol
madtgmi, biitiin alakadarlann §ehrin 
s1hhi ve beledi i§Ierinden mes'ul olduk· 
lanm, binaenaleyh buna aykln hareket 
edenlerin derhal mes'ul edileceklerini 
bildirmi§tir. 

Et meselesi 
Dahi!iye Veltaleti, !stanbulun et i§ile 

yakinen alakadar olmaktad1r. Vekalet, 
Belediyeden et piyasas1 ve et satl§l hak
kinda yeniden mufassal maltimat iste -
mi§tir. 

20 bin esnaf muayene 

edilmi§! 
Senede bir defa s1hhi muayeneye tabi 

esnafm ce-zas1z muayene miiddeti bit -
mi§tir. Bu §ekilde 20,000 esnafm mua -
yenesi yap1lm1§ ve kendilerine s1hhat 
ciizdam verilmi§tir. 

Belediye te§kilatl, esnaf1 kontrola ba§
lami§h.r. Yakalanan esnaf hem muaye
neye sevkedilecek, hem de kendilerin -
den ceza almacakhr. 

Ada arabacdari yeknasak el

bise giyecekler 
Biiyiikada arabac1larmm da Avrupa

nm sayfiye §ehirlerinde oldugu gibi yek
nasak elbise giymeleri kararla§tlnlm1§ 
ve elbiseler haztrlanm1§tlr. Ada araba • 
c1Ian badema bu elbiseleri giyecekler -
dir. 

Denizalb gemilerimiz 

cAtllay» denizalh gemimiz kiZaktan 
indirilmi§, dalma tecriibelerine ba§la • 
mlmt§hr. Gemi, tecrhizatl ikmal edildik
ten sonra filoya iltihak edecektir. 

Gene !stanbulda yap1lmakta olan Yd
diray denizalh gemimizin makineleri 
ve motorleri yerlerine konulmu§tur. Bu 
gemi de agustos nihayetinde ayni me
rasimle denize indirilecektir. 

Y eni idareler 

Tarihe kan§an Denizbankln yerine ye
ni te§kil olunan Devlet Denizyollan t§
letme umum miidiirliigile Devlet Li • 
manlan i§letmesi umum miidurliigu te§
kilatt, faaliyete ge~mi§tir. $imdilik her 
iki ida.re de Merkez Rthtlm hanmda ~a
h§maktadrr. Tophanedeki eski Seyrise
fain binasmda yap1lan tamirat ikmal o
lunur olunmaz Denizyollan umum mu
diirliigu bu binaya ge~ecektir, 

Esik Denizbank forslarmm bacalardan 
sokiilme-si i§i kamilen ikmal olunmu§, 
ekseri bacalara yeni forslaf konulmu§ -
tur. 

Plijlar.a akin batladi 

Son haftalar zarfmda pazarlan hava
larm bulutlu ve ya@.§h olmasma muka
bil diin havanm fevkalade giizel ve s1cak 
olu§u, §ehri adeta bo§altmi§, halk k!rla
ra, Bogaza, Adalara, plajlara dokiil -
mii§tiir. 

Denilebilir ki, diin plajlarda ilk defa 
olarak yazm hararetli manzaras1 goriil
mii§tiir. Biitiin plajlar, dolmu§tur. Bil -
hassa Bogazic;inin yeni Kiic;iiksu plaj1 
c;ok kalabahk olmu§tur. Burada miizikli 
bir kazino, tenis kortu ve diger eglence
Ier de bulunu§U halk1 kendisine c;ekmi§
tir. $irketi Hayriyenin kombine bilet -
leri de bu ragbete yard1m temi§tir. 

Diin, Bogaza ve Avrupa banliyosiine 
akin dolay1sile $irketi Hay.riye ve Dev
let Demiryollan dokuzuncu i§letme mii
diirliigii miiteaddid defalar Have vapur 
ve katarlar tharik etmek mecburiyetin
de kalmt§lard~r. 

!stanbulun yakm sahilleri de goriile • 
cek bir manzara te§kil ediyordu. Yeni
kapt ve Yah ko§kii sahil kazinolan ka
labahktan gec;ilemiyecek bir halde idi. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Kolonel Kole 

$imdiye kadar Hatayda Frans1z mii
messilligini yapan Kolonel Kole'nin Su
riye ve Liibnan F.rans1z komiserligi as -
keri biiro §efligine tayin olundugu ha
ber verilmektedir. 

Kad1koy Enstitiisiinde senelik 
. 

serg1 

Kad1koy K1z Enstitiisiiniin senelik sergisi diin acrllml$ ve bu miinasebetle 
mektebde bir mera~im yapilmJ~hr. 

Istanbul Kumandam General Halis Biyitay, miilkiye ba!?miifetti~i Nedim 
Maarif erkam ve daha bir c;:ok tanmmi!? zevatla refikalarmm bulundugu b~ 
t~rende Enstitii talebeleri bir sene zarfmd.a diktikleri elbiseler, ~apkalan 
g1yerek canh mankenler halinde davetlilerin oniinden gec;:mi~lcr, yapt1k. 
lan i§leri ve c;ama$1t tak1mlanm gostermi§lerdjr. Enstitii talebelerinin i§leri 
umumi bir takdirle kar§uanmlstlr. I 

Boyle bir politikanm arka:~i~ 
maksad nedir? Sulh cephesi hile, 
yoksa boyle bir cephe ile tbargo 
mez emellerine eri§mek ic;in rfetti 
alet mi yapmak istiyorlar? lettikt 

fngiltere istedigi zaman te 
yen devletlere de dolay1sile c;en 
biliyor. Mesela Lehistanla 1gond 
rna ile Holanda hakkmda lettigi 
vermi~tir. Lehistan Hariciyeprogr 
son beyanatmda ise Sovyetl izin 
ahede, ne de diger suretle aslilahla 
medigini ve yeni Rus - Leh 1l ~im 
velesile iktifa eyledigini so sir ol 
hal de Lehistanm; teminat is mee 
ttk hiikumetlerinden ne farki f par 
buki ingiltere ile Fransa So,1~1m 
ginden Lehistan ic;in temina~_nn m 
halde ayni vaziyette buluns tr. Bu 
kiimetlerine teminat vermesin .

1 
et er 

miyorlar. l e teta 

B .. .. b h k 1 I. "Itt-ablan utun u are et er ng1 
.. . I I e azasm 

bs~nm . mkusakVld ~art ar a OVj Jcegilli 
1r rn!Sa a ine taraftar ohn.lifin bi 

Sovyetleri biitiin evin yiikiin un mu 
bir hamal menzilesinde tutll\ beyn 
rini gosteriyor. Sovyet devlet\enfaatl 
mn ellerile ate§ten kestane <;Jk1i§tir. 
h§an devletlere oyuneak ola# !if 
tere ile Fransa Rusya ile kenf.mizi 
le §ayan gorecegi bir misak •, ayni 
temiyorlar ve bilakis Sovyetle • §imdi 
rak v~ biitiin mes'uliyeti kend n ziya 
terek lngiliz ve Frans1z efkan k1rmak 
ni aldatmak ve el altmdan d;3i. Ay 
ile anla§mak istiyorlar. Bu ha3e yiiz 
yade devam edip edemiyeceSl.ivel c;er 
deki giinler gosterecektir.» kn. Bu 

Bu miihim makale Sovyetlacak §e 
kim mehafilin ingiltere ile Fr undaki 
§I itimads1zhk besledigini giisl'aret .~al 
Diger taraftan Fransa Harici~ugun 
tinin gazetesi Temps da Baiul 2 (Tel 
lerine teminat vermekten t~evlett 
Fransanm imtina gostermeleri ldaylesin 
I · b 1 k l ·· ·· d 0 an enn u mem e et er yuzun ell ln 1n m 
harb c;1karacagma §iiphelell ve ter 
ileri geldigini yazml§l!r. Deme)ayihasJ 
Moskovadaki miizakerelerin sii yannki 
kalmas1; lngiltere ile F ransa~1lacaktl 
lere kar§l ve Sovyetlerin de l ceza ka 
F rans1zlara kar§l son derece eJI!leg~~tiril 
b I 1 · · b' · .d. .\n e usulii es erne ermm 1r nehces1 1r. r· . 
daki bu itimadSIZhk kalk1p iki jl.clenne 
. . . . . d . Id )l ve as 

rmm samimtyetm en emm o II ddesini 
iic;ler ittifak1 meydana gelecek. ~un layi 

Muharrem Fey:a. ugi.inki.i) 
!!!!!!!~~~~~'!!!""'------'•e - Esto 

l k l "b •. • Lg anla§ 
n 1 a muzesJ asdikma 

Eski BeyaZid medresesinde ~. Devle 
dettenberi yeni §ekilde tertib t~ci claire 
te bulunan Inkilab miizasinin ab yap1la 
Ian ikmal edilmi~tir. Miize bu 11- de da 
de merasimle at;'1lacaktLr. Mi.i .? ( ) 

yiik inkilab1m1za gelinciye kad'j a~.. • 
ffi1§ olan biitiin hareketlere aid t .anh almi 

d 1 .k 1 11nr 1z v 
cu eser er ve ves1 alar top a k 1 · · 

.. I b" k"ld ., rna Icm guze 1r ~e 1 e tasnif edilmJ;atad1r. ·B 
maktad1r. 

_ , •, _ LUZ sonun 

Ekspres ge~ kai~ktir . . ~sv· 
. Jne mura 

Avrupa ekspresi diin Sir keel) ur. i stira 
at teahhurla gelmi§ti.r. Bu tea~jn de. gi.iz 
beb, Almanyada eksprese bagl!lir. 
gonlann gecikmesidir. _r htikii 

Cumhuriye gi 
=========b~ a 2 (a.a.) 

NiishasJ 5 kurustur inin Lond 

Abone c::eraiti} T~r~ye $en .~1d 1~ 1 
V lC:JD ~e gore, In 

Senelik 1400 Kr. 21 iimi.hlrki 
Alb ayhk 750 • thiyaret et 
Oc: ayhk 400 • ~ 
mr ayhk 150 • ) 
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. miiz nyada §imdiye kadar Vaziyet tehlikelidir 
'11:~Eiibin asker terhis edildi cemberlayn dun 

Niifusumuz c;ogabyor 
~--------------

lstatistik Umum miidurliigii, en son 
yapzlan niifus sayzmmm neticelerine aid 
grafiklerle dolu giizel bir mecmua ne§ret
ti. Bu mecmua ba§tanba§a tetkike deger 
bir eserdir. ic;inde niifusun gerek artma 
nispetlerini, gerek dagtlma ve yay1lma 
sahalanm gosterir malumat bulundugu gi
bi bu niifusun aile, i§, milliyet, din baklm-

Y azan: H. BJLECEN 

rnuhtac oldukc;a koylii c;ocugu sevecek ve 
bir koy evinin iktisadi kudreti o evin ic;in
deki niifusla mepsuten mi.itenasib olduk
c;:a koylii koca ile koylii kan niifus istih
salinde devam edecekler. Tabiatin bu te
sirini inkara mahal olmamakla beraber, 
Tiirk koyliisiiniin kuvv!'tli bir aile duygu
suna sahib olmas1 ve niifus istihsali i§inde, 
gaileden fusat buldukc;a, hie; geri kalma
masz bizim ic;in c;ok ferah verici bir mii§a
hededir. 

Akdeniz k1YJlar1nda 
Paris, 28 haziran 

(E ~ansamn Akdeniz kiyllanm. n, r ltalyaya yakm olan ktsmma 

lgl yeni te cephesinde «Siyah oklar» f~rkastna 
i_r~di. ( a eden italyan generali Romaya doniivor 
hmn Strar • 

':t~n Sov.'! {a.a.) - Diin ne§redilen italyan Generali Piazzoni de temelli ola
egl Lond,e ile harb esnasmda silah al- rak !talyaya donmek iizere Barselondan 

munzam 1spanyol deniz kuv- hareket etmi§tir. 
adan mel\ edilmektedir. ltalyan Hariciye Naurtmn 
merni§tir. ala iade edilen !spanyol as - lspanya seyahati 
ma terc:Iedi ~irndiye kadar 300,000 Madrid 2 (a.a.) _ Italya Hariciye 
k 75 giin tur. N K azm ont Ciano, 1 0 temmuzda Bar-
n bir netietten Bilbao cephesinde «si - selon' a gelecek ve 1spanyadaki seyahati, 
lgl ve buOfukasma kumanda etmis olan 23 temmuza kadar devam eyliyecektir. 
istifade """"'""""""""'""""01111111\illllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiUuuooooooooooooooo•oo .......... 

es'uliyet •k H • • I '1 

~~t~~:nde s 
1 a akriciybe Milli ~efin te~ekkUrU 

redilen b DID me tu U 
sag eli Ankara, 2 ( a.a.) - Riyaseti 

'1 d'l Cumhur Umumi Katibliginden: 1nc:~;; 1itarafhk kanunu- Kabotajrn ytldoniimii miinasebe-
yasi biir. abuliinii istiyor tile resmi ve hususi zevat ve ku

rumlardan aldrklarr tebriklerden 
' ~oh miitehassis olan Reisicumhur ) 
lsmet lnonii tesekkiir ve mukabil 

~ark vilayetleriDde 

I tebrihlerinin iblagtna Anadolu 
ajansrnr memur etmislerdir. I \.. . 

b ,,n, 2 (a.a.) - Hariciye Na-
u mar• b I k .. A .. I d yanatta u unara hukumet-

cum e '] b' fl k . . . 
tmalan l en ltfafrak' I pro)esmm ugra-

1 . d muva a 1yetten dolay1 mu-
et enn er. .. I · . N 

v d 1,unu soy eml§lir. az1r, mec-
ugun : riciye Enciimenlerinin liderle

~r ~·mi~ oldugu mektublarda bil-

kopriiler 
h
cep. esz hile, bitarafhk kanununun si-
e 1le tb k d . . . argo onmasmt erpz§ etme- ) 
ek 1~10 .rfettigi gayretlere devam ede- yapi an 
orlar? !ettikten sonra §unlan ilave et
aman te 

lay1sile c;en 27 may1sta Pittman ve 
istanla !gondermi§ oldugum meklub
kmda !ettigim alii maddelik sulh ve 

ariciyeprogrammltl sulhu idame ve 
Sovyetltmizin harbe siiruklenmemesi 
retle aslilahlara ambargo konmasml 
- Leh ~ ~imdiki bitarafhk kanununda 
ni so~sir olduguna kaniim. Bu tek
inat ist meclis enciimenlerinin azas1 
farkzlf partilere mensub kongre a

nsa So,lg1m uzun goru§melerden son
teminar.rin mes' ul enciimenlerine tev
bulunarir. Bu teklifin, kongre azasmm 
rmesinemet erkanmm ~ahsi kanaatleri-

ile tetabuk etmese bile simdiki 

I. "]tt:ablarma uygun olmas1 ,itibari-
ngl k · · f d e azasmm e senyeb tara m an 

(egii'li timid ve zannediyor
a~. ~~IllJifin birka~ reyle reddedi.Jmcsi, 
yukun un muhafazas1, gerekse mem• 

tut!ll.l beynelmilel miinasebetlerinin 
devleu,enfaatleri baklmmdan beni mii 
ne c;:Ik1i§tir. Altt maddeden ibaret o
k o]ar.dif, yalnzz ha1b zuhurunda 
e ken~mizi muhafaza etmek bak1m1n 
isak '. ayni zamanda - ki bu daha 
vyetle' • ~imdiki kanundan veya onun 
· kenden ziyade harb taraftarlarmm 

fkart k1rmak bak1mmdan d~ en iyi 
dan d:Ii. Ayni zamanda memleketi

u ha.ge yuz diinyaca tanmmi~ olan 
yece~jvel c;en;evesi haricine <;lkarma
r.» kn. Bu §eraid dairesinde benim 
vyetlllcak §ey, bu teklifin kabul edil· 
e frJ undaki gayretlerime devam et

• gi:isparet kalzyor.» 

ari~i ugiinkii Mecliste 
Baltzi 2 (Telefonla) - Mahsus bir 

t~devletten bir hak temin eden 
eleri ayesinden yansmdan fazlas1 
·ndetlld olan banka veya miiesseseler 

I Imn maa§ ve iicretleri ve hiz-
e ellr ve terfi usulleri hakkmdaki 
.em~. ayihasmm ikinci miizakeresi 
m stl yannki (bugiinkii) toplantl -
nsa!l!Pllacakbr. 
de I ceza kanununun 198 inci mad
e enr.Ieg~~tirilmesi hakkmda asked 
ir. pne usulii ~anununun 3 ~e 30 un
"k' 1~clerine b1rer f1kra eklenmesi 
1 I k , 

oldtiji ve. a~ -en •. c~z~ kanununun 
ek /ddes;n~n degl§hnlmes~ hakkm

• fun lay1halan da Mechsin ya • 
Zl ugi.inkii) ruznamesindedir. 

re - Estonya arasmdaki ticaret 
esi 1g anla§malarmm ve miizeyye _ 
' asdikma dair layiha yarm gO-
de ~k, Devlet ~urasmda a~1k bulu
t~b e:lci daire reisligile ii~ azahk i~in 
m ,_}lb yapllacakbr. 
u l'rd d . "' . 
i.i~ e a1m1 serg1 saray1 
ad 2 (a.a.) - Fuar sahasmda yaptl

id el.anhdaimi sergi saray1 in~aatma 
plltflr ~~ ~erilmi§tir. Miiteahhid, 
mi~kmal Igm geceleri de amele ~a -

biiyiik kopriiniin 
in sa a b bitti 

' 
Elaz1g, 2 (a.a.) - Cumhuriyet hii

kumetinin §arkta yaphrmakta oldugu iic; 
muhim kopriiniin in§aatJ tamamlanml§· 
hr. Bunlar Pertek • Polu yolla-
n iizerinde Ah§an ve Giiliiskiir, 
Hozad yolunda Si~c;. _!(eban 
yolunda <;zpsuyu kopriileridir. £ski 
devirlerde yolsuzluk ve kopriisuzliigiin 

~ok aczszm c;:ekmi§ olan Elaz1g ve hava
lisi halk1 Cumhuriyet idaresinin ve onun 

nafiasmm viicude getirdigi bu eserlerden 
dolay1 c;ok sevinc i(_;erisinde bi.iyiiklerimi
ze ve Milli Sefimize kar§l derin baghhk
lanm kalbden gelen duygularla bir defa 
daha izhar etmektedirler. Bu ki:ipriilerin 
a<;llma torenleri oniimuzdeki hafta umu .. 
ml miifetti~ General Alpdogan tarafm
dan yaptlacakttr. 

lzmirde zirai miicadele 
!zmir 2 (a.a.) - Burnova ziraat miica

dele istasyonu havalann fazla s1cakhgt 
dolay1sile arhk gozta§I kullanmamalan
m, yalmz kiikiirt kullanmaya devam et
melerini bir beyanname ile bagc1lara 
bildrimektedir. 

Edirnede turist oteli 
E_dirne 2 (a.a.) - Yeni yapllacak olan 

tun~t _:otel~nin plam tasdikten ge~mi~ ve 
araZl uzermdeki etiidlere hemen ba§lan
mi§tir. 

Samsun~a diploma tevzii 
merasimi 

Samsun 2 (a.a.) - Merkezdeki 12 
ilk okulu bitiren 216 k1z, 360 erkek ta
lebeye diplomaian merasimle dag:t11m1§
hr. Bunun akabinde yavrular tabur ha
linde Atatiirk amtma giderek <;elenk koy
mu~lar, sokaklan dolduran halkm alkJ~
Ian arasmda ve ne~· e ic;inde yavruL~r yu
valanna donmii&lerdir. 

Fuar haz1rhg1 
1zmir 2 {a. a.) - F uar sahasmda ya

pzlmakta olan daiml sergi saray1 in~aatma 
biiyi.ik bir h1z verilmi~tir. Miiteahhid, in
~aah ikmal ic;in geceleri de amele c;ah~ • 
tumaktadu. Bu sahadaki biitiin in~aat 
temmuz sonuna kadar ikmal edilmi~ bu
lunacakhr. 1svic;re hi.ikilmeti de fuar ko
mitesine miiracaatle i&tirak ~artlanm sor
mu&tur. htirak takdirinde fuarda isvic;re 
ic;in de giizel bir paviyon hazzrlanacahr. 

T rakya umumi mi.ifetti,i 
Edirne 2 (a.a.) - On be~ giindenbe· 

ri holge dahilinde tefti§te bulunan ve bu 
ak~am Edirneye avdet eden Umumi Mi.i
fet~i§ her yerde gordiigu c;ok dikkatli ve 
venmli ~alz~malanndan memnuniyetle 
bahsetmektedir. atad1r. Bu sahadaki biitiin in§a-

mz so~una kadar ikmal edilmi§ Bu yt! Trakyanm topraklan vc hayvan-
Id. ktlr .. :svir;re hiikumeti de fuar latJ i~in bolluk ve bereket y1hdzr. Gene

i) ne !lluracaatle i§ti.rak §artlarm1 ral KazJm Dirik her yerde halki dinlemi§ 
c ur. Istirak takdirinde fuarda r· d"l k h'bl · · d d al1· , .. . s-

1 

ve l e sa 1 enm memnun e ecek te -
~!B~~~ de guzel b1r paviyon haz1da- birler alml§hr. 

hiiki.imdarlar1 Misira Muazzam bir tayyare 
gidecek Marignane 2 (a.a.) - 35,000 beygir 

kuvvetinde ve 20 ton ag1rlzgmda 4 mo -
lorlii yeni tip bir tayyarenin tecri.ibelerine 
baslanml§tlr. T ayyare, Atlantigin ~ima • 
linden ge<;mek iizere kullanzlacaktzr. T ec
ri.ibelere bugiin de devam edileck ve tay -
yarenin s1kleti, azaml 24 tona c;tkanla -
cakl1r. 

·a 2 (a.a.) - cSunday Express~ 
inin Londra diplomatik meha -

Jlien ald1g1 mali'1mata atfen bil • 
~e go.re, Ingiliz Kral ve Kralice-

21 tim[i 7 deki Sene ba o~angiCI;da 
14-ziyaret etmerleri pek muhte -
Sl 

) 

bir nutuk soyledi 

ingiliz Ba~vekili, «Ordu
muza giiveniyoruz» diyor 

Londra 2 (Hu3usl) - Bugiin Hyde larmdan umumi ahvallerini ve mukayese
Park'ta Kral ve Kralic;enin huzurunda lerini gosterir levhalar vard1r. 
muazzam bir gec;id resmi yapzlml~l!r. iki muhtelif say1m arasmda Tiirkiye 
Gec;id resmine 20 bm goniillii ile mota • niifusunun artma hareketlerini gosteren 
rize kztaat i~tirak etmi~tir. haritalar tetkik edildigi zaman goriiliiyor 

Cemberlayn'in nutku ki, yedi sene ic;inde Tiirkiyenin niifuslu 
Ba~vekil Cemberlayn bu miinasebetle sahalarmda insanlar birdenbire c;:ogalmz§, 

bir nutuk irad ederek Hariciye Nazm niifussuz §ark vilayetlerinde de buralarda 
Lord Halifaks tarafmdan birkac; giin ev- ni.ifus mevcud oldugunu gosterir bir kesa
vel soylenen sozleri teyid etmi§ ve ez • fet husule gelmi§tir. Bu mecmuada ne~re
ciimle demi~tir ki: dilen istatistiklerin esash bir tahlili ve bun-

«- Bugiinkii beynelmilel vaziyet kar- lardan almacak neticelerin tetkik ve mu
$1Smda ingiliz imparatorlugunun tesliha- kayesesi ba§hba§ma ayn ve uzun bir mev
tzm artzrmak mecburiyetinde bulunuyo • zudur. Bu makalede yalmz niifusun art
ruz. ingiliz hiikumeti ve milleti bu saha- rna hareketleri iizerinde duracag1z. 
da kendisine terettiib eden vazifeyi ifa Evet, Tiirkiye niifusu artzyor. Bunu 
etmi§ bulunmaktaduiar. Bugiiniin ~art • anlamak ic;in zaten bu istatistiklere bak
lan, harb takdirinde sivil ahaliyi de teh- maya bile liizum yok, onu her yerde ve 
likeye maruz 01raktig1 cihetle, cephe ge- bilhassa koylerde goriiyoruz. Hele bu 
risindeki halkm miidafaasmi da temin koyler, mesela garb! Anadolunun, iktlsa
ic;in sizden yeni fedakarhklar taleb ettik. di valnk baklmmdan diger taraflara nis
ingiliz rnilleti, hiikumetin davetine icabet petle daha yiiksek ve uyamklzk baktmm -
ettiginden, k1sa bir miiddet zarfmda bir dan da ilerlemi§ sahalarmdaki koyler o
milyon be~ yiiz bin ki$ilik goniillu te~ki- !ursa! 

lab vii<:ude getirmege muvaffak olduk. Harb ve miicadele senelerini takib e
Bu netice Ingiliz hiikumeti ve milleti ic;in den zamanlarda bu koylere girenler, ora-
mucibi iftihardzr.» larda hareket ve clVllti olarak, yalmz koy 

Kraltn mesait sokaklarmda, hayvan fz§k1lan ic;inde arpa 

BaFekil (:emberlayn bu vesile ile taneleri arayan serc;e ku§larmm «pur! 
Krahn bir mesajzn1 okurnu&tur. Mesaj pur!» ur;u§an hareketlerile c!Vlltzlanm 
§U sahrlan ihtiva etmektedir: duyarlard1. Bugiin bu koylere giriveriniz: 

«- Goniillii te§kilatma iltihak eden Sokaklar, kiic;iik Ahmed ve kiic;:iik Meh
ingiliz milletini tebrik ederim. Ayni za- medlerle, kiic;iik Ay§e ve kiic;iik Fatmalar
manda hukumetin davetine derhal ica • Ia doludur. Bir klSffil, daha §imdiden a-

bet tmek Suret'] t "d f d kiiz giitme, koyun bekleme ya§Ina bile e 1 e va anm mu a aasm a . . 
kendilerine terettiib eden vazifeleri ifa gelmz§, b1r k1sm1 evde anasma yard1m e-
eden kur' a ve ihtiyat kztaatma da aynca decek, siit sagacak, bakrac; ta§lyacak ha~e 
te§ekkiir etmek isterim. I girmi§ olan bu __ kii~iikler nesli, ~iiyiiklerm 

I. ·1· 'II · · hl'k k I Ak d arkasmdan, Turk topraklanm l§lemek ve 
ngz lZ m1 etmm te 1 eye ar~I a ay I d' k -- k 1 b 1 k · k" ] 

ld v •• 1 · H lb k' hA sen en 1rme uzere, a a a 1 bu ut e o ugu soy emyor. a u 1, son a • • . 
d . 1 b 'dd' d ~ 1 d - f'l halmde CIVIlda§lp duruyorlar! 1se er u 1 1amn ogru o rna 1gm1 1 en 
meydana c;Ikarm1 ~!ir. ingiliz milleti belki Mektebi olan, ilerlemi§, evinin adedi 
gee; harekete gec;er, fakat bir defa karar yiizii, yi.iz elliyi gec;mi§ bir koye giriniz. 
verdikten sonra, takib edilen hedef elde Mekteb zamam geldi mi, yeni yap1lmi§ 
edilmedikc;e miicadeleyi terketmez. in • hir binamn avlusunda bu c!Vlltmm bir 
giliz mille~i buglin karanm vermi~ bulu- ses kayna§masl halinde son dereceye gel
nuyor ve Imparatorlugun miidafaas! ic;in digini goriirsiiniiz: Her ev ic;in vasati ola· 
her$eyi yapacakt1r.» rak, en az iki ~ocuk sayabilirsiniz ki 

« V aziyet vahim ve tehlihelidir» bunlar art1k mektebe gidecek ya§lara gel
mi~ bulunuyorlar. Eger be§ szmfh mektebi 

M. Cemberlayn, yuzbinlerce halk ta- olan biiyiikc;e bir kaye girerek orada 
rafmdan &iddetle alkt§lanan bu mesaj • mektebin ba§muallimile konu§acak olursa
dan soni-a nutkuna devamla demi§tir ki: mz size haber verir ki mektebin iic; s1mfm-

«- Hiikiimdanm1zm sozlerine ilave da iic; c;:ocugu okuyan aileler vard1r! 
edecegim bir§ey yoktur. Sadece miihim Demek ki Tiirkiye niifuslamyor, nu-
bir noktayt bilhassa tebaruz ettirmek is • fusu art1yor. 
terim. 

Son derece vahim ve tehlikeli anlar 
ya§lyoruz. !ngiliz milleti sulhperverdir ve 
kimse ile kavga etmek istemiyor. Fa kat 
gerek dogrudan dogruya bize, gerekse 

garanti vermi§ oldugumuz memleketlere 
kar&l herhangi bir tecaviize te~ebbus edi

lecek olursa, var kuvvetimizi terazmm 
gozi.ine atmaya azmetmi~ bulunuyoruz. 
Cok kuvvetli olan deniz, hava ve kara 
ordulanmtza giiveniyoruz.» 

Bir Alman gazetesi Lord Ha· 
lifaksa cevab veriyor 

Berlin, 2 (a.a.) - «ihata ve tahak
kiim» ba§IIgl altmda Berliner Boersen 
Zeitung'un diplomatik muharriri, Lord 
Halifaks'm son gunlerde soyledigi nu
tuklan cerhetmege ~ah§makta ve §Oyle 
yazmaktadu: 

«Soyledigi nutkun, bzraktzg1 tesir, Lord 
Halifaks'l inkisara ugratacaktzr. Fa kat 
maalesef hatib, ba§ka bir sahada muvaf
fak olmu§tur Filhakika Polonyalzlar Lord 
Halifaks'm nutkunu Danzig'in sulhan Al
manyaya avdetine mani olmak. Polon
yada Almanlzg1 iade etmek ve ingiliz
lerin kendilerine verdigi serbestc;e hareket 

etmek salahiyetini kullanmak ic;in bir te§· 
vik mahiyetinde telakki etmcktedirler. 
Polonyahlar, bundan ba§ka ingilizlerin 

himayesi altmda baz1 taleblerde bulun· 
maga da ba§lamz§lardir. <;iinkii onlar, 

yeni sulh muahedesinde Versailles konfe
ransmda bile kendilerine verilmyien geni~ 
hududlar elde edeceklerine kanidirler.>} 

N etice olarak bu gazete, Lord Hali
faks ve Churchill tarafmdan soylenen nu-

tuklann, gerginligi izale edecek mahiyet· 
te olmadigmi kaydetmektedir. 

