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Kitabctlardan 

es'ud y1 dOnUmU Danzig ihtiliif• 
H t · · · -Paris mafbuafz Lehisfana umuzun 

rasimle 
a ayad.1.¥

1r1~1 mukavemef favsige edigor 
tes'id e ttyor 

iinasebetle Antakyada bugiin yap1lacak 

iklere halk ve koyliiler i~tirak edecek 

Tarihi Ratay Meclisi ka~andlktan sonra balkan co~kun tezahUratmdan iki goriinU~ 
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ar'lrin imannda 
tedbirler 

nmda tecriibe edilmi§ 
ekser istimlak i§lerinde 

gori.ilegeldigi i.izere mua
k formaliteyi istilzam eden 
· bir imar ameliyesi tatbik 

. Bir ~ehrin iman 0 ~eh
ihtiva eden memleketin bii-

• renfaatidu. iman temin et
~nun vazettigi deger paha-

tayin ettikten sonra bunun 
la hi~bir mani olmamak la

numarah kanunun ba-
yap!lan eklerle i§te bu li.i

t yerine getirilmek istenili-

imarda ahenk temini 
fazla katlann kaldmlmasJ 

caddelerin iki tarafmda 
yer ahnarak kuvvetli 

nalann gene eski hallerinde 
buakilmalan §ekillerinde 

va veya alman zemin katla-
bedelleri . odenmekle hera

Tin gerek i.ist, gerek alt taba
u ~ekilleri~e gore tanzim ve 
en belediyelerce deruhde 

Boylelikle imara tabi cad-
Jar ahenkli ve miitenasib ol

:addeler de asri bir gi.izel
ol_a_,cak ve biitiin bu i§le

la eml~k sahiblerinin hakla
!'!I"'·'""JJJ"'""" ~ok itina edilmi§ 

J.f'"""" en ehemmiyetli hususi-
'iri birinci maddeye eklen 

'k' . en 1 mc1 maddeye gore plan 
arsellere boli.inerek baz1 genis 
~evreliyecek yeni in§aah~ 

ar plam mucibince itina ile 
hr. Bu bilhassa meydanlara 
imar i~lerinde gori.ilecek fev-

. bir hususiyettir. 
muktazi imar i§inin mey

oldugu kadar istimlakle iktifa 
mathlb olan imarm tahakku

etmemekte ve meydan ic;in 
ar yer almd1ktan sonra i.ist 

rl.erile asia tenasiibii olm;yan 
bmalardan ibaret kalmakta-
imann en yiiksek amme men

olan icab1 o meydanm 
er etrafm1 siisliyecek bi-

lan dairesinde viicud bulmasl
Onun ic;in Meclise sevke
C f1krasma pek hakh ola

konulmu§tur: 
den aplacak Veya geni§leti

an, umum[ bah~e. ve ye§il 
YUNUS NADI 

[Arkast Sa. 5 sutun 4 tel 

. \ 

Antakya 4 (a.a.) - Yann kahra • ne bi.iti.in halk ve koyli.ilerimiz i§tirak ede-
man ordumuzun Hataya giri§inin y1ldo- cektir. . 
ni.imiidiir. Bu mes'ud ve ugurlu gi.in Ha- .Sabah saat I 0 da Parti, Hi.ikumet, 
taym her §ehrinde bi.iyiik merasimle kut- Belediye ve Ticaret Odas1 heyetler!le 
lulanacaktJr. Antakyada yapilacak tore· [Arkast Sa. 9 siltun 4 te] 
Ill II Ill IIIII I 1 I filii II Ill IIIII I 1111111 IIIII II Ill I I 111111111111111111111 II II.' Ill lllllll Ill Ill 0 I I II IIIII I IIIII II I till lllllt 

Kemalpa§a havzas1nda 
dolunun yapbg1 tahribat 
Ha ara ugr1yan iki bi hektarhk 
m~ddi zarar bir milyon Ii.ra tahmin 

lzmir 4 (a.a.) - Bu sabahki gazete- mur sellerinin ve miithi& riizgann ih et
lerin verdikleri malumata gore, gec;en tigi tahribat bagc1hk tarihinde hemen he· 
cuma giinkii f1rtmamn Kemalpag hav - men misli gori.ilmemi§ derecede bi.iyiiktiir. 
zasmdaki bag ve bah~elerinde ceviz ve Hasara ugnyan saha iki bin hektardJr. 
yumurta biiyiikliigiindeki dolunun, yag- LArkast Sa. 9 siitun · 6 da I 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Y eniden otuz tane kOy 
ilk mektebi yapbrthyor 
~ehir dahilinde mevcud elli 

tamiri i~i de miiteahhidlere 

bir mektebin 
ihale edildi 

Almanyanln Gonisberg ZirhiiSIDID serbest ~ehre 
yapacag1 ziyaret hukuki bir miinaka~aya yol a~t1 

111111 II II I I II II Ill II Ill 1111111111111 Ill t•tlllllll 11111111 II 

Mare~al Cakmak 
Biiyiik Erkan1harbiye 
Reisimiz, izmirde mera• 

simle istikbal edildi 
izmir 4 (Telefonla) - Biiyiik Er • 

kamharbiye Reisimiz Mara§al F evzi 
Cakmak, bugiin yanmda Ordu Miifetti~i 
Orgeneral F ahreddin Altay. 1zzeddin 
Cah~lar, Korgeneral Mustafa Muglah, 
Tiimgeneral Zeki ve hava mii~aviri a! • 
bay Sefik oldugu halde, Kocatepe muh
ribile Ce~eye gelmi§, biiyiik merasimle 
kar§J!anmi§tlr. Mara~al, askeri birlikleri 
tefti§ ettikten sonra saat 19 da Gi.izelya
hya gelmi§, hararetle istikbal edilmi§, 
kar§1lama merasiminde, asker!, mi.ilki er
kan, k1t' alar, heyetler ve muhtelif te&e~
kiiller miimessilleri ham bulunmu~tur. 
Bu gece muhterem misafirimiz §Crefine 
Ordu Evinde bir ziyafet verilmi~tir. 

Y ann F 01;ada tefti~ler yapacak olan 
Biiyiik Erkamharbiye Reisimiz. vali ta
rafmdan .Sehir kazinosunda verilecek zi
yafette bulunacak, ertesi gi.in fuardaki a· 
ti§ poligonunun a~lh§ merasimini yapa • 
caktJr. ................. ·~ '''"'' .... ,,,, .......... ··~ ., ........... . 
Payas · iskenderun 

demiryolu 

Hat 23 temmuzdan evvel 
hiikumete devredilecek 

Ankara 4 (Telefonla) - Payas -
iskenderun hattmln Turk - Frans1z an -
la~masmm mer'iyeti tarihinden on<:e n~v
let Demiryollan i~letmesine teslimi mu • 
karrerdir. Hattm teselliimii i~in tedbirler 
almmaktad1r. Simdiki idare ile temaslara 
ba~lanmJ~tlr. 
························••ltlllllllllllltlltllllllllllllllll 

Moskovantn cevabt 

Londra ve Paris kabine
leri notay1 tetkik ediyor 

Londra 4 (Hususl) - lngiliz ve 
F rans1z kabineleri Sovyetlerin mukabil 
tekliflerini tetkik etmektedirler. Salahi • 
yettar mehafilden alman malumata gore, 
Sovyetler, Balt1k devletlerine garanti 
vermek meselesi hakkmda lngiltere ile 
F ransa tarafmdan teklif edilen formi.ili.i 
tatmin edici telakki etmi§lerdir. Ancak 

[Arkast Sa. 9 siitun 2 de] 

Leh • Alman hududunda ihtiyati hazuhklar : Leh 
sacan hortumlarla talim ediyorlar 

Var§ova 4 (a.a.) -Nazi makamlan 
tarafmdan son zamanlarda alman asker! 
tedbirler i.izerine Polonya hiikumelinin 
Danzig ayan meclisine heniiz bir nota 
tevdi etmedigi salahiyettar bir membadan 
teyid edilmektedir. 

hi haber alan rnahfillerde soylendi • 
gine gore Danzig'in askerile§tirilmesine 
kar§I Polonya ancak Parisle Londra a .. 
rasmdaki diplomatik gori.i§meler laz1m 
gelen bi.itiin unsurlann toplanmast irnka· 

[Arkas1 Sa. 9 siitun 4 tel 
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Mogol - Man~u sinirinda 
malar §.ddetli ~ 

Tokyonun verdigi haberlere gore Japon· - Man~u 
k1t'alari 4 bin. Sovyet askerini muhasara etmi~ler 

Uzak§ark!a esir dii~en bir klSlrp Mogol ve .Rus askerleri 
Japon neferlerinin nezareti altanda · 

Tokyo 4 (a.a.) - Domei ajansmm 
Mogol • Man~u hududu i.izerindeki ha
rekat sahasmdan alarak ne§rettigi bir ha
bere gore, J apon - Man~u k1t' alan, dun 

ak~am, Man~u arazisi dahilinde Kala ir• 
magi civannda dort bin kadar Sovyet • 
Mogol askerini ihata etmi§tir. 

[Arkast Sa. 9 sutun 5 te] 

neiii~ ........ s·ankiD"'"'iii·e·;k.ii'f""""'e~k·~n; 
yeniden isticvab ediliyor 

Deniz bank erkanmdan dordii diin Adliye binasmdan ~1karlarken: 
itibaren: Yusuf Ziya Oni~. ismail isa, Malik ve Tahir Kevkeb 

(Y azrsr ~ uncu sahil~miz;!,e) 
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I - CtahU. uo IUIArniAkAI I-IAharlari 
2 CUMHURlYET 

( eehir va Memleket Haberleri ) 
leta nos ~· · K1dem zamm1 alan; 

~ 
T arihi roman: 7 4 Y azan: Kadircan Kafh 

E t · ·· k b" I o·· f d ·d k Birisinin oliimiine sebeb r esi gun ara 1r e ure ~an1n o as1na gi ece . 
I I h I d b. · · k .. oian cahd adamin mu-

muallimler listesi ~ . l 
Ilk tedrisat muallimlerinden bu l 

o an a hn sa an ar an Irinin apag1n1 yavas~a b I d 
' hakemesine a~ an 1 

a~1yor, zehiri oraya damlabyordu 

yrl krdem zamm1 gormeye hak ka-
. zanml§ olan binden fazla muallimin 
admr ihtiva eden liste, V ekalet tara- ~ 

Rabi Salamon yerinde duram1yordu: 
Bir karh gi.il §urubu ... <;ok gi.izel-

dir. 
istemem, otur diyorum sana c;a

buk ... Beni dinle! 
Em ret sultamm! .. 
Sarayda hir kadm var ... Ash be

lirsiz bir cariye... Saadetlu Padisahm 
gonlii ondan ba§kasma akm1yor. Biiyi.i
ciini.in biri ... 

Rabi Salamon'un gozleri parladr; 
Mahfiruz tarafmdan kovuldugunu hatrr
ladJ ve i(i yandr: 

E ... Anlad1m !.. 
hte Padi§ahr ondan sogutmak Ia-

zrm ..• 
(:agrrahm eeelini, olsi.in gitsin!.. 
istemiyoruz. Padi§ah krzar. So

gutmah ... 
- Sogutmah ha ... Sogutmak... La

kin ben hi.i yiici.i degilim !.. 
Bu i§ yalmz bi.iyii ile olmaz 1 .. 

- Y a nas1l olur? 

- N as1l oldugunu bilsem sana gel-
mem, c;1frt... <;abuk s6yle... Boyle §ey
leri becerirsin! Bilmiyor goriinme, yoksa 
saraya donmedigin gibi burada da ya§a· 
yamazsrn ... Seni bacaklanndan Babaea
fer zindanmm kaptsma astmnm ... 

Rabi Salamon tela§ a dii~tii: 
- Dii§iinelim aga hazretleri... El-

bet sayenizde ... 
- (:ahuk oll.. ~imdi istiyorum ... 
- Simdi mi? 
Mustafa Aga elini koynuna soktu; k!r

mJZJ bir kese c;!kardl; hekimin online f.r
lattJ. 

Rahi Salamon onu kaptl: 
- Buldum aga hazretleri ... Size ve-

recegim bir §urub ... ic;ireceksin hasekiye ... 
- Hangi hasekiye? 
- Hani Padi§ahr bi.iyiilemi§ ya ... 
Mustafa Aga Y ahudinin kafasmdan 

gec;enleri sezdi; fa kat aldumadJ. Rabi 
Salamon devam etti: 

- lc;ireeeksin ona ... Bir gun sonra c;l
hcak hiitiin viicudiinde .;thanlar ... Ora
dan akacak irinler ... 

Krzlaragasmm gozleri zaferle parladr: 
- <;:ahuk... 
Hekim hiraz otede c;e§id c;e§id ve boy 

boy bardaklar, balonlar, ti.ibler, §i~clerle 
dolu olan masaya gitti, renk renk iladan 
birbirine kan§tlrdJ, birtakrm c;ekirdek gibi 
§eyleri havanlarda dogdi.i; hem ~iyah, 
hem kahverengi, hem san, hem de k•r
m!ZI denecek kadar garib bir renkte bir 
suyu minimini bir §i~eye koydu, siyah bir 
c;uhaya sard1 ve krzlaragasma uzattJ: 

- Damlat bir yemegin ic;ine lie; dam
la, kan~a otesine ... 

Mustafa Aga §i§eyl ald1, koynuna 
koydu ve yerinden kalkb: 

- Ben k1zlaragas1 degilim, buraya 
da gelmedim. Boyle bilesin. Y oksa ge
berdigin giindiir. Dilegimi tutarsan ne 
ala... Her ne derdin olsa dermam bulu
nur! 

Bir kese altin daha uzatb. 
Rabi Salamon: 
- Ba§iistiine devletlu aga hazretleri ... 

Kulunuz ihep oyleyimdir. 
Diyor; Mustafa Aganm ayaklarina 

kapanarak yalmz iistiinii degil altm1 da 
opmek ic;in adeta zorluyordu. 

Ertesi giin kara bir el Di.iref§amn oda
sma gidecek olan altm sahanlardan biri
nin kapagm1 yava~a a~1yor, zehiri oraya 
damlahyordu. 

Hemen aransa belki hir§eyler bu-
lunurl 

Padi~ah oturdugu yerden fulad1: 
- Hele ne durursun? 
Birkac; haremagasr gene cariyenin o

dasma bir kurd baskm1 yaphlar; her ta
rafr altiist ettiler; en sonra mangalm ki.il
leri arasmda ki.ic;iik §i§eyi huldular: 

- Bu nedir? 
- Bilmem... Onu kim koymu§ o-

raya? .. 

Gene kadm sarardr; k1zard• ve §a§km 
§a§km etrafma bakmdt. F akat on a ken
disini toparhyacak kadar bile vakit br
rakmadJlar. Hemen Padi§ahm kar§Jsma 
c;tkardrlar. Birinci Ahmed hayk~rdr: 

- Nedir? <;abuk s6yle!.. 
- Saadetlu Padi§ah•m, hilmiyorum. 

Ben de bunlann ellerinde gordiim. 
- inkar etme! Billah seni oldi.iri.i

riim ... 
Cariye i.istiiste yeminler ediyor; gi.i

nahsrz oldugunu anlatabilmek i~in yerle
re kapamyordu. 

Mustafa Aga Padi§aha yakla§tl: 

- Belki zarars1z bir§eydir. Hele ic;sin 
de ne oldugu belli olsun! 

Gene kadm ic;mek istemiyor ve bu hal 
§i.ipheleri biishi.itiin artmyordu. P adi§ah 
k1zd1: 

- Tiz ic;irin ve hapsedin! 
Ertesi gi.in Suriyeli k1zm da vi.icudii <;I

ban ve irinlerle dolmu§tu. Zehiri n~re
den aldrgr soruldugu zaman hic;bir isim 
vermiyordu. K1rbaclar ve k1zgm §i§ler al
tlnda inleye inleye can verdi, bir c;uvala 
konuldu ve Marmaramn serin sularma 
atild1. 

Mustafa Aga bir arahk Padi~aha: 
- Dervi§ Pa§amn biitiin eariyeleri 

aceb boyle mi terbiye edilmi§tir? 
Demeyi unutmad1, onun kafasmm ic;i

ne bir §i.iphe ~engeli takh. 

Sonra Mahfiruza gitti, zaferi bildirdi. 
F akat trajedinin son k1s1mlanm anlat
mak ic;in yalmz iki kelime kullandt: 

- Dilsuz denize atrld1. 
Sonra ilave etti: 
- Saadetlu Padi§ah §imdi yalmzd1r. 
Mahfiruz hiinkar sofasma ve oradan 

Birinei Ahmedin odasma ko§tU: 
- Saadetlu Padi§ah1m, seni Allah 

korudu ... Di.inyalar durdukc;a ya§ayasm l 
Olm1ya ki incinesin! Dervi§ Pa§a dedik
leri bu zalim, bir ugursuz adamd•r l Bu 
nasrl terbiyedir, eariyeler Padi§aha biz
met dii§i.inecekleri yerde boyle i§ler mi 
yaparlar? .. 