Nobel miikafab 

Evet, hie; §Uphe yok, nufus arhyor, 
Turk milleti ~ogahyor. Bu istihsal i§mi 
de biz kaye borcluyuz, koyltiye ... Tiirki
yeye bugday1 veren, Tiirk milletinin muh
tac oldugu butiin yiyecek ve iptidai mad
deleri kendi kollarmm kuvvetlerile temin 
eden koy, ayni zamanda Tiirkiyeye tek 
muhtac oldugu niifus istihsalini de ihmal 
etmiyor. Koylii erkekler ve koylii kadm
lar, ayni zamanda evi, aileyi ve c;ocugu 
da seviyor. Biz §ehirliler ve miinevverler, 
gemiyi duvarda ve suyu bardakta seven
ler gibi, niifusu da kitabda, rakamda, is
tatistikte severiz. <;ocuk sahibi olmak, nii
fus miistahsili olmak laz1m geldi mi, onu 
ba§kalanna buakmay1 tercih ederiz. Koy
liiye gelince, o her nevi mahsulii sevmek
te oldugu gibi, insan mahsulii.nii ve dogru
dan dogruya kendinden olan evlad mah
suliinii eskisi gibi sevmekte devam ediyor. 
Belki bunda tabiatin ve i§in de tesiri var: 
Koyiin etrafm1 geni§ ve tenha ufuklarla 
c;eviren tabiat, mahsul vermek ic;in lwla 

Yunan devlet bankas1 miidii
rii istifa etti 

Atina, 2 (a.a.) - Atina ajansz bil
diriyor: Devlet Emisyon Bankas1 gene! 
direktorii Tsuderos, ailevi mahiyette hu 

sus! sebebler dolayzsile istifa etmi§tir. Ve
kaleten gene! direktorliige tayin edi 1en ge

ne) direktor muavini Barbaressos, bu isti
fa hakkmda demi§tir ki: 

«- Tsuderos'un istifasmm devlet ma
!iyesile hic;bir alakas1 yoktur. Biitiin mali 

mesail iizerinde banka ile hiikumet dai

ma tam mutabakat halinde bulunmu§-

tur. Bugii.n de ayni mutabakat mevcud
dur. 

Brezilyanm bir karan 
Rio- de- Janeiro 2 (a.a.) -Rio-de

Janeiro belediyesi muhtelif servislerde t;a-

.?ehirlerdeki vaziyeti biliyoruz. Sehrin 
biiyi.ikliigiine ve kiic;iikliigiine, oradaki 
niifusun iktisadi §artlarma ve nihayet ter
biye ve ic;timal vas1flanna gore, derece 
derece, ~ehir, niifus istihsali bak1mmdan 
tembeldir. <;ocuk yapmamak, yahud, 
miimkiin oldugu kadar az yapmak iizere 
doktordan doktora ilac arayanlar, ku • 
laktan kulaga usul ogrenelner, yerine ve 
§artlanna gore, §ehirlerde artmakta de
vam ediyor. Bugiin, evli gender arasznda 
c;ocuk olacak diye odii kopan gene ka
dmlar, yahud kansmda geciken anahk 
duygularmm kuvvetle kendisini hissettir
mege ba§lamasl iizerine, suratlm asan ve 
dudaklanm buru§turan kocalar, maalesef, 
artzk nadir degildir. Bununla beraber, on
larm millete kar§l i§ledikleri giinahlan 
obiir taraftan, koylii, kendi gayretile bol 
bol odiiyor. Sade koylii deii;il, kasabanm 
iyi aileleri, §ehirlerin heniiz aile duygusu
nu kuvvetle muhafaza eden unsurlan da 
bu i§te gayretten geri durmuyor. 

*** 
Evlenme bahsine gelince, buna kar§l 

yan c;izen bir nesil iiremekte oldugu mu· 
hakkaktzr. Yeni hayatzn §ehirlerimizde ev
lenme fikirlerine kar§l bir lakaydi uyan
dudlgzm esefle goriiyoruz. Sehirde haya· 
tm giic;le§mesi, §ehirde ihtiyacm artmas1, 
nihayet §ehirde erkekle kadm arasmda 
ir;timal miinasebetlerin kolayla§masJ yeni 
gelen nesil ic;inde ve bilhassa delikanhlar 
arasznda izdivaca kar§l bir lakaydhk ve 
hatta aleyhtarlzk uyand1rd1. Simdi artlk, 
aram!Zda «Evlenrnek mi ~ Maazallah !» 
diyen, yahud da «kafam1 kesseniz beni 
evlendiremezsiniz !» diye, iftiharla gogiis
lerini kabartmaktan utanm1yanlar vardzr. 
Bunlar, ic;:inde ya§ad1klan cemiyete ve 
mensub olduklan millete kaT§! bir niifus 
borclan oldugunu kabul etmiyen, cemiyet 
ir;inde ahlak bozguncusu olarak ya§amak 
istediklerini ilandan c;ekinmiyen ve cerni
yet ir;inde bu bakzmdan tufeyli olarak ge· 
r;inmekten s1k1lm1yan unsurlard1r. Fa kat, 
ne yapahm, medeniyetin iyi taraflanm ol
dugu kadar hu kotu taraflanm da kabul 
etmege mecbururz. 

istatistik idaresinin ne§rettigi hesablara 
bir de bu bak1mdan bakacak olursak go
riiriiz ki, biitiin bu kotii unsurun son za
manlarda goze ~arpacak dereceye gelmi§ 
olmasma ragmen, tela§ edecek ve korka
cak bir§ey yoktur. Tiirkler kafi derecede 
evleniyolar. 0 goziimiize c;:arpan kotii 
unsur, heniiz memleketin -muhtelif taba
kalan arasmda o kadar kiic;iik ve ehem
miyetsiz bir ziimredir ki onun varhg1 hie; 
bir suretle bizi endi§eye dii5iiremez. 

Hulasa, Tiirkler, eski vas1flanm mu
hafaza ediyorlar: Aileyi sev;yorlar, evle
niyorlar, ve c;ocuk yeti§tiriyorlar. Bize 
bunlan gosteren son tahririn verdigi neti
celerdir. F aka!, son tahrirdenberi, Tiirki
yenin muhtelif taraflarznda ve bilhassa 
her koy sahalannda niifus artma hareket
lerine dikkat edenler, gormu§lerdir ki, 
oniimiizdeki say1m esnasmda artma nispe
linin daha da ileri gidecegi muhakkakhr. 
Ciinkii sulh devri geni§ledikc;:e. uzad1kc;:a 
Ti.irk koyiinde kalkmma hareketi, Tiirk 
sehrinde teraki.im kuvveti de beraber ilt>ri 
gidiyor. Bu hareketin, niifus artmas1 Uze
rindc miihim bir tesir yaphgmda §iiphe 
yoktur. 

H. BILECEN 

<;ekyadaki Alman askerleri· 
nin vaziyeti fena 

<<Cote d'Azur - Mavi Sahzl» 
derler. Buralan muhakkak ki Fransanm 
en giizel yerleridir. Bu sahillerde Saint 
Raphael, Cannes (Kan), jouan les 
Pins, Nice (Nis), Menton gibi bir~ok 
sayfiyeler ve plajlar uzamr. Nice ilct 
Menton arasmda Monako prensligi ve bu 

prensligi hakikaten prens gibi ya§atan 
Monte Carlo ~hri ve kumarhanesi vard1r. 

Bir ka~ yiiz kilometre imtidad eden bu 
sahiller, ba§tan a§ag1 oya gibi i§lenmi§tir. 
En itina ile siislenmi~ olanlan Nice ile 
Monte Carlo'dur. Buralan, hirer ~hir de· 
gil: rengarenk c;:ic;eklerle, a<;zkh koyulu 
ye§illerle i§lenmi§ hirer bahc;edir. Koca
man palmiyeler, biitiin duvarlan sarmz~. 
iizerleri her renkte <;i<;eklerle dolu sarma· 
§lklar, Akdenizin bu, yazm s1cak, kt§m 
1hk hyzlanm hirer ye§illik ve c;:ic;ek cen
netine benzetmi§. Her tarafta ptlrtakal. )j. 
mon, mandalina ve turunc agaclan, s1cak 
iklimlere mahsus garib garib nebatlar go
riirsiiniiz. Monte Carlo'nun caddelerine 
bile portakal agaclan dikilmi§tir. Tabii 
altm gibi portakallarma en yaramaz ~o
cuk bile elini siirmiiyor, ta§ atm1yor. 

Geceleri sahil, birka~ yiiz kilometre 
imtidadcnca, pml pmld1r. Kasabalar ara
smdaki sahil yollannda bile sua ma fe· 
nerler yanar. Burada ,yiiksek zevk sahibi 
bir §ehircilik ye§il daglann eteginde uza
nan bazan kumsal, bazan kayahk kiylla
larm boynuna nurdan bir gerdanhk tak
ml§hr. 

Pariste, pek -;ok methedilen Dovil 
(Dauville), buralann yanmda hie;: kahr. 
Dovil'in ragbet bulmas1, reklam kuvveti
ledir ve Parise c;ok yakm olmasmdandzr. 
Cote d'Azur, merkezden 1200 kilometre 
kadar uzakta oldugu halde Dovil 220 ki· 
lometre mesafededir. 

Fransanm Akdeniz k1y1lannda asfalt
stz cadde, sokak kalmaml§tlr: demek mu· 
balaga olmaz. Bilhasa Nis'in «Prome
nade des Anglais • ingilizlerin gezinti ye
ri» denilen nht1m1 fevkalade bir itina ile 
yapilmz§hr. Bir tarafta bizim en biiyiik 
caddemizden daha geni§ bir nhtlffi, nhtl· 
mm dibinde kumsal veya <;akllh deniz 
banyolan, diger tarafta geceleri ~ic;ekleri
nin arasmda ve dibinde l§zklar yanan u· 
zun bir bah~eli yo! ve nihayet bir ma 
muhte§em binalar ve oteller. . 

Buralarda hep ingiliz dolu. Ba~ka ec· 
nebiler de varsa da, en <;ok ingilizlere 
tesadiif ediliyor. F akat Nis'in Simiez de
nil en yukan k1sm1 eski ihti§arnml kaybet
mi~. c;iinkii eskiden, ba§ta, Krali~e Vik
torya olmak iizere butiin !ngiltere buraya 
ta§lmrml§. Simdi, 500 - 1 000 odalz mu
azzam oteller, aparhmanlara aynlarak 
satlhyor. Monte Carlo ise kumarhanesi 
sayesinde, daima parlak, daima ragbette. 

T abiatle §ehirciligin elele vererek siisle
digi bu giizel yerleri gezerken hep lstaft· 
bulu dii§iindiim. Kafamm ic;inde mukaye· 
seler yaptzm. T abiat ve manzara itibarile 
Istanbul daha giizeldir. Buralarda, Flor· 
yaya benzer yumu§aczk kumsallar yok, 
Bogazi~ine benzer ilahi manzaralar yok. 
F akat bak1m, siis, umran fevkalade. 

Giizel istanbul klyi!an, Adalar, Bo· 
gazic;i imar ve tanzim edilirse, Cotes 
d'Azur'dan c;:ok daha guzel olur. Ne ya· 
z1k ki lstanbulu giizele§tirmek ic;in 15 sene 
kaybettik. 

Sinobda deniz bayram1 
Sinob 2 (a.a.) - Deniz bayram1 mii

nasebetile di.in gece Sinob limanmda bir 
fener alay1 yap1lm1§tlr. Limanda bu -
lunmakta olan biitiin deniz vas1talan -
mn i§tirak ettigi bu fener alay1 ~ok muh
te§em olmu§ ve ge\r vakitlere kadar siir
mii§tiir. 

Giresunda 
Giresun, 2 (a.a.) - Kabotaj hakkzmn 

Prag 2 ( a.a.) - Bohemya ve Mo- Turk bayragma gec;tigi gunun y1ldoniimii 
ravya'ya gond~rilen bt'alarm hie; olmazsa diin burada c;:o§kun bir §ekilde kutlulan
bu havalide altz ay kalmalan hakkmda mi§hr. Giindiiz yap1lan merasim ve de
Hitler tarafmdan verilen karara ragmen 

1 

niz yan§larmdan sonra gece de denizde 

Von Neurath'm muhafzz kit' ast ii~ ay . bi.itiin deniz vas1talanmn i§tirak ettigi bir 
kald1ktan sonra bugiin Prag' dan aynla - feneralay1 yapilml§tlr. Bandonun da isti
caktzr. rak ettigi bu fener alay1 halk tarafz.ndan 

Yon Neurath'm etrafmda bulunanlar, zevk ve ne§'e ic;inde takib olunmu§tur. 
Ceklerin hasmane tavzrlan kar~1smda AI- Denizcilerimizin bu giizel gunii ~erefine 
manyadan gonderilen ktt'alann manevi- Kii~iikyah parkmda da muhtelif eglen
yah bozuldugu ic;in bunlann ba&ka bir celer tertib edilmi§ ve guniin buyiik ma
mahalle nakilleri lazlm geldigini soyle - nasml ifade eden heyecanh nutuklar soy-
rnektedirler. lenmi§tir. 

Yon Neurath'i muhafaza etmek iizere Sinobda faydah yagmurlar 
bugiin Almanyadan yeni bir kit' amn gel
mesi beklenmektedir. 

Geredede §iddetli yagmurlar 

Albany 2 (a.a.) - Burada toplanan 
Polonya kuli.ibleri kongresi, nobel sulh 
mi.ikafahnm Amerika Birle§ik Devlet -
leri reisi Franklin Ruzvelt'e vcrilmesini 
ileri si.irmi.i§ ve bu hususta bir taleb 
N orvec;e gonderilm i!?tir. Theodore Ruz
velt'in 1907 de W. Wilson'un 1919 sulh 
nob<.?l rr.iik8.fahm alml§ olduklanm ha -
tlrlardad1r, 

h§an iki bin ecnebinin tabiyetlerini degi~- Gerede, 2 (a.a.) - Bugiin 14 te ya

tirmek iizere bir istida ile miiracaat etmt>- gan §iddetli yagmurlardan kasabanm he

lerine karar vermi&tir. Miiracaat etrniyen- men yariSl bir mii.ddet su altmda kalml§-

Sinob 2 (a.a.) - Vaktinde yagan yag
murlar her cins mahsulata <;ok faydall 
olmu§tur. Her ylldan daha bereketli is
tihsal edilen bugday mahsulti bi~ilerek 
harman yerlerine y1g1lml§tlr. MlsJ.r ve 
tiiti.in mahsuli.i de c;ok iyi §artlar it;inde 
ne§viinema bulmaktad1r. Bu y1l, koylii.
miize bir bollk y1h olacaktzr. lcr, i§lcrinden ~zkanlacaklardtr. I tzr. l\1aamafih hasarat yoktur. 
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j 
Y a~h adam: I Karmdan korktugun i<;in gelemiyorsun, 
- Bu hayahmm en biiyiik giinab1d1r yoksa senin de canm kahyor diye sata -

diye soziine devam etti. YI!ardanberi bu ~anlar, hangi cins kJI:blklardan oldugu
elim hatJradan kurtulamJYorum. Vicda - mu soranlar, evle i~ arasmda mekik do
mml kemiren bu azabm sesi dinmiyor. kumalda ge<;en hayabn yavanhgmdan 

Plakla vasiyet her 
yerde moda oluyor 

Ge~enlerde Fransada bu 
~ekilde birka~ milyonluk 

bir servet dagJtddJ 
Uzun bir seyahatten donen arkada~l, bahsedenler vard1. Amerikada vasiyetnameleri gramofon 

QnU, ba~JDI oniine egmi~ olarak dinliyordu. Onlarm ~akalanna ve tarizlerine kar§l plakma aldnmak usulii hayli zaman on
Oteki mazisile konu§ur gibi kmk bir ses- yumu~ak davrand1g1m, hiicumlanm gii ~ ce ba~gosterrni~ti. S1mdi bu usul Avru
le: lerelc lcar~Iladiglrn ic;indir ki giinden giine pad a da ~iimullenmektedir. Noterlerden 

- Ne sakin bir hayatimiz vard1 diye i~i azittiiar. K1hb1khii;un - onlann verdik- c;ogu, vasiyet edecelclerin bu ~kildeki ar
anlahyordu. Nasi! rnes'udduk. Ona ne- leri garib etiket - yegane eglence mevzu- zulanm yerine getirmek Uzere, dairelerin
kadar baghydlfll. Kar~1hkh bir sevgi ile !an oldu. Ve ben hergiin dinledigim soz- de hususi k1s1mlar ay1rtm1~ ve oraya ses 
inam~m verdigi huwr ic;inde ne giizel y:..- lerin yava~ yava~ tesiri altmda kalmaga alma makineleri yerle~tirtmi~lerdir. v a
~lyorduk. Fa kat b1rakmad1lar. Bir gUn ba~lad1rn . Ve arasua onlarla beraber ka- siyetlerini plaga aldumak istiyenler, «du
kiic;Uk yuvarnJZJn ic;ine kundak soktular. ~amaklar yapmag1 adeta bir vazife bil- ~iiniilen her:jeyi, oldugu gibi kag1d iize -
Ve ben, aptal ben, saadetimi kendi elle- dim. Gozlerinde biiyiittiikleri bu eglence rine ge<;irtrnek miimki.in degildir. Miirek
rimle mahvettim. A~krm1, yuvam1. beni alemleri de neydi sanki? 1<;ki, kadm, o- keb ve kag1d, bu hususta kafi de recede 
hayata baghyan kadm1 aya1danmm alt1- yun ve yorgunluk, s1hhatten fedakarhk. hassas olmad1gmdan, eski usulde vasiyet
na ald1m. Ci~nedim gec;lim ismet anhyor Cabucak aralanndan <;Ikmak istedim. nameler arzulann tam manasile ifadesi 
mmun? Onu ben oldi.irdiim. Lakin olmadi. Bir giin arkada~lardan bi- saydamaz. Lakin soz, arzuyu eksibiz ol-

1smet Demir eski mckteb arkada~mm ri yamma sokularak: «Hakkmda ahp male iizere ifade etmeii;e yarar. Bu i~ ya~ 
yUzUne deh~etle bakb. Yiireginde bir~y yiiriiyen dedikodudan haberin var mi di- Zl ile gii<;, sozle kolaydlr. Si:iziin tonu bi
kopar gibi olmu~tu. ye sordu. Senin k11Jb1khgm darbtrntsel le arzuyu iblag ve ihsasta rol oynar. Va

- Nee .. diye hayk1rd1. Onu sen mi hi.ikmUnii ald1. Odac1!ardan tut da ka • siyetname olii olacak yerde boyle canh 
oldurdun? tiblere, ~ube mudurlerine kadar hep SC • olmak gerektir.» diyorlar, y eni USUie go- I 

- Oldiirdiirn. Ve cemiyet ic;inde hie;- ninle egleniyorlar. Daireden <;1kar <;lk - re p]aga almrnl§ olan birka<; milyon frank
bir cezaya <;arp ! ~madan ya~ad1m. Hala maz eve ko~mam kanndan korkmana at- , hk bir vasiyetname hiikmii, gec;ende Fran-
da ya~1yorum i~te. fediyorlar.» sada yerine getirilerek, para miras<;1lara 

Simdi sanki aralanndan birdenb!re y1l- Oldugum yerde ter dokerek onu din- dag11Ilmi~tlr. Kanuni cihetlerin hepsi 
lar s1ynld1, kalkh. Me<;hul bir el onlan Jiyordum. 0 devam etti: «G~en giin ka- noktas1 noktasma hesablanarak yap1lan 
maziye c;ekip ald1; bir an hahralarile 

1
tiblerin odasma gir~i~tim. Gel, ge: diye bu plakla vasiyet, ihti.~af c;1kmada~, mi • 

ba~ba~ kaldllar. o kadar 1srar etmeym ~ocuga camm di- ra~J!ar mahkemeye du~eden yerme ge-
Uzun tahsil ytllanm beraber yiiriit - yorlardr. Belki o da Bay Rlfk1 1z gibi tirilmi§ bulunuyor. ilk defa vasiyetini p)5.

mU~. yekdigerine saglam hislerle bagh iki kansmdan dayak yer sonra, diye arala- ga ald1ran Amerikah zengin, bunu sakla
arkada~tJlar. R1fk1 istanbulda kalmagl, nnda birbirlerine takd1yodard1.» m1~. sadece oldiikten sonra buakt1g1 pla
ismet de §arka gitmegi tercih etti. flk za- Eve donerken deli gibiydirn. Birden gm <;ahnmasm1 soylemi§, plakla vasiyet. 
manlarda stk s1k mektubla~t1lar, sonra yolumu degi~tirdim. Once bir kahveye, dinliyenlere bir sii~priz olrnu~tu. Sonra 
kendi dUnyaianna <;ekilerek birbirlcrine sonra b!r i<;kili lokantaya girdim. Demek azizlik eden bir Amerikah da vardu. 0 
seslenemez oldular. giiliinc olmu,tum. Demek herkesin eglen- zengin de mirasm1 piaga ald1rd1gtn1 i§aa 

Tam on sekiz y11hk bir aynhktan sonra ce mevzuu idim ~ 0 gece raslad1g1m ar- ettiginden oliin<:e miras<;Ilan merakla ku
§irndi kar§I kar§tya bulunuyorlard1. Ar • kada~lardan biri ile yemekte miithi§ bir lak kabartm1~lar, lakin plak dondiikc;:e 
kada§ma nazaran R1fk1 c;ok daha <;ok • ~ekilde kavga ettim. Sabaha kar§l eve boyuna alaydan ve kahkahadan ba~ka bir 
mii~ goriiniiyordu. 1smet bir arahk ba~m1 dondiigiim zaman kanm, nerede kald!glml ses akis buakmarnl§tlr. Olen, kalanlarla 
kaldud1. Kar~1ki duvarda incecik siyah heyecanla sordu. T a$ffiak ic;:in bu sorgu boylece alay etmek muzibligini goster ~ 
ti.iller arkasmdan, ruhuna giilUmseyen ii<i kafi idi. A<;IIrn agzmu, neler s<>yleme ~ rni§tir l 
giizel gozle kar~1la~l1. Muhakkak ki ar- dim. neler ... Gezecegim, eglenecegim, ------ ----
kadasmm mazisi sur'atle geriye donmii~. ya§Iyacaglffi. Senden korkmadlglml. se- Yaralamalar 
eski hallralar hirer birer ve <;abuk <;11buk nin tesirin altmda kal.madlglllll onlara is
uyanmaga baJam1~lard1. Onu da~d1g1 pat edecegim diye haykmyordum. 
alemden <;ekip almak i<;in yava*<;a: Kanmm yiizli bembeyaz olmu§tU. Yu-

- Onun resmi mi. diye sordu. rnu§ak bir sesle: «Sadece seni merak et-
- Evet; ben yapm1~t1m. tigim ic;:in sormu§tum.>> diyebildi. Sonra 

Gene bir miiddet sustular. Fakat R1fk1 siir'atle yammdan uz.r, kla~tl. 
y1l!ardanberi i<;ini yakan aciyl dokmek, Arhk ikimiz ic;:in de katlamlmaz bir 
kimselere ac;:amad1g1 bu miizmin derdi hayat ba~larnl~h. himden c;1kar c;:1kmaz 
arkadasma anlatmak istiyordu. eglence yerlerine atJhyor, evde yalmz 

- Alt1 y1l ba~ba~a ya§ad1k diye tek- ba~ma beni bekliyen bir kanm oldugunu 
rar konu§tu. ikimiz de birbirimizi incit • daima hahrhyarak azab c;ekiyordum. 
mekten <;ekiniyor, ayni ~eyleri seviyor, Kalbim kanma koipllak ic;:in titriyordu. 
yahud ayni ~ylerden nefret ediyorduk. Ona kar§l haks1zhk ettigimin farkmday
Duyu§lanmJZda benzerlik vard1. En ~e- drm. Ortaya atalan bu dedikoduda onun 
tin his miicadelderi i<;inden kii<;iik bir ba- ne su~u olabilirdi? lnsanlan hic;:bir ~ekil
kl~la s1ynhp c;1k1yorduk. Resme merak de mernnun etmenin imkam olmad:ktan 
sarm1~tun o SJTalarda. him den dondiikten sonra o ve ben ne yapabilirdik ~ Bir giin 
sonra bahc;:enin bir ko~esinde yaptJrd1g1rn hasud bir adamm orlaya ativerdigi klVII
atelyecige <;ekilir, saatlerce c;ah§1rd1m. 0 c1m ic;in i<;in yanml§, sonra alevi bizim 
her zaman iyi ve biiyiiktii. Y oruldugum evin sa<;agml sarm1~tJ. lc;erken elimden 
zamam bilir, yalmz kalmak ihtiyac1rn1 se- kadehi atmak, ko~up kanmm ayaklarma 
zer, k1skanc bir titizlikle herkesten sakla- kapanmak isterdim. Fa kat dairenin lo§ 
digrm eserlerimin kar~tsmda ne §ektlde koridorlara a<;1lan odalanmn kap1lan bi
konu~acaii;Im takdir ederdi. rer birer aralamr, bir siirii ba§ ileriye 

Bir giin yakm arkada~larmdan birine dogru uzanarak bana giilU~Urlerdi. Kih
kar~l beni §oyle miidafaa ettigini yan o- b1k, k1hb1k diye hs1lda~tJklanm duyar gi
dadan i~ittim. Y umu~ak bir sesle: « .. · Bir bi olurdum. Kanma kinim artard1. Sinir
kadm harikulade giizel. zeki ve miiteka- lerim bozulmu~tu. Asabi, kavgac1 bir a
mil dahi olsa gene ba~hba~ma bir erkegi dam G!mu§tum. Maiyetimde c;ah~anlan 
kendisine hasredemez, diyordu. Bence kmyor, odac1lara bar bar bagmyordum. 
erkegin kansmm ve giinliik i§inin haricin- Bir giin kanm beni buak1p gitti. Bu 
de bir ba~ka rab1tas1 da olmahdlr. BazJ haya!Jmm en miithi~ 1stJrabi oldu. Gece
erkekler a~klarmdan ve i~lerinden bo~ ka- yans1 evi onsuz bulunca deliye dondiim. 
lan vakitlerini ic;ki ile, kumarla, seyahat- y atagma kapandim. Agladtm. Buna 
le, kitabla, k1saca herhangi bir:jeyle ge- ragmen ye'simi herkesten saklamaga mu
~irmegi itiyad edinmi~lerdir. Benim ko - vaffak oluyordum. 1<;im, gidip ona yal
cam da tablolarile ugra~maktadir. Ve bu, varmak ic;in yamyordu. Kafam, «daya -
bana tabiatin biiyiik bir lutfudur. Rtfkl namad1, gene arkasmdan ko$tU» diyecek-
her ak~am evine heyecanla, arzularla ko ler diye beni kudurtuyordu. Simdi de 
~ar. Ciinkii :>nu <;ok seven bir kadmm ve «karJSJm elinden ka<;udi» diye beni ele 
c;ok sevdigi bir eserin kendisini beklemek alml~lardl. Bunu duydugum zaman da-
te olduklanm bilir.» .. yanamad1m. Ofke ile evlilik hayallmiza 

nihayet veren benim diye hayk1rd1m. Bu 
yalan dalland1, budaklandi. i<;li ve derin 

duygulu kanmm da kulagma gitti. Benim 
Istirab c;ekmemem i<;in kendi saaddinden 

Cihangirde 71 numarah evde oturan 
E§ref Nairn, evvelki gece saat 22 de ay
ni sokakta 64 numa.rah evde oturan Yah
ya Ak, Hac1 Omerle Hiidai S1rr1, Zekai 
taraflanndan korkutuldugunu, her ikisi 
tarafmdan kendisine b1c;ak c;ekildigini 
iddia etmi~tir. Bu tehdid meselesi tah -
kik olunmaktadrr. 

Diger taraftan Fatihte Kasabilyas 
mahallesinde 17 sayth bostanda yatJp 
kalkan bahgivan Yorgi, ayni mahallede 
oturan Hiiseynin kendisini ba§ma ta§ 
atmak suretile yaralad1g-I iddiasmda bu
lunmu§tur. Kiic;iikpazarda Ibrahim Hak
kiyi, Yavuzsinan mahallesinde oturan 
Orner Nazif Aykatal ba§ma sandalye in
direrek yaralarni§br. Fatihte oturan ar
pacl Mustafa, Avni isminde biirinden, 
kendisini dovdiigii kaydile §ikayet~i ol -
mu~tur. -·-·-Biiyiikada ~amhklarmda 

yangm 
Biiyiikada qamhklannm fundahk kis

mmda diin yangm ~tkmi§, ba§langtc;ta 
siindiiriilmii§ttir. Sebebi, yanar yanar a
tilan bi.r sigara oldugu samlmaktad1r. 

Evvelki geceyar1s1 da Kapahgar§tda 
Bod.rum hanmda Ali Babaya aid kulii -
benin kaplama tahtalan tutU§ffiU§, yan
gmm ba§langt~ta onii ahnmt§tir. 

Bronz on parahklar 
haz1rlamyor 

Maliye Vekaleti ufakhk buhranma 
meydan vermemck iqin bronz on para
hklar bastlmasma karar vermi§tir. Bu 
paralara aid §ekil tespit edilmi§ ve ka -
hplar Darbhaneye verilmi§tir. 

[ M uhtev lyatl kaymetll 
bulunmu' bl r ~anta ) 

30 haziran 939 tarihinde istanbuldan 
Edirneye gelen (Kolayhk Asla11 marka) 
otobiisiinde muhteviyah k1ymetli bir el 
qantast bulunmu§tur. Her kimin isc E
dirnede (Kolayhk) otobiisii yazihane
sine miiracaat etsin. 

Oteki. benim sosyeteden uzak kah1m:, 
kendisini ihmal ettigimi, uzun saatler yal
mz buaktJgimt ve daha bir siirii sa<;ma 
§eyi malay1p dokerek kanmm tahammii
liinU kumaga, zihnim c;ekmege c;ah§Iyor
du. Uzakla~tim. feragat eden kanm evden koguldugu hd- keme yoktu. Hic;bir hakim c;1k1p da der-

berini aliT almaz muhakkak ki kalbinden d ' · d ' ) · k b k ·1 d 0 gece kanmm haleti ruhiyesini tahlil Imi m em1yece , ana att amgasm1 
etmek istedim. Halinde hi<;bir degi ik!ik vuruldu. Aradan <;ok gec;meden gripten vurmlyacakti. Boynuma bir ilmik gec;irip 

oldiig, iinii duydum. k k' k kt goremedim. Dernek ki muzn telkinlere cezam1 verece 1mse <;I m1yaca 1. 
kar~l kuvvetliydi. Ertesi giin bu mevzu· Bir giin her hareketim ba~ka manalar lsmet Demir, basit birka<; teselli sozile 
un iistiinde durmadim ve gene ftrc;a:an . alarak gene ismimin etrafmda dilleri <;oz- onu itidale davet etmek istedi. R1fk1 dol-
rom, boyalanmm arasma dald<rn. dii. Aya~t1m, kumarbazdtm, melek gibi gun bir sesle: 

San' ata kar~l i<;imde yanan sevgi ne- bir kadmm ktymetini bilememi~tim. Gii- - Kotiilemek, derdlendirmek i<;in ~a-
ka dar kudretli ise, bu hissimi ac;1ga vur- zel, duygulu bir kadm; doge doge evden h~tJlar. Sonra 1stJrablanmla yapyalnrz b:
maktan c;ekini&im de ayni nispette kuvvet- atmi&IJm. Oliimiine sebeb oldugum hal- rakhlar. Benden ne istediler? Kime ne 
li bulunuy01du. Resimle ugra~t1g1m1 kim- de nikahlrn altmda bulunan bir bi<;arenin fenahk etmi~tim? Bunlan hal a anlam1~ 
seye sezdirmek istem1yordum. Bir giin, oliisiine bile Ritmemi~tim. Evet boyle degilim. Arttk hayattan tad alam1yorum. 
benim i<;in birer k1ymet ifade eden eser- soyliiyorlard1. Simdi cephe degi~i&ti. Resim de yapamaz oldum. ic;iyorum ve 
lerimin kar~Ismda alay edilmesinden kor- Ve ben, ben aptal, ~imdiki ilkmekteb hastalamyorum. Hic;:bir :jeye ciddi bir ~e
'kuyordum. Bu manaS\Z c;ekin~enlik yii - <;ocuklannm bile kanm1yacaklan bir oyu- kilde ba~h degilim. K1sacas1 siiriiniiyo -
ziindendir ki kanmi kavbettim. na kurban olmu~tum. Beni <;ekemiyen rum ... diye sustu. 

}{1fk1 ayaga kalkll. Simdi bir mazi \ biri veya _birkac;1 tarafmdan yere vurul- Cok eski mekteb arkada$1Dln da giin-
hallrasmdan baska birsey olm1yan sevdi~i mu&tum. Alem, muhit diye k1ymet ver - delik i~leri vard1. Daha uzun zaman bu 
kadmm biiyiik resmi kar~1smda bir an diklerim sefaletim, lstlrabtm kar~Ismda lo~ odada kalamazd1. Gitmege mecbur • 
~urdu. Ve gene konustu: ta kesilmi&lerdi. Ban a ben den ha&ka a- du. Gitti. 0 da arkada~ml yalnrz b1rak-

- Arkada~lar hafif hafif bana tak1l- c1yacak kimse yoktu. Ve ben katildim. 11. Oliimii bin kere aratan Jstnablan. vic· 
'Ilaga ba~lam1~lard1. Aralannda tertib et- Y a rabbi en miithi§i bu l Sevdigim, has- dan azablarile ba§ha§a o da onu b1rakt1, 
ikleri loplant;lara, i<;ki alemlerine i&tirak retile eridigim kadmm oliimiine ben se • gitti. 
:tmemekligim onlan sinirlendiriyordu. 1 beb olmu§tum. BaFuracagrm bir mah • M. K. Su 

- • • 

39 senesi ~ampiyontanndan 2 
Me~hur beyaz · perde kahramanlar1ndan bir 

k1sm•n•n stiidyo faaliyetlerindeki k1demleri 
topyekiln 205 balig 

Charles Boyer, Amerika seyahatlerinin birinden dondiigii zaman 
Pariste Saint - Lazare istasyonunda 

TUrkiye .ttaayc><1u:~ 
DALGA UZUNLUOU 

'A\}1 OZt 'lr.>X ESt 
T. A. Q. 19,74 m. 
T. A. P. 31,70 m. 

12,30 Program, 12,35 
13,00 Memleket saat 
roloji haberlerl. 1 
program - Pl.J 
(Rossin! Sev!lya 
ri.i - P!.J 19,15 TUrk 
20.00 Memleket saat 
oroloj! haberlerl. 20.15 
saat!J 20.30 Ti.irk mi.izl~l 
2 - Ar!f Bey - U~k 
rna per! gordiim. 3 -
k1 - Dii~ar1 hlcr! 
5 - Mahmud t;e.taiE~Clatn 
kl - Canun tezdir "'"'re•~• 
Bey - Hlcaz ~ark1 -
du. 8 - Ref!k Fersan -
banda blr!clk sevdi~!m 
Fer.san - H!caz §ark! -
g!ttln. 10 - ~em.seddin 
k1 - Den!z!n dalgasmt 
nu~ma. 21,25 Ne§'el! 
zL'k (M. Ravel - Telll 
Arte Kuartet! - Pl.J 
ke.stra - ~e!: N eclb 
haberler!, z!raat, esham, 
yo - nukud borsas1 (flat) 
band - Pl.) 23,55-24 

Operalar ve ooerf!tlll.!rl 

21,00 H!lver.sum II: 
22,45 Roma: La 

Biiyiik kon1erler 

F · c· 16,3o « ranca1se mematograhpie» isminde· Darieux'nUn ~evirdigi bir filimde goze 
ki filim mecrnuas1 Fransadaki sinema sa- ~arpmi§hr. Siitudyo faaliyetinde dort se- 20,05 

lonlannda 1939 senesinin ilk alh ay1 zar- nelik bir k1demi vard1r. 21•10 

fmda rekor k1rm1~ artistler hakkmda mez- Marie Bell - ilk Frans1z sesli filmi 21,20 

kur salonlann miidiirleri arasmda bir an- «A~k geceleri» nde ba§ rolii oymyarak 
ket yapm1~ ve bu anket neticesi oralarda sinemaya intisab etmi§tir. Beyaz perde~ 21•20 

en fazla ~u yirmi artistin raghet gormekte nin 1 0 senelik bir kahramamd1r. 
21

'
20 

oldugu kanaatine vanm~t1r. Bu yirmi san- Sacha Guitry- ilk defa 1935 te fi- 21,50 

atkar y1ld1zhk mertebesine yiikselmek lim yapmay1 kabul etmi~tir. Beyaz per
i<;in azami 20 ve asgari 4 senelik bir faa- dede dort senelik bir k1deme sahibdir. 

21
'
50 

liyet devresi gec;irmek rnecburiyetinde Erich von Stroheim - 1920 de hem 22,05 

kalmi§Iard1r. filim amili hem de ba~mumessil olarak 
Jean Gabin - llk defa 1930 sene - i~e ba~laml§ ve «Kadm <;llgmhklam> kor-

23
'
05 

sin de <<Herkes kendi bahtma! .» opere ~ delas1m viicude getirmi~tir. 
tinde rol almi~tJr. Beyaz peraedeki faa- Tino Rossi - Beyaz perdenin dart 
liyet mUddeti dokuz seneye balig olmak- senelik bir kahramamd1r. 1935 te «Ma- -18-,0;.;5;;..,;.;.;;.;;;;;;.::;;.:.:.::.:.::;...._ 
tad1r. rinella» ile i~e ba§latnl§hr. JJO·nnan/'c ~ 

Viviane Romance - llk defa 1935 Michel Simone - 1923 te «Miite ~ 18•20 

senesinde Josephine Baker'in «Prenses veffa Mathias Pascal» kordelasile i~e 18,20 
Tam Tam» kordelasmda nazan dikkati ba~lam1~hr. Sinemada 16 senelik bir k1- 19,35 

celbetmi~tir. Beyaz perdedeki kldemi demi vard1r. 20,00 Vlyana: Muhtel!! 

dart seneliktir. An~~bella - llk defa 1926 da AI bel ~ ~ ~ B~i.i~ · Jill] ~ II Jill] Jill] ~ 
F ernandel - 1931 de rejisor Marc Gance m «N apolyon>> film in de goriin - rlli rlli iilii rlli iii iii iii iii iii rlli 

Allegret'nin <;evirdigi «Beyaz ve siyah» ~~§tiir. o.n ~enelik bir filim artistligi rna- Foto Mag 
filminde parlam1~hr. Diinya halkm1 8 se- ZJSJne mahkhr. 
nedenberi giildiirmektedir. Elvire Popesco - 1931 de «Var~o ~ 

Danielle Darieux - 1931 de 2000 vah yegenim» filmile sinemaya intisab Bu, Aybk Salon 
frank ayhkla «Balo» filrninde ~ah~maya etmi~tir. Beyaz perdede sekiz senelik k1~ 
ba~larni~tJr. Beyaz perdedeki muvaffaki- demi mevcuddur. 
yetinin sekizinci senesini idrak etmekte - Greta Gari>o - 1922 de «Gksta 
dir. Gerling» i c;evirmekle i~ 6a,lami~ ve 17 

Louis ]ouvet- 1932 de filme ~ekilen senedir miitemadi surette beyaz perdede 
Marcel Pagnol'un me~hur «Topaz» ese· c;ah~ml~hr. 
rile beyaz per de kahramam olmu§tur. Si- Edwige F evillere - 193 I de c;evrile11 
nemaya intisabmm yedinci y!ldoniimiinii «Ah~1 giizeli» filminde nazan dikkati 
kutlulamaktad1r. celbetmi§tir. Sekiz senedir fasilaslZ siitiid-

Raimu- 0 da Fernandel gibi ilk de- yo faliyetine devam etmektedir. 
fa «Siyah ve beyaz» kordelasmda ken- Francoise Rosay - I 921 de Anatole 
dini gostermi~tir. Filim artistligindeki k1- F rance'm «Crainquebille» eserinden ik
demi sekiz seneye balig olmaktad1r. tibas edi!C'II filimde ba~rolii oynamakla 

Bu •ayrarnda Y ahya 
ni bir ,iiri ile tVr.za.m~~d1tl, 
Hakkr Konyalr, Niizhet 
ruzan iJzmen, M ahmud 
Riza Korap, Hatice Hall 
lhaanrn yazrlarile en 
yal et modalarile altr 
i rdr iizerine ba•rlmtf 
reaim vardrr. 

Bu 1alon mecmuallnr 
Pierre Fresnay - Sessiz filimlerde sinemaya intisab etrni§tir. On sekiz sene- mayr unutmayrnrz. 

1915 ten itibaren ba~hyan k1demi nazan lik eanektard1r. 
itibara almmazsa 1934 te yap1lan «La * Fransada son zamanda biiytik bir 
Dame aux Camelia» filminde yeniden raii;bete mazhar olmu~ olan «Vah§i ka -
parlami~hr. dm» piyesi yakmda sinema i<;in iktibas 

Yvonne Printeanps - 0 da Pierer edilecektir. Ba,roller ic;in Michel Simon 
F res nay ile birlikte ba~rolii deruhde etti- ile J eny Holt an-gaje edilmi§lerdir. 
gi ayni filimde takdir edilmi~tir. * «fzdivac sendikasl» George Alexan 

Charles Boyer - Bu artist de sessit der, Julia Serda, Else Elster'in yeni vii· 
sinemada c;ok <;ah§rnl~llr. Sesli sinemada cude getirmekte olduklan filmin ad1d1r. 
1931 de yap1lan «Operadaki yangm» * Lev Ayres, Lana Turner ve 
kordelasmda nazan dikkati celbetmi~tir. Marsha Hunt «Cazibeli k1zlar» isminde 

Michele Morgan - 1935 te Danie!le bir filim <;evireceklerdir. 

Berlinde ~evrilmekte olan filimlerden sahneler 

Sybille Scl1mitz ve Albrecht Schonhals •Mazisi olm1yan kadm• kordelasmda 

lf;KIS i Z SAZ 
Cagaloglu Cifte Saraylar Sinema ve BahQesinde 

istanbul halkmm arzusu iizerine ktymetli san'atkar 

MUNiR NUREDDiN 

OLOM 
Kemaliyeli Karavezi.r oglll 

.rif N ezareti velme,dar·laru, .... .,11,. .• l 

R1za Pamir ve!at etmi§tir. . 
temmuz pazartesi glinii if· 
ikametgahrndan kaldmlaraken 
mazt Eyiibsultan camiinde 1. 
sonra aile kabristamna defnJ11~ 

¥¥:to r. 
Rize e§rafmdan Z1rhzade 

Efendinin oglu ve Emniyet 
be memurlarmdan Ali 
Mehmed Hilmi Z1rhhoglu 
ti.r. Cenazesi buglin saat 11 
neba§t Kavalah sokak 7 No. 
kaldmhp Fatih camiinde ns 
d1ktan sonra Edirnekap1daki In 
hgma defnedilecektir. 
meleri rica olunur. ...... 

Kasimpa§ada Biiyiik 
rifi imam ve hatibi ~ 
med Hulusi vefat etmi§tir. 
giin saat 11,30 da 
kuyu camii kai'§Ismdaki hane$liye 
dmlarak Kasimpa§a Camii 
ogle namazmt miiteakib cen"e 
badeleda Biiyiik Piyale ~,.,ilrteie~S 
daki aile kabristanma 
Mevla rahmet eyliye. 

3 temmuz 
glinli 

Baktrkoy 
Miltiyadi tiyatrosunda (iki 

ve arkada§lart 4 Temmuz Sab giinU ak~am1 
Sint>" "da ; Her program iki biiyiik filim gosterilme'ttedi r. h••••• Kap1s1 : Cumhuriyet Matbaas1 kar§ISrndadtr •••• .. 11 smda) Murad ~amil varY 



SAN' AT ALEMiNDE 

-Balzak 
w:)1: ~erif HuiOsi ) 

15 e aid resimdeki heykele. 
m. . lik bakJ§ta harici aleme 
12

'
35 1 d 1 b' ··k r t ayarl. z er e, esrar 1 u yu se 12 

13,15-14 istikbaliniz hakkmda baz1 
19,00 Pro nan bir sihiroazm, soyle-
berberl o . . . . • 

miizi aten manan, samumyetlm 
ayarltj 0 kadar ki, heykelin umu-

20.15 KOJ\de, istikbali rivayet eden 

milzi!~:~mda kon~~an surbeta hmed· 
~evld yarahct msamn u aya• 
olall· an gelmi~ bir havaris1 tesi· 

b d • Bu iman, gozlerinin ifa· 
~aB~~~niin takalliislerine, hafif 

·:J._ ba~mm inhinasma kadar, 
_ (1.!1 kinde biitiin bir cemiye• 
zl,i. tshrablarmt, arzulanm ta· 

armda, gundiiz gezmeJe ... 
bir anne, bir ba· 

n derdlerine ortak olanu~
bir mezar ka~kmmdan far-

'it\ elinde Balzak, e- F akat, kahramam iizerinde bu kadar 
bu biiyiik insan ugra~an, didinen san' atkar eseri vaktinde 

edebi kzymetine kavu§u- haztrlayamadt. 1894 te teslim etmegJ va
,. ....... n•r•~B-alzak'1 ge~ anlayan tsb- dettigi ha1de, ancak 1898 de Opii~ adh 

· yabanc1 insan- diger hir eserile beraber te~hir edebildi. 
olan Roden'in biiyiikliigu- Balzak begenilmedi. 0 snada reis olan 

atttg1 btr ikinci «Be~ri ko.- Jean Aicard cemiyetin bu anlayt§SlZ ha
I?'.letini anlayamadtlar. ,Soyle reketini protesto etmek i~in istifa etti. Ro-

s~~~~~!~ den, hi~ giiriiltiisiiz, mukavelenin kendi-
: !4nde Paristeki Edebiyat ce- sine verdigi haklan istemegi dii§iinmeden 

, franga bir Balzak heykeli eserini ahp c;eki1di. BiliyoTdu ki, bir za
IHrsthm.c. rar yermi§, ve bir miisab1- manlar eseri anla~t1mamt§ Ba1zak, insan 

eticede beykelin yaptlmast olarak da, san' at mevzuu o1arak da, ve 
apu'ya lhava1e edi1mi§ti. nibyet bir san' atkara yarahc1 hamleyi iif-
1 senesinde i§e yaram1ya- lemekteki ha1ik kudretile de an1a~tlami
btrakarak oldu. 0 mada yacaktu. 

iyetinin reisi o1an romanc1 Balzak abidesi, 0 zaman, beykeltra§ E. 
1etile Roden esere devam F alguiere' e verildi. F akat, F alguiere, bii

frank mukabilinde kabul yi.igune, se1efine kar§t 0 kadar diiriist bir 
'fj biiyiik bir sevincle kar- haTeket gosterdi ki, Roden'in bu kay1bda 

....... u .. u,-..a bu1undurdugu «Be- en biiyiik tesellisi oldu, bu teselli bilabare 
p> cildleri ona daima Bal- ona heykeltTa~ta biiyiik bir dostu bulma
ilgiz yuzunii hatulatudt, uy- s1na sebeb oldu. F a1guiere, eseri uzerinde 

an~ k h l 'l ·· 
onun a raman an e mu- c;ah~tTken Roden'in hemen biitUn tas1ak-

•uurdi. larmdan, tetkiklerinden istifade etti. Hat• 
bir hevesle i§e ba~ladt. ta «Balzak'm Roden'inkine istinad>> etti

oteki eserlerine gosterdigi gini seylemekte biiyiik bir zevk bile du
zlaslOl gosterd.i, tipini iyice yuyordu. 1899 senesinde iki heykeltra§ 

f!l~=if~~m!~~~ muhtelif vaziyet- R !Ill aden tarafmdan yapt1mi§ F aleguiere, 
,_111111111111Pu e1biselerle gosteren yirmi- F alguiere tarafmdan yap11m1§ Roden bey

ak san'atkarm kabra.mamm 
keHerini te~hir ettiler. Bu suretle, Roden, 

endi~elerine delildir. Bun- Balzak'm hayata ~;tkmasmda, asli rolden, 
nnda Balzak, devrin resim- tali role g~if oluyordu. r=:=::;ldiuiii gibi koc•man- cObekli. 

ve romantiklerin giydikle- F akat. en mihim ndkta Balzak ile Ro-
den arasmdaki, tabir caizse, his birligi, ve-lbi:ses:me biiriinmii§tiir; Ro-

liizumlu ne kadar vesika ya his birle,mesidir. XIX uncu asu Fran
stz san'atinde eserleri zengin bir bazine kiinse toplacL. Sonunda da, 

nmkile c;;-ok yaktnhk arze- te§kil edenler arasmda Daumier de, Bal
aramaga ~tktt. Epey dola~- zak'taki yarattc1 mubayyelenin in§a ettigi 

Tourangeau' da hatlan itiba- alemin bir ba§ka cepbesini goTiiTiiz. Ro
tipi buldu. Butiin aratbrma- den' de bu a1em «Be,ert komedya>> dan 

· 50nra, belki en farkh olmakla beraber, onun daima eser• 
cu1..-.... .-4 .._ eseri o1an bu ha§J yuka- lerinin mimari bir nizam ic;;inde birle~tir

tipi mez.ardan hayata c;1- mek ic;in dii~iindiigu «Cehennemin kapt
§airi Rainer Maria Rilke SI» abidesi, Ba1zak'm bir~ok roman1ar yaz 

eder: «Kuvvetli ensesi- dtktan sonra, bunlan bir tek isim a1tmda 
an dokiiluyor. Bu sac;lann toplamas1 fikrine ~ok yakmdu. Daumier, 

...... '"~:,ten sarbo§, yaratmak ihti- tamamile Balzak'm ruhunu ta~tyordu, fa
bir yiiz yiikselir: Bu yiiz, kat as11 fikre, vabdet fikTine varmanu§tl. 

umurudur. Bu halile Bal- Halbuki, Roden, hpk1 Ba1zak gibi, insan
biitiin ifratt, nesiller ya- 1ann teker teker ya~ay1~larmm mii§terek 

mukadderah tayin eden bir bir vastflan, bir ya~ama ibtiraslan oldu
.. i~inde gosterilmi1tir. Bu gunu biiyiik romanc1dan ogrenmi,ti. Bu 

...... ~ ....... ~·o bir §ey gormege ihti- iman ile Balzak'a kar§J biitiin bayranhgi, 
: Ale.m bo, olsa da, bak1~lan ruhuna tamamile niifuz ederek vahdet fik

halkedebilirdi. Bu adam, rini anladigmi, ve nihayet dehasmdan san
.. a.u~<IK i~in Balzak §eklinde te- ati ic;in yaphgl istifadelerin ~iikramm ode

of,.,,_. ... yarahct kudretin ta kendisi mek istiyordu. Fa kat, insanlar, birincisi 

ba, donmes~ ve sarbo~1ugu gibi, ikincisini de anlamadtlar. Bu his bir-
tma kudreb.» (I)· l1iginin san' at i<;in biiyiik bir kaza~ ola-