Birinci Ahmed Mahfiruzun kaymag1 
and1ran tombul ve beyaz ellerine, yuvar
lak ve minimini bir c;ukurla siislii bilek
lerine, en kiic;iik bir pi.iriizii olmryan dol
gun gogsiine hirer hirer bakryor; oralar
da yeni gi.izellikler, yeni a§k kaynaklan 
bulmu§ gibi oluyordu. Lakin bu ak§am 
~ok sinirliydi, igrenmi§ti, i.irkmi.i§tii; na
maza durmak, saatleree yatJp kalkmak, 
hep dua etmek istiyordu. 

Mahfiruz onun ruh halini sezmi§ti. 
Zaten kendisi de, a~k araya bir kadm o
larak degil sadece sevdigine gec;mi~ ol
sun demeye gelen bir dost olarak gori.in
meyi daha dogru buluyordu. Y ashklan, 
minderleri, yorgam diizeltti, sonra Birin
ei Ahmedin etegini operek iyi uykular 
diledi; c;rk1p gitti. 
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Atlatllan iiliim ••• 

Biiyiikc;ekmecede (:opli.ice koyii civa- f d M ·t d 1 v b"ld' ·r 1 
nndaki bir tarlada olan ve oliimle bit'!n 1 ~ ~n aan mi.i i.ir iigiine 1 m - I 

ml§h. ~ 
bir vak' anm muhakemesine, istanbul A- T f · 1 k"k' d 1 I 

g-. uceza mahkemcsinde diin sabah ba§ - e tl§ rapor annm tet 1 1 0 ayl- ) 
sile bu listeye adlan ithal edilemi- 1 

Iandi. Muhakeme edilen c;oban Mustafa ' b 1 1 
Alidir. Olen. riftc;i Y ahyadtr. Mustata, ( y~n. az~ ~~al. imlerin .vazi~~t .~r,i.~i \ 

" ., brlduen rkmcr lrste de dim mudunu- \ 
koyun si.iri.isile agdma giderken, si.iriiyii I v •• d ·1 · · B j' · ge gon en mJ§hr. u rstey1 aynen l 
Y ahyamn tarlasmdan gec;irmek istemi&, d' ne§re ryoruz: 1 
y ahya buna kiZIDI§, si.iriiyii onlemi§tir. I k l I 
Arada c;1kan kavgada Yahya, Mustafa Maafil 45 iraya fl ar! an ) 

Pendik 1 inci mektebden I. Hak- \ 
Alinin ba§ma ta§ atmca Mustafa Ali de 
gi.ihre kan§tirdlgJ kiiregi kaptlgl gibi kr Barlas. ) 

40 liraya frkarzlanlar Y ahyamn ba,§ma yerle§tirmi§tir. Y ahya · 
Kad1koy 1 0 uncu mektebden I 

yaralanmr&, i§ ilk safhada bu kadarla kal- · 

~ 
Hakkr Kulan, Beyoglu 29 uncu mek-

IDJ§tlr. Y arahyr muayene eden dispanser tebden i. Hakkr Orhun, Bi.iyiikc;ek-
doktoru, yaranm on be~ gi.inde kapana- . mece mektebi ba§muallimi Sabri I 
cagma ve kendisinin be§ giin i~inden kal- l Sudur. 
masma sebeh olacagma clair rapor ver - 1 35 liraya ftkarrlanlar 
mr§tJr. Halbuki, bu kiiregin demir krs -

Beyoglu 47 nci mektebden A I 
mmda tetanos mikrobu oldugu anla§tl - · I' 

\• Feyzi Kurman, Uskiidar 22 den E. 1 
m1~tir. Bu yiizden Y ahya 1stuablar ic;e- 0 .. I' 
risinde kJVranarak olmi.i~ti.ir. Oliimi.i, • ~i.ikrii Gokdag, ski.idar Umraniye ' 

i kay mektebi ba§muallimi Kazim ) 
kendisi Cerrahpa~a hastanesine getiril • • 
dikten sonra vukua gelmi~tir. Bundan Esenli. 

~.' 30 liraya ~"rkarzlanlar sonra da Morgda otopsi yap1lmr§, aynca :r 
rapor verilmi~tir. Kadrkoy 35 inci mektebden M. 

Mahkemede olen in kansr Hanife, i.ic; ) Ekrem T orun, KadJkoy 41 inci mek
~ocugile beraber ham bulunmu§tur. ) tebden Makbule Savay. 
Mustafa Aliden be~ bin lira oliim tazmi- 1) 

25 liraya frkarzlanlar 
~ Beyoglu 2 nci mekteb A fsmet 

nab istemektedir. Mustafa Ali, sorgu -
sunda &unlan soylemi~tir: I Eren, Be§ikta~ 52 den Behiy~ On- ) 

', ral, Eyiib 57 den A N a§id Olgen.

1 - Ben doktor degilim ki gi.ibre ki.i- ~ 22 liraya flkarrlanlar 
reginde tetanos mikrobu oldugunu bile • ~ N 
yim! 0 giin y ahya, henim on be~ sene- F atih 63 iincii mektebden adi- ) 

re Andac, Beyoglu 11 den Siizan " 
dir gec;tigim tarlasmdan ge~meme mani M I .' Etil, <;atalca Mimarsinandan usa 

1

. 
olunca dala§hk. 0, i.isti.ime ta~. kaya par- Kazrm. 
c;alan fiTlattr. Ben de hunlardan kendimi 
korumak iizere kiirek tuttum. Aram•z bir 1 20 liraya ftkarzlanlar 
buc;uk metreye gelince, elimdeki kiirek '/ Oski.idar <;ekme koyi.i muallimi ) 
onun ba~ma degdi. y oksa vurmadlm! Vesile Gii!deren, Silivri <;ayrrdere ~ 

Muhakemenin devamJ, ~ahidlerin ~a- / koyi.inden I. Adnan <;izer. 
gmlmasr kararile, ba~ka bir giine h•ra - \ 17,5 liraya frkarzlanlar 
k.Imr~trr. . Oskiidar Alemdag koyi.i mektehi \ 

;• ba§muallimi Salahaddin Erderen, \ 
SEH/R ISLER/ 

1 
Beyoglu 2 nci mektebden Saime ~~ 
Akmc1. 

Terfi makinesinin tecriibesi ~~ ~~~ 
Sular idaresinin yeni getirttigi ve ma

halline koydurdugu terfi makinesini.n 
tecriibeleri iyi neticeler vermi~tir. Bun
dan sonra §ehirdeki binalara gece dalli 
su vermek imkam bast! olacaktll'. 

Elektrik- Tramvay ve Tiinel 
ida1esi 

Elektrik - Tramvay ve Tiinel idarele -
rinin Belediyeye devir muamelesi ikmal 
edilmi§tir. Bu devre aid evrak usulen 
iki niisha olarak imza edilip Nafra Veka
letile Belediye tarafmdan muhafaza e
dilecektir. 

Nafra Vekili General Ali Fuad Cebe
soy, Belediyeye bir tebrik telgraf1 gon
dermi§tir. 

Hayvanat bah~esi 
Avrupa §ehirlerinden bazrlannda ol -

dugu gibi, istanbulda da biiyiik bir bay
vanat bah~csi tesisine karar verilmi§tir. 
Prost'un plamnda bu bah'<enin yeri ta
yin edilmi§ bulunmaktad1r. 

Avrupa bayvanat bahc;elerinin kata
loglan iizerinde icab eden tetkikata §im
diden ba§lanmi§br. Bab~eye ehli ve vab
§l cinslerden bir~ok hayvanlar getirti -
lecektir. ileride, bahc;enin nebatat k1sm1 
da ac;Ilacakbr. 

Aksarayda refiijler 
Belediye, Aksarayda Atatiirk biilvan

na da refiij yaptmlmaga ba§lamt§tlr. Bu 
refiijlerin yanlarma su tesisah da yapl
lacakhr. 

~i~hane ~ocuk bah~esi 

KVLTOR ISLER/ 
M.uallimlerin seyahati 

istanbul muallimleri ir;in izmir, An -
kara ve Konya §ebirlerine hirer seyahat 
tertib edilecektir. Program birkac; gi..ine 
kadar tespit edilecek ve alakadarlara 
bildirilecektir. 

ln§aat usta mektebi 
Maarif Vekilligi Ankarada oldugu gi

bi istanbulda da bir in§aat usta mektebi 
ac;maga karar vermi§tir. istanbulda ac;r
Iacak olan bu mekteb ir;in, uygun bir 
binamn bulunmas1 Maarif mlidlirliigiin -
den istenmektedir. Mi..idiirliik, oniimiiz
deki hafta ic;erisinde tetkikatrm yapa -
rak bulunan binalar haklondaki raporu
nu Vekillige verecektir. 

istanbul in§aat usta mektebi, modern 
tec;hizab ihtiva edecek, bunun ic;in biit
~eye tabsisat konmu§tur. 