- R. Curt1us, Balzac, s. 3811 cagma <;ok sonra ak1llan erecektir. 

~~~ ........... Ataturk miizeai 
H I:1sus1) - <;ekirge yolu iize

k ki::i~kiiniin Bursahlar 
satm almarak bir (Atatiirk 

aline iirag1 kararla§mt§hr. 
ugu iizere bu ko§k, son Bur

Bursahlann gaster _ 
istikbal tezahiirlerin _ 

assis alan Atatiirk tara _ 
Cltlrsa Belediyesine hibe edilmi§ 

Atatiirkiin mektublan 
salonunda ~ereflerine veri

okunarak emsalsiz tezahii
olmu~tu. Bunu miiteakib res

m"' .. '"·c"'' yaptlamadt~ i~in ki::i§k, 
o~"""'"' bulunuyordu. Ahiren Be

sinin son fevkalade toplan
Bursahntp imzasm1 ha

ta okunmu§, bunda ko§kiin 

Edirne elektrik itleri 
Edirne (Hususi) - Naf1a Vekaleti ta

rafmdan satm ahnan Edirne elektrik 
fabrikasmm devir ve teslim muamelesi 
yann yap1lacaktLr. 

250 bin liraya satm almarak borclan
ma suretile Edirne Belediyesine devri 
kararla§tlnlan bu fabrikanm kencii va
ridatile on sene zarfmda odenecegi ve 
bundan son.ra her sene Belediyeye 25 
bin lira varidat temin edecegi anla~tl -
maktad1r. 

Fabrika, Belediye tarafmdan i~letil • 
mege ba§lar ba§lamaz fiatlarda miihim 
tenzilat yap1lacak ve sabahlan da cere
yan verilecektir. Kilovatm 12 bu~uk ku
ru§a kadar indirilebilecegi umulmak -
tadtr, --A sri Hoca mahkum oldu 

lktlsadi hareketler 

i, hayatmda sosyal 
yard1mlar 

3008 say1h i§ kanununun yedL'1ci fas
lmm ilk maddesini te§kil eden yiiziincii 
maddede §6yle denilir: 

cl§ hayatmda, ~ kazalarile mesleki 
hastallklar:., canahk:., cihtiyarhk., ci§
ten kalma:., chastahk:. ve coliim· halle
.rine kaq1 yap1lacak sosyal yard1mlar 
devlet tarafmdan tanzim ve idare edi -
lir. Bu vazifenin ifas1 i<;in, i§bu kanu -
nun mer'iyete 1girdigi tarih ten bir y1l 
sonra devlet mtiessesesi olmak tizere bi.r 
ci§c;i sigorta idaresh kurulur. ci§c;i si
gorta idaresh i§ kanunu tatbi~abm te
min ve takible muvazzaf genel te§kilata 
baghdtr. 

Vakta i§ kanununun ne§ri tarihi 1936 
senesi haziranm on be§idir. Ve kanunu 
muvakkat, 146 net maddeye go!'e bun
dan bLr sene sonra mer'iyet rr.P.vldine 
girmi§tir. Amma, aradan iki y:tl gec;me
sine ragmen el'an bizde i§ hayatmda bir 
reform olacak bir sosyal yardtm ve si
gorta te§kilatma malik degiliz. .Bunda 
gee; kalmanm zaranm degil de, gec;en za
mandan edinilecek faydamn heba oldu
gunu dii§iiniirsek gene bu yolda:ti ge " 
cikmenm dog,ru olmad1g1 neticesine va-
nnz. 

13ugiin memnuniyetle soyliyebiliriz ki, 
memleketimizde baz1 Avrupa ve Ame
rika memleketlerindeki mana ve ~ii -
mulde bir i§sizlik yoktur. Memleketi -
mizde ferdler elile olsun, devlet elile ol
sun yeni yeni ac;tlan i§ kap1lar1, bilakis 
Tiirk koyliisiine ve Tiirk i§~isine yeni 
kaza!fC ve i§ imkanlan vermektedir. Mti
temadi bir inki§af halinde olan sanayi, 
sulama program1 tatbikah her yll mil -
him bir yekUn.a balig olan yol ve koprii 
in§aatl, siiratle ilerliyen demiryolu in -
§aatt, yeni a<;1lan madenler, hap Cum -
huriyet devrinden sonra ortaya t;Ikmt§ 
i§ mevzuland1r. 

Eger rnuayyen mevsimlerde btiyiik 
§ehirlere bir i§~i ak1m oluyor, ve stk s1k 
i§ arayanlara tesadiif ediyorsak, bun -
lar, daha iyi ya§amak ve daha fazla re
faha kavu§mak ic;in yaptlan te§ebbiis -
lerdir. Bununla beraber Turk koyliisii -
nun azami refah derecesine ula~tlgml ve 
hatta biitiin ihtiyaclanm kaq1hyacak 
bi.r kazanca kavu§tugunu iddia edecek 
degiliz. Yalmz, kendisine ge9m~~e r • .aza
ran her ge~en giinde daha fazla i~ im -
kam verildigini burada tebartiz ett1rmek 
isteriz. • 

Bu arada zaman zaman memleketi -
mizde i§~i darltgmm goriildiigilnii de 
burada zikretmeden ge~emiyece~iz. B!l
hassa mahsuliin toplanma zamamnda i§ 
sahiblerinin if~i bulamamaktan §Wyet 
etti~ine daima tesadiif etieriz. 

Bu s1rada akla bir sua! geliyor: 
c- Ya miinevverler, onlar da j§ hu

susunda tatmin edilmi§ midir?:. 
Bu sual menfi bir cevabla kar!iulana .. 

maz. !stisnalar, bir Ol~ii olamaz. Fakat 
kiil vaziyeti a§ikar olarak gosterir ki, 
§imdiye "kadar miinevver kiitle arasm -
dan bir i§sizlikten §ikayet sesi yiiuksel -
memi§tir. 

Vaziyeti §oylece gi::izden ge~irdtkten 
sonra, i§~inin ve meslek sahibinin i§inin 
garantisine donelim. Yaz1m1zm ba§lfi -
da da i§aret ettigimiz gibi bu yolda ilk 
allm, i§~i sigorta idaresinin lrurulrnasile 
atllml§ olacakbr. Bugiin bir tehlike yok
tur, diye bu aduru atmakta ni~in geci .. 
kelim? 

SAGLIK NOTLARI 

Kirmizinm, 
iizerinde 

mavinin, ye,ilin ve sarmm ruhumuz 
ayr1 tesirleri oldugu muhakkakbr 

Goethe, renkleT i~in, l§tgm 1stlrablan
dir, der. Eger oyle ise bugUniin kadm, 
erkek alaca renkli kostiimleri biT tsllTabm 
ifadesi o1acakttr. F akat ben o dii§uncede 
degilim. 
Kara geceler, benzer gibidir okyanusuna 

oliimiln sankf, 
Hayat sa~ar utuklara, ~ajaklarda renk 

ahengi 

me1iyattan sonra gelen rub sarsmttlarin
da, ye§il renk ilac gibi kullanilmJ~hr. 

¥¥¥ 

Sarmm ro1ii ba~kadtr. Bir kere c;ok da
ha uyamkbk verir. Daima susanlar, biil
yaya da1anlar, bayalperestler, mistikler sa· 
n rengin tesirile beyecanlamrlar ve kendi
lerine gelirler. 

Birtak1m renklerin bayvanlar iizerinde
Beni yaghboya tab1o1arm renk armo- ki tesiTi, renklerle tedavi usulliniin telkin 

nisi saatlerce oyalar. Y orgun ba§Lm bo- ile alakast olmad1gm1 gostermektedir. Bo
ya1ann me1odisile §ablanan heyecan1ar i- ga gi.ire~lerinde ktrm1z1 bezi sallaymca 

~inde dinlenir. hayvan nastl kudurur! Sinekler mavi du-
Etraftmizdaki §eyleTin bizdeki tesirleTi va1ara pek 0 kadar ragbet gostermezler. 

inkar o1unamaz. Ana caddeden evinize Laboratuvarlarda boyah I§tklarla yapllan 
giden biTkac; sokak vardtr. Bunlardan bir deneme1ere bak1hrsa bu 1§Ik1ara tutu1an 
tanesini se~ersiniz. Size orasi sempatik ge- tav§an, kobay ve fare gihi gene hayvan
lir ba§ka yollar, sizi s1kar. Bazt musiki lann biiyiime1eri, geli§meleri degi§iyoT. 
va,Tdlr ki, uyuklaTsmtz, ki baz1 musiki var- Menek~e rengi bi.iyiime1erini kam~1layor. 
dtr, duygu1anmzt uyandmr. Kurbagaya ~iddet1i k1rmiz1 t§Iklar ise bilakis yava§la
elinizi si.irseni-z:, tiksinirsiniz, ic;iniz g1c1kla- hyor. 

mr. Fakat samur kiirke, kadifeye doku- K1rmizi ve sari i§Ik1ar ot1ann ve taneli 
nursamz ho§lamrsm1z. ye§illiklerin geli§mesine fusat verm~ktedir. 

Renklerin de boyle s1bhatimiz iizerinde Ye§il camlann altmda asma filiz1eri c;ar
tesirleri vardtr. Buradan biTaz (Fiziyote- ~abuk fl§kmyor. Y emi§leri ~abuk yeti§-
l'api) ye giTiyoruz. tirmek i~in bundan istifade edilmektedir. 

fnsan tshrab1arma kaT§! tabiat kuvvet- ¥¥¥ 

)erinin gam1anm arzediyor. Bu kuvvet- Renklerden istifade ic;in yatak odam-
ler 0 kadar ~oktur ki. baztlan hal a bize z1 maviye; yemek salonunu sanya, turun-

1,anm vermemic.tir. l§tk ve s1cakhk gibi cuya ve ~ah~a odamzt ye§ile boyaytmz. 
Slf y d b b 1 d v .. 
renklerle de tedavi vardu. <;ok eski za· E§ya a ep u un ugu yere gore uy-
manlaTdanbeTi kocakan ilact gibi kullam- gun bir renkte olmahdtr. . 
Ian bu tedavi usu1ii arama meydana <;1· Kostiim1erin, c;am:§ulann r~nk~en de 
kar ve incelenir. mizaca gore olmak lazimdir • .S1md1ye ka-

t I. 1 · d ']k" b d b h dar bunun tatbikt zordu. Hatta imkansiz-lim mec 1s erm e 1 once un an a • 
d F k d K l d d b. d ktor dt. Ciiniin ta.m modast, elbisenizin rengini se en u o e ume a m a u o -

dur. 0 serbest ~a11~an bir hekimdi. 0 za- mizac1mza gore &e~ebilirsiniz. Modaya u-

b k 11 b b h. t uyorlar yamazsamz geceleri diiz rna vi piJ. arna gi-mamn t1 o u an u , a ts e sus • 
d1. Belki, fantezidir diye korkuyorlaTd1. yebilirsiniz. Cecelerin rengi karanhk ve 

t k. k d kara degildir. Cece1er mavi ve mor renk1i-lkonce kiTmiZI l§tktan c;e mere e-
nemelere ba§lad1Iar. KumiZI rengin ruht dir. Mavi ve mor, uyumak ve avunmak 

· · · b'1' 1 d. r· ic;in en uygun renktir. halet1er iizerindeki tesmm 1 IT er 1. -.rm-
liler, Romahlar ~i~ek hastahgmi kum1z1 Renkli camli gozliikler de, boyalann, 
l§tkla tedavi ederlerdi. Ondokuz.uncu a- renklerin yapacag1 tesiri yapar. Viicudii 
mda ktzamuk ve c;i~ek bastahklarma tu- yoracak yiiTiiyii§lerde, beden ve spor ha-

d · d I d' reket1eTinde ve uzun gezintilerde .lmmitulanlan kmmz1 lflk1a te aVJ e er er 1. 
· k '1 d · zt; yemek yerken san, dinlenirken ye§il Bunun adma eritroterapt, trmtZ11 e te avt O 

I k camh gozliik takm1z. nlii zalim Neron derlerdi. Pencereler~ duvar ara lrmiZl 
renk1i kag1d kaplarlardt. Hastanm y~ta~ vakit vakit ge1en c;tlgmhk buhranlarmda 
ve yoTgan c;ar§aflan kumtzt renkhyd1. gi::izlerine ziimriidden yontu1mu§ bir mo-

~~'!'!!'!!!!~~~~~~~~!'!"""F~. "'!!G!!!!!.~ .Sarlken bile, hastayken odasm1 kJrmtzt nokl takarmt§ ..• 

-Oliimle neticelenen kuma§larla dii§emi~Ier. kendisine kum1z1 ~~o~~o~~o 
renkli kostiim giydirmi§1erdi. Hastahk ~ok Renklerin iizerimizdeki bu tesiri ned en} 

feci bir kaza siirmesin, c;ibanlarm yerleri kalmasm, di- diye soracaksmtz. Bunlar gorerek ve de-
Diin olan bir kamyon kazas1 ollimle, ye, 4$i~k c;ibanlannt klZlla boyarlardt.. neyerek ogrenilmi§ bilgilerdir. F akat be-

bir otobiis kazas1 da agl.l' yaralanrna Ue Mavi renk actlan dindirir, sakin1e§tim, niiz manhk ve muhakemeyle karar a1tma 
neticelenmi§tir. derlerdi. Mavi renk, renklerin en iyisidir. almmt§ degildir . 

Birinci kaza, Ni~anta~mda <;mar so- Hem agn1an keser, hem hayat verir. Mik- Dr. Ru~klu Hakk1 
kagmda olmu§tur. Atlfbey apartlm.a - rob1an ktrmasJ da caba ... Avrupada a
mmn kaplCISl Alinin ii~ ya§mdaki klZl meliyat sa1onlarile kqgu§lan maviye bo.-
N ecla, apartmanm on tin de oynarken, o y I . 

~ 3717 1·k .1 kamyon yanmi§ hastaneler vard1r. ara an hmar sokaga sapan p a a sayul • . . . . 'k 
~ arpm1c: ve klz bac:mdan agvu su· etmek tc;;m mavtye boyanmt§ ant1seph su-

~ocuga ~ ~ ll I M' k' '11 . . b 
rette yaralamm§tlr. Necla, ~i§li Etfal lar kullanmaktadtr ar. ts m 1 etmm .u 
hastanesine gotiiriilerek tedavisine ba§· giine kadar ilac1 bulunamami§hr. llletm 
lamlml§S3 da, olmii§tiir. Kamyonun ~o- bugiin metilen mavisile yeni1digini soylii
forii Abdullah Mustafa hakklnda takl - yorlar. <;1lgmhk buhran1an mavi salonlar
bata gec;ilmi~tir. . . . . da savu§turu1ur. Mavi renk heyecanlarl 

!kinci kazanm yer· rl, Strulkehclde De~f." yah§tmyor. Beyine sap1anmi§ dii§iinceleri 
kap1d1.r. <;atalca - stanb attma 1.§ 1- . . 
yen 26 numarah otobiis, yol kenannda g~deny~r. . . _ . . 
dururken, §Ofor muavini 19 ya§mda ib- MaVJ d1y1p de gec;meymtz. MaV!den 
rahim Ahmed GUngor, i§letme denemesi menek§eye ve menek§e iistiine kadar ml
yapml§, otobiisiin kolunu <;evi.nni§. Bu vinin ne ~ok gamlan vardn. Mavi renkte 
s1rada kendisi, birdenbire harekete. ge- uyku getirmek hassas1 da mevcuddur. 
len bu otobiisle orada dw-an diger blr o- KITmizt, en ziyade yoTgunlara, melan-
toous ar~sma ht~l~ s1kl§m1§, kaburga kolik1ere yaramaktadtr. 
kemiklermden bm kmlml§tlr. Harekete . . . . .. . 
g t . dig~ i otobiislin de on ksnu hasara Y e§tle gelmce, onun da tesm muspethr. 

e lr C k k · · '1 ugraml§br. Ag1r yarah §Ofor muavini an st mt1~1m savu§turma 1~10 ye§I .. ~a-
Cerrahpa§a hastanesine yatmlmt§hr. Ytrlara, ye§tl orman1aTa ko§unuz. PohttKa-

ADLIYEDE 
Mahkum olan arabac1 

~ehzadeba§mda evvelki gece, gece
yansma dogru bir hadise olmu§, arabac1 
izzet V eysel, diin ak§am, m~hud sue; 
nobet~isi asliye dordiincii ceza mahke -
mesinde muhakeme edilmi.§tir. 

Yiizii, gazii sanh bir halde bulunan 
izzetin, Aksarayda cA§~• ahc;1 diikkaru 
sahibi Mevludla kavga ederken gelerek, 
cgel karakola:. diyen mahalle bek~isi 
Aliyi dovdiigii, ayni zamanda bek<;iye 
si::iviip sayd1g1 ve sraho§lukla giiriiltii 
pahrd1 ~tkardJgl iddias1 arasmda, ken
disinin yaralanmasmm da, kavgada aya
gt kayarak yere dii§mek suretile oldugu 
kaydediliyordu. Mevludla kavgaya tu -
tu~masmm sebebi ise, bu ah~mm diik -
kan ontinde otu.ran Eteme cyann sabah 
erken kalkacaksm, haydi kalk gih diye 
c;1k1§mas1m, serhQ§lukla iizerine almast 
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i L:iM KOSESi 
IHTi RALA~1KESi fl ER 

Birinci makinesinin mu vaffakiyetle i 
lemedigini goren Diesel, ikinci rna 
nin planlanm yapmaya koyuldu. 
makinede su ile sogutulan silindire m 
yi mahrukat Slkl§tlnlml§ hava vast 
piiskiirtiiliiyordu. Ger~i makine, vo1 
9evirmek kabiliyetinde ise de, ancak b 
dakika 9ah~abiliyordu. Uc;iincii ............. , 
daha iyi ~a.ll§U. Fakat astl muva 
Ausburg'daki atolyede yap1lan dcnd 
cii makinede goriildii. 

Diinyanm en maruf miihendislel'i 
mi beygir kuvvetindeki Diesel m 
gorrnek iizere Ausburg'a gidiy 
Bu motore Madam Diesel bu ismi v€'r 
mi~ti. 

Motor iizerinde dakik tecriibeler ya 
pan miihendisler §a§lp kalmt§lardt. 
devLrde buhar makinelerinin en r 
manhs1 mahrukatm haruri 
ancak yiizde on be§ini mihantki 
ye tahvil ediyordu. Fakat bu yeni ma 
kinede randtmanm yiizde 30 oldugu 
riildii. 

Ausburg atolyesini ziyaret edenler 
rasmda N evyork rniihend 
Meier de bulunuyordu. Amerikam 
St. Louis §ehrindeki biiyiik bira fabri 
kas1nm sahibi olan Busch, Paristen 
merikaya donecegi s1rada Meier'in 
burg'da oldugunu ogrenince hareketin 
tehir ederek Meier'i Pari.ste u.,.,,,._ .. :: .... ::., 
karar verrn~ti. 

Meier, gordiiklerini Busch'a 
ca Busch telgrafla Diesel'i yan yola, 
lonya §ehrine 9a~rd1. Kolonyad::tki mii 
Iakatta Busch bu yeni makinenin 
dka Birle§ik Cumhuriyetine aid ihtir 
beratlm satm ald1. 

Busch'un Amerikaya donmesi ii 
den daha bir sene g~meden alh 
kuvvetinde iki silindirli Diesel moto 
St. Louis §ehrinde kurulmu§tu. Bu 
kine Diesel'in Amerikadaki 
artJ.rdl. Bu d§in Amerikada daha ileri 
decegini takdir etmekle berab~r 
rika ziyareti, ancak 1912 de nasib ol 

m~tu. 
Dr. Diesel arbk zafer tacm1 giymi§ 

lunuyordu. Mtinih'te saray gibi bir 
kAnede ya§tyordu. Diesel motorlerin 
yapan be~ memleketin paras1 ona ak1 
yOII'dU. 

Amerikay:t ziyaretinde biiyiik mi 
firseverlik goren Diesel, Amerikah 
lardan bir~ok §eyler ogrenmi~t!. 

Amerikanm muhtelif §ehirlermde § 

refine bayramlar yaptld1. N evyorkta 
makine miihendisleri cemiyetinde ver 
digi miihim konferans hararetle alkt~ 
land1. Nutkunun sonunda cbu 
Amerika Birle§ik Cumhuriyetinde 
laca~ miisaid §artlan, dtinyanm hi~bi 
yerinde bulamaz:. soziinii soyle!li 
Diesel iyi tahminde bulunrrw§tu. 
bu motorlerin en biiyiik faaliyet saba 
Amerikad1r. Fabrikatorlar, ~ift9iler 
nakliyat kumpanyalan makinenin 
sadi <;ah§ma.smi takdir ediyorhrd1 
giin Amerika Birle§ik Cumhu 
Diesel motOrlerini yapan fabrikala 
saytsl elliden fazladtr. 

ikbsadi Dizel motorii aerodin 
(aktnh hattma uygun) trenleri ~ah§ 
tmyor; ~iftc;ilerin traktorleri bull 
9ah§bnhyor; §ehirlerdeki nakhyat 
motorle ~ah§an kamyonlarla 

Biiyi.ik motor fabrikalan bu 
otomobillere tatbikl imkanlan 
miihim ve gizli tecriibeler yapmsktadtr, 

Prof. Salih MURAD 

Emektar bir memur 
tekaiide sevkolundu 

Ankara 2 (Husu
si) - Biiyiik Mil
let Meclisinin e
mektar inzibat me
murlanndan sivil 
komiser Ali <;alar, 
ya§ tahdidine tabi 
tutularak tekaiide 
sevkedildi. Mecli -
sin dunkii toplan -
tlsmda, samiin lo
calan klsmmda son 
olarak vazife goren 
Ali <;akt.r tam 16 sene Biiyiik Millet 
Meclisi inzibatmda fasllas1z vazife 
mii§, amirlerinin tevecciihii kadar, din
leyici localanna gelenlere ve bu arada 
gazetecilere kendisini pek sevdirtni§, li
yakatli ve sicili tertemiz bir memurdu. 
Kendisi, Millet Meclisine tayininden ev
vel, ayni vazife ile yedi sene de is tan bu 
meclisi meb'usanmda hizmet gormii§ 
tii.r. 

I •• I 

Az daha boguluyorlard1 
imi§! Floryada diin denize giren iki ki§i teh-lt~ara~ A:at~rk miizesi haline if

tf ed1lffil§tLr. Belediye Meclisi -
alkt§larla kabul ederek buna 
i~, bu karar da Bursahlar ta

biiyiik bir sevincle kar§Ilan -

-·-kaybetmit! 
Viyana otelinde oturan 

r-·--~-~fa, caketinin cebindeki 
lira bulunan ciizdamm kay

Kendisi i~kili bulundugu bir 
dii~iirdiigiinii, ya da c;aldtrdt

i:verek ciizdamn aranmasm1 is
t§, tahkiktedir. 

Bursa (Hususi) -- Halk arasmda Asri 
Hoca namile ~ohret bulmu§ olan Ahmed 
Hilmi ad111da birinin biiyiiciiliik, iifii -
riik~iiliik, muskac1hk, gaibden haber 
vermek, ademi iktidara ~are bulmak gi
bi (11) tiirlii su<;tan maznun olarak asli
ye cezada muhakeme edilmekte oldugu
nu ve bu davamn hayli garib safhalar ar
zettigini bildirmi§tim. Muhakeme bit -
mi§' ve Asri Hoc a hakkmda karar veri! -
mi§tir. Bu kararda, bu su~larm sabit go
.riildiigii ve Ahmed Hilminin ii~ ay hap
se, 50 lira para cezasma mahkum edildigi 
bildirilmi§tir. 

Evvelki gece de Taksimden $i§liye dann ye§i1 c;ubah masas1 me§burdur. Her 
dogru yola ~1kan §Ofor Ekrem Yiicenin dava ye§il ortiilii masamn ba§mda goruliiT. 
siirdiigii 2814 numarah kamyonun Har- BakaTa ve bilaTdo masalannm ye§il i::iTtiilii 
biyede bi.r arka tekerlegi yerinden flr- o1mas1 oyuncu1ann sogukkanhhgmt mu
laml§ kamyon ~1 iistiinde kal_arak, b f ' . . d' 
tram~aylar bu yiizden 27 dakika i§liye- a aza I<;m ~r. . v 

ic::tir. I F otograf 1§lenle ugTa§J1an yerlerde be-
mem -s • d. 1 k 

Gene evvelki gece Cumhuriyet cad - yaz l§tk gec;mesm 1ye pencere ere trmt-
desinden ge~en §Ofor Turamn kullan - ZI cam takthT. Dikkat etmi§1er o yerlerde 
dtgl kamyon, Recebin vatm~m bulundu- ~ah§anlar sinir1eniyor, ~ar~abuk ofkeleni
gu tramvaym on klSffilnl toslaml§, tram- yor1ar. K1rmiZI yeTine ye§il cam takml§• 
vaym bu k1sm1 igrilmi§~i~. . . . . lar; ayni i§i bunlar da gol'iiyor. Bakmt§· 

Yukanda anlattlan bmnct ve 1kmc1 l . .
1 

. · - 1 · 1 1 
hk.k t d.. "b t · M''d ar, 1~1 enn smu en yah~mt~. us anmt§ ar. kazalarm ta 1 a ma un no e ~~ u - . . . 

1 d · • · · Tur"'ud g1·tm1'c:tt'r Bu keyftyet hek1mlere tbret o mu§ ... emmum1 muav1m 5 -. · • • 'f 
Adliyece her iki kazanm tahkikatma da Ru?l ?a~tahk.laTda ye§Il re~kten 1st! a· 
devam edilmektedir, de ed11mt§tlr. Bu kazadan, btr cerrah1 a-

Arabacl izzet, evvelki gece agzma i<;- like atlatnu§tlr. Bunlardan biri, Kii~iik
ki koymad1gm1, asll kendisinin tecavli- pazarda oturan Malatyah 16 ya§mda Hii
ze ugradtgm1 ve mukabele bile etmed~- seyin Mehmeddir. Orada Anastasm pla
gini soyliiyordu. Mahkeme, iddiay1 sabit jmda yiizerken, engine a!¥llmi§, kuvveti 
gordii, dava edilenin topyekUn. bir ay, kesilmi~, bogulmak tizere iken sandalcl
yirmi alb giin hapsini, ancak ~imdiye lar kurtarmt§hr. Digeri de Kas1mpa~ada 
kadar hi~ ceza yemediginden, bu ceza - Ktble sokagmda 3 numarah evde oturan 
smm ~ektirilmemesini kararla§tl.rdt. gene 16 ya§mda Vitali Mi§ondur. Ken • 

- • • •- disi, plaj dl§t ktytda soyunmu§, sandalla 
Atlrl aarhot plaj online gelerek denize atlaml§. iyi 

Mahmudpa§ada Rastik~i sokagmda 13 yiizme bilmediginden dahp dahp ~tkma
numarah evde oturan ilhami, sokakta mak vaziyetinde, hayktrrnt§hr. Sandal
a§m derecede sarho§ goriilerek, h~k - cllar yeti§mi§, onu da bogulmadan san-
ktnda takibat icrasma g~ilm~tir. dallanna almt§lard1r. 



CUMHUR1YET 

~ _ --=- --- ...... : ..... I~Lr~l Ll~ha .. la .. i 

' 

Be$ikta$ diin Fenerbah~eyi - yen 
Giire§ miisabakalarinda Kara Ali ile Bulgar §ampiyonu berabere kal 

Dinarh Mehmed, Habe§ pehlivan1 Kas1m T afariyi magliib etti 
Milli kiime ma~lar1nda puvan vaziyeti 

Mac Galib Berabere Mat!lub Athg1 Yedigi Puvan 
Galatasaray 14 11 
Ankaragiicii 14 9 1 
Demirspor 12 8 2 
Be~ikta~ 13 8 1 
Fenerbaht;E' 14 6 2 
Vef;I 13 3 2 
Doganspor 14 3 1 
Ate~spor 14 1 1 

kendini toplam1~, diizgiin bir oyun tuttur
ffiU§tU. Oyun bu §ekilde devam ederk:en 
birinci devre 3-2 Be§ikta§m lehine olarak 
bitti. 

Jkinci Jevre 

3 43 22 
4 34 21 
2 32 15 
4 36 16 
6 31 26 
8 28 34 

10 13 49 
12 11 44 

myan Be§ikta§, devrenin sonuna 
bu vaziyeti muhafaza etti. 

35' 
33 
30 
30 
28 
21 
21 
17 

Bir arahk oyuna fevkalade hakim olan 
Be§ikta§ topu bir miiddet kendi ayakla ~ 
rmdan ba§ka kimseye vermediler. 

Oyuna F enerbahr;e ba§lad1. Muavin Fenerbah.;e kalesi i:iniinde bir miicadele 
hatlarmda topu yakal1yan Be§ikta~ldar 

dii~tii. Be§ikta§, ilk dakikadan itibaren u~ derhal mukabil akma ger;tiler. Be§ikta~ 

Be§ikta§ tak1m1 uzun zamand1r bu ka ~ 
dar siir'atli ve enerjik bir oyun oynarken 
gormemi§tik. F enerbahc;enin dli§tligii mii§ 
kiil vaziyetten kurtulmak ir;in sarfettigi 
ciddi gayrete, ayni §Ckilde mukabele e· 
den Be§ikta§, diin belki de senenin en gii
zel mar;m1 yapmi§hr. 

Fenerbahc;e ile Be§ikta§ arasmdaki son 
..ailli kiime kar§lla§mast dun F enerbahc;e 
stadmda yapild1. Diinkii mar;tan sonra 
F enerbahr;e tak1m1 milli kiime mac;lanm 
tamamlamJ§ ve milli kiimedeki yerini al~ 
mJ~tlr. -5ampiyonluk, gelecek hafta yap1~ 
lacak mac;lardan sonra Demirsporla Ga
latasaray arasmda payla§Ilacagl ic;in diin
kii mar;m §ampiyonlukla alakast yoktu. 
Y almz mac; I Be§ikta§ kazand1g1 takdirde 
milli ki.imede iyi mevki alabilecekti. 

Bu mac;1 muhakkak kazanmak ir;in 
oymyacak Be§ikta§ tak1mmm oyuna hangi 
kadro ile r;Ikacagl merakla beklenmekte, 
F enerin kadrosu a§agi yukan bilinmekte 
idi. Be~lta~ takimmda Hiisnii ile N a ~ 
Zim, Fenerbahc;ede Esad yoktu. 

F enerbahc;e tak1mmda Esa'dm yoklugu 
pek o kadar bo~luk hirakmamakla hera ~ 
ber Be,ikta~ta N az1mla Hiisniiniin nok ~ 

sanhg1 tak1mm kuvvei maneviyesi iizerin~ 
de biiyiik tesir icra edecek mahiyette idi. 

Mutad merasimden s<lnra tak1mlar 
Mh ~da §U ~ekilde dizildiler: 

F enerbahc:;e: Hiisameddin, Y a~ar, Le
bib, Muzaffer, Ali R1za, Re§ad, Naci, 
Basri, Melih, Rebii, Fikret. 

Be~ikta§: Mehmed Ali, T aceddm, 
Ibrahim, Hiiseyin, Bedii, F eyzi, Hayati, 
Hakki, Sabri, ~eref. E§ref. 

Hakem: Anmed Adem. 

Oyuna Be~ikta§hlar ba§lad1, 
miidahalesile top Be§ikta§ niSlf 

Roman: 17 

Ya§ann 
sahasma 

Gene k1z bunlar1 anlamak icin sordu: 
- Siz bana demin «Arkada~m m1 

sovledi ?» dedir.iz, hangi arkada§Im? 
- Diin ak§am gelip san ceketi alan. 

N edir ad1 onun? 
- tela!. 
- Pek siise dii§l.iin o. Aman pazar 

;z•.:nii ceketi almak ic;i11 ne diller dokti.i. 
Madam vermek istemiyordu. __:unkii .sa
hibi var onun. Sahib1 gelirse rezalet ola

cak ama kadm bir ayd•r ugramad1. Ney

se, arke.da~m fazla para verdi. 
- Diin buraya benden SQnra m1 gel

,.) 
01. 

Kamile biraz dii§iindiikten sonra! 
Evet, dedi. 

Benim buraya geldigimi ogrendi 
mi? 

Onu bilmiyorum. Madam soyle-

zun paslarla akmlara ba§ladi. Fikretin bekleri Fikretle daha ziyade me§gul ol ~ 
kar§Ismda bulunan kiit;iik Hiiseyin Fikre~ duklan i~n Melihi serbest b1rak1yorlar • 
te aman vermiyordu. Fa kat sol miidafi lb d1. Bu sure tie Melihe ge<;en paslar da da
rahimin bir tiirlii diizgiin oyun tutturama- ima tehlikeli oluyordu. 
Yl§I F enerin sagdan yaptlgJ akmlan Be ~ F ener aleyhine bir korner oldu. Hak-
§ikta§ ic;in tehlikeli oluyordu. kmm kafasma gelen top kale diregine 

Oyunun ikinci dakikasmda, Hakk1dan r;arph ve geri geldi. Bir dakika sonra 
-5erefe gec;en top s1k1 bir §iitle go! oldu. Be&ikta§ bir korner daha kazand1. Fa kat 
Be~ikta§m sag muavini Hiiseyin bugiin istifade edemedi. Be§ikta§ tazyikmdan 
cidden giizel bir oyun oynuyordu. F ene~ kurtulan F enerliler has 1m kalesine tehli ~ 
rin orta muavini Ali, bozuk oynad,~l ic;in keli dakikalar yaratacak hiicumlar ya~ 
Be§ikta§hlar kolayhkla F ener kalesine mag a bal§dilar. 
yakla~abiliyordu. Be§ikta§ tak1mmda ufak bir tadilat yap~ 

Oyun daha ziyade Be§ikta§m basklSl tJ. F eyzi, Saim, muavin Hiiseyin sol mu~ 
altmda devam ediyordu. F ener takimi, a vine almd1. Ancak bu dakikadan sonra 
Be§ikta§m uzun pash oyununu kabul et ~ F enerin tazyikmdan kurtulabildiler. 
mi§ bulunuyordu. Yirmi be§inci dakikada Lebib iska 

Oyunun dokuzuncu dakikasmda Hii- gec;ti. Hakk1 topu yakahyarak rahat<;a 

T opa ve oyuna hakim alan Be§ikta§, 
biiyiik bir ehemmiyet verilmesi laz1m olan 
bu mac;1 4~2 kazanmi§tlr. 

Mac;tan sonra halk1 selamlama merasi
mi yap1lacagi mada etraftan ko§an tara£~ 
tarlar, sahay1 doldurmu§, ve bu arada fir
sat bekliyenler hi<; umulmadtk bir mada 
r;irkin hadiselere sebebiyet vermi§lerdir. 
Fena halde siniri bozulmu§ olan Hiisa ~ 
meddin Hayati ile kavgaya ba§lam!&sa 
da, hadise daha fazla biiyiimeden bin 
mii§kiilatla onlenmi§tir. 

Giire' miisabakalar1 
seyin topa uzun bir vuru§ yaph. Top, F ener kalesine sokarak Be§ikta§m dor • Maruf pehlivanlanmiZln i§tirakile ya
Sabriye ger;mi§ti. F ener kalesine yakla ~ diincii goliinii atmaga muvaffak oldu. p1lan serbest giire§ miisabakalan, diin bii
§an Sabri topu kaleye atnuyarak Hakk1- Basri ile N aci - yer degi§tirdiler. Be~ik - yiik bir kalabahk oniinde T a:ksim sY,dm· 
ya gec;irdi. Hakkmm c;ektigi §iitii Hiisa • ta§ tak1m1 tekrar akma ge~mi~ti . Hak 1~ da icra edilmi§tir. Biiyi.ik mac; ardan ev
meddin yaka]Jyarnami§tl. T opu • yakalt ~ dan gayet rahat pas alan Sabri topu ha • vel ma pehlivanlar arasmda yap1lan gii~ 
yan ;ieref Hiisameddini atlatarak topu' valand!Tdt. re§lerde arabaCJ Mehmed, Kumkap1h Ce 
ikinci de fa F ener kalesine soktu. 4-2 gibi bir farkla galib vaziyete ge • !ali, dokuz dakikada yenmi§tir. 

On ikinci dakikada Fikretin s1k1 bir c;en Be§ikta§ tak1m1 oyunun 30 uncu da - Karacabeyli Ismail de izmirli Hiiseyi-
§iitiinii Mehmed Ali kornere atmak sure- kikasmda miidafaaya daha ziyade ehem ~ ni on dordiincii dakikada tu§la maglub 
tile savu§turdu. miyet vermege ba~laml§tl. ikinci devrenin etmi§tir. 

Kaleci Mehmed Ali cidden giizel oy ~ miihim bir k1smm1 hakim bir vaziyette oy~ Bu miisabakalardan sonra ma biiyiik 
nuyordu. Uzaktan ve yakmdan gelen §Ut- ( ) 
teri kah yere yatarak. kah.havaya kalka- Ayanc1kta spor faaliyeti 
rak yakahyordu. Onbe§inci dakikada ·-------:--------------::-;;:---::~Diiiiii 
azkald1 Be§ikta§ iic;iincii goliinii kazam • 
yordu. Bereket versin $'eref vaktinde t~ 
pa yeti§emedi ve top da avuta gitti. 

Yirminci dakikadan sonra oyun miite· 
vazin bir ~kil alml§tl. Be§ikta§ Hakbyt 
geri alml§, dort muavinle oynuyor, bilhas· 
sa Fikreti hie; ihmal etmiyorlard1. 

3 u~cu dakikada top Melihe gec;ti. Her 
iki miidafiin arasmda bulunan Melih T ~ 
pu Be~ikta§hlara gec;irmeden kaleye ka ~ 
dar gotiirdii ve F enerin birinci goliinii at
maga muvaffak oldu. 

Top ortaya geldi. Bei§kta§ sold an bir 
akm yaph, on sekiz pas c;izgisi iizerinde 
topu yakahyan Sabri s1b bir §iitle Be§ik -
ta§m iic;iincii goliinii ath. 

43 iincii dakikada Rebii topu ortalad1. 
Melih isabetli bir kafa vuru3ile Fen ere 
ikinci goliinii kazandudt. 

Oyunun sonlanna dogru I F enerbah~e 

Yazan: Server Bedi 
diyse bilmem. Ben soylemedim. Bera
Ser c;1kt1k onunla buradan. Biraz dola~
t;k. Ho~ k1z o. Sevdim ben dogrusu. Bi
raz hayatlml anlatt1m ona. Arkada~Im 
yok hi~. Derdle~ecek bir arkada~. 

Tiirkan, kederli ve bs1k bir sesle mi
nldandi: 

- Ah, dedi, <;ok r-erak ediyorum. 
Benim bu ceketi buradan aldigimi ogren
di mi? 

Madama soranz. 

Oteki k1zlar soy! emi§ler midir? 
- Hay1r, onlarla lconll§madJ ki. 

Kamile kalkt1, yatagmm iistiinden c;an· 
tasm1 alarak Turkana yakla§tl: 

-·Sana on be§ lira versem yeter mi? 
dedi, yammda fazla yok galiba ... 

<::antasmdan <;Ikard1g1 paralan sayar~ 
ken, Tiirkan, iki elile de, iistiine yi.iriiyen 

Ayanc1k ( Hususi) - Futbol, voleybol ve tenis sahalarma malik olan 
Ayanc1k, bu sene halkm spora karljt gosterdi~i alaka ve oyuncu adedinin 
artmas1 hasebile bu sahalan ~9galtmaga karar vermi$tir. Haftada iki giin 
futbol ve her ak~am voleybol ve tenis mac;lart yaptlmaktadtr. Halkm spora 
kar~t alakasmt 10 tdec!. voleybol taktmmm mevcudiyJ!tile olc;ebiliriz. 

Mektebliler ve Ayanc1k futbol map beraberlikle, voleybol mac;t da mek
teblilerin galebesile neticelenmiljtir. Gonderdigim resim Mektebliler ve Ayanc1k 
futbol takunlanm gostermektedir. 

bir insam itiyormu~ g~i hareketler yapa· 
rak: 

- Hayir, hay1rl ... diyordu, kabil de. 
gil, Kamile Hamm, rica ederim, imka
m yok ... 

Ayaga kalktt ve kendisine paraYJ uza
tan Kamileyi bileginden tutarak yalvar· 
dt: 

- Rica ederim, yaprnaym1z, bayl
lacaglm, fena oluyorum, yapmaym1z! 

Kamile paray1 Ti.irkamn ceketinin ce· 
bine soktu ve onu kucaklayarak: 

- Ben senin karde§inim, dedi, ne 
olacak, borcun olsun, sonr~ verirsin. 

Tiirkan paray1 cebinden <;1kard1 ve ya
mba~mdaki sigara iskemlesimn iistiine 
koydu: 

- !mkam yok, dedi, c;ah§aylm, bir 
i§ yap1p hak edeyim, on dan sonra ... 

- Peki, hay hay, ben sana bugiin i§ 
veri rim, §imdi ... peki... mahsuben a)
sun ... 

Tiirkan 1srar ediyordu: 
- Hay;rl Madam gelsin de ondan 

sonra ... 
- Madam bu i§leri bana birakmi§

IIr. Ben atolyenin miidiiriiyiim, hem de 
madamm makastany1m. K1zlara giinde
Iiklerini ben veririm. 

Tiirkan, k1zm yiiziine §iiphe ile baktJ. 

Kamile yemin ediyordu: 
- Vallahi... lnanmazsan c;1k yuka~ 

nya, k1zla:ra sor ... Ben Kalyopinin sag 
eliyim. 

Tiirkan, ic;ine sevinc dolmaga ba§la~ 
yan titrek sesile sordu: 

- Onun i<;in mi bu evde yat1p hlk1~ 
yorsunuz? 

Kamile k1sa bir tereddiidden sonra: 
- Evet, dedi, tabii... Bur ada gece 

i§leri de olur, filan ... ayr1lmaga gelmez. 
Tiirkan bir teselli nefesi alarak oturdu: 
- Oyleyse bana ne i§ ver«:ekse11iz 

ilkonce on\1 v~rin de ... 
Kamile tekrar paray1 ald1 ve Tiirka~ 

nm cebine soktu.: 
- Peki, peki ... veririm... Madam 

gels in hele ... N e acele ediyorsun? 
T ekrar alc;ak iskemleye oturdu ve iki 

elini de Tiirkamn dizleri iistiine koydu: 
- Sen beni burada ne samyordun? 

diye sordu. 
Tiirkan, ka~lanm ve omuzlanm yu-

kan kald1rarak, mahcub, mmldand1: 
- Bilmiyorum. 
Kamile ka§lanm ~ath ve giildii: 
- Buras1m ben idare ederim, dedi, 

sade burasmt m1, madamm biitiin i§leri-
m ..• 

- Madam ba~ka i§ de mi yapar? 

-"""'~~~~ 

Dinarh, Habe~ pehJivanile giire~iyor 

peblivanlarin giire§lerine gelmi§tir. I mu§, ciridi 51,25 metreye 
Birinci miisabaka; Babaeskili Ibrahim Mmtaka kupas1 

ile Miilayim arasmda idi. Mmtaka kupast ma<;lan 
On be§er dakikadan, dort devre kab~l stadmda, yap1)m1§tlr. 

edi~en miisabaka c;.ok. hey.e~anh ve s;rt b~r Kad1koy sporla, ualaL·CiK"' 

§ek1lde ba§lad1. B!rbulenm :enmege u~- daki rna~ 2 ~ 1 ~oldll,o}''Spl:>TU• 
ra§an pehlivanlar 1lk devrey1 berabere hi~ mi§tir. Hila!, Kurtulu§ ~ 
tirdiler. !kinci devrenin ikinci dakikasm· iataspor ma~1 ise 3 ~ 5 Hilal 
da ters bir hareketle bacag1 sakatlanan galibiyetile sona ermi~tir. 
Babaeskili 1brah.~n; . giir~§i terket~ege Galatasaray • 
mecbur oldu, Mulay1m }lukmen gahb sa- k d"l . 
y1ldt. te rar e 1 m1~' 

Dinarh ~ Habe§ Kastm T afari ara· Beden Terbiyesi Umum 
smdaki miisabakay1 hakem heyeti yirmi malum hadise iizerine 
dakikadan lie; devre olarak kabul etti. ray ~ Be§ikta§ mac;mm 

Habe§ pehlivanmm tatbik ettigi oyun- da !stanbuldayken verdigi 
Ian, biraz c;evik hareketlerle savu§turan bu rna!; yapJlamlyacaktir. 

h] k · d' ik' d f T erbiyesi teknik komitesi Dinarh bir hayli te i e g~1r 1. 1 e a 
kafasm1 ve bir defa da kolunu kaphran mac;m tekranm beynelmilel 
Dinarh bu tehlikeli oyunlan giir;liikle at· gayir gormii&tiir. Ma!;m 
latarak alki§landi. Son devrede canh bir istanbul bolgesine teblig 
giire§ yapan Dinarh 40 mc1 dakika tu§la Be§ikta§ kuliibiiniin 
galib geldi. Be .i t lii1:>ii 

Giiniin en milhim miisabakasJ olan den: 
Kara Ali - Bulgar F eri§tanof mar;1m ha- Kuliibiimiiz asli aza 
kern heyeti on be§er dakikadan iic; devre !;ar~amba giinii saat 18 de 
l k k b I 'lA · · tk· hi' rak irtima edeceg~ in den asli o ara a u ve 1 an etmJ§hr. 1 pe 1· " 

van c;ok sert hareketlerle birbirlerine a- rifleri rica olunur. 
deta sald1rmaga ba§lad1lar. Kara Alinin 
hakimiyeti kar§Ismda Bulgar pehlivam s1· 
k1 bir mukavemet gosterdi. Kara Ali, her 
ii<; devrede de hasmmm s1rhm yere geti
recek oldu ise de bu fmatlardan istifade 
edemedi, ve miisabaka berabere nihayet~ 
lendi. 

Kara Ali ikinci bir miisabaka ic;in ha· 
zu oldugunu halka ilan etti. 

Dekatlon miisabakalari 
Istanbul Atletizm ajanhgt tarafmdan 

hamlanan dekatlon birinciligi miisabaka
lan diin Kad1koy stadmda sona ermi§tir. 

Oc;iind kategoride F enerbahc;eden lie; 
tek 38()7 puvanla birinci, Galatasaraydan 
Ali 3703 puvanla ikinci olmu§tur. 

Birinci kategori atletlere mahsus olan 
miisabakalarda ise, F enerbahc;eden Me
lib 5317 puvanla birinci, B..~§ikta§tan Se~ 
rif 4473 puvanla ikinci olmu§tur. Gala· 
tasaraydan Y avru 445 7 puvanla iic;iincii
liigii kazanm1~hr. 

Dekatlon birincisi Melih: 100 metreyi 
11 saniyede, uzun atlamaYJ 6,31 metre~ 
de, dort yiiz metreyi 5j,4 saniyede, ko§-

Kamile kap1ya dogru bakarak elini 
sallamaga ba§lad1 ve alr;ak sesle: 

- Ooo ... dedi, sorar mlSin? Kaly~ 
pinin burnunu sokmad1g1 i§ gostersene ba~ 
na ... <;ok pi§kin kandu o ... Dogrusunu 
soyliyeyim sana: Beni o yeti§~rdi! 

Tiirkan, hayret ve korku i<;inde ba§ml 
geriye c;ekti, k1s1k bir sesle: 

- N e gibi i§ler? dedi. 
Kamile yerinden kalkti, aynah dola

bm oniine gitti, ba~mm mahremiyet ifade 
eden bir ince hareketile Tiirkam c;agud1: 

- Gel biraz ... 
Tiirkan yakla§mca, Kamile onun iki 

elini de tuttu: 
- Soz ver kimseye biqey soylemi

yeecgine ... Y emin et ... 
Ve Tiirkamn bir§ey soylemesini bek

lemeden dolabm kapagm1 ac;tl: !c;eride 
bir y1gm giizel esvab, kiirkler vard1. 

Kamile dedi lci: 
- Bunlan ben lhep Avrupadan ta~l

nm. On yedi defa Yunanistana gidip gel
dim, be~ defa Pe§teye, iic; defa Parise ... 
Anhyorsun, de gil mi? Kendi a§yam gi~ 
bi bunlan getiriyorum ... Hepsi bu degil 
ha ... Bir §ey mi bu? Yiizlerce ... ne ro
narlar, ne ipekliler, ne kiirk mantolar ... 
Yunanistana giderken yamma iki k1z da~ 
ha ahyorum. Oc;iimiizi.in de kendimize 

Kara Ali, Bulgar ~amP r. 
yenmege ugra$1yt 

aid e~ya imi§ gibi, bunlan pi 
§lyorduk. 

Tiirkan, Kamileyi giildi.irl 
miyetle sordu: 

- Nic;in? 
- N i<;ini var mi, 

ic;in ... Bak... 
Dolabdan beyaz lame, kl n 

bir balo tuvaleti <;tkard1: 
- Mesela §U ... lstanbu~-

dan a~ag1 c;1kmaz ... Ben btl 
on altt liraya ald1m .. . 
elliye, der, kaparlar ... Bir tlk 

d• I) 
nanistan c;ok ucuzdu, §im 1 

gil, neler getirdim oradan. r; 
ledim ya: On yedi defa 
<.;ok para yaphk madarnla· 
gidersem seni de gotiiriirrn·' 
ahp geliriz I 

Tiirkan, Beyoglundaki 
Avrupadan getirilmi§ kac;a~ 
biseler bulundugunu bir ker~ 1 
dugu halde, Kamileye ve i~~; n 
esvablar malanan dolaba bv 
retle bakiyordt~. Ah, bun! 

nesine anlatacakh. Fa kat, d~ /ik 
hayretinin ir;ine gittikr;e art~' n · 
doluyordu. 



atagzn tahligesi kzsa bir ,!~~ ~~=:~ 
~manda ikma[ ·olunacak 

(Ba$tara!t 1 fncf &ahttede) 

akm mer'iyet kesbettigi tarihe 
tayda mer'i kanunlara gore ya

a,ameleler muteberdir. 0 tarih -
J11 i muamelelere kald1klan n::>k.
d aren hukuk usuli.i muhake.me • 

unun hiikiimleri tatbik olunu~ 
tagerlatay devletinin te~kkiiliinden 

olmu~ ve F rans1z. devletine 
• Kas1Verilmi~ olan hukuk ve ticaret 
Hilalt miitedair kesbi kat'iyet etmi§ 

1.kkmda hukuk usulii muhake • 
n 357 nci maddesi hiik· 

olunur. Bu maddeye gore ve· 
1fiz kararmda mezkur kanunun 

mum l miitedair Yazeyledigi diger 
nmaz.. 

yap1lr-Jatay devletinin te~kkiiliinden 
· kair olmu~ ve Frans1z devletine 

C rerilmi~ olan hukuk ve tic a ret 
· t~ miitedair heniiz kesbi kat'iyet 
k1:ararlar alakadann talebi iize -

ya~,_rada T emyiz mahkemesi tara
ed',kik olum1r. Temyiz mahkeme-

1 hadisenin <:ereyan ettiil;i za -
r'i kanunlara tevfikan tetkik ve 

glar. 
tay devletinin te~kkiitiinden 

de felT olan kesbi kat'iyet etrni~ ilam
asli dan dogruya kabili icrad1r. Ha

kasl haricindeki bir gayrimenku
fiirk tebaasmdan birine taalluk 

gorolar re' sen T emyiz mahkemesi 
· 1Jlilan ge~medikc;e icra olunamaz. 

ihanm 7 nci maddesinde iltiha-
yete girdigi suada g()riilmekte 
1larda tahkikat ve icra ve iflas 

hak tarihinden sonra yap1la • 
eleler ic;in 2503 numarah ad· 

tarifesi kanunu hiikiimlerine go· 
hnacag1 kaydedilmektedir. U.
liiteakJb maddeleri ~oyledir: 

ra ve iflas i~Ierinde ilhak tari· 
ra yap1lacak muameleler 2004 
ve iflas kanunu hiikiimlerine 

lhak tarihinden evvel Hatayda 
" unlara gore avukathk veya da

~i ruhsatnamesini istimal etmi§ 
mevcud kanunlara gore avu • 
mak hakkm1 haiz olanlar ve 

ifesi gorenler avukathk ve no -
>makta devam ederse, bunlar 
3499 say1h avukathk ve 3456 

!r kanununun sair hiikiimleri tat· 
r. 
Hatay meclisinin te~ekkiiliiniin 
2/9/938 tarihine kadar i§len· 

p suc;lardan dolay1 maznun veya 
olanlar affedilmi~tir. 
Hatay devletinin te~ekkiiliinden 
·nmi~ suc;lardan dolay1 derdest 
:eza davalan hakkmda cereyan 

vroflakemeler Ye muameleler ve 
•mi~ hiikiim ve kararlar muteber 

kl nduklan noktadan itibaren Tiir
lhuriyeti kanunla:I hiikiimleri 

icra edilir. 
bll Hatay devletinin te~kkiiliinden 
taJnen sudar hakkmda kat'ile~n 

~ t/ karar.lar da muteberdir. Bur.· 
11k ve mfazmda eski kanun!ara 
rniikteseb haklar mahfuz oldugu 

g: iy~. ~umh~riyeti kanunlarmm 
. .l hukumlen nazan itibara ah -

·':kat enciimen tarafmdan yarm 
dd;vam. edilec.e~ olan bu layiha, 
k 1g1 tanhten 1hbaren mer'i ola-

. •t taraftan cuma giinkii Mediste 
l<-l "h .. k d"l b~ n ve terc1 an mu~a ere e 1 erek 

lasmda kabul ed1len ve tezahii
a~.f olan Tiirk - F rans1z anlasma
dll)ikma dair kanun derhal Cum

arte nin yiiksek tasdikma arzolun • 
,. anunun Cumhur Riyasetince 

BaZI iddialar iizerine 
takibat Refi Bayara da 

te,mil ediliyor 
Denizbankm Fmd1khdaki Satie bina

smm ahm sat1m i§i tahkikati, devam ha • 
lindedir. Biran evvel bitirilmesine ~ah§I • 
ian tahkikatm bu haftaki safhasmda, bii
tlin ~ahidlerin dinlenilmesi tamamlana • 
bilecegi samhyor. Bugiin de baz1 §ahid
ler dinlenilecektir. 

Diger taraftan, Yusuf Ziya Oni§in, 
Tahir Kevkeble Malik Kevkebin evlerin
de, avukat Ismail lsa Cani§le At1f Odii
liin evlerinde ve yaz1hane\erinde arama· 
lar yap1larak toplanan evrakm mevkuflar 
haz1r bulundugu halde ~etkiki i§i de, bu~ 
giinlerde yapJlacaklir. 'Daha once eskl 
Satie §irketi merkezi binasmdan aramayla 
alman evrakm vukuf ehlince tetkiki bit
mi§ti. Raporun bu ak§ama kadar sorgu 
hakimligine verilmesi muhtemeldir. Diger 
evrakm vukuf ehlince tetkikine ondan 
sonra ma gelecektir. Muhtelif yerlerden 
miizekkere ile vaki istilamlara da hafta 
i~erisinde cevablar verilecektir. 

Milli Reassiirans umum miidiirii olup 
§imdi Ankara Sigorta §irketi fen mii§avi
ri bulunan Refi Bayar; ge~ende miid
deiumumilige davet edilerek malumatma 
miiracaat olunmu§tU. Mevkuflardan ba
zJ!annm iddialan iizerine takibatm ken • 
disine de te§miline liizum goriilen Refi 
Bayann, sorgu hakimligince de bu §e • 
kilde ifadesi almacaktir. Bununla hera • 
ber, kendisinin, rahats1zhg1 dolayJsile, bu
giin yarm Adliyeye gelip gelemiyecegi 

belli d':!eg;_::il=d:.::ir.:_--~--:~-
Ceyhanda ilkmekteb aergiai 
Ceyhan (Hususi) - Tedris Ylhnm ~~ 

na ermesi dolayJ.sile burada :nevcud iln 
ilk okul talebesinin sergisi, halklmlZin 
biiyiik takdir ve alakasm1 kazana~ak bi.r 
mlikemmeliyetle ac;Ilml§hr. Bmlerce 
balk bu sergiyi gezmi~ ve gerek c;ocuk
lanmlzm, gerekse onlan iyi yeti§.~~mek 
ugrunda geceyi giindlize kat~n ogret • 
menlerin mesailerini memnun1yetle ka.r
§llami§hr. 

istasyona yakm Cumhuriyet ilk okulu 
avlusunun k1smen duvars1z ve agacs1z 
bulundugunu gozonline alan Maarif me
murumuz Nedim, hem duvarlan tamam
lamp parmakhklarla siislemek, hem de 
bura)'l agaclamak i<;in te§ebblislere gi -
ri§mi§ ve bu te§ebbiisiin onlimiizdeki 
ders yllmda muspet bir eser halini ala -
ca~ §imdiden anla§Ilml§tlr. 

Hatay murahhasumz Cevad :A~;tkalm ve KoloneJ Kole, 
I 

istasyonunda 

bir vazifedir. Cok degerli bir asker ve 
idareci olan alay komutam albay !;>iikrii 
Kanadh ile Hataydaki biitiin silah ar • 
kada$larmm milli davay1 ba§armak yo • 
lundaki yararhklanm tebcille yadede • 
rim. Bunlardan ba§ka milli dava ugrun· 
da Hatayda vazife alm1~ olan Hatay 
Millet Meclisi azalarma, Vekiller Heye· 
tine, miilki, askeri biitiin memurlara da 
yaphklan milli hiunet ve feragatten do· 
lay1 bilhassa le§ekkiir ederim.» 

T ayfur SOkmen, 23 temmuz kurtulu§ 
bayrammda Hatayda bulunup bulunml• 
yacag1 ve Hatayhlann dort gozle bek • 
ledikleri Milli Sefin gelip gelmiyecegi 
hakkmdaki sua lime cevabmda: 

. 
' .. 

' ' ... 

' 

«- Hataya donii§iim, Ankarada bii
yiiklerimle gorii§tiikten sonra belli ola • 
cakhr. Milli Sefin seyahatine gelince, 
gec;enlerde yemin ic;in Ankaraya gitti • 
gimde beni kabul etmek lutfunda bulu· 
nan Reisicumhurumuz, miinasib bir za • 
manda HataYl §ereflendirecegini soyle • 
mi~. Hatayhlara selam ~ondermi~ti. Bu 
defa gene huzurlanna kabul edilmek ~e
refine erersem Hatayblann bu dileklerine 
terciiman olmaya ~ah§acagJm.» demi§ -
tir. 

Tezahurat 
Antakya 2 (a.a.) - Yarm Hataydan ilhak kararmdan sonra Fransu: motorlii vesaiti Hatay1 terkediyor 

aynlmak iizere bulunan T ayfur SOkmen 
matbuat miimessilleri tarafmdan ugurlan· biitiin Hatay kazalarma veda ziyaretinde 
ml§hr. Tayfur Sokmene Payas istasyo • bulunmu§ ve her yerde halk tarafmdan 
nuna kadar refakat ederek «Cumhuriyel» tezahuratla kar§llanml§ ve ugurlanmJ§tJr. 
namma bir miilakat istedim. Ricam1 ne • Bu ziyaretleri esnasmda bir~ok yerlerde 
zaketle kabul ederek §UnJan soyledi: soz soyJeyen hatibJer sab1k devJet reisinin 

tasdik1m ve Ba~veHlete tebligini miitea
kib anla§maya dair tasdikname Hariciye 
Vekaleti tarafmdan hususi bir kurye ile 
derhal Parise gonderi!ecektir. 

Hataydaki tahliye muamelatmm Fran
sJZlar tarafmdan anla$ffiada derpi~ edilen 
azami miiddetten c;ok daha evvel ikmal 
edilecegi anla§dmaktad!r. Hariciyemizm 
bu yolda vaki te~ebbiisleri dost devlet<;e 
hiisnii telakki edilmi~ ve azami siir' a tin 
gosterilecegi bild1rilmi~tir. 

T aylur Sokmenin gaz.etemize 
miihim beyanatr 

iskenderun 2 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Ge<:en 2 eylul 937 den 29 ba
ziran giiniine kadar Hatay devlet riy1 • 
seti vazifesini yapm1~ olan Antalya meb· 
usu T ayfur Sokmen, sab1k Hatay Ba§ • 
vekili Abdurrahman Melekle birlikte 
Biiyiik Millet Meclisi toplantlsma i~tirak 
etmek iizere bu sabahki ekspresle Anka· 
raya hareket etmi~tir. istasyonda fevka
lade murahhas Cevad A~;1kahn, alay 
komutam Siikrii Kanadh, eski konsolos
lanmJz, Vekillerimiz, meb'uslanmll, Par· 
ti ve Halkevi erkanile Hataym her tara
fmdan gelmi& olan muhtelif cins ve mez· 
hebden kalabahk bir halk kiitlesi ve 

«- Hatay davasmm zaferle ve gor • yiiksek hizmetlerini ifade etmi§lerdir. 
diigiimiiz mes'ud netice ile bitmesinden Milli $ele minnet ve fiikran 
dolay1 vazifesini ifa etmi§ bir memur haz· Antakya, 2 (a.a.) - Hatay meclisi· 
z1, sonsuz bir sevinc ve huzurla Ankara- nin verdigi kapanma karan miinasebed
ya doniiyorum. Her Hatayh gibi benim le T ayfur Sokmen tarafmdan gonderilen 
de milli idealin Lahakkuk etmesinden duy· 'telgrafa Milli ;;ef lnoniiniin verdigi cevab 
dugum bahtiyarhk c;ok biiyiiktiir. Bu biitiin Hatayda derin bir minnet ve §iik
mutlu eseri her~eyden evvel onu hamla- ran ile kar§Jlanml§tlr. Hatayhlar, lnonii· 
m1~ olan Ebedi Sef ve ondan sonra ontJ niin haklanndaki bliyiik iltifatlan kar§l· 
ikmal eden Milli Sefin azim ve dehasma smda, Milli _;;efe kar§l ic;ten bagbhklanm 
medyunuz. Tiirkiye Biiyiik Millet Mec· ve tazimlerini bir daha teyid eylemi§ler· 
lisinin kiyasetli hiikumetinin, kahrafnan dir. 
Tiirk ordusunun ve nihayet biitiin bun • 
lann arkasmda biiyiik Turk milletinin 
yiiksek ~ref hisselerini de iftiharla an· 
mahy1z. Hataydan aynluken dokuz ay 
beraberce mesai arkada§hib ettigimiz 
Hariciyemizin c;ok k1ymetli miimessili 
Cevad Ac;1kalmm unutulmaz miizaheret 
ve hatJralanm hiirmet ve muhabbetle 
yadederken ba~konsolos F ethi Benli, 
konsolos Ahmed Umann degerli yard:m· 
lanm da takdirle kaydetmek benim ic;in 

Mare,alin telgralt 
Antakya, 2 (a.a.) - Hataym kurtu· 

lu§u miinasebetile T ayfur Sokmen tara
fmdan gonderilen telgrafa Biiyiik Erkam 
Harbiye Reisi Mare§al F evzi <;akmak 
a§ag1daki telgrafl gondermi§lerdir: 

«Yurdumuzun i:iz parc;ast olan Hata
ym ana vatana kavu~masmdan dolayt 
mesai arkada!ilartmzla birlikte ula$hr· 
dtgm1z samimi ve candan duygularmt
za biitiin ordu mensublarile beraber mii
tekabilen derin hissiyatrmtzt sunartz.,. 

Bulgaristanda matem 
Siddetli yagmurlar biiyiik 

hasarata sebeb oldu 
[Ba~tara/1 1 fncl sahtfede] 

Bositsa nehrinin gec;Ligi biitiin civar koy
ler k&nilen batmJ§lir. Sobranya reisi 
Mo§anef'le meb'uslar, generaller, valiler 
zarar goren yerleri gormek iiz.ere Sofya
dan hareket ettiler. Hiikumet ilk yard1m 
olarak 400 bin leva gonderilmesine ka -
rar verdi. !ngiliz sefiri ve diger sefirler 
Bulgaristanm ugrad1g1 hu afet dolayJsile 
taziyelerini hiikumete l:iildirdiler. 

Buraya gelen son haberlere gore, be· 
c;en gece orta Balkana yagan yagmur • 
lardan ilk evvel Selvi kasabas1 zarar gor· 
mii§tiir. Kasaba halk1 uykuda iken gece 
saat on birde Bositsa nebrinin sulan ani 
olarak dort, be§ metreye yiikselmi~tir. 
Sabaha dogru bu yiikseli~ on be~ metre· 
yi bulm~tur. !;>iddetli hJZla gelen seller 
biitiin kopriileri y1km1~ ve Selvinin Tiirk 
mahalle5i kamilen sular altmda kalm1~hr. 
Y almz Selvi kasabasmda sular i~;inde 
olenlerin saylSI 70 ki&idir. Bir~;ok ~;oluk
c;ocuk kaybolmu&tur. Tiirklerden ol~~ ve 
hiiviyeti anla~Ilabilenler $Un]ardir: Urn • 
miigiil Nida oglu, Siimbiil Nida oglu, 
Mustafa Kayabil, Fatma Fazh, Haf1z 
Sadi, Sad1k Sadi ve saire .• 

Selvi kasabasmm a§agl rnahallesinde 
250 hane kamilen yJk1lm1~. digerleri de 
ya§anamJyacak hale gelmi§tir. Uyku ser
sernligile sulara kapilarak ~iiriiklenenler
den birc;ok kadmlar kii~iik c;ocuklanm 
s1mslk1 bagnna basmJ§ bir halde nehir 
boylannda alii olarak bulunmu~lardlr. 
Bunlann hiiviyeti peyderpey anla$Ilmak
tadn. Selvide olen ve kaybolanlarm ek
serisi Tiirktiir. Snfindel' de 4000 doniim 
bag harab olmu§ ve burada 7 ki~i olmii$• 
tiir. Selvi kazasmdaki baz1 koylerde bii
tiin aileler seller ic;inde kaybolmu~tur. 

Von Papen Moskovaya 
gidiyor 
[B~tarafa 1 fncf sahifede] 

Seyahatin maksadt 
Paris 2 (a.a.) - Birc;ok FranSlZ ga

zeteleri, bugiinkii niishalarmda Von Pa
pen'in pek yakmda «ne niyetle yapJld1g1 
tahmin edilebilen>> hususi bir vazife ile 
Moskova'ya gidecegi $ayialanna sahife
lerinde yer ay1rmaktadn. 

«<rdre» gazetesi, bu §ayialardan bah
sederken ezciimle diyor ki: 

Yon Papen'in Ankarada oldugu gibi 
Moskova'da da muvaffak olamiyacagml 
iimid ederiz. F akat bu tayin, herhalde, 
c;ok k1yrnetli bir dersi de ihtiva eylemek
tedir: Verdigi soze hiirmet etmek pek de 
adeti olm1yan Hitler'in, hie; olmazsa bol
§evik aleyhtan fikirlerinde samimi oldugu 
samlabilirdi. F akat bu noktada da hay a! 
inkisarma ugramak icab ediyor. 

Haber teyid edildi 
Berlin 2 (a.a.) - Havas muhabiri 

bildiriyor: 
Yon Papen'in Moskova'da hususi bir 

vazife ile tavzif edildigi haberi teyid edii
mektedir. 

Mev lid okunurken 
[B~tarats 1 tncl sahifede] 

yanmdaki otuz ii~ numarah ah§ab evdir. 
Kabz1mal Suphi ile ,SChab ve Akif kar ~ 
de§lere aid olan bu evde siinnet diigiinii 
yapilm!§, siinnet diigiiniinden sonra da 
Mevlid okutturulmu§tur. Bu mada mi· 
saflr ikadmlardan yedisi bahc;eye bakan 
tahtabo~a ~lkmi§, ev sahiblerinin «Bu ka
dar kalabahk ~1kmaym tahtabo§a; hepi
nizi c;ekmez, sonra da gec;tim bir kaza o
lur>> demelerine kar§l <<Aman, bir§eycik
ler olmaz; hava c;ok s1cak, ic;eride bunal
dJk» demi§lerdir. «Geldi bir akku§ kana· 
dile heman» diye mevlid okunurken bir-
denbire bir c;at1rd1 i§itilmi§, feryadlar ara
smda tahtabo§takiler kendilerini yerde 
bulmu§lardir. Bunun iizerine Mevlid ya· 
nda kalmi§, biitiin mahalle ayaga kalk • 
ml§, clan hadise F atih itfaiyesine bildiril
mi§tir. F atih itfaiyesi tahlisiye miifrezesi 
derhal gelmi§, tahta par~alar1 arasmdan 
c;1kanlan kadml ann kmk, ~1k1k yerlerile 
yara berelerinin ilk tedavileri yapilmi§hr. 