VI LAYETTE 

~iikrii Sokmensiier dun 
§ehrimize geldi 

Hatay Umumi Valiligine tayin edile
eegini yazdrg1mtz Emniyet I§leri umumt 
miidiirii $iikrii Sokmenslier, dun, An -
karadan §ehrimize gelmi§, Vali Lutfi 
Krrdar tarafmdan kar§!lanml§hr. ~iikrii 
Sokmensiierin Ratay Valiligine tayini 
bugi..inlerde milli iradeye iktiran edecek, 
yeni vali bunu miiteakib Hataya gide -
cektir. -·-Yaralama 

Yuz kesme! 
Su~lu: «Ben kimseyi yara
lamadtm, sadece kendimi 
miidafaa ettim» diyor 

Eni§tesi Kerimi b1c;akla yiiziinden ya· 
ralamaktan suc;lu kundura hoyac1s1 Riis
temin muhakemesi, istanbul asliye birinci 
ceza mahkemesinde diin ak~am goriil -
mii§tiir. Davaya gore, Kas1mpa~ada otu· 
ran Kerim, evli hulunmaktadrr. Uzun 
miiddet kansmm yanma ugramamt~tir. 
Kaymhiraderi hir giin Riistemi, sokakta 
gormii~. «Gel arttk eve, bir erkek c;ocu
gun di.inyaya geldi.» demi§tir. iki has1m, 
miinaka~a ve kavga etmi~lerdir. Bu sua
da Ri.istem, kulagr arkasmdan agzma ka
dar ve hurnunun bir kenanm da kesmck 

suretile Kerimi yiiziinden yaralami~tJr. 
Y ara da yiizde silinmiyecek iz brrakml§· 
hr. 

Sudu Ri.istem mahkemede, davacmm 
anlatt1g1 eve c;aguma ve miinaka~a. kav· 
ga faslr kahve oni.inde ge~tikten sonra, so
kakta eni§tesi Kerimin bir arkada~ile he
raber kendisini onledigini soyliyerek, <<EI
lerinde kesici hir alet vard1, ikisi birden 

kafama vurunca, ben de kendimi miida
faa ettim, ama onun yiizii hudur diye br
c;ak saplaml§ degilim.» demi~tir. 

Muhakemenin devam safhasmda ~a -
hidler ~agmlacaktrr. 

DENIZ ISLER/ 
Akay yaz tarifesi 

Devlet Denizyollan yakm batlar ser
visi Adalar ve Yalova batlan yaz tarifc
sinin tatbikma yarm sabahtan itibaren 
ba§lanacktJr. 

Yeni trifeye gore, adi giinlerde Yalo
vadan kopriiye 6,30, 13,10 ve 17 de kop
riiden Yalovaya da 9,15, 13,35 ve 18 de 
olmak iizere ii~er posta konulmu§tur. 
Pazar giinleri bu postalar Yalovadan 
6,40, 17,30, 18 de; kopriiden 8,25, 9,30 ve 
22 de hareket edecektir. 

Pazarlan Adalardan istanbula son va
pur 22,30 dadtr. 

Seyyahlarm diinkii gezintisi 
Pazartesi sabah1 Bulgar bandtrah <;ar 

Ferdinand vapurile Varnadan !imam -
mrza 80 seyyah gelmi§tir. Seyyablar, ca
mileri, miizeleri, Topkapr sarayrm gez
mi§ler, diin de ~irketi HayJ"iyenin Gok-
su vapurile Adaya gitmi§lerdir. <;ar Fer
dinand vapuru, bu ak§am saat 18 de li
mammrzdan aynlarak Varnaya done -
cektir. 

Seyyablar arasmda 22 meb'us, 12 ka
dm vardrr. 

Zorlukla kurtuldu 
Diin, Marmaradan Yenikap1 sahiline 

yakm gec;en bir italyan vpaurunun dal
gasmdan Y1ldrz isimli bir motor batma!t 
tehlikesi ge~irmi§ ve ancak yiiklii bu
lundugu 70 balye pa~avray1 denize ata
rak kurtulmu§tur. 

Acentalara maa§ 
Denizbank zamanmda denizyollan a

centalarmm bir losmma maa§ verilmi~, 
bir kiSlm acentalar da yapbklan i§ nis
betinde para almi§lardJr. Yeni §ekle go
re biitiin acentalar maa§ alacaklard1r, 

Liman memurlar1 
talimatnamesi 

Liman mmtaka memurluklan vazife
leri bakkmda Mi..inakalat Vekaletince 
hazrrlanan talimatname, vilayete gon -
derilmi§tir. 

Rumen mekteb gemisi 
Mircea isimli Rumen mekteb gemisi, 

diin saat 15,30 da limamm1zdan transit 
olarak gec;erek Akdenize gitmi§tir. Ru
men mekteb gemisi, Rumen deniz tale -
belerini Akdeniz limanlanm ziyarete 

Siyasi 

fN... merika 
~ Cumhuriyeti 

grenin meb 
harb vukuunda Amerik 
F ransaya silah ve miih. 
ni temin ic;in mevcud 
nun degi§tirilmesi ic;in ~~ 
velt'in taleb ettigi ta 

Cumhurreisinin partisi 
sub meb'uslarm c;ogu 
huriyetc;ilerile birlikte 
lerdir. Halbuki kanunu 
eden muhtelit enci.iroeP 
etmi§ti. 

Anla§Jlan son 
kahir ekseriyeti; 
retle bir Avrupa yahud 
si.iri.iklenmesine hic;bir vt 
bi.iyi.ik ehemmiyet 
Amerikay1 ingiltere 
tar gosterecek tale 
etmi§ oluyor. 

Amerikan 
etmcyip kag1d dolarm 
gi§tirmek i~in evvelce 
dugu salahiyeti de biis~ 
dolann kambiyosunu tal 

edilen iki milyar altm do:l 
hazineye iade etmi§ ve 
ic;in devlet namma 
mesini de ilga etmi§tir. 

lmacak giimii§e l 
kanunu ipka etmi§tir. ~~~ 
bi.iyi.ik kom§usu Meksik~'-'a 
iyi olmryan miinasebatull1ay 
ba§lrca ihrae e§yasr ve 
gi.imii§e dokunarak 
mak istememi§tir. k 

. a 
Harb zamanmda lnS11 

ya Amerikanm silah ve 
bilmesine aid tadilat 
Soyliyecek ayan ffit:ClJ,lV"n 

Amerikamn bir 
harbinden uzak durmas!O 

ziyade titiz davrand1klatk 
reisi bi.itiin niifuz ve aa••11Lc:<1 

gine §i.iphe b1rakmad1g1 e 
ten lehte bir karar almaclD 

F ransa ile miittefiklerine 
mat vermesi memnuiY 
meb'usan meclisinin ver 
Mussolini'yi harb ac;maf(a. 
edeeek bir§ey oldugunu ti 
siifiini.i izhar etmi§tir. 1 

ihtimal, Danzig mesel 
ile Fran sa Lehistana fil 
muavenet edebilmek iizl f. 
mek ic;in Amerikan ayan 

vada komiinist partisi s 
ingiltere ile Fransanm s nda 
tekliflere vereeegi cevabt 

Muharrem 1 
~~-~--_,,h. 

toplanV, 
Tiirk kadm hemikleritc;a 

ilmi topl&ntrsrm Hasel: 
Universite kadm lo.linii aya 
lonunda Prof. Ali Esad 
hgmda yapml§br. 

1 - Prof. Tevfik 

Bir giin sonra gene, giizel ve san§m 
kadmm sedef renkli teni pi.irtiik piirti.ik 
oluyor; sonra c;1banlar ~1karak irin top
luyordu. Hemen saray hekimini c;agndt
lar. Once c;ic;ek samld1. Padi§ah hie; kim
senin bu hastahga iki defa tutulmad1gm1 
bildigi hal de: 

Dervi§ Pa§a istanbulda birc;ok ba§lar 
dii§iirmekle bi.itiin imparatorlukta herke
si sindirecegini sanmr§tl; halbuki ortahk 
bi.isbiitiin kan§ml§, fJTSat gozetenler onun 
bu hareketlerini gene ona kar§l yaman 
hirer silah olarak kullanmaya ba§lamJ§· 
lardr. Lala Mehmed Pa§aya kaT§! o ka
dar sayg1h mektublar yazan Kalenderog
lu yeniden ortahgr kmp gec;irmeye, her 
gec;tigi yerde ate§ ve duman siitunlan 

!mar mi..idiirliigii eski $i§hane kara -
kolu arsasma yaptlacak olan c-oeuk bab
c;esinin planlanm baZJrlamag~ ba§la -
mi§hr. Planlar haztrlandrktan sonra der
hal in§aata giri§ilecektir. 