Y arallar sonra imdad1 s1hhi otomobilile 
Haseki hastanesine gotiiriilmii§lerdir. 

Be§ kadmdan Sisamn sag ve sol ayak 
bileklerinin mafsallan yerinden oynamJ§, 
Arabinin sag ve sol ayaklan, Hamideyle 
Sabihanm sol ayaklan, Eminenin de beli 
ve bacaklan zedelenmi§tir. Sisanm yaras1 
agud1r. 

T ahtabo§tan dii~n kadmlardan ikisi
ne hie; bir§ey olmarpl§tlr. T ahtabo§U~ ah
~ab ve sukutun evin pek yliksek olm1yan 
ikinci katmdan, yumu§ak toprak zeminli 
bahc;eye vaki olmasmm kazamn daha ag1r 
neticelere varmamasma yarad1g1 anla§ll
mi§tlr. Bir taraftan yarahlarm tedavisine 
giri§ilmi§, bir taraftan da tahkikat"' ba§la
mlml§tlr. 

Koyun, beygir, okiiz ve inek siiriileri te· 
lef olmu§tur. Olen hayvanlardan baz1lan 
agaclar iizerinde as1h olarak bulunmu~
tur. Selvi'nin Bato§ev koylinde 16, Gorna 
Bositsa koyiinde 12 insan sular ic;inde bo
gulmu$tur. Bu koyle1deki evler YJkilml§" 
hr. Selvi ile Sohindol arasmda da be§ alii 
bulunmu§tur. Selvinin Bara koyiinde de 
dort ki§i olmii§tiir. Sohindol koyiinden 10 
ki§i. kaybolmu§tur. Tirnovo kazasmm 
Gorna Bositsa koyiinde yiiz ev yikdmJ~· 
hr. Belac;erkva' da 240 hane sular altmda 
kalmf§hr. Mihaltsi koyii kamilen sular 
ic;inde c;alkanmaktad1r. 

Varna ile Sofya arasmdaki tren bath 
ii~; yerde bozulmu§ oldugundan yolcular 
aktarma suretile naklediliyor. Stambolovo 
ile Mifialtsi koyleri aras1 kamilen sular 
altmda oldugurtdan civar kasaba ve $e~ 
birlerdeki itfaiye gruplan burasm1 temiz
lemege ve tren hattlm tamire ~;ah~makta
dir. Pavliken'deki biiyiik koprii yJkllmi§· 
hr. Selvi, Lofca arasmda ve Bositsa neh
ri iizerindeki biitiin kopriiler yJblmi~tlr. 
ilk tahminlere gore maddi zarar yiiz mil
yon levadan faz.lad1r. Gazetelerin yazdl
gma gore Bulgaristan §imd1ye kaddr 
boyle bir afet hi~bir zaman gormemi~tir .. 
Lofc;a'da otuz hane y1kllrrm§hr. Fakat en 
c;ok zarar goren yer Selvi kasabas1, Sel .. 
videki fakir Tiirk aileleridir. Bunlardan 
birc;oklan uykuda iken sellere kapdarak 
kaybolmu§tur. tnsan ve hayvan oliileri 
hakkmda gelen malumat tiiyleri iirperte
cek derecede ac1khdJr ve bunlann say1si 
her saat fazlala§maktadJr. Bu afet dola ... 
yJsile biitiin Bulgarlar matem ic;indedir. 
Harab olan bag, bah~;e, tarla ve ev, de· 
girmen, koprii ve sairenin saylSI pek c;ok~ 
tur. 

italyan matbuabn1n 
ne,riyab kar,Islnda 

[BCl§makaleden devamJ 
lerine gec;iren gazeteciler ve muharrirler 
dahi onlann sam1m1yetine inanmaktan 
uzakttrlar. Matbuatm hiir olmad1g1 bir 
memlekette gazete ne§riyatmm, efkan 
umumiyeyi temsil etrnek §Oyle dursun, 
bizzat o yaZllan kaleme alan muharrirlere 
bile yabanc1 kaldigl, hepimizin bildig1miz 
bir hakikat degil mi? 

<;izme §eklindeki yanmadadan yiikse· 
lerek kulagumza ~arpan acayib sesler, 
olsa olsa sociale pathologie tetkiklerine 
giizel bir mevzu te§kil edebilir. 

italyan matbuatl bugiin hakklmizda 
mantJks1z, insicams1z, zapta rapta uym1• 
yan iddialar ileri siiriiyor ve terbiye kaide
lerine aykm sozler sarfediyorsa bu italyan 
milletinin geri bir millet olu§undan, yahud 
italyan efkan umumiyesinin bir bubran 
ge~irdiginden degil, fakat sadece ltalyan 
milletine kar~1 mes'ul hiikumet adamlarl~ 
nm s1kmtJh bir vaziyette bulunmalanndan~ 
d1r. ltalyay1 muazzam bir devlet yapmak 
hulyasile i~ ba§hyan fa~ist ~efleri bugiin 
iradelerini kaybetmi§, hadiselerin sevkine 
tabi olmak mevkiine dii§mii§lerdir. Bili· 
yorlar ki, !talyamn hakiki menfaatleri on~ 
lara ba§ka yoldan yiiriimeyi emrediyor. 
Fa kat bunu yapam1yorlar. <;linki bir de fa 
ipin ucunu kac;Jrml§lar, kendilerini koyu~ 
vermi§ler. Arhk donmek imkam kalmad1· 
gm1 goriiyorlar ve sinirleniyorlar. 

Tiirkiyenin ald1g1 son kararlar, onlann 
son iimidlerini de kud1, mahvetti. Kendi· 
lerini kaybederek matbuat vas1tasile man4 
hks1z, insicams1z iddialarda bulunmalan, 
terbiye kaidelerine aykm sozler kullanma• 
Ian da i~te bundan ileri geliyor. Bu adam~ 
lara k1zmasak da ac1sak daha iyi etmi~~· 
oluruz. Milletlerine kar§l yiiklendikleri 
mes'uliyet kendilerini cidden terletecek 
kadar buhranh safhalar gec;irmektedir, 
Ne denir, Allah encamlanm hayreylesinl 

NADIR NADI ------
Japonlarin karar1 

[Ba$taraft 1 fnci sahttede) 

biinden bildirildigine gore, Tokyo miiza· 
kereleri akim ka!dJgl takdirde, J aponlar 
Cindeki yabanc1 imtiyazh mmtakalar me 
selesini kokiinden halledeceklerdir. Bu 
maksadla yabanc1 imhyazh mmtahlar a 
bulunan (:in limanlan civannda l '-Jn 

harb gemileri tah~id edilmi§tir. • 
Bir Fransrz. gaz.etesinin miitaleasr 

Paris, 2 (a.a.} - Le Journal gaze
tesinde Saint • Brice, Tokyo miizakere· 
lerini mevzuu ba hsederek diyor ki: 

«J aponya hiikumeti ikhsadi ve siyasi 
bak1mdan asker! i§gal kuvvetlerini alaka· 
dar eden her hususun miizakereler esna· 
smda nazan itibara almacagm1 tasrih et~ 
mi§tir. !ngiltere, evvela Avrupada ser~ 
best kalmak, sonra miifrit J aponlan ele 
almaktan menetmek maksadi!e mutedil 
Japonlara kar~J miisamaha gosteriyor. Fa 
kat bu siyasetin muvaffak olabilmesi ic;in 
Amerikahlarm totaliter devletlerin tehli· 
keli hiilyalanm te~vik etmiyecek §ekil~ 
de hareket etmeleri lazimd1r. 
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Miihendis mektebi talebeleri· 
nin bir mektubu 
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G?~~ ~~~~~~~~~ .l ... o.E•V•L•E•T--D•E•N•iz.v .. o.LL•A--R•I•i•L•A•N•L•A•m __ _.l 

Yiiksek Miihendis mektebi ida.re mii
diir muavini Kaz1m Yurdalm, Kenya 
Naf1a komiserligine tayin edilmi~tir. 
K1ymetli bir idarecimiz alan KtlZlrn 
Yurdalan hakkmda talebeler bir kadir
§inashk olmak iizere gazetemize a~ag1 • 
daki mektubu gl:indermi§lerdir: 

•K1ymetli miidiir muavinimiz Kaz1m 
Yurdalamn Konyaya tahvili memuri -
yeti miinasebetile mektebimizden ay -
nlmakta oldugunu duyduk. Kaz1m 
Yurdalan maalesef Miihendis mektebin
de uc; ay gibi klsa bir muddet kalabildi. 

Onun idaresini, ctalebenin Slhhati, 
tale ben in muvaffakiyeti her §eyden once 
gelir. Ve talebe ancak candan, korekt 
bir ida.re ile ideal insan tipi halinde ye
ti§tirilebilir~ ciimlelerile hulasa et~ek 
miimkiindiir. 

Biz bu hiikmii, iig aym z~hirde gayet 
basit, fakat mahiyet itibarile bir idareci 
pisikolojisini gosteren icraatmdan c;t -
kard1k. 

Biz, Kaz1m Yurdalanm bizim ic;in sa
mimi ola.rak didindigine kaniiz. 

Bize csize uc; ayhk hizmetim esnasm· 
da bu memlekete klymetli bir uzuv ola· 
rak yeti§meniz, bugiin ve yarm hep 
muvaffak olmamz hususunda bir yardi
mim dokunabilmi§se, inammz ki, bu ha
yatlmm en biiyiik bahtiyarhg1 olacakbr• 
diyen miitevazi idare miidiiriimiize ara
miZdan biz de derin intibalar b1rakarak 
aynld1gtni sl:iylemegi bir bore biliriu 

Arabkir tiiccarlarmm 
te§ekkiirii 

Arabkir tiiccarlanndan birka<; imza 
ile aldlgimiz bir mektubda Arabkirde 
ba§!Iyan imar faaliyetinden sitayi§le 
bahsedilmekte ve kaymakarn Em in Gok
salm, memleketin ihtiyac ve zaruretleri
ni gozoniinde bulundurarak gl:isterdigi 
faaliyetinden §iikranla bahsolunmak -
tad1r. 

Akayin nazari dikketine 
Bir okuyucu yaz1yor: 
cTemmuz ay1 geldigi halde Denizyol

lan i§letme ida.resinin Adalar hattmda 
yaz tarifesinin heniiz tatbiklna ba§lan -
mad1g1 gl:iriiliiyor. Heybeliadadan sa -
bahleyin 7,53 te yapllan Direk postast, 
yolsuz bir vapurla yap1lrnasmdar! l:itiirii 
ancak 9,05 te Kopriiye vas1l olmaktad1r. 
Halbuki tarife mucibince bu vapurun 
8,50 de Ki:ipriide bulunmas1 icab etmek
tedir. Bu vapurla inen bir<;ok memurlar 
i~lerine yeti§emiyorlar. Direk postasm1 
vaktinde yapabilecek bir vapur veril -
mesi ve yaz tarifesinin bir an evvel tat
bikmm teminini rica ederim. • 

Gaib arantyor 
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Soldan saga: 
1 - Bir mayiin l!<lnde nefes! t1kanan 

(lki 'kelime). 2 - Halicde blr sem t, halsiz
l!k. 3 - Herkese oyun yapan, dagdan yu
varlananlardan. 4 - Biqey!n iizeriru:ie ka
lan tes!r, 1nt1hab ed!len. 5 - Bir c!ns hay
van, erkek. 6 - Harb gemilerimizden biri, 
s1fat edatl. 7 - Soru edat1, sakat, kli bah
!<es!. 8 - ik! harr yanyana, d!lln ah§kan
hklarm.dan. 9 - Dlkkatsizlerden, ragbet. 
10 - Ekmek, nota. 11 - Reis, geminin tek
nesi. 

Yu'kar1dan a§ag1ya: 
1 - Tar!hte me~hur kadm hiikiimdarlar

dan. 2 - B!r hastal!k, deli. 3 - Iiribiigrii 
deg!l, bir harfin okunu§u, hayali b!r dag. 
4 - M!Smn esk1 b!r mabuduna ibadet t>den 
(!k! kellme). 5 - Yiize ortiilenler (cem!l. 
6 - Yayla at1Ian, g6zler1 kirpiks!z, nota. 
7 - Nakliye vas1ta!anndan, kalburdan ge
o;!r!r. 8 - Akii, bir edatm klSaltllml~l, hlz-
11. 9 - Ters ~;evirirsen!z b!r c!ns tat11 olur, 
a§!k olan. 10 - Yiiziimiizlin parr;:alarmd~.n, 
Asyada bir neh!r. 11 - D1l!m!z. 
Evvelki bulmacanm halledilmf!J sekli 

2 a 4 6 1 8 p 10 11 
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4 AINIAIMIUIR • DIAIR~ 
5 B AIDIEI• I rlt siAR 
6 E IRIAir •lciiiBIAIL I 
j RIAI•I•IriEizl•lviA v 
s E •I AlDIE DIIIIY EINIA 
9 c E VI I z t•u Tl•fY 
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n•IE I TIE IR 181 Z AlliLIIT!1 

Y eni danslardan 
Pale Glayt 

ve 

Lambet Vok 
Paza.rdm maada her giin miinferid ve 

hususi dersler verilll'. Beyoglu Karlunan 
kar~Ismda Ziyanur sokak No. 3, Miira
caat saatleri (12- 14) ve (17- 20). 

Profesl:ir Panosyan 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Mor renkte entan, ba~mda mekteb 
,<asketi bulunan yalnayak dilsiz 11 ya§
lannda Bahriye ismindeki klz <;ocugu 
be~ giindiir kaytbdrr. Bulundugu rna -
halli bileolerin insaniyet namma Unka
pamnda Hactkadm ~e§rnesinde Klil~h 1 

sokagmda 16 numarada Hac1 Bayan ev
lerinde Firuza malfunat vermeleri rica 

Dorduncli Vakrl Han d6rdtincli 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgraf adresi: M1m Baysa.l istanbUl 
························································ 

Biiyiik ~ehir ve kasaba parklar1; 
Anit, meydan, ~ocuk parklan ve 
villa bah~eleri i~in modern ptoje 
ve planlar hanrlar; ke~ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikabm deruhde ve taahhUd 
eder. 

olunur. 

VANDA 
L\ttfi nyas karde§ler 

Cumhuriyet Mekteb111er Pazan 

Tiirk Hava Kurumu Piyango bi
letleri ve Cumhuriyet gazetesi 

satl~ yeri 

Razgadh 
SUnnetcl Abdullah oj l u 

SUnnetc;l 

M. Sukru Baysal 
Kii~iik Pazar Ktble <;etmeai 

lgd1f aokak No. 14 

BUket, ni~an sel)etl ve ~elenkler 
i~in vapuan siparisler sUr'atle ha· 
:nrl an.tr. 

c;t~;ek, sebze tohumlan; fide ve 
, fldanlar; sils, meyva a~a~: ve a~ac

clklan; bah<;e aJAt ve edevatl ve 
ehllyetll Bahclvanlar ~~nderlr. 

C:ioz Hekimi 
Dr. ~Ukrii Ertan 

ca~alog-Ju Nuruosmantye cac1. No. o 
Tel. 22566 (Dr. OSman f3ereteddtn 

atl!l rtJm 11 nll 

P. T. T. Umum Miidiirliigiinden: 
c 250 ,. lira ayhk ficretle diplomah yiiksek bir mimar almacaktlr. 
Taliblerin istida ve evrakl mi.ispitelerile birlikte 10 temmuz 939 tarihine 

kadar Ankarada P. T. T. Umumi MUdUrliigii Muamel'at Miidiirliigi.ine mii
racaatleri. c 2652 ,. ( 4723 ) 

- 40 -
- 1, Y a I Aroma, fazla vaktiniz kal

madr.-

Delikanh, yumrugunu hiZla dizine vur
du: 

- Korkak olmiyecegim I diye hay
k,rd!. <";ar§oamba ak§ammdan evvel mut
laka kahramanca bir i~ yapacag1m I 

- N as!l yapaeaksmtz "? 

- Onu ben de bilmiyorum. 
Sonra, dalgm gozlerini bir noktaya tes

pit ederek, ciddl bir tavula: 
- Gabriel. beni oper misin? dedi. 
Gene ktz, bu ricayt tekrar ettirmedi. 

Gene adamm ~u arzusunda, ahlaka mu
gayir olmaktan zinde kudsl bir mahiyet 
buluyordu. 

Raks sordu: 

Sen ne yapmak niyetindesin Gab
riel? Olmeden evvel bir fevkaladelik yap 
mak istemiyor musun? 

Gene ktz, kiirkiiniin tiiylerini ok§aya
rak cevab verdi: 

- lstiyorum. Suresnes' deki Hiris 
stiidyosunda §ans1m1 denemek niyetinde
yim. Bu alqam, sokaga c;tkmak ic;in i§i
mi erken bitirdim. F akat gee; oldu. Y a
nn da erken kalkmak laz1m. Hemen gi
decegim. Bonsuvar Mosyo Raks, eesa· 
ret! 

Raks ic;ini c;ekti: 
- Merak etme, dedi, cesur olacag1m. 
Fakat, bunu soylerken, birdenbire, kol-

lanm havaya kald1rarak yerinden s~e;radt. 
Yiizii korkudan degi mi§, rengi atml§
tl, Odada, z1playa z1playa kap1ya dogru 

3 temmuzdan 10 temmuza kadar muhtelif 
vapurlar1n isimleri, kalklf 
ve kalkacaklari r1hbmlar: 

hatlara kalkan 
giin ve saatleri 

Karadeniz Hattma 

Bartm Hattma 

Sah 12 de (Cumhuriyet), Per~embe 12 de (Gii
neysu), Pazar 16 da (Tan). Galata R1ht1mmdan. 
Sah 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Bursa). 
Sirkeci R1htlmmdan. 

izmit Hathna Sah, Per!$embe ve Pazar 9,30 da (Ugur), Top. 
bane Rthtlmmdan. 

Mudanya Hattma Pazartesi 13 te ve diger giinler 8,45 te (Trak) 
sistemi vapurlardan biri. Cumartesi aynca 13,30 
cl.a ve Pazar aynca 20 de (Sus). Car~amba pos
tasl Tophane R1hhmmdan ve diger postalar Ga
lata Rihtlmmdan. 

Bandrrma Hattma Pazartesi, Car!$amba ve Cuma 8,15 te (Sus), ay. 
l'Jca Caqamba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de 
(Antalya). (Sus) Galata R1htlmmdan, di~erleri 
Tophane R1htlmmdan. 

Karabiga Hatbna Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane Rlhti
mmdan. 

fm.roz Hathna 
Ayvahk Hattma 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane Rthtlmmdan. 
Car~amba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 te 
(Bartm), Sirkeci Rihtlmmdan. 

fzmir Siir'at Hathna 
Mersin Hattma 

Pazar 11 de ( E~e ). Galata R1htlmmdan. 
Sah 10 da (Dumlupmar), Cuma 10 da (Ana· 
farta). Sirkeci R1hhmmdan. 

NOT: Vapur seferleri hakkmda her tiirlii malt1mat a§ag1da telefon 
numaralan yaz1h acentalardan l:igrenilir. 

Karakl:iy Acentahg1 Karakl:iy, Kopri.iba~I 42362 
Galata Acentahg1 Galata, istanbul Liman 

Sirkeci Acentahgl 
Reisligi binas1 altmda 
Sirkeci, Yolcu Salonu 

40133 
22740 

KURUS 
All1 ay vereslye 

Her marka PLAK 
Sirkeci lstuyon kar11S1 Nemlizade han No. 3 Plak deposu 

Istanbul Defterdar bg1ndan : 
Bronzdar. mamul bes kuru~Sluklarla yi.iz parallklarm ve nikel 1 kurus

larm 1 kanunusani 939 dan itibaren tedaviilden kaldmlm1s olmasma rag
men gene baz1 yerlerde miibadele vas1tas1 olarak kabul ve istimal edilC.igi 
haber almmt&tlr. 

Bu pax:alarm nihayet 1 kanunusani 1940 tarihine kadar vergi vesair 
bor!;lar mukabilinde Malsand1klarmca kabulii miimkiin olup ahar bir ~ekil 
ve surette tedaviiliine imkan yoktur. Binaenaleyh; halkm zarar gl:irmemesi 
ve teblig hilafma hareketle kanuni takibata dii!;ar olmamas1 i~in keyflyet 
nan olunur. ( 4818) 

JJfarellb 
Vantilatorlerinin 

Meziyeti: Az ceryan sar
federler, bozulmazlar 

Diierle rinden 
daha ucuzdur. 

T optan ve perakende sab1 yeri: 
Galata Voyvoda caddesi 84 Karakoy Palu kal'fllmda 

OSMAN TA$CIOGLU 
istanbul Elektrik, Tramvay 

isletmeleri Umum • 

ve Tiinel 
Miidiirliigiinden : 

1 - 28/6/939 ~iinii eksiltmesi yap1lacag1 ilan ec!.ilen 1500 bin bes yfiz 
lira. muh~mmen bedelli makkab tezgah1 talib zuhur etmediginden bu defa 
C. I. F. Istanbul teslim miiddeti 7 aya 1;1karll.arak yeniden ac;1k eksiltmiye 
konmu&tur. 

2 - Muvakkat teminat 112.50 lirad1r. 
3 - Eksiltme 17/7/939 pazartesi ~i.inii saat 15 te Metro han binasmm 

besinci katmda toplanacak alan Arttlrma ve Eksiltme Komisyonunda ya~ 
Pllacakhr. 

4 - Bu i&e aid &artnameler idarenin Levaz1m Miidtirlii~iinden paras1z 
tedarik edilebilir. 

5 - isteklilerin kanuni vesikalan ve muvakkat teminatlarile ilan edilen 
giin ve saatte Komisyond.a haz1r bulunmalarr. ( 4779) 

Vlyanada ProfesHr Dr . VAGNER' In for mUIU 

EKZAMiN 
Ekzemanm husual lllc1 

• Yara ve ~1banlan derhal ge~irir. Her eczanede kutusu 50 kuruttur. 

giden bir kara kedi vard1. 
Gabriel: 

- Eyvahl dedi. Kara kedi g~dyor. 
Burrun manas1m bilir misiniz Mosyo 
Raks? 

Hay1r, bilmiyorum. Nedir? 

- Y edi sene ugursuzluk demektir. 

- Am an I Dogru mu acaba? 
Raks'm eli ayag1 yeniden titremege 

ba§lami§tl. Parmaklanm tarar gibi, dar
madagm sa~lanndan, gec;irerek: 

- Bir saniye beni bekle Gabriel, de
di. Beraber ~1kahm. Seni kopriiye kadar 
gotiireyim. 

Rasadhaneden birlikte c;Ikt!lar. Raks'm 
hlc;kmgl g~c;mi§, viicudiinii sarsan ra§eler 
bitmi~ti. Gitgide cesareti arhyor gibiydi. 

Y old a, Gabriel' in, dereden tepedcn ba 
hisler ac;arak ne~' eli konu§masi da ona 
korkusunu bir dereceye kadar unutturmu§ 
tu. 

Y ollarmm aynld1g1 noktada Gabriel 
veda edip gittikten sonra, Raks bir lahza 
durup dii~i.indii. K1yamete iki giin kala 
yapmaga azmettigi i§e nereden ba§laya
cagml heniiz kat') olarak kestirmemi§ti. 

Kendi kendini bir imtihandan gec;ir
mek kararmdaydt Bu imtihan bir korku 
imtiham olacak ve Raks, korku ile biiyiik 

bir mi.icadeleye girecekti. Bu imtihan ve 
bu miicadele, o zamana kadar hie; tee
rube etmedigi, hie< ah§mad!gl neviden bir 
tehlike mevzuu etrafmda yap1lmak lazm'l 
dl. 

Saatine bakh. CeceyarlSI olmu§tu. $e
hirlerde, karanhgm, biitiin koyulugi!e hii
kiim siirdiigii; tehlikenin her ti.irliisiiniin 
avlayacak adam arad1g1 saatti. HITSJzlar, 
cinayetler bu saatte bolla§lr; di.i§manlar 

arasmda bu saatte hesab goriiliir; oliim. 
bu saatte, her ad1m ba~mda pusu kuru!? 
beklerdi. Cesaret imtihamna giri~mck ic;in 
ideal bir saatti. 

Fa kat, oldugu yerde beklemekle teh
like insanm ayagma gelmezdi. Raks, mev 
lasm1 da, belasmt da bulmak isteyenlerin 
onu aramak meeburiyetinde olduklanm 
hahrladt. 

Dii~iindii ve buldu. lmtihana en elve
ri~li yer, §ehrin, kiilhanbeyi yatag1 Cllan 
mmtakaslYd!. Orada, parah yolcularm 
yolunu kesip ceblerini bo§altmak ic;in du
var diblerinde tuzak kurup bekleyen hu
s!zlardan, durup dururken ba§tna bela a~
maga can atan btc;km kiilhanbeylerine ka
dar, tehlikenin tiirliisiinii bulmak miim
kiindii. 

Gen;i, niyeti, i§in pek ilerisine gidip o-

u~h~ ... a .. i 

S kadar giizel olmak 
Me:!ihttr Alman gUzellik mUtebassJsJ Profesiir Doktor 

tardtndan formiilii yapllan ve diinyada mevcud 
en miikemmeli olan VEN:US giizellik miistahzarahru 

Istanbul Naf1a 
25/7/939 sah RiinU saat 15 te istanbulda Nafta 

Komisyonu odasmda ( 37248,13 ) lira ke~if bedelli Silivri 
ikmali in~Saatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, baymd1rhk isleri gene!, hususi ve fennt 
proje, ke~if hulasasile buna miiteferri diger evrak ( 187 ) 
cl.airemizden verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 2794 ) Urad1r. 
isteklilerin teklif mektublan ve en az ( 35000 ) llralik bu 

yaptJgma dair idarelerinden almi~S oldugu vesikalara istinaden 
layetinden eksiltme tarihinden ( 8 ) giin eV\'el almm1s ehliyet 
aid Ticaret Odas1 vesikalanm havi kapah zarflar1n1 25/7/939 
14 e kadar istanbul Naf1a Miidiirli.igune vermeleri. 

TRHTR
HURULRRDRff 

kurfulunuz 

Dahiliye V ekaletinden : 
tne):(ol kasabasmm meskO.n ve gayrimeskt1n 210 hektarhk 

haz1r haritalarile bunu ~evreliyen 60 hektarla 270 hektara 
1/4000 miky!!sh takaometrelik haritasmm allm1 i~i eksiltmiye 

t~in maktu bedeli 4200 lirad1r. 
Muvakkat temjnat 315 liradlr, 
Eksiltme 20 temmuz 939 per~embe giinii saat 15 te !negol 

1\asmda Belediye Eksiltme Komisyonil tarafmdan yap1lacakt1r. 
Eksiltmiye i~tirak edeceklerin Belediyeler imar Heyetinden 

sikas1 almalar1 ve bunu teklif mektublarma koymalar1 lazimd1r. 
Sartnameler inegl:il Belediyesind.en ve Ankarada 

Heyeti Fen $eflif!inden paras1z almabilir. Tekliflerin tayin 
saat 14 e kadar inegi:il Belediye Reisligine verilmesi veyahud 
saatten evvel gonderilmis bulunmas1 laztmd1r. c 2673 • 

Kilis Belediye Re isliginden : 
Sehri iki yiiz lira iicretle Belediyemiz i~in yiiksek mimar veya 

miihenais almacakhr. Taliblerin evrak:J miisbitelerile miiracaatleri 

liim civannda dola~mak degildi. Lakin, 
korku ile miicadele ic;in, kiilhanf>eyi ya
tagmdan daha miikemmel yer buluna
mazd!. 

Karanm verdi ve yiiriidii. Omuzlan
m kaldtrml§, mtun kamburla§brmt§, a• 
heste adtmlarla gidiyordu. Hafif hafif IS· 

bk ~ahyordu. Terli elleri, ceketinin celr 
lerini §i§iriyordu. 

Arama, bir izbenin oniinden gec;iyor; 
i~eride yanan alii l~lgm. daracJk, toz!u 
pencereden dJ§an s1zan sanmtuak aksi, 
golgesini bir an i~in yere teressiim edi
yordu. 

Raks, g~tigi sobklardan burnuna hi.i
cum eden miiteaffin, mide bulandmc1 
kokuyu duymamak ic;in burnunu tlkama
ga mecbur oluyordu. 

Bazan, oniinden gec;tigi kuliibelerin bi
rinden bir kopek havlamaga ba~hyordu. 
Uzakla§Jp gozden kayboluncaya kadar 
pe§ini kovaJ.ayan bu havlama, yava, ya
Va§ homurtuya ink1lab ediyor, uzun za
man kulagmdan gitmiyordu. 

Sonra, gene se&sizliklerle dola karanhk 
sokaklar ba§hyordu. 

Raks, 1shk c;alarak yoluna devam etti. 
Etrafmda, ad1m ha§mda bir c;op ki.imesi 
yiikseliyor. Mahalle farelerinin, yiyecek 

c 2537. 

ararnak i~in iizerinde cirid 
kiimeler, Isstzhgm ve k 
da, canlamr gibi oluyordu. 

$i§e kmg1, bo1 konserve 
ra gibi <;e~id ~e§id siipriintii ile 
rintili <;Ikmhh sokaklardan 
bir yere takilrp yuvarlanm 
itina ile ad1m atmaga mecbur 

Bir arahk, ayagma, yumu~ak 
tak1ldJgtnl hissetti. Egilip baktl· 
igri biigrii bir golge gordii. 
dikkatle bakmca bunun bir 
gunu anlad1. Dizlerini <;enesine 
mi~. tortop olmu§ bir sarho~, 
siipriintiisii, S!Zlp kendinden 
kak ortasmda, horul horul 

Raks'm hH;kmgl, birdenbire 
mu§tu. Sarho§un yanmdan 
ti ve kolunu h1zla ileri dogru 
ne ht~;kmlbm durdurmaga c;ah§tl• 
bir, rasadhanede oldugu gibi, 
vaffakiyetle neticelendi. 

Gene heyet§inas, bu 
verdigi cesaretle ileri ahld1 ve 
ler diyarmda, biraz daha ciir' 
daha geni~ ad1mlarla yiiriimege 

Korkusuna galebe c;almak 
sa hevecan ve §evk veriyordu. _ .; 

(Arl'i' 



u kunan~ocuklar 

........ 
sayfiye yerlerine 

-·····-···""·· Ier ? 
2-''"uu imtihanlar bitti. Sayfiye

i~in yavrulanmn vazife ve met
in hitama ermesini bekleyen 

r faaliyete ge~tiler. Sayfi
. Bir~ok aileler tamyoruz ki 

gilme masraf ve zahmetini s1rf 
· ihtiyar ediyorlar. (;iinkii ken 
n i§lerinin ba§1na indiklerinden 

yerlerden pek istifade ede
fyj ama, ~ocuklu aileler hangi 
rlerini tercih etmelidirler? Bu 

ile cevab vermek §iiphe-
,.c~;uu.u. fstanbul gibi serin, mu
nli ve cenuba, §imale kar§l di

- fstf-ghk ve deniz kenan muhtelif 
••llllhleri bulunan bir ~hirde herkes 

~sin, herkes ta§msln demek hem 
hem de manas1z biqey olur. 

, • .,,;,_,.,A r ~ocugun s1hhi vaziyeti, biinye
ihtiyac! onun gidecegi sayfi

layin etmek i~in c;ok miihim hirer 
~artl 

mulJcenan yerler, umumiyet itibarile 
iizerinde asabl yatl§hncl, biinye

i~e )le~dirici bir tesir yapar. Adeta 
ist wlet §Ualar kadar faydahd~r. 

ve !ll,njonktivit'i bulunan, fazla asabi 
sah ludiinde zafiyet §i§kinlikleri bulu

deniz iklimi yaramaz. 
daki plajlar ve deniz kenarile, 
nal riizgarlanna a~1k yerlerde 
:ilde oturmak ve denize girmek, 
zay1f ~ocuklara menedilmelidir. 

>.· 

Serbesl sUtun I 
Adli hedeflerimiz 
neler olmabdtr? 

' Bugiinkii ~erait dahilinde 
miinferid hakim teskilatJ 

' 
kurmak lazimdir 

Birkac; giin evvel <;ubuk kazasma gi
den muhterem Adliye Vekilimizin, Ad -
liye dairesini tefti~ ettigi s1rada, kaza 
mahkemesinin yevmiye kirk be§ dava
ya bakmakta oldugunu gordiiklerine da
ir gazetelerimizde inti§ar eden beyanat
lanm okuduk. 

Yeni Adliye Vekilimiz, heniiz i§e ba§· 
hyah pek az bir miiddet ge~mi§ olmasr
na ragmen, ilk tefti§lerinde, senelerce 
aram1zda ~ah§an, miitehassiS bir meslek 
adam1 gibi, adli ihtiyaclanmrzdan pek 
miihim bir noktaya temas ederek, nok
sammiZI bulmu§ olduklanm memnuni -
yetle kaydetmek _laz1mdrr. 

Filhakika adli faaliyetimizin, arzu et
tigimiz kadar randrman vermemesinin 
en miihim sebeblerinden biri de yeni ka
nunlanmlzm muvaffakiyetle tatbikrm 
temin edecek te§kiHitJmrzm bulunma -
masmdan ileri geldigini soylemek icab 
eder. 

nallf plajlar, denizde dur
jne§ banyosu yapma miiddetleri 

,........-:._llmak iizere onlara §ayam tavsi
kat fazla yiiriiyii§ ile onlan yor- • 

s1k istirahat eylemelerine dik A~tk kahverengi muvareden yap1lan 