Evvelki ak§amMaviko§ede Parlak Ali 
admda bir sabrkah ile Hiiseyin isminde 
birisi kavga etmi§, Parlak Ali b1~akla 
Hi..iseyni birkac; yerinden yaralamr§br. 

vak'alan gostermi§tir. 
gotiirmektedir. Gemi, donii§te lim am - 2 _Prof. Ali Esad 
mrzda da kalacaktrr. 

- Goti.iriin, c;abuk gotiiriin! 
Diye bagrrdr. Kadmcagm eariyeler 

dairesinin dibindeki eariyeler hastanesi
nin bir ueuna, adeta uc;urdular. 

Fa kat bunun c;ic;ek hastahgt olmadtgl 
c;abuk anla§Jid1, c;i.inkii c;•banlar, etraf1 

siyahla§arak ortas1 beyazland•kc;a path
yor, irinler ak1hyor, igrenc bir koku da 
sac;1yordu. Saray hekimi bunu Padi§a
ha anlathktan sonra: 

- Bir tuhaf haldir. Bunea yJidJr bir 
mislini gormedim. Zehir verilmi§ olma: 
smdan ~iiphem vardu. 

Dedi. 
- Zehir mi? 
- Evet... Bu ihtimali k•zlaragas1 ha-

tJrlattJ; Mustafa Aga gerc;ekten dirayet
lidir. 

Bunu kim yapar? 
? ! ? I ... 
Aga nerededir? Tiz gels in l 

Mustafa Aga Dilsuzdan §Uphelendi
gini soyledi. Ci.inkii son zamanlarda bu 
iki cariye arasmdaki dii§manhk ~ok kor
kunc ve sinsi bir hal alml§!.. 

yi.ikseltmeye ha§laml§tl. 
fAr kasl var 1 

Bahk~IIar talimatnamesi 
Belediyc srhbiye ve baytar miidiir -

liikleri tarafmdan bahkr.;r diikkanlan i
c;in mii11terek bir talimatnamc hazrrla -
nacaktrr. 

Su, ni~in pahah? 
istanbul memba sulannm daba ucuza 

Eldiven kooperatifi 
- satrlmas1 ic;in, yaprlan tetkikler ilerile

mektedir. iyi sulann, pabahhgr, bilbassa 
nakil i§lerindeki arrza ve intizamsrzhk -
lardan ileri gelmektedir. Bilbassa Ada
larda, iyi su, son derece pabahdll'. Bu -
nun sebebi, Ada bamallarmm damacana 
ba§ma 15 - 17 kuru§ nakliye iicreti al -
maland1r. Kiic;iik §i§e sularmm en fazla 
iic; kuru§a satrlmasr icab ederken, bun
lar da, eski fiatlanm indirmcmi§lerdir. 

Eldiven sanayii mi..imessilleri, di..in sa
bah Milli Sanayi Birliginde bir toplanh 
yapmr§lardrr. Bu toplanhda eldiven sa
nayiinin son zamanlarda kuvvetli harici 
rekabet kar§rsmda dii§tiigii vaziyet iize
rinde gori..i§iilmii§tiir. 

Memleketimizdeki eldiven sanayii 
sencde 250,000 c;ift eldiven vermektedir. 
Bu sanayi §Ubemizin kudreti memleket 
ihtiyacmr tamamen kar§Ihyacak bir du
rumda goriilmektedir. Fakat baricden 
gelen eldivenler ic;eride yerli eldiven -
lerle rekabet etmektedir. Eldivenciler 
yerli eldivenlcrin baz1 giimriik kayrdla
rile korunmasmm iktrsad Vekaletinden 
temenni edilmesine karar vermi§lerdir. 

Eldivcn sanayii erbabr diinkii toplantr
da aralannda bir de kooperatif kurmaga 
karar vermi§lerdir. 

Sucular, su kaplarmm ihtiyaci kar§I· 
hyamadrgrm, nakil masrafmm ag1rhgrm 
ileri siirerek, damacana, galon ve §i§e 
sulannm §imdikinden daba a§agt fiata 
satrlamryacagmr iddia etmektedir. 

Belediye, bunun, biiyiik te§kilat i§i ol
dugunu dii§iinerek, §imdilik su nakli -
yatmm daha seri vasrtalarla yap!lmasr
m, sularm naklinde srhhi §artlara riayet 
edilmcsini yeniden suculara teblig et -
mi§tir, 

( Haremle Saiacak arasindaki halk 

Belediyenin Haremle Salacak arasmda tesis ettigi meccani balk hama
mmm tesisab nihayet bulmu~. plaj balka ar;tlmr~trr. Deniz temizlettinlmi§, 
sabile kum dokiilmii~tiir. Bir srhbiye sandalile can kurtarma tertibahm havi 
malzeme temin edilmi~tir. Denize girenlerin elbiselerini muhafaza ir.;in de 
bir baraka yaplliDI!Jbr. 

Belediye Reis muavini Latif, diin plaj1 gezmi~tir. Bundan ba§ka Be~ik

ta~ta da bir halk plaj1 tesisi i~in tetkikata giri~ilmi~tir. 



miih~ 

arti Grupunda 
i~timada, Son Posta basmuharriri • 

oldugunu beyanla yanb, 
hey etten oziir diledi 

CUMHURfYET 

Hiidiseler arasmda 

Caz nesli 
{E! iz, insanm bogazmt s1kacak 
;;;;;;;!} kadar daralan ~Ibp1ti ve 

:····::::iYi~~···! Hataym ilhak1m 
SUf'IY·e .. ·naSII kars1lad1? [~;~~~~i;] 

Beyrut, 28 haziran 
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Turk - ingiliz 

miinasebat1 

Middlescks kuliibii reisj 
Tiirkiyeden sitayi,Ie 

bahsediyor 

!(a.a.) -C. H. P. Biiyiik 
i<;in ~i Grupu bugiin «4-7 -1939» 

ta.J vekili T rabzon meb'usu 

Biiyiik Millet Meclisince tetkik ve kabul 
edilmi§ olan harem kanunlannm hiikiim
lerini tenkid eden bir makalesi hakkmda 

Biiyiik Millet Meclisinin umumi heyeti 
i<;timamda Ankara meb'usu Miimlaz 
Okmen tarafmdan sorulan bir suale ceva

ben Ba§vekil Refik Saydam verdigi iza
hatta basmuharririn bu makale ile ifade 
ettigi fikirlerin hatah oldugu ve Cumhu
riyet Halk Partisine mensub bir meb'u
sun boyle bir makale yazmas1 dogru olup 
olmad1ib anla§Ilmak iizere makaleyi Par

diimdiiz bir melodi ve ritm 
~emberi i~inde, arbk cazbandm bii
tiin diinyaya bddunhk vermege ba,. 
ladigmt iddia edenlerden misiniz? 

Mazur gormeniz §artile cevab vere
yim: Aldamyorsunuz. ~iinkii s1z 
btkmadmiz, yoruldunuz. En a§ag1 
on be§ senedenberi kulaklanmzm za· 

rim brmalaya brmalaya adeta yara 
eden, bacaklarmizm adalderini np
lata z1plata gev§etip tiritle,tiren ve 
sinirlerinizi bmaklaya bmaklaya 
banco kiri§i gibi eskiten o §amatah 

ciimbii§e zevkinizin degil, cisminizin 
mukavemeti kalmadt. Otuzunu epey
ce a§mi§Samz hakkm1z var. 

Hataym Tiirkiyey<! iadesi haberleri -
nin kat'iyet kesbetmes;, Suriye ve Liib
nan ic;in hie; de bir siirpriz te~kil etmedi. 
Tiirkiye ile Fransa arasmda cereyan et
mekte olan miizakereleri biiyiik bir ala
ka ve hatta, son giinierde, heyecanla ta· 
kib eden Hataydan gelen haberler, neti
ceyi gosteriyordu. Gerek ticari alakalan, 
mal ve miilkleri itibarile Suriyeye daha 
ziyade bagh olduklan i~in, gerek Hati\
ym gec;mi~ine aid siyasi faaliyetleri ha
sebile, bundan boyle Hatayda rahat otu
ramiyacaklan gibi bir endi~eye diilliDii~ 
olduklanndan dolayt Suriyeye c;ekilme
ge karar vermi~ bulunanlar, son gunlerde 
hicrete ba~lami~lardi. Sayilan c;ok mah
dud birka<; Arab veya Ermeni ailesinden 
miirekkeb bulunan bu nevi unsurlar, Ha
taydan t;Ikip, Halebe, Sarna, Beyruta 

geldikc;e, Tiirkiye ile F ransa arasmda 
cereyan eden miizakerelerin bitmek iize
re bulundugunu soyliiyorlard1. Hatay -
daki F rans1z makamlarile srk1 alakalan 
bulunan bu gibi aileler, i~lerin gidi~inden 
~ok iyi haberdar olduklan ic;in, temas et
tiklerine vaziyeti soyliiyorlar ve bu su -
retle gerek Sam, gerek Beyrut, arhk gii
niin geldigini zaten ogrenmi~ bulunuyor

du. 

her nev'i <;Ikar ve zaman zaman, etrafi 
dola&IP durur. Mesela, son giinlerde, Irak 
hiikilmetinin Hatay meselesi hakkmda 
F ransa ile Tiirkiye arasmdaki anla~ma
Yl Ankara hiikumeti nezdinde protesto 
ettigine dair de bir &ayia c;Iktl ve bura 
matbuatmda akisler yaph. 

Simdi, dillerde dola~an miihim ha va
dislerden biri de ~udur: ingiltere ile 
Tiirkiye arasmda akdedilmi~ olan ania~
mamn baz1 gizli taraflan varm1~. Bu gi1li 
anla~maya gore: 

1 temmuz tarihli Taymls gazetesi; Mirld· 
le.sex futbol kuliibii reisi H. G. Alaway ta
rafmdan gonderllen a§al1;1dakl mektubu 
cTiirklye ve ingiltere dostlugunun temel!e
rl ve Tiirklyeyi zlyaret eden blr ingilizin 
inttbalan~ serlevha.s1 altmda ne~retmi§tir: 

Middlesex tak1mile Tiirkiyeden Lon· 
draya §imdi avdet ettim. Tiirkiyeyi ilk de· 
fa ziyaret eden lngiliz kulubu biziz. 

· · ~m reisliginde topland1. 
Jll:)z alarak kiirsiiye gelen 
a.la§vekilimiz Dr. Refik Say

illet Meclisinin yakmda 
tatili kararma ve bu giinler 

•uk Millet Meclisinde mu-

I - ingiltere, Hataym Tiirkiyeye 
iadesine muvafakat edecekmi~. 

2 - Haleb ve havalisinin Tiirkiyeye 
ilhak1. 

Buradan getirdigim inhbalann ba§h -
cas1 Tiirklerin lngiltereye ve ingiliz mil
letine kaq1 <;ok hararetli dostluk beslemek· 
te olmalandu. Bu dostluk yalmz lngiiiz
Turk paktmdan ileri gelmi§ degiidir. 
Tiirkiye efkan umumiyesindeki bu dost· 
luk duygusu pakta takaddiim eden uzun 
~manlarda dahi mevcuddu. ~iiphesi<: 
misakm akdile bu duygu ehemmiyetli de
recede geni§lemi§tir. Her Tiirk bize sa • 
mimi misafirperverligin son haddini gos· 
terdi. Nereye gittikse soylenen nutuklann 
miitebariz noktas1; iki memleket arasmda 
s1k1 bir rab1ta tesisi arzusu olmu§tur. 

kiiac1 icab eden miistaceliyeti 
layihalan hakkmda iza

ll. 

beyanah grup umumi ti Grupu idare heyetine tevdi ettigini bil
tasvib olundu. 

3 - Yukan Elceziredeki petrollar -
dan Tiirkiyenin de istifadesi. 

dirmi§tir. 
.1 :mra ruznameye dahil ve b h 1 ·· · 
I e M h'dd' B h p Grup idare heyetinin u ava e uzen-u 1 m a a arsm d · 

Fakat yeni nesiller? Cazbanda ba
yJhyorlar. Sizin on be§, yirmi sene 
evvel mektebde cazband tak1m1 kur

dugunuz var mtydt? Bugiiniin mek
tebcilerinden ogreniyorum ki hemen 
her lisede bOyle bir iki taktm peyda 
olmu§. Bir akordeon, bir banco, bir 

saksofon, evlerde k1z. erkek (muhte
lit olacak, tabii!) stk s1k toplaruyor

larm•~· 

4 - Tiirkiyenin Musul iizerindeki 
emellerinden sureti kat'iyede feragat et
mest. 

Buna aid olan haberler, Daitsche 
N achrichten adh bir Miinih gazetesinin 
Atinadaki muhabiri tarafmdan verilmi~ 
ve mezkilr gazetede ne~redildikten sonra 
Roma vas1tasile bu taraflara da yay1l • 
mi~hr. Hadiseler tarafmdan teyid edit -
memi& ve bu suretle bir mihver propagan
dasmdan ibaret oldugu kolayca anla~Il
m;~ bulunmalanna ragmen bu haberieri 
burada ciddi gibi telakki edenler de yok 
degildir. Bu memleketlerin yegane eg • 
lenceleri, haber, ~ayia ve rivayet iizermde 
miitemadiyen ~ene yormakhr! 

Y eni Sa bah gazetesinin )8 ne yaphg1 tetkika t neticesinde ver igi 
)i niishasmda «Bir Arna- karar umumi heyetin tetkikine bu celse

ktubu» ba§hgJ altmda ve de arzolunmu~tur. 
ad Koya imzasile intiiar et Grup idare heyeti ba§muharrir Mu • 

kelalesine dair vermi§ oldugu hiddin Birgenin bu makalesini gerek ba
miizakere cereyan etti. rem kanunlan hakkmda Grup umumi he· 

tar bu makaleyi aynen okuya- yetine evvelki miizakerelerin birinde ver
dd! fikirlerini izah etti ve Da mi~ oldugu prensip kararlanna gerek 

etinden bu makale uzerine Parti nizamnamesinin ne~riyata taalluk 
takririle soruyordu. eden maddesi hiikiimlerine muhalif gor-

"YVekilimiz F aik Oztrak bu diigiinii umumi heyete arzetmi~ti. 
icab eden te§ebbiislerin Evvela makale sahibi Mardin meb'usu 

(Pilmi§ oldugunu ve makalr Muhiddin Birgen soz alarak bu makale 
a kanunen bir muamele ve ile ifade ettigi fikirlerin hatah oldugunu 

aya mahal olmadigmi izah beyan ederek umumt heyete kar§I itizar 
iizerine soz alan hatib- etti. Bununla berab~ mevzu hakkmda 

ve ne§reden gazeteyi tak· soz alan bir<;ok hatibler makale ile ef • 
edici miitalealanndan son· kanumumiyeye arzedilen fikirler hakk,n

sahibi ve gerek maka- da tenkidl erini serdettiler. 
1 gazete hakkmda emsaline Ba~vekil son soz olarak mevzuun bir· 
k~rlar verilmesine dair c;ok arkada~lar tarafmdan umumi heyet· 

ar. Miizakere neticesin- te tebariiz ettirildigini ve esasen muhar· 
bu mesele hakkmda yap- rir itizar beyan ettigi cihetle ba~ka bir 

ele ve ittihaz ettigi ka· muamele yap1lmasma mahal olmadJgmi 
olundu. beyan etmi~ ve bunun iizerine bu mesele-

ikinci bir mesele olarak nin de miizakeresine nihayet verilmi&tir. 
zetesinin 27 haziran tarihli Ruznamede ba~ka mevzu olmad1gm • 
ba~muharrir Mardin meb- dan saat 18 de ic;timaa nihayet verilmi~-

n Birgen'in son giinlerde tir. 
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Basvekili 
~ 

gitti 

.vanofu bizzat 
kar~1hyacak 

Nazi kongresi 
toplan1yor 

Nasyonal sosyalistler bir 
miiddet istirahat edecek 

Sabahlara kadar ... Kekah. 
Bu satulan yazarken, yakmtmJZ· 

daki mektebin bah~esinden agtz ar
monikasile ~alman tango sesleri ve el 
§alnrtdan geliyor. Tamd•ibm crok fa
kir bir ailenin liseli oglu, aylarca, tii
kenmez bir 1srarla annesini s1kbogaz 

etmi§, kadmcaglZln hastahk, oliim, 
cenaze, kefen paras1 olarak saklad1g1 
200 liradan 135 liras1m ~ekmi§ ve bir 
akordeona vermi~. Eve dolacak arka

d~lartn davet masraft da, birka~ par
tide, geri kalan oliimliik - dirimlik 
parayt da kiil edecek, tabii. 