dekoltesinin yap1b§mda ve tam bel ile 
kahverengi kadife c;ift kemerindedir. 

,4_ 

bu ak~am elbisesinin orijinalligi bilhassa 
onun biraz iist k1srn1na dolanan koyu 

Avrupa mahkemelerinin ~ah§ma tar
zmr tetkik eden meslekta§lanmlzca ma
lfun oldugu iizere, garb memleketleri 
mahkemelerinin, iizerinde ~ah§bklan 
giinliik i§ adedi, fevkalade haller, pek 
miihim istisnalar, haric olmak iizere 
yevmi on davayr ge~mez. Halbuki bizim 
bir kaza mahkemesinde bile Adliye Ve
kilimizin bizzat mii§ahede ettikleri gibi 
yevmiye k1rk be§ davaya bakrlmakta -
drr. Bu adedi a§agr yukan, hemen her 
mahkemede bulabiliriz. Hatta bazr mah
kemelerde bu miktarm elli, altm1~ ve 
hatta yetmi§e kadar ~lkhgmr soyliyebi
liriz. ::;>u adedi mesai saati iizerine tak -
sim edE:>rsek, be§ veya on dakikada bir 
davanm tetkik edilmesi icab ettigi go -
riiliir ki, evvela buna maddi imkan bul
mak ~ok mii§kiil bir i§tir. 1nsanm nor -
mal sayi, buna muvaffak olamaz. Sani
yen bir hadisenin bu miiddet zarfmda 
ilmi tarzda ne anlablmasma, ne de anla
§!lmasma imkan bulunabilir. Ikbsadcl
lar, say, iktisaden miismir ve devamh, 
olabilmesi i'<in normal bir §ekilde sar
fedilmesi laz1mdir, derler. 

ve giindiizleri uyumalanm te
nek ba§hca §artlardandlr. 
1avas1 kans1z ~ocuklara, irs! ve
ulmasmdan korkulan ~ocuklara, 

ve sair ~ocuk hastahklanndan 
i kalkml§ bulunanlara, fazla asa
ra ~ok iyidir. Hatta s1hhatleri ye-

~. ,, 
)' \! . . .. _._;.'-"~"·-

lllunan ~·ocuklar da dag havaslnm 

le' verici tesirlerinden biiytik istifa
Be ·ler 

j~tJdolu tarafmm cenub sahilleri gibi 
ahk yerler de c;abuk yorulan, ~abuk 

livPll.n asabt ~ocuklara §ayam tavsiye-

················································ 
olunuz? 

anm _kar§lsma ge~ip bir hiiziinlii ta
~z •. ~lr de ne§' eli vaziyet takzmmz!. 

ilan ksm1z, arada en a§ag1 on ya§ fark 
Hiizi.in v~ ~eder insam ya§landmr, 
~encle§tmr. Ten, onun sayesinde 
r, bak.I§ onun sayesinde parlar, 

un sayesmde buru§maktan kendini 
er. Daima, gi.iliiniiz, tebesstim edi

_tlll\afmzzdakiler de sizden ibret ala-
Ile el ensin. 

§iiphesiz, diinyad1r bu, herkes gibi 
endi§eniz, kederiniz var<l1r. Onu 

z, ahpabmzz, akrabamzla pay!a
etmege c;ah§zmz. lddia ederim 

. 1izde bir~ok bedbinler, korku i~inde 
~it\nlar, istikbaline itimad edemiyenler 

d~nlar. fena ~~lyalara kap~lmt~ insan-
VazJyetlenm ak1l ve fikzrlenle mu
ettik~eri .t~kdirde onlardan pekala 
kendzlennt kurtarabilirler. 

size ne§'eli ve mes'ud olmamn a-

. .. .?i~~! :. Cozlerinizi gage ~e-
b,r du§ununuz. Kocamz veya ni

"7'"'·-·- muhabbet ve a§km1 .. c;ocugunu
~ sevgi ve §efkatinizi .. lhtiyar anne-

llan. ~erbutiyetinizi.. Derhal ya§a·· 
m1 tatmaya ba§larsm1z .. Evinizin 

. herhangi bir vazifeyi yap1p bi
IZ Zaman bir ferahbk hissedersi
emen giilmege, tebessum etmege 

nuz. Yiiziiniiziin derhal degi§tigi
iizde genclik kammn kayna

koyuldugunu farkedersiniz! 

·························································································································· 
Gene k1zlann ba~ tuvaletleri 

Ciddiler, dikkatliler, ihmalkarlar, aceleciler, ~1klar, 
sadeligi sevenler buradan kendilerine yara~acak 

bir kuvafiir tarz1 se~ebilirler 

~:~r~e;~:~~~~~~ L/2(~~ 
i~i~ «:uzgar ~arbesi» "'"" r,r'; ) 
bi~Immde b1r kuva-~' · .fit ~ - ' 
fi.irii tercih etmekte- ' . / ' ,~ _... 
dir. Y egane gayesi "/; · • • I 

!.'":;:~:::.:~''';[: -t ~ 
masma ragmen pe- ; l 
kala diizgiin bir ba§ · 
tuvaletine sahibdir. 
Sac;lar1 giizelce taranarak sagdan aynl
ffii§tlr. K1sa ve kahn bir kiSim almn obiir 

tarafma ihmalkar ahlm§l gibi durmak
tadJr. ~akaklardaki ve ensedeki sac;; ki-
Slmlan da kabarmi§lard!r. • 

t · . ·- 2 - N aciyenin .J».i:"\ . boynu uzun ve ince, 
~ .. JJ al~1 k1s_aca, yanak ke-
. , ·:j · mzklen .. yuv~rla.~~r. 
· ~ ~'i' Onun 1<;1~ busbutun 

" ~ .. ~ ba§ka bu tarz ba§ 
, \. .' ·· tuvaletine ihtiyaci var· 
~~-~ d~r. Sa~lan olduk~a 

/1 u~u~dur. Ensesine 
2 ····· buyuk ve san bukle-

ler halinde di.i~mektedir. Sag kulaktan i
tibaren uzanan bir taksim ve toplama ~iz
gisi yandaki ve arkadaki sa~larm, diger
lerinden daha kzsa olan aim sa~lanndan 
tamamile aynlmasim temin etmektedir. 

T epede ve ~akakta olanlar ba§m iisti.inde 
giizel bir kadife fiyango ile bir araya ge
tirilmi§tir. 

3 - Raife, i:iteki
ler gibi fazla baba
yanilikten ho§lanmaz. 
Daima §lk ve zarif 
goriinmek ister. Bina
enaleyh yana ve arka
ya tesadiif eden sac;
lannm bir k1smmm uc
lannt i~eriye dogru 
kiVIrarak serbest birak
mt§hr. Onlar, boynun 
etrafmz <;erc;evelemek
tedir. Bu §ekil, moda m1dzr, .?egil mi
dir. ona ehemmiyet vermez. Ust k1s1m· 

daki sa~lanm ise tam ortadan ayJrmi§, 
i:indekileri ic;eriye dogru kiVIrmz~. geri 
kalanlari a§agz~·a diiz sahvermi§tir. 

4 - Abidenin sa~ 
tuvaleti k1smen Raife· 
ninkine benzemektt>dir. 
Fa kat o, hafif dalgah 
sac;lannm yan ve ar
ka kzszmlanm dz~ilnya 
dogru klVlrmi§IIr. Bun
Ian viicude getirmek 
ic;in aksamdan onlara 
bir iki .bigudi sarmasi 

kifayet etmi§tir. T epedeki iki sivri k1sma 

gelince onlan herbiri iyice taranml§ ve 
hirer kordela ile sikl§bnhp toplanrm~hr. 

5 - Melihamn sa~ ' 
tuvaleti daha ciddi ve 
ag1r goriinmektedir, fa
kat esas itibarile Na
ciyenin kuvafiiriinii an
dumaktadir. Yalmz o
nunkinden aynlan nok
tasi§udur: -5akak ve a
hn sa~lan ayn ayn 
bukleler tarzmda iiv 
kzsma aynlml§hr. Bi
rinci, kabank bir §ekil
de yiikselmi§tir. Dige
ri bas1k ve geni§ olarak 
kalan kzs1m da ensede 
toplanmi§tlr. 

kalmi§hr. Ceri 
bir kordela ile 

6 - Behicenin 
ba§ tuvaleti ilk na
zarda insana yeni bir 
kuvafiir tarzi hissini 
vermez. (;iinkii ote
denberi sa~lan k1sa 
ve klVIrdcllr. Onun 

: ic;in isyankar k1s1m· 
Ian iyice taramJ§ ve 
par~a par~a taksim 
etmi§; bu §ekil o

r.un ba§mm iistiinde orijinal bir bukle top
lanllsi nusule getirmi§tir. Diger kzszmlar 
ise serbest olarak, yuvarlak ve iizeri kii
<;iik ~i~eklerle bir tarakla b!r araya geti
rilip tespit edilmi§tir. · 

6 - N ahidenin 
kiic;iik ve in<:e bir yii
zii vard1r. Sa~lanm 
epeyce uzatml§ ve bir 
yerde toplay1p rap
tetmegi de aklma ge
tirmemi§tir. Derbe
der goriinmek zahir 
ho§una gidiyor. l<;e
riye dogru · hafif kiVnlml§ ve tamamile 
serbest buakilmi§ bs1mlar omuzlarm iis
tiine olduklan gibi dii§mi.i§lerdir. Eger 
orta yerde bir tarak da onlan tutmasa 
biisbiitiin dag1lacaklar ve tepedekilerin 
uclan da oraya raptedilmese tam bur
nunun iistiine dii§ecekler. --... ·-··-* lslak kunduralann ~abuk kuruma -
lanm temin ivin sakm on! an giine§e, ya
hud soba, mangal, ve kalorifer yanlarma 
koymaym1z, mahvedersiniz. Kunduralar 
ancak golge ve havadar bir yerde yirmi 
dort saat buakmakla rutubetlerini kaybe
derler. * Mutfak bacalarile soba borularmm 
raptedildigi bacalan her sene muntaza
man temizlettiriniz. Y azm sayfiyeye gi
diyorsamz, sonbaharda evinize tekrar don
diigiiniiz zaman ocak, soba ve bacalarm 
iyi i§leyip i~lemedigini prova ediniz I 

Bu kaideyi biz her yerde tatbik ede
biliriz. GOriiliiyor ki, mahkemelerimiz
de i§ adedi, ilmi tetkik, i§lerin siiratle 
intac edilebilmesine, giic; vakit buluna -
bilecek kadar ~ok yiikliidiir. Halbuki 
hakimlik, hiir bir insanm malma, hiir
.riyetine. htikmeden manevi mes'uliyeti 
pek biiyiik, a,gtr bir i§, bir meslektir. 

Biiyiik bir feragatle mesleklerine, kal
ben baglanmr§ olan, hakimlerimizin, a
daleti biitiin imanlarile tevzi edebilme
leri i'<in, evlerinde, istirahat zamanla -
nnda bile vakitlerini c;ah§maya tahsis 
ettiklerini c;ok yakinen biliyoruz. 

Fikri '<ah§malar, insanm mevcudiye -
tini, en ~ok yoran, hrrpahyan bir h;1tir. 
Maddi say sarfedenlerle, fikri mesai 
sarfeden insanlann ~ah§ma tarzmda bir 
fark vard1r. Maddi say sarfedenler, ken
disini biraz istirahate b1raktl m1, derhal 
eski kuvvetini temin eder. Hakimleri • 
mizin c;all§malannda sarfettikleri bii -
yiik kuvvetten dolayr cidden ~ok yorul
makta olduklanm daima takdirle hatlr
lamak lazrmdrr. 
~u vaziyet kar§lsmda, adli cihazrmizi 

tekemmiil ettirmek ic;in, ihtiyaclanmlZI 
tetkik ederken hakimlerimize ilmt tet
kiklere vakit ve imkan brrakacak adll 
te§kilata ihtiyac oldugunu, bu te§kilatr
mrzr zengin memleketlerde oldugu gibi, 
aynen viicude getirmege imkan hula -
mazsak bile, hie; olmazsa bugiinkii te§ -
kilata bazr ilaveler yaprlmas1 suretile, 
tevsie, liizum ve zaruret oldugunu ve 
bizde mahkeme adedi '<ok az oldugunu, 
bilhassa i§aret etmek icab eder. 

Bundan ba§ka bugiinkli mahkeme a
dedi eski kanunlanmrz zamamndaki ad
li te§kilattan farks1zd1r. Halbuki yeni u
sul muhakememiz layiha ile iddia, ve 
miidafaa, sistemin! kabul ettikten sonra 
mahkemelerimizin okuma ve dosya tet
kiki, i§I gok artrnl§tLr. Bunun ic;indir 
ki, Avrupada mahkeme adedi bizden pek 
c;ok fazlad1r. Pek miikemmel ilmi esas
lan ihtiva eden usulii muhakememiz 
ancak bu kanunun icab ettirdigi mah -
keme adedi temin edildigi takdirde arzu 
ettigimiz derece iyi tatbik edilebilir. Bu
nun ic;i~ mahkemelerde giinliik dava a
dedini azaltacak bir terlbir dli§iinmege 
mecburuz. 

Bunu da kanunlanm aldrgimiz mem
leketlerin adli cihazmda oldugu gibi ya 
mahkemelerde tahkikat hakimi adedini 
c;ogaltmak, suretile her giin davalarm 
tahkikat , ve miic;temi heyetle, muhake
me yap1lmasma, imkan verecek esas ve 
vesaiti temin etmek, ve yahut mlinfe
rid hakim usuliine gitmek suretile, adli 
te§kilahmlZln tevsi ve kuvvetlendiril -
mesine, kat'i bir zaru.ret vard1r. 

Binaenaleyh bugiinlin en miihim adli 
ihtiyac1 istatistikler iizerinde tetkikat 
yaparak evvela i§leri c;ok oldugu tahak
kuk eden mmtakalardaki mahkeme a
dedini arthrmak suretile dava adedini 
indirmek ve mahkemelcrimizin mesai
sini kolayla§hrmak lazimd1r. 

Bu suretle i§leri normal bir kemiye -
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IZMIR MEKTUBLARI.t. 

Egede tahammiil edilmez 
sicaklar geldi ~atb 

Bir k1s1m 
kalanlar 

halk sayfiyelere gidiyor, geri 
da plajlara hiicum ediyor 

izmirin inciralt1 pHijlanndan bir goriinii$ 

hmir (Hususi) - Y api§kan, ars:z zah kar~ISinda imi~siniz gibi, size, mor, 
ve kesif bir s1cak, birdenbire Ege mznta- ye~il, tir§e, mavi ve bunlara yakm renk· 
kasmz bast1rd1, en derin noktalara kadar ler gi:isterir .. Plajlann otesinde oteller ve 
sald1rdJ. szcak banyolar vardrr. Oradan yiiksden 

T utu~an kaldmmlardan tozlu ova yo!· ses dalgalanm da dinliyecek olursamz, 
Ianna, ye~il agacl!klardan ve dere ide • kesif bir ispanyolcamn alabildigine pat:rt1 
rinden sahillere kadar uzanan bu agu, yaphgm1 duyarsm1z. Ciinkii bu otel oda
bu hareketsiz siCakhk, a§agl yukan her • lanmn dortte ii<;i.inii i~gal edenler de Mu-
kesi ~a§uttl: sevi vatanda~lardtr. 

Bir geldi, fakat pir geldi. Y almz buraszm degil, hatta Agamem-
Mmtakamlza zorla ve ge~ geldiginin nun 1hcalanm, hatta Giizelyah banyo • 

aCISml ~1karmak istiyormu§ gibi, nefesleri lanm ve 1ncirall! plajlanm .. 
hkayacak bir tazyikle hiikiim siirmege Agamemnun 1hcalan, sulannm kimye· 
ba§lad!.. vi evsafz, i~inde kuruldugu uzun, yemye-

Banyolar dolu .. Ciyinmenin, sokaga §il derenin giizelligile, ~ohretini yaymt§, 
mahsus telakki ve adabl, yava§ yava§ giizel bir miiessesedir. Sahibi, izmir Hu
§eklini degi~tirdi: susi Muhasebesidir. Buras1 da, aynlan 

Caketsiz gezenlerle caketlerini kollan· tahsisatla modern bir ~ekle soku!mak 
na alml~, bagnm ayml~, buram buram iizeredir. Kaphcalardan sahile dogru 
terliyenler, golgeye di.i~n yayakalduim· 

inen yol, sizi dogruca inciralt1 plajma lannda agzr ve bitkin ad!mlarla dola~1 • 
yorlar. gotiiriir. Arada yirmi dakikahk bir me· 

Hararet derecesi, 0 kadar da ytiksek safe vardzr. Tasavvura gore, kapbca su-
degil: Ian, borular vas1tasile plaja indirilecek ve 

32 • 34. plaia gelen halk da szcak su banyosun· 
dan istifade edecektir. Fa kat s1cakta bir ba§kahk, bir rutuhet 

yapl§kanhgl var. Y agmurlann, iklimi • 
mizde de baz1 tahavvi.iller yapl!gma hie; 
~i.iphe etmemeli .. 

Uslu, hareketsiz denizin mavi sathtn
da, ytgmlarla ba~ doia~zyor.. 1zmir ve 
Ege de muhaceret giinleri ba~lamak tize· 
redir. Daha ~imdiden, vaktihali yerinde 
olanlar, birbirine soruyorlar: 

- Bu sene nereye gideceksiniz? 
Cevablar muhtelif: 
- f~tanbula, Bozdaga, Colciige, Ya

rnanlara, Ce§meye, Aliagaya .. 
Bazzlan da: 
- Almm1zm karayaztsl, diyorlar. 

Biz, Sicaklarla beraber fzmiri bekliyece• 
giz. 

Bozdag ve Ci:ilci.ik yaylas1, Bozdaglll 
seviyesi, korkunc virajlarla tumamlan 
zirvelerinde, tabiatin hakikaten imtiya:zh 
ve miistesna hirer pan;as1d1r. 

Colciik, bu zirvede, kiic;iik tepelerin 
ortasmda duran, gtizel, beyaz ' bir gi:ili.in 
ismine izafetle tesmiye edilmi~tir. Ci:iliin 
ic;inde sandallar vard1r, etrafmda da 
ki:i§kler, bir otel, ye§il agachklar ve mcy
vahklar .. 

Onu, bir ak§arn vakti, dagm Ci:ilciige 
tlrmanan son virajmdan ve tepelerin iis
tiinden seyrettiginiz zaman, gozlerinizin 
oniinde resimle §iirin birle§mesinden do
gan bir nefise canlamr .. Diyebilirim ki, 
Tiirkiyede bu kadar gi.izel yer yoktur. 

Bozdag, Ci:ilciigii ihata eden daglarm 
garb kzsmmda, uzun, bahc;eli derelerin 
ic;inden vanlan ve bir bogazdan, bol bol 
temiz rlizgarlar teneffiis eden ayn bir 
giizelliktir .. 

Fa kat ~unu da itiraf edeyim ki, bura
larda hayat, bilhassa ev kiralan, epeyce 
pahahdzr. Otel, keza ... 

,Sehir banyolannda, ailece tam bir giin 
g~irmek imkam olmad1gma ve her aile
nin, Ce~me, Bozdag, Gi:ilciik gibi yerle· 
re gitrnesi de kolayhkla temin edilemi
yecegine gore, bu sene en ziyade ragbet 
gi:irecek yer, !nciralt!dlr. Eski sistem, 
deniz iistiinde tahtadan c;ardak hissini ve· 
ren banyolar, tamamile y1kzlml§ ve yzkzl• 
maktadJr. Bunlarm yerinde, boydan bo· 
ya uzanan, soyunma odalan, du~. banyo 
yerleri gayet muntazam bir vilayet mii· 
essesesi ytikselmektedir. fn§aati 15 tern· 
muzda tamamlanacakl!r. 

Sahilde, biiyi.ik ve beton iizerine bir 
kazino da in~a edilmektedir. Bugiin mev· 
cud olan kazinolar ise, kularda tesadi.if 
ettigimiz, iistleri yaprak ve agaclarla or
tiilii kahvehaneler gibidir. Ancak, bu ye· 
ni kazino ve banyolarda halkm istismar 
edilmemesi de lazlllldzr. Maamafih Be· 
lediye ve Vilayet bu ciheti de mii~tere • 
ken kontrol edeceklerdir. 

*** 
Y azm gelmesi miinasebetile, §ehirde 

ve Kar§Jyaka kismmda, bir y1gm kazino 
ac;tlmz~t1r. 

Y almz Atatiirk caddesi iizerinde alt1 
kazino vard1r. Bunlardan en giizel ve 
zenginini, yeni $ehir kazinosu te~kil et .. 
mektedir. 

Kar~zyakada da, sahil, Bostanh ve 
Yamanlar mevkiinde be§ kazino faaliye• 
te gec;mi~tir. 

S1caklar tazyiklm art1rdJkc;a ve gece • 
leri halk, sokaklara akm ettik<;e, kazino· 
!ann say1s1 da yiikselmektedir .. 

Herhalde bu sene, hatm sayJ!zr bir s1• 

cak gec;irecegimiz anla~zhyor. Maama • 
fih, ~ehirliler s1caktan &ikayet ederlerken, 
geni~. zengin Ege ovalannda, binlerce 
toprak i~isi, derin bir sab1r ve taham • 
miille, c;ah~maktad1rlar. 

Ce§meye gelince; buras! da yava~ ya
va~ ~eklini degi§tiriyor. Sahilin, plaja 
yakm en gi.izel kiSimlarmda yiikselen ye
ni yeni binalar ve ko~kler, zengin bir s1- ~--------------'"!"' 
mfm Ce!i'me plajlarmdan herkesten faz!a Edremidde bir cinayet 
istifade etmege ba§lad!gmz gostermekte • Edremid (Hususi) - Bundan tahmi· 
dir. Bu plaj, bir boydan bir boya uzan· nen 13 . 14 sene evvel Edremidm Haci· 
makta ve deniz burada, riizgarla bera - aslanlar koyiinden ~akir admda b;ri Ed· 
ber, renkten renge girerek insam ~a~Irt • remidin Mehmedalam koyiinden Alt a• 
maktadu. dmda bir c;ocugun babasrm oldiirmu§ • 

Bu renkler daima canh ve sarihtir. tiir. Katil 9akir 12 seneye mahkum ol . 
Bazan enginden sahile dogru yavas ya- IDU§, bund~n iki ay evvel hapis~ ' ~en 
va~ indireceginiz bakz~lar, bir kavsi ku- c;I.km~§tl.r. ~;n~nin ~ocuklan, ::;laki - en· 

te yaklasbrmaga ve adli i~lerimize siirat 
ve intizam vermege muvaffak olabiliriz. 
~imdi bu i§i gorebilmek i'<in kafi dere -
cede eleman mevcud mudur cihetini de 
dii§linmek laz1md1r. 

Memleketin hukuk fakiilteleri her se
ne bize adli cihaz1m1ZI miikemmelen i§
letecek ~-ok k1ymetli gender yeti§tir -
mekte oldugunu biiyiik bir zevkle soy -
lemeliyiz. Ancak bunlan adliyemiz 
kendine mal edebilmesi ic;in adli ciha -
zrm1zm faaliyetini idari tedbirlerle da
ha ziyade cazib bir hale koymak da icab 
eder. 

Munim Mustafa SELEK 

drle~me gor~nmemelerini birc;ok d('fa· 
lar ~ta~ .etm1§lerse de ~akir aldm§ et • 
meml§tlr. Bunun iizerine babalanwn 
intikamm1 almak istiyen Ali ve agabeyi
si, ~akiri takibe ba§lamJ ~lardir. 28 hazi
ran c;a~amba gi.ir:i.i Edremidin pazan 
olmasr dolay1sile koyden gelen ~akir 
Hr.lkevi oniinde ~ahinin kahvesinde o
tururken Ali kahveye girerek elinde ou· 
lunan polis tabancasile 6 el ate~ etmi~. 
$akiri cansrz ve yamnda oturmakta ola11 
kay korucusunu da iki yerinden yara • 
lami§hr Kar;mak istiyen katil Ali k!!h. 
veden ~1karken Edremid belediyesi za· 
b1ta memurlanndan Hac1 tarafmdan tu· 
tulmu§ ve vak'a yerir.c yeti§en polisE 
teslim edilmi~tir. 
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~I 9 Esham ve tahvilal, allrn ve emlaa iizerine avans. 

~tt Senedat tahstlall ve satre. i 
a~.~f En vuksek emniyet ~artlartnr haiz kiraltk ai£.• 

f. Kasalar Servisi vard1r: ~ 

~ Pivasamn en miisail $artlar;le ( k u mbara h veya i 
~~f kumbaras1z} tasarruf h esaplan a~ahr· ~ 

)t(~~~~~~:.oc-e&SM~m~~a 

Miinakalat Vekaleti Devlet Limanlar1 
I~letme Umum Miidiirliigiinden : 

1 - 1 temmuz 1939 cumartesi sabahmdan itibaren Galatada Liman 
Merkez h anmda yerle~erek c;alJ~maga ba~lamr~hr. 

2 - Umum Mudiirliik Merkez telefon santral numaras1: 44678/7 dir. 
3 - Palamar servisi telefon numaras1 : 35.281 dir. Bu numara 3/7/939 

pazartesi sabahmrlan itibaren faaliyete gec;ecektir. 
4 - Harici muamelat « Puantorliik. servisi 3/7/1939 tarihinden iti

baren 44678 santralmdan taleb edielcektir. 
Keyfiyet alakadarana ilan olunur. ( 4789 ) 

Bi~ki Dersleri 
Bic;ki Profesorii Siikril Canalm kadm terziligini hocaSJZ ogreten 3 

cildden ibaret Bic;ki dersleri kitablarmJ • Bic;ki yurdlan ve ak~am san'at 
mektebleri ogrenci ve o~etmenleri, zabit ve memur ailelerile biitiin aile 
kadmlarmm daima yanlarmda bulundurmalar1 laz1mdtr, terziye, hocaya 
ihtiyac brrakmaz, kolayhkla anla~Jhr ve her modele tatbik olunur. 3 cildl 
birden ( 5 ) liradrr. ( Perakende birinci cildi 2, ikincl ve iic;iincii cildleri 
iki~er buc;uk lirad1r. ) Bedeli gonderildiginde posta ile gonc!.erilir. 
Sat!~ yeri: Be~ikta~ Dikili Yurdu. Vi~nezade Dibek~ikamil sokak No. 1/2 

A~1k Eksilt me ilan• 
Pendik Bakteriyoloji Enstitiisii Direktorliigiinden: 
Muvakkat te

n at miktan 
L ira K. 

75 00 

Tonu C 1 N S t 

40 ton Tiirk Antrasidi komiirii 

I Devlct Demiryollan i~Ietme U. Miidiirliigiinden: I 
Devlet DemiryollarJ i~Ietme 

Umum Miidiirliigiinden : 
1 - DevJet Demiryollan istasyon s1mfmda istihdam edilmek iizere mii-

sabaka ile hareket memun namzed.i almacakttr. 
A - Tiirk olmak, 
B - Miisabakaya i~tirak edebilmek ic;in orta tahsili bitirmi~ almak; 
C - Ya~a 18 den a~agr ve 30 dan • dahil. yukan olmamak, 
D - As~ari bir sene ic;in askerlikten muaf olmak, 
E - !daremiz hekimleri tarafmdan yaprlacak s1hhi muayenelerinde 

faa! servisde <;;ah!)maga mani bir anza ve hastahgr olmamak, 
2 - Miisabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi li

sanlanndan hirine vak1f olanlar 67 lira iicretle ahnacaklardir. 
3 - Askerligini bitirmi~ lise mezunlan imtihansrz olarak ayni §artlar 

dahilinde almacakt1r. Bu gibilerin d.ilekc;elerini dogrudan dogruya Umumi 
Miidlirliige ~ondermeleri Jazimdrr. 

4 - Miisabaka imtiham 15 temmuz 939 cumartesi giinii saat 14 de 
Haydarpa~a Sirkeci, Ankara, Bahkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, 
1zmir ve Erzurum i !)letme Merkezlerinde yaprlacaktlr. 

5 - En son miiracaat 10 temmuz 939 cuma giiniine kadard1r. 
6 - Talibler i::;letmelere ve istasyonlara istida ile miiracaat edeceklerdir. 
7 - Kabul ~erait ve evsaf1 hakkmda daha fazla malumat almak istiven-

ler :t~Ietme merkezlerine ve istasyonlara miiracaat edebilirler. ·2309· (4234) -D. Demiryollar1 7 inci i~letme Miidiirliigiinden: 
A~agrda yerleri ve miktarlan, muhammen bedelleri ve muvakkat temi

nat miktarlan yaz1b Balast 2490 sayrh kanuna tevfikan kapah zarf usulile 
ayn ayn eksiltmive c;rkanlmr~tlr. Eksiltme 18/7/939 sah ~iinii saat 16 da 
Afyonkarahisarda 7 inci hletme binasmdaki Eksiltme Komisyonunda ya. 
prlacakhr. 

l steklilerin 2490 sayrh kanunda ve eksiltme ~artnamesinde yazrh vesi
kalarla muvakkat teminat ve banka mektub veva makbuzlanm ve teklif 
mektublanm havi zarflan 2490 say1h kanunun 32 ve 33 uncii maddesin
deki tarifat vec;hile hazrrhyarak ihale ~iinii olan yukanda yazrh ~iinde 
saat 15 te Afyonkarahisar l !'?lctme binasmCia Eksiltme Komisyonu Reislii!ir..e 
makbuz mukabilinde teslim etmi~ bulunmalan !.3.z1mdir. istekliler bu hu
sustaki ~artname ve mukavelename projelerini Afyankarahisarda i~letme 
Yol Baf1mufettisliginden parasrz alabilirler. ( 4771) 

Balast ocagmm ihale edilecek Bir inetre mika-
bulundugu yer Kilometresi M. mikab Miidd.eti bmm muham-

miktan • A v , men bedeli 
Ci:igiirler _ Doger 
Cay - ishakh 
Kadmhan - Sarayiinli 

90-95 
227 
359 

10,000 9,5 135 
7.000 9,5 125 
7,000 9,5 125 

<;ogiirler - Do.ii;er 
<;ay - Ishakh 

Muhammen bedel tutan 
13500 

Muyakkat teminat 
1012,50 

8750 656,25 
K::tdmhan Sarayonii 8750 656,25 

I istanbul Beledivesi ilanlari J 
Halkah Ziraat Mektebini Topkap1 • Kiic;iikc;ekmece yoluna baghyan 

iltisak yolunun esash tamirati kapah zarf eksiltmesine konulmu~tur. ihalesi 
19/7/939 c;ar~amba giinii saat 15 te Daimi Enciimende yap1lacakhr. Mu
hammen bedeli 22421 lira 69 kuru~ ve ilk teminah 1681 lira 63 kuru~tur. 

Proje, ~artname ve buna miiteferri evrak 120 kuru~ mukabilinde Naf1a Mii
diirliigiinden almabilir. Taliblerin ihaleden 8 giin evvel Nafra Miidiirliigiine 
·muracaatlP buna benzer en az 10000 lirahk i~ yaphklarma dair alacaklan 
ehliyet vesikas1 ve 939 mali yrlma aid Ticaret Odas1 vesikalarile beraber 
2490 numarah kanuna gore hazrrhyacaklan zarflnm ihale giinii alan 19/7/939 
c;ar11amba giinii saat 14 e kaCI.ar Daimi Encumene vermeler{. ( 4701) 

Arabkir Belediyesinden : 
Arabkir Belediyesi ic;in emme ve basma bir aded tuluml:ia mul:iayaa 

edileceginden satmak istiyenlerin katalogunu gondermeleri ilan olunur. (4574) 

Oogum v e k a d 1n h astal1klar1 
m uteh &SSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap1 

T elefan: 22683 

27 00 

Tahmini 
k1ymeti 
Lira K. 
1000 00 
360 00 20 • Kriple Zonguldak maden komiirii ROMANYA SEYRiSEFA!N iDARESl 

1 - Yukanda gosterildigi iizere TUrk Antrasidi ile maden komiirli ac;1k 
eksiltmiye konulmuf1tur. 

2 - Ac;rk eksiltme 24 temmuz 939 pazartesi giinii saat 14 te eski Diiyunu 
Umumiye binas1 yamndaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yap1lacakhr. 
I11bu ac;rk eksiltmive girmek istiyenler her~iin Pendikte Miiessese Mlidiri
yetinde, ~artnamesini gorebilirler ve eksiltme giinii 2490 say1h kanunda 
vaz1h ~artlar dahil)nde ve muayyen olan ~i.in ve saatte yukanda yaz1h alan 
teminatlarilE' sozii gec;en Yiiksek Mektebler Muhasebeci!iginde te~ekkiil eden 

Pend~:::~:oH ~:::;;a:bn~:e:t:::~: •;~:;~.: 4713 l 1 -
Semti 

P:mgaltr 

KiRALIK 
Mahallesi 
Kocatepe 

EMLAK 
Sokag1 
Elmadag 

No. 
49 

Cinsi 
Ev 

Yukanda yaz1h emHikin 31/5/940 gunu sonuna kadar kiraya verilmesi 
J/6/ 939 dan itibaren bir ay miiddetle pazarhga kalmr~tlr. isteklilerin her 

gi.in miiracaatleri. ( 4798 ) 

Dahiliye V ekaletinden : 
Bo_gazhyan kasabasmm meskun ve gayrimeskun 150 hektarhk saha~mm 

lihaz1r haritalannm ahmr i~i eksiltmiye c;•kanlmil/hr. 
:a 1 in maktu bedeli 2500 liradrr. 

Huvakkat teminat 187,5 liradrr. 