Bir de imtihanlara goz atahm. Mii
meyyizlik edenler haber veriyorlar: 
Biiyiik bir lisede Riibabi $ikesteyi 

Nedimin eseri diye soyliyenler, Na
m•k Kemali sag zannedenler, tiirk~e 
basit bir ciirnleyi birka~ yanh§ yap
madan yazmay1 beceremiyenler, 

Tiyen - ~ine isvi!rrenin payitahbdtr 
diyenler, ve saire ve saire, tiimen tii
men. $arlonun filmine gitmeyiniz, bir 
lise imtihanmda haztr bulununuz. 

Delikanh Riibabt ~ikesteyi Nedime 
malettikten sonra imtihan oclasindan 
dJ§an fuhyor, kasket yanda, per!rem· 

ler dJ§anda, ziiliifler ayakta eve ko
'uyor, akordeonu yakahyor, haydi 
sokaga, yallah, dogru ar~ada,Iannm 
yanma. 

Siz bu tarihlerinizle, cografyalart· 

(a.a.) -Havas: Bulgaris-
4i Koseivanof'un yarm (bu-
1 gelmesi beklenmektedir. 

B I. 4 ( ) H G mzla, fiziklerinizle, hendeselerinizle 
er m .a. - a vas: ecen ~ k f • · • b . >b' ~ocugun a asmt §l§Irtyorsunuz e 

Hitler tarafmdan kar§Jlana-

birka<; kere F on Ribben
k kendisile iki memle

eden siyasi ve iknsadi me

gorii§ecektir. Herhangi 
imzas1 tahmin edilmemek-

bu sabah Belgraddan 
Yugoslavya Hari

Markovi<; tarafmdan kar§I-

haftamn hummah gunlennden sonra IT h , All h .. .. kil" · 
siikunet devri ba§hyor. Her sene oldugu ya u · t m y:z gu~u .~e Ir mt 0 

gibi bu sene de Nazi partisinin tezahii- hra~lar u an be. Yuh ..• 

ratt temmuz ve agustos aylannda yapil- • Gelsin banco, gelsin saksofon, gel
mJyacagi i<;in nasyonal - sosyalist mah- sm tango: 
filleri bir miiddet istirahat edebilecekler- Kemammla ona bir ses 
dir. verebilseydim eger 

Alman matbuah, demokrasi mahfil- Tirilam, tirilamliim, tiriliimlam, 
lerini bir buhran havas1 yaratmakla it- tirilamliim. ' 
ham ettikten sonra ~imdi de nizam ve a
sayi§in avdet ettigini yazmakta, bunun· 

la beraber Almanyamn bir metod dai

PEYAMJ SAFA 

resinde hedeflerine varacagml aave ey- M1s1r Hariciye 
lemektedir. 

Bunun ic;in, son haberler hie; kimse 
i~in bir siirpriz olmad1. Bununla beraber 
gerek Samda, gerek Beyrutta butiin A
rab matbuah, hadiseyi sukilnetle kar~!la
d1. Baz!lan «kuvvetin hakka maglubiye
ti» ve yahud «§Chid Sancak» gibi serlev
halar yaphlar; fakat, Turkiyeye hiicum 
tarzmda makaleler yazmadilar. Halbu
ki, bu meselenin miinaka~alara ilk defa 
mevzu te§kil ettigi devirde bu matbuat 
Turkiyeye kar~t <;ok ag1r ~ey\er yazmak
tan ~ekinmezlerdi. Arada gec;en zaman, 
Suriyelileri daha sakin olmaya ve daha 
sakin dii~iinmege ah~hrmi~ olsa gerektir. 

Hataym Tiirkiyeye iadesi haberleri 
ne~redilirken Halebin bu anla~malarda 
dahil olmad1gmm da kat'i surette mey • 

dana c;Ikmasl, belki de Suriyenin bu i§
leri sukilnetle kar~rlamasm1 mucib olan 
sebeblerden birini te~kil e~i. Bununla be
raber, Haleblilerin bu neticeden mem •· 
nun olmadJklan muhakkakllr. <;iinku Ha
leb, Hatayda kalm1~ oldugu takdirde ik
tJsaden pek c;.ok kazanacakt1. Simdi i>e 
biitiin inki§af imkanlannt kaybetmi~ bu
lunuyor. 

MISlr Hariciye N azm Abdulfettah 
Yahya Pa~amn Ankaraya vaki olan zi
yareti bu rnuhitte biiyiik bir alaka ile ta
kib edildi. Bu alakay1 uyand1ran sebeb
lerden biri de muhtelif Avrupa ve M1s1r 
mehafilinde dola~l§ olan ball hab~rler
dir; bu haberlere gore, guya Suriye ve 
Filistin meselelerinin halli esnasmda Fi
listin mandasmm MISlra ve Suriye maP
dasmm da Turkiyeye verilmesi dii&iiniil
mekteymi§. Bu rivayetler etrafta pek c;ok 
dola~m~ oldugu i~in, Beyrut ve $amdi:\, 
Arab mubitleri ~ayialara kar~t alaka go~
terdiler. Ancak, bu muhitlerde ~1kan her 
haber dogru olsayd1, diinyanm §imdi biis
biitiin ba§ka bir diinya olmast ikt:za 
ederdi! Burada §ayiamn ve rivayetlerin 

:to¥¥-

En taze haberlere gore, Suriyenin a
lacagi nihai ~ekil, yakmda kararlalfm~ 
bulunacakm1~. F ransa, Suriye hakkmda 
tasavvur ettigi yeni rejimi tayin ic;in cv
vela Ti\rkiye ile olan miizakerelerini bi
tirmek, Hatay hakkmdaki anla§mayi tat· 
bik edip sona erdirmek istiyormu§. Ha • 
len her taraf1 halledilmi& olan bu mesele
nin yalmz tatbik ve icrc; tarah kalm1~ bu
lunuyor ki bu da nihayet, temmuzun 
iic;iincii haftasJ sonuna kadar ikmal edil
mi§ olacakt!r. Bunun ic;in, Parisien, mev
suk goriinerek gelen malumata gore, tern· 
muz nihayetlerinde Suriye hakkmdaki 
kararlanm F ransa ilan edecekmi§. 

Bu kararlarm ba~mda Suriyenin bir 
kralhk §ekline konulmas1 hakkmdaki 
proje vardu. Parisien gelen haberler, 
Suriyeye Arab pren&lerinin ilerigelenle • 
rinden birinin kral tayin edilmesile Suri
ye vahdetinin daha iyi muhafaza edi\e
cegine kanaat gehrildigini gostermekte • 
dir. Yiiksek Komiser Puaux tarafm -
dan ileri suriilmii& olan bu fikre sab1k 
Yiiksek Komiser Kont do Martel bida
yette muhalefet etmi~se de bilahare o da 
projeye muvaf1k bir rey vermi~mi§. Her· 
halde, aylardanberi buralarda dedikodu 
mevzuu olarak dilden dile dola~an bu 
tasavvur bu defa tahakkuk edecek gibi 
goriinmektedir. 

Suriyenin umumi vaziyetinde h:c;bir 
degi§iklik yoktur. Samda hiikumet hala 
miistafa mevkiinde bulunuyor ve buuun
la beraber cari i§leri idarede devam edi· 
yor. Bu i§lere Fransamn gosterdigi alaka· 
SJZhk da ispat eder ki, Paris, biitiin Su
riye i&lerini bir hamlede ve toptan hal ve 
fasletmek niyetindedir. 

T. CEMiL 

Bulgar Ba§vekiline Srems
a istasyonuna kadar refakat Amerikadaki Nazi te~kilatlarz Naziri Sofyada Amerikan1n 

faaliyette 

Nevyork 4 (a.a.) - Fritz Kuhn, • Ba,vekiline ziyafet verdi bayraminda olenler 
Miibadil Rumlar Yunan istiklal 

hicret etmi~lerdir. 

tahtasiie oldiirdii dun <<Alman • Amerikan» cemiyetmm Yahya Pa~a merasJmle Atina 4 (a.a.) - Atina ajansl bildiri- Nevyork 4 (a.a.) - istikla.l guniinlin 
milli konvansiyonu tarafmdan tekrar ce- k 1 d f" yor: Diin ak§arn Atina - Pire ve civa- hafta sonu tatili esnasmda Amerikada 
miyetin reisligine intihab ed~lmi§tir. A . ar~J an I, ~ere the rmda iskan edilmi§ olan rnlibadil ve kaza neticesinde olenlerin adedi 357 yi 

Tabii biz en ziyade ziyaretimizin spor 
cihetile alakadar olduk ve pek <;abuk og· 
rendik ki futbolda Turkler oyunlanm in
giliz hututu esasiyesi iizere inki§af ettir
megi ziyadesile arzu ediyorlar. 