~ Ihale 20 temmuz 939 pen~embe giinii saat 15 te Bogazhyan Belediye 

dairesi nc.e yapJlacakhr. 
i steklilerin vaktinde Belediyeler !mar Heyeti Fen $efliginden i~t.irak 

vesikasr almalan ve bunu teklif mektublarma koymalan laztmdir. 
1. tkavele ve ~artnameler : Bogazhyan Belediyesinden ve Ankarada Be

ledi vcld imar Hevetinden parasrz almabilir. 
Teklif rnektuD!an tayin edilen giinde saat 14 e kadar Bogazl1yan BelecUye 

Reisligine verilm~:idir. Veyahud posta ile gonderild.iginde bu saatte Bele
diyeye vast! olmm:; bulunmahdrr. « 2672 • ( 4768) 

MUdUriUk i~in 

Bir Sekreter Bayan Arany1or 
Fransrzca, Almanca ve Steno - Daktilografiye vakrf muktedir bir 

Tiirk Bavan (veya bay) aramyor. Taliblerin, frans1zca ve almanca olarak 
yaZilmr~ bir mektubla, istedikleri maalii d.a bilditerek, pasta kutusu 2276 
adresine miiracaatleri rica olunur. 

Hareket edecek vapurlar 

BASARABiA vapuru 7 temmuz ruma 

saat 12 de (Pire, iskenderiye, Yafa, Te

laviv (ihtiyari), Hayfa ve Beyrut) a. 

DACiA vapuru 7 temmuz cuma saat 

17 de (Kostence) ye. 

Romanya Seyrisefain idaresi, Raman

yamn kaphca istasyonlanm ziyaret ede

ceklere hususi ve miisaid §erait temm 

eder. 

Fazla tafsilat ic;in Galata Yolcu Salanu 

kar~lSlnda Tahirbey hanmda istanbul 

umumi acentahgma miiracaat. Telefon: 

Haydar Rifabn 
ese rlerinden 

Kadm Kalbi 
Kadm A~kr 
A~k Pe§inde 
Karagiimlekliler ihtilall 
Ftriisk Vazosu 

tlk A~k 
tligin Oliimii 
Efendi ile il§ak 

Vikontun Ollimii 

tklimler 
Oliiler Evi 
Felsefe 
Kiic;iik hikayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Tarih Felsefesi 

30 Kr. 
60 , 

100 • 
100 • 

20 • 

50 • 
50 , 

40 • 

30 • 

100 • 
125 , 

HOHNER 
Bahkesir 

Erzakm ad1 

Kok komiir 

Orta 

Azt <;ogu 
Ton Ton 
300 400 

""'• D0NY ANIN EN 

HOHN 
Akordeonlar1 biitiin yap1lan te 
Biiyiik muvaffakiyetler kazanuJI~ 

i~in amatorii de profesyoneli ~ 
HOH NER akordeonlaruu terc1 

TUrklye umuml satl• yerl: 
Galatada, Yiiksekkaldmm 90 

Jorj D. P apa 
BUyiik musiki ma 

Zengin ~e~itlcrimizi bir kere 
Toptan ve perakendt 

Okullar1 
Sabnalma 
Tahmini 

fiah 
Lira K. 
3G bir 

tonu 

KomisyontJ 
!hale Muvakkat 

teminah 
Lira K. 
900 00 

tarihi 

10/7/939 
pazartesi 
saat 11 de 

1 - Orta okullarm mayrs 1940 sonuna kadar ihtiyaclan bulun 
ad1, miktan, teminah. ihale ~ekli ve tarihini gosteren 
kiimurii on be!) giin miiddetle kapah zarf usulile 
nlmr!)hr. 

2 - Eksiltmiye i$tirak etmek istiyenler ~artnameleri Ogretme 
hergiin giirebilirler. Kanunun tarifah dahilinde haz1rlanm1S 
!arm yukanda yaz1h ihale giiniinde belli saatten bir sa 
kadar Ki.tlt.iir Direktorliigiinde miite11ekkil Komisyon Bt 
verilmesi ve bu saatten sonra getirilecek zarflann kabul e 
ilan olunur. 

I Kad1koy Vak1flar Direktorliigii iiar 
Semti Mahallesi Sokag1 No.s1 Cinsi 

Kadrkiiy Osmanaga Ku~dili 44 Ev 
~ Caferaga Muvakkithane 55 Diikkan 

Na.taj 
• Suadiye Mekteb 34 9 • 

Bogazic;i Cubuklu Denizkenan Kahve 

ti'skiidar 
<;;ayrr 

Atikvalide Ki:ipriiliikonak 37 Ev 

Yukarrda Y·'lZilr emlakin 31/5/940 sonuna kadar 
ac;1k arthrmJYa CJkanlml&hr. ihaleleri 12 temmuz 939 

} 

ve 

15 tedk isteklilerin Kad1koy Vak1flar Miidiirliigiine 
-- - ----------'-'-----------
Giimriik Muhafaza Genel 

istanbul SatJnalma 
1 -

2-

3-

Satm almac11k 16 ton birinci benzin ve. 10 ton motorinin 
zartesi giini.i saat 11 a.e a tk ekeil mesi yaprlaca Ir:.--"':1 

Tasmlanm1~ tutan ( 4990 ) lira ve ilk teminah ( 375) lirac: 
ye ~artnamesi Komisyondadrr. Goriilebilir. _ 
Isteklilerin kanuni vesikalan ve ilk teminat makbuzlarill 
Galata eski ithalat Giimriigiindeki Komisyona ~elmeleri. -

Harb Akademisi Komutanhg1ndan : 
Harb Akademisi Matbaa Miidiirliigiinde kullamlmak 

ve litograf i~Ierinden anlar, harita ve kroki tersimine 
binba~1 riitbelerinde emekli bir subay veyahud binba~1 riit 
bir sivil memur ahnacaktrr. isteklilerin 10 temmuz 939 tarihine 
drzda Harb Akademisi Komutanhgma miiracaat eylemeleri. 



CUMlHJR.iYE'l' 11 

T. C. Zi RAAT BANKASI 
Kurulu' tarlhi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TUrk Liras1 
'ube ve ajans adedi : 262 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 
a a ••••• =· ....,.,..,..,.. ... ..,... ••••• . ......... . 

Zlral ve tlcari her nevi banka muamelelerl 

.TESiS T ARiHi 1919 

Merkezi : A N K A R A 

Her • nevi muameleleri 

Dahilde ve haricte muhabirleri vard1r 
Telgraf adresi : 

Umum Miidiirliik: TuRK BANK - ~ubeler: TiCARET 

saBARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Bt Bankas1nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplar•nda en az 50 llras1 bulunanlara se· 
e nede 4 defa ~ekilecek kur'a lie B!J&Didakl pUina gore ikramiJe .dajl•lllacakllr. 

Bankamazan istanbul ,ubesinde teals edllen 

«GECE KASASI» 4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 , 2,0')() , 
4 , 250 , 1,000 " 

40 , 100 , 4,000 , 
100 ,, 50 , 5,000 , 
120 " 40 , 4,800 , 

~ok miJsaid ,artlarla say1n mu,terilerimizin emrine amade bulundu· 

rulmaktadlr. izahat ahnmak iizere gifelerimize mUracaat olunmasa. 

160 " 20 , 3,200 " 
)!KKAT: Hesablannde.kl paralu l:ilr sene t~inde 50 liradan a!iia~ durmtyenlere ikramlye Clktlil takdirde 
azJasile vertlecektir • Sabhk arsa 

. 1 ur'alar eenede 4 defa, 1 eyiQI 1 blrinclklnun, 
ven de ~ekih~eektir. ' 

Nafta M iidiirliigiinden: 
Eksiltmiye konulan i~ : Tunceli Vilayeti Mameki kt~la ve ahtrlan 

v.a . .au~<uiii:ii:iiLlaJ.r. Bu i§in ke§if bedeli 46208 66 liradn· 
101- Bu i~e aid §artnarne ve evrak §U~lard1r : · 

.--~.- Ekslltme 1artnamesi 
1' 1- Mukavele projesi 
Ira- Baymd1rhk i§leri genel ~artnameai 

- Ke~if hulasa cetveli 
Husust §artname 

e---...,- - Yap1 i§leri umumt ve fennt ~artnamesi 
- Seridoprii 

,. r • 

- istiyenler bu i§e aid evraktan yap1 i§leri umumi ve fenni §art-
e baymd1rhk i$leri genel §artnamesind.en madasrru 2 lira mukabi

celi Naf1a Miidiiriilgunden satm alabilirler. Yapt i§leri umumi ve 
ve ~aymdtrhk iljleri genel §artnamesini gormek isti-

~Tunceli Naf1a datresinde bedelsiz olarak gorebilirler. 
- Eksiltme 8/7/939 eumartesi giinii saat 10 da Tunceli Nafm Mfr. 

~--t binasmaa kapah zarf usulile yap1lacaktlr. 
..,..,.,..,.....~ Eksiltmiye girebilmek ie<in isteklinin 3465 65 lira muvakkat te-

. ve a§agtdaki vesikalar1 haiz olup ~os'termesi lazrmdrr. 
Ihaleden en az 8 g\in evvel Tunceli Vilayetine miiracaat ederek 

/,ilLrelbil:mek ie<in almml§ ehliyet vesikas1. 
~~- Ticaret ve Sanayi Odas1 sicil vesikas1 { 939 senesi )' 

Teldiflt>r iie<iincii madd.ede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
Naf1a Dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka

edilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet uci.in
de yaz1h saate kadar gelmis olmas1 ve artbrma, eksiltme ve ihale 

uygun olarak miihiir mumile iyice kapatrlrnl§ olmas1 laz1md1r. 
olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4681 ) 

Satdtk 
Bagdad caddesi 189 No. 12 odah ki:i~k satJhkbr. l;iimendifer 

•n1va.v duraklan yamndad1r. Duvarla muhad sekiz doni.im bahcede 
ve <;am agac1 ve bag (miikemmel tenis kordu) biiyiik mermer 

Pervane. depo, elektrik, terkos, kurnall ve banyolu hamam 
Tel. : 60558. 

Makamtndan: 
Ek~iltmive konulan i§: Nigde • Nev§ehir yolunun 34 :r 000 

000 kllo~etreleri arasma nakledilecek ( 1680 ) M3 toplama ta§ ve 
kum ilizart i§idir. 

i§e aid ke!;if bedeli { 4229 ) lira ( 28) kuru~tur. 
- Bu i§e aid ~artnarneler ve evrak §Unlard1r : 
- Eksiltme §artnamesi 
- Mukavele projesi 

- Bayn:dlrhk i~I:ri genel §artnames1 
- Tesv1yei turab1ye, §ose ve kargir in~aata aid fenni ~artname 
- Husus1 §artname 

- Ke§if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
bu 11artnameleri ve evrakr Nigde Daimi Enciimeninde go-

ie<in isteklilerin 

te Daimi En-

muvakkat te· 
( 4682) 

Lisesi SatJnalma Kurumundan : 
h

lisesi pansiyonu yabh talebesinin may1s 1940 r1ayesine ka-
000 mu t l'f · "" · · e 1 par~;a .;;ama§Irmm y1kablmas1 kapah zarf usulile ek-
konulmuf;itur. 
tme 7/7/.939 cuma gfinii saat 15 te Beyoglu tstkilal caddesi Karl

.... . ~''"'"ua LJseler Ahm Sabm komisyonu binas1 icinde toplanacak ko-
yapllacaktJr. · 

bedeli (5275) lira ve ilk teminat (396) lirad1r. 
•""·"H"L ~artnameyi okulda gorebilirler. 

girmek istiyenlerin ~artnamesinde yaz1h vesaik, ilk temi
veya banka mektubile birlikte teklif mektublanm eksiltme sa-

en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon ba§-
vermeleri. · . 

rflarm kanuni ~ekilde kapatllmlll olmas1 ve pasta ile gi:inderilecek 
,._~ .. u,,.. zamamnd.a gelmi§ olmalan laz1md1r, · •-1.28) 

1 mart ve 1 haziran tarih· Cagaloglu Tevhid matbaast arkasm • 
daki sokakta k6§eba~1, bir arsa satlbktrr. 
Biti§ikteki eve miiracaat. 

I inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : I 
I - idaremizin Samsun, Adana, izmir ve Cibali Tiitiin Fabrikalan 

i~in cem'an 224 k&lem ecza ve alat ac;1k eksiltmiye konmu~tur . 
II - Muharnmen bedeli 2000,70, muvakkat teminah 150,05 lirad1r. 
III - Eksiltme 17 /VII/939 pazartesi giinii saat 16 da Kabata~ta Le

vazlm ve Mubayaat Subesind.eki Ahm Komisyonunda yapilacaktlr. 
IV - Sartname ve listeler hergiin sozii gec;en §Ubeden paraSlZ 

almnbilir. 
V - isteklilerin % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltm~ i<,;in tayin 

edilen giin ve saatte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmelen. ( 4672) --Muh. bedeli % 7,5 teminati Eksiltmenin. 
Cinsi Miktan Lira K. Lira K. Sekli Saat1 

Bas ipi 18,000 Krg. 9900,- 742,50 Kapah zarf 15 
Bel ipi 25,000 ~ 11200,- 843 75 " " 16 
Ton~a ipi 10,000 , 5885,- 441 •. 37 " " 16,30 

I- $artnamelerindeki teslim miiddetleri uzahlarak miktarlan yt~karida 
yaz1h ba~ ve bel ipi ile gene ~artnamesi mucibince tonga ipi kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmu~tur. . . . 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlari, eks1ltme saatler1 hl
zalannda yaz1hd1r. 

III - Eksiltme 5/VII/939 -.arsamba giinii Kabatasta Levazrm ve Mu-
bayaat $Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaprlacaktlr. ,. 

VI - Sartname ve niimuneler hergiin sozii gecen subeden ve Kasta-
monu Miistakil Mlidiirlliglinden paras1z ahnabilir. • 

V - Miinakasaya i~tirak edecekler mi.ihiirlii teklif mek!ublanm kanum 
vesaikb % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka temmat Ir?ektubunu 
ihtiva edecek kapall zarflanm ihale saatlerinden bir saat evvelme kad.ar 
Komisyon Baskanhgma makbuz mukabilinde vermeleri laztmd1r. ( 4517 ) 

Tatil Kamplart 
istanbul Maarif Miidiirliigiinden : 

1 - Bu yaz tatilinde ilkokullar talebesi icin Pendik, Erenkoy, KlZll
toprak, Y ~.~ilkoy, Florya ve Biiyiikcekmeced.e. 

Lise Ogretmen, San'at ve orta okullar k1z talebesi ic;in Kandillide, 
erkek talebe ic;in Maltepe ve Zincirlikuyuda. 

Ogretmenler i~in Heybeliadada. 
Tatil kamplar1 ac;liacakbr. . 
2 - ilk dereceli okul kamplarmm ayhk iicreti 16. orta dereceb okul 

kamplarmm ayhk ucreti 18, Ogretmenler kampmm 40 giinliik iicreti 30 
lirad1r. 

3 - Bu kamplara sl.hhi durumlar1 elveri$li talebe ve ogretmenlerin 
yaz1lmasma ba§lanml$hr. 

4 - !Ikokul talebe kamplan 10 temmuzda ve orta dereceli okullarm 
talebe kamplan 27 temmuzda ve ogretmenler kampl 6 temmuzda aclla-
caktlr. . . . 

5 - Kamplara yaz1Imak veya fazla malu~at. almak 1shyenlerm okul-
lara veya Maarif Miidiirliigilne, Beden Terb1yes1 Biirosuna ba$vurmalan 
laz1md1r. ( 4784) 

V ezirkoprii Belediye Riyasetinden : 
80 hektar meskun, 30 hektar gayrimeskun viis'atinde tahmin edilen 

Vezirki:iprii kazas1nm halihaztr haritas1 yaptmlacaktlr. . 
Muhammen ke$fi bed.eli c 2300 » liradtr. Muvakkat temmat akc;esi 

c 172 » lira c 50" kurustur. . . . 
Eksiltme kapah zarf usuliledir. Ihbsas vesikalan musaddak tahblerm 

Vezirkopru Beledh;e Riyasetine miiracaatleri Iaz1mdtr. . .. .. 
Kat'i ihalesi 11 temmuz 939 sah giinii saat 16 d.a Vez1rkopru Belediye 

Daimi Enclimeni huzurunda yap1lacakbr. 
Miiracaatler ihale saatine k~dar kabul edilir. ( 4596) 

Afyon P. T. T. Miidiirliigiinden : 
i\fyon P. T. T. bi.nasmda yaptmlacak clan « 6346 " lira c 5 " kuru~ 

kesif bedelli kalorifer tesisah fenni sartname, proje ve mukavelelerine gore 
14 temmuz 939 cuma ~iinii saat 15 te Afyon P. T. T. Miidiirliigii binasmda 
ihale olunmak iizere 15 ~lin miic!detle actk eksiltmiye konulmustur. 

Muvakkat teminat miktar1 c475:o lira c95:o kurustur. isteklilerin ehli
yetnamelerile beraber tayin olunan mii.dA.et zarfmda Afyon P. T. T. Miidiir. 
liigiine miiracaatleri ilan olunur, ' ( 4735) 

Erzurum Valiliginden: 
1 - Erzurumda yeniden yaptmlmakta clan Dogumevi binasmm on 

iki bin altml$ lira yetmi$ be11 kuru:i ke~if bedel.li tesisatl kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - ihalesi 13/7/939 persembe giinii saat 15 te Hiiktlmet Konagmdaki 
Daimi Enciimen odasmda yapxlacaktlr. 

3 - Muvakkat teminat dokuz yiiz dort lira elli kurustur. 
4 - !stekliler eksiltmiye girebilmek ic;in ihale giiniinden en az sekiz 

gun evvel Vilayete miiracaatle ehliyet vesikas1 almas1 laz1mdtr. 
5 - Talibler bu i~e aid §artname vesaireyi hergiin Vilayet Enciimeni 

kal~minde ve Naf1a Miidiirliigunde gorebilirler. 
6 - !stekliler 2490 say1h kanunun 2 nci ve 3 iincii madqelerind.e yaz1h 

vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektublarmm 32 nci madde veh~ile 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet DaiJni Enciimeni Reisligine 
vermelerinin ve postada vuku bulacak gecikmelerin muteber saythmya
cagl. ( 4703) 

Erzurum V aliligin den : 
1 - Erzurumda yeniden yap1lacak clan be§ sm1fh Cumhuriyet flkoKul 

binasmm on bes bin lira kesif bed.elli in$aat klsm1 vahidi k1yasi fiat iize
rinden kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - ihalesi 12/7/939 .;;ar$amba giinii saat 15 te HiikU.met Konagmdaki 
Daimi Enciimen odasmda yap1lacakbr. 

3 - Muvakkat teminat1 bin yiiz yirmi bes lirad1r. 
4 - !stekliler eksiltmiye girebilmek ic;in ihale giinun"den en az sekiz 

giin evvel Vilayete miiracaatle ehliyet vesikast almalan lanmdtr. 
5 - TalibleJ bu i~e aid $artname vesaireyi hergiin Vilayet Daimi En

ciimen kaleminde ve Naf1a Miidiirliigiinde gorebilirler. 
6 - istek1iler 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii maddesinde yaz1h 

vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektublanm 32 nci madde vechile 
ihale saatind.en bir saat evveline kadar Vilayet Daimt Enciimeni Reisligine 
vermelerinin ve postada vuku bulacak gecikmelerin muteber saytlmiyacagt 
ilan olunur. { 4704) 

Orman 

Cinsi 

Koruma Genel Komutanhgmdan : 
Beher kilonun 

Muhammen Muvakkat 
Miktan fiatl teminah 

Kilo Kr. Sa. Lira K. 

ihalenin 
Giinii Saati $ekli 

Sade yag 7000 100 00 526 00 4/7/939 11 Kapah zarf 
Pirine< 20000 24 25 363 25 5/7/939 14 Ae<lk eksiltme 
Kuru fasulye 20000 13 25 198 75 5/7/939 11 • :o 

. tstanbulda Orman Koruma Talimgah1 ihtiyac1 ie<in yukanda cins ve 
mJktarlan yazliJ fit; kalem erzakm ihalesi gosterilen giin ve saatlerde An
~arada Orman Koruma Satmalma Komisyonunda yap1laeaktrr. Sartnamesi 
Istanbulda Demirkap1da Orman Koruma Satmalma Komisyonunda ve ek
siltmesi yapJlacak olan Komisyonda paras1z olarak her~ goriilebilir. is
teklilerin ac1k ek£iltme icin muvakkat teminat makbuzlar1 ve kanuni •Tesi
kalarile birlikte mEzkur Komisyonda bulunmalan ve kapah zarf ie<in ihale 
saatind.en bir saat evveline kadar teklif mektublarm1 vermeleri. ( 4455 )' 

Ktrklareli Belediye Riyasetinden : 
Naf1a Vekiletind.en musaddak projesi mucibince K1rklareli Belediye

sinin • 14144,90 • lira bedeli kesfi al(:ak tevettiirlii §ebeke malzemesile 
montaj1 30 giin miiddetle kapah zarfla miinakasaya konmu§tur. 

Demir direkler Belediyece verilecektir. Tal.ib olanlarm kan,·· 
ikle ihale giinu clan 24 temmuz 939 tarihli pazartesi Jt\inii sa \ ~ 
d_iye Encii_menine miiracaatleri ve proje, $artnameyi K1rkla~~- ~ ( ':_ 
smde ve Istanbulda Gala tad a Assikiirasyon hanmda yiiksek ~ .l:J~ t; -
hendisi Hasan Halet I~1kpmardan bir lira mukabilinde alabile~l'ik1& 
olunur. ~~ 

Tiirkku~u istanbul ispekterliginden : ~0t 
Tiirkku$u iiyeleri temmuzun ilk haftas1 ic;inde kampa ~onderilec~:..1 ~en so.ll muamelelerini yapt:rm.~k .. ve hareket giiniinii anlamak iizere ·~ti.l. 

uyelerm 3 temmuz pazartest ~nu saat 17 ye kadar miiracaatleri. 
Pazartesi giinii miiracaat etmiyenler kampa gidemiyeceklerdir. (47•.5) -

Hayrabolu Beledi ysinden: 
1 - Hayrabolu Belediyesi ic;in mevcud 11artnamesine uy~n bir arazoz 

pazarhkla satm almacaktlr. 
2 - Talib olanlar fiat ve kataloklanm havi tekliflerini 15 temmuz 939 

tarihine kada.· Havrabolu Belediyesine bildirmeleri. 
3 - $artname suretleri taleb vukuund.a posta ile gonderilecegi ilan 

olunu~ • ( 4677) 
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..._. __ .TULUMBALARI 

TEMiZ SU i<;iN 

Al~ak tazyikli' 

Yuksek tazyikli 

Santrifuj ve pistonlu 

T ulumbalarl 

DERtN KUYULAR t<;iN 

Hususi da"ima 

Tulumbalar1 

KAZAN & TAGDIYE 

Ye diger srcak su 

Tulumbalar1 

c;;:AMURLU SU·: 1i<;iN 

Madencilik ve i'n§aaf )§feri 

.r ulumbalar• 

$EKER, SABUN, BtRA, YAG' 

Ve buna mumasil maiyat' 

ZiRAATA •.MAHSUS 

Kabilinakil sulama 

T ul~mbalar( 

T u.lumbalarJ. 

1919 DAN 1937 YILINA KADAR 

u y T • • 

Leon Kahen . Raymond Ronze • Emil Folinais'den tercihne eden : Galib KemaH Si:iylemezoif;u, eski Moskova sefiri 

Bir edibimiz bu esere tahsis ettigi bir makalesinde : ( 1919 dan 1937 y1hna kadar Diinya Tarihi, hi<; ~iiphesiz 
btitiin diinya tarihinin yepyeni, c;apra~1k ve zorlu meselelerle hkhm hkhm dolu, en orijinal parr;as1d1r. Bu yirmi 
l>ene icinde biitiin diinya, tarih ~uuruna mevzu oldugu ilk as1rlardanberi yuttugu ve biinyesinden d1~an atamac!.tgJ 
zehirleri miithi~ toks1ki:iz ni:ibeti ic;inde bogucu ve c;IldirtlcJ bir kiVram~la k1vramyor.) dedikten sonra ilave ediyor: 
( Yalmz Tiirkiyede degil, Avrupada da bu eser, harb son ras1 devrinin canh biitiiniinii tahlil eden say1h ve belki 
bir tek kitabd1r. Yarmm si.irprizlerini merak edenler ic;in, istikbale halin tarihi ic;inC.en bakmak zarureti, bu esere 
etrafJmJzt saran karanhklar ortasmda oniimiize dii~mii~ bir kilavuz rolii veriyor. ) 

Eserin ba§hca mevzular1 : 1914 • 1918 muharebesi - Versay muahedesinin yapiCI gayreti - Asrtmtz diinya-

.!imdaki ikhsadi hayatm umul\!i sartlart - ~imdiki diinya mn siyasi ve ic;timai de~i~iklikleri. 

525 sahife olan bu eserin fiat! 150, cildlisi 175 kuru~ tur. 

Galib Kemali Si:iylemezoglunun diger nesredilen eserleri: 

Insan ve Totaliter devlet. Fiatt 55 kuru§tur. (Bastlmt§hr). 
Bugiinkii ingiltereyi iyice anlamak i~in. Fiab 50 kuru§ (Basthyor). 
Ba§Imtza gelenler, Mondrostan Mudanyaya. Fiatt 75 kuru§ (Basthyor). 

Urolog • Operator 

Pr. Behaeddin lOtfi Yarnall 
Bobrek, mesane, tdrar ve tena

siil vollart hastahklar1 mi.itehasst· 
st. BevoiHu · !s Bankas1 kars1s1 E
mirnevruz sokak 10 Pananiva 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

KANAAT KiTABEVi 

Belediye R iyasetinden : I Oiizce 
Naf1a Vekaletinden musaddak projesi mucibince kasabam1za 9 kilo· 

metre mesafede kain Sakoc ~ellalP3inde yap1lacak olan Hidro-elekttik san. 
tralma a id ve bedeli ke~fi 14,383,94 lira olan baraj, kanal, su ko~kii, san
tral binas1 ve alt kanala aid. in~aat i~leri on be~ giin miiddetle milnakasaya 
konmu~tur. 

Talib olanlarm bu gibi i~leri muvaffakiyetle ba~ard1klanna dair vesika. 
lanm hamil olarak ihale giinii olan 17 temmuz 1939 tarihli pazartesi giini.i 
Belediye Enciimenine miiraca<'.tleri ilan olunur. ( 4C71) 

- Say1n Bayan hangi 
kremi kullan•yorsunuz? 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 

oldugunu kimyevi tahlillerle ogrenebilir misiniz? 
Elbette hayu. Ciinkii bu <;ok iiziicii is yalmz memleketimizde degil, 
blitiin diinya kadmlar1 arasmda bir mesele olmw:ptur. Bu hususta 
Parisin en biiyiik devlet hastanelerinde vazifedar olan cild miitehas· 
stst Doktor D E 8 A T &i:iyle diyor: 

«- Bir.;ok gene kadmlann biitiin itinalarma rai\'men yiizlerinde 
\'aklinden evvel BURU!)UKLUKLAR. CiLLER. LEKELER hastl 
oldugunu gi:iriiyoruz. Senelerdenberi klinigimize miiracaat eden ve 
aralarmda Parisin yiiksek tabakasma mensub kadmlar da bulunan 
hast.alar iizerinde. yaphgtmtz etiidler bize l'(ostermi~:~tir ki: Giizellik 
kr.-mleri ekseriya bu hale sebeb olmaktadJr. Zira her giizellik kremi 
sthhi evsaf• haiz degildir.» 

Buna kars1 iNNOXA S0T0 kullantntz. • 
i N N 0 X A S '0 T '0 c;illeri, Jekeleri. buru"u klan giderir. Geceleri yatmazdan evvel t N N 0 X A 

S U T 0 ile temizlenen cild, makyajm biitiiu sartl anm kabul eder. Her hanl'(i bir kremi kullamrsamz, 

kull:mmtz, elverir ki gece yatarken t N N 0 X A S U T U ile cildinizi siliniz. 

i N N 0 X A S 0 T 0 Parisin en kibar mahfillerinde maruftur. Milyonlarca kibar kadm her ak!iam 

i N N 0 X A S 0 T U ile Islahlm•s bir pamukla yiiziinii siler ve istirahata sevkeder. 

i N N 0 X A S U T U biitiin parfiimorilerde ve tamnm1s eczanelerde bu!unur. - 'i~i:l 

~-----------------------.... --......................... _, 

H E 
M O .T 0 S i K L E T L E -R 

• 

ikbsadi, rand1manh ve fazla kullani§h 
bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSiKLETi 
Tercihen 

isteyiniz. 

SAGLAMLIGI, ~IKLIGI, HAFiFLiGi ve bilhassa UCUZLUG 
ile P1 Y ASAMIZDA biiyiik ragbet kazanan 

B A U E 
1939 model 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

F ahrikalar1 T. A. ~irketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete ge~en A

dana fabrikatmzm, 
Silindirli 75 ve 90 san tim B. (Tip 

2 ~ifc;i) kaput bezi ve 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18 numara vater iplikleri 
imalatl piyasaya arzedilmi§tir . 
Sipari~ ir;in Adana fabrikam1za 

veya Ankara Atatiirk biilvan And 
apartlman No. 4 daireye miiracaat 
edilmesi. 

. <;e§id - Ankara 
Telgraf adres1: C 'd Ad 

................ -.C.§l ....... a~~ 
Fenni Siinnet~i 

EMiN FiDAN 
Kabine : Be~ikta~ 
Erip Aparbmam 

Tel: 44395 Ev, Sua
diye Akkurt S. N. 1 

Ta~radan siinnete gelen
lere kolayhk ~oktu. 

Miiracaat bir hafta evvel laz1mdu. 

Dr. M. Osman Saka 
GogUs ve dahili hastahklar 

Mutehass1sa 

istanbul Belediyesi kar~tsmda Sinan 
Aga daireleri. Telefon: 23565 

i LAN 
Binalarm1z lr;:ln en saglan'l 

en kolay en ucuz 

ALABASTONE 
BOY ASIDI R. 

Deposu: 4 uncU Vak1f Han 
•·---Asma kat 19 __ ..... 

,---------------~~ SAPiKSIN 
Sar;: dtikUime va kepeklen M 

meslnln onUne ger;:er. 

DEPOSU: 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;emberlit~ Peykhane sokak No. 4 

Sahib ve Ba§muharrtrt: Yunus Nadi 

Umuml ne§rt11att fdare eden Yaz! t,lerf 

Mildilril.: Hikmet Miinil VIgen 

pum!J,urt11et matbaan 

B i S i K L E T ve hafif 
MOTOSiKLETLERi 

En mU,kUipesend blnlclyl 
bile memnun eder. 

Hakiki 
BAUER 
Mamulltm1 yalnaz, 

Tiirkiye Umumi 
Vekili: 

YAZ SAYISI 
BUGON CIKTI 3& sayla ve ba,tanba,a 

renkli olan bu nefis eseri bUIUn 
mUvezzilerden lsteylniz. 

y apl ilanJ ;istanla 

• dttlerle 
G. Anteb Belediye Fen I,Ieri Miidiirliigiin adiseler 

1 - Eksiltmiye konulan i~ : Sehidler abid.esinde yap1lacak l'l11~~inin ha 
kulesi olup muhammen bedeli 5219 lira 54 kuru~tur. . .. ~ 1 : 

2 - Bu i~e aid :sartname ve eklerini Belediye Fen hleri Mudil'Jla 
den paraslZ olarak alabilirler. tur. 

3 - Eksiltme 17/7/939 pazartesi gilnii saat 15 te Belediye sa.1 esasen 
ar;1k olarak yap1lacakhr. olan 

4 - Eksiltmiye girebilmek ir;in 391 lira 46 kurufi muvakkat 
vermesi kanunun emrettigi ~eraiti haiz olmas1 ve N af1a veya Beled1 

MiidiirliigiindeP. bu iQe girebileceklerine clair almmi!;l vesika ile 
Odas1 vesikasm1 gostermesi· lazimdlr, 