Maahaza Tiirk hayatmrn diger cihet· 
lerinden bir <;ogunu da mii§ahede ve tet· 
kik etmege fmat bulduk. ingilizce konu
§an Tiirklerin bekledigimizden daha ~ok 
oldugunu gordiik. Tiirkiye mekteblerinde 
ecnebi bir dil ogrenmek mecburidir. Og· 
rendigimize gore talebenin <;ogu ingilizce
yi tercih etmi§tir. Bir<;ok i§ adamlan ve 
meslek sahibleri ingilizceyi hususi surette 
ogreniyorlar. Son birka<; sene i<;inde Tiir
kiye ehemmiyetli derecede degi§mi§tir ve 
bu tahavviil ilerlemektedir. 

Birka<; seneye kadar Turkiye §imdi • 
kinden daha miihim bir sanayi ve fabri· 
ka memleketi olacakttr. Cumhuriyetin her 
tarafmda muazzam yeni fabriklar kurul· 
maktad1r. 

Tiirkiyenin binaya ve fabrikaya ihti • 
yac1 biiyiik oldugundan ingiliz sanayii 
i<;in burada §ayam hayret fusatlar var ~ 
d1r. 

Tiirkler ingiltereye kar§l temayiillerin· 
de samimidirler. Y eni sanayi tesisatmdan 
bir c;ogu lngiliz firma I an tarafmdan te • 
min edilmi§tir. Tiirklerin gosterdigi bu 
dostane hissiyatm kar§Jsmda ingiltere ile 
sanayi rabrtasr bir kat daha takviye edi· 
lebilir. 

Tiirkiyenin sanayiini tekemmiil ettir • 
mek i<;in muhtac oldugu levazimi fngil • 
tere temin edebilir. ingiliz i§ miiessesele· 
rini laz1m gelen makamlarla s1k1 temasa 
getirmek i<;in icab eden tedbirlerin aim -
masmda ihmal gosterilmiyecektir. 

Benim ~ahsan has1l ettigim kanaate 
gore ingiltereden Tiirkiyeye gidecek 2'.i -
varet~ilerin hepsi de bu memlekette ho§ 
kaT§Ilanacaklardir. fsle gidenlerin miira • 
caatleri dostane telakki edilerek i~birligi 
gosterilecektir. 

Yeni Tiirkiyeyi, diinya i§lerinde bir 
kuvvet olmak yolunu tutmu~ oldugunu 
takdir etmege kafi gelecek kadar ogren -
dim. Tiirkiyenin fetanet ve kiyaset sa\ibi 
liderleri vard1r. Bu hususta her memle · 
ketten ziyade tnp:iltereye bak1yorlar. 

Tiirkivede 1n~~:ilizler ic;in giizel fmat· 
lar olabilir. Bu fmatlan en geni~ hu· 
.:J1•dlar dahilinde t;o h'l khlc ettim·ftl;,,iz. 

Erzurum demiryolu 
Cemiyetin garb devletlen ktSID! ami- ziyafet verildi go~rnenlE'r, Panatinaikos spor kuliibu - bulrnu~tur. Bunlardan 172 si seyrusefer 

. d·w· lA nun geni§ sahasmda, Ba§vekil General kazalan neticesinde olmii§tiir. Dig"erleri Erzincandan gelen hat, ri Hermann Schwinv'm ver Igl rna u- M f 5000 k' · · · t' k t 
· · k •w • Sofya 4 (a. a.) - M1s1r Har1'c1"ye Ve- etaksas §ere ine I§mm 1§ Ira e - §imendifer, av, bahk a VI, tayyare ve yiiz-

mata gore 550 murahhasm I§hra ethgi t' " · b .. k b' k · f t' · t· ...... t h d d • d" 

- Manisada Ufak-
Ahmed isminde birisi, 
yakalad1g1 Mustafay1 

Katil, ka'<rnl§, fakat yaka-

I I ziri y ahya Pa§a, res men Bulgaristanl 7i- lg1 uyii lr lr Zlya e l verrm§ lr. me kazalan neticesinde olrnii§lerdir. VI aye u u una gtr 1 
bu konvansiyonun taplantisl giz i tutu- Ziyafete ba§lamadan evvel, go'<rnen - Von Ribbentrop'un seyahati 
mu§tur. ,. yare! etmek uzere Biikre§ten buraya gel- ler adma bir gii~rnen papas tarafmdan, Erzurum 4 (a.a.) - Erzincan - Er-

Toplanh esnasmda bilhassa Ruzvelt m mi~tir. Ba§vekile, Elen milleti arasmda viicude Berlin 4 (a.a.) - iyi haber alan me- zurum demiryolu diin Erzurum vilayeti 

d.! · Yahya Pa•a, dun Tuna u"zerinde Rus- getirdig"i birlig"in ve kurdugu sulhun hafillerde soylendigine gore, Von Rib- h d d . · . R f · 
Yen.Iden 1'ntihabma muhalefet e 1 me.si.ne d' M S . H t· 1. 1 k .. , tk• b ' bentrop yakmda Letonya ve EstonyaYJ u u una gumi§hr. ay er§Iyatma ge· 

ruk I'skelesi'n e ISirln ofya elrJ'sl, a- lrnsa 1 o rna uzere, san a arane lr su- .. d" d d'\ kt d' Bu"tii~ 
k k slSlne " " · ziyaret etmek tasavvurunda degildir. ce gun uz evam e 1 me e IT. ve cemiyetin Ameri' a anunu esa rJ'ci'ye Nezaret1· mu"messi'lleri·, mahalli rette cildlenrni§ bir Incil takdim edil - .1• h lk d · I 'lA tl · 

'1 · f Hatlrlarda oldugu ve~hile Berlini zi- VI ayet a 1 emuyo unun VI ~ye er sadik kalmasma karar vefi mi§ IT. yu"ksek memurlar, pol1's ve Bulgar de- mi§tir. h d d d d I b b 
yaretle::i esnasmda Estonya ve Letonya u u una varmasm an o ay1 u ay· L• 1· 1 t · mumi Ziyafet esnasmda, Atina valisi Naz1r A Iman q, e mesi u · 11 d' kt" I • t f d kar•I h · · 1 Al · · · · d d ' I r Demiryolu s· "l: m1ryo an ue or en ara m an , · Kotziya~ ve butiin simf ve san'atkarlan anc1ye naz1r an man naz1nm mem-

1 
ram sevmCI u~m e 1r e . . 

katibligi lanml§hr. Bu sabah hususi trenle .Sofya- ternsil eden diger 15 hatib soz soylerni§- leketlerine davet etrni~lerdi. kaleye aym 20 sinde varmi§ bulunacak· 
Ankara 4 (Telefonla) - Liman i§- ya van§mda istasyondaki merasimde ler ve bugun Yunanistanda rniibadil ve- Von Ribbentrop'un bu ziyaretleri ne hr. 

K • b d'l .. h t r zaman yapacag1 heniiz malum degildir. Vali Ha•im t~amn reisliginde muh· letmesi Umum Miidurlligii Umumi a- Ba§vekil ve Hariciye Nazm vekaletini ya gayrirnii a 1' go~men ve ya u yer I ' ,-
'bl" · d'l F h dd' Tekin 1 rnevcud olmay1p yalmz Krala ve milli lngiiiz Harbiye NazirmJn Pa· telif te§ekkiiller miimessillerinden te~kil h Igme tayin e 1 en a re m ifa eden Dahiliye Nazm Nedev, Kra E 

b I. h k d k · k hiikumet reisine ayni sadakatle merbut, ri•ste so"'yledl·g~1• nutuk edilmi§ bulunan komisyonlar rzurumun Ser est gu.'rell. yann stanbula are et e ece ve yem .. '11 r' L"ku·m t yu"kse 1 k 
~ mumessi e 1• nu e azasi, · Metaksas'1n vu"cude get1'rdig"i sulh "er- d · I k t w gu"n yap! aca 

b k I vazifesine ba•l1yacakhr. Fahreddin Te- d 1 1 T" k' y · t n '" p · 4 (H .) I' 'It H emuyo una avu§ ugu a a ari ' ev et memur an, ur Iye, unams a ' '<evesi i'<inde mernleketin nef'ine hadim ans ususi - ngi ere ar· buyiik merasim hamhklarile me§guldiir, 
a) _Bed en terbiyesi kin, ikhsad Vekaleti ba§.mli§aviri olarak Yugoslavya, ingiltere ve Rumanya dip- ve nihayet vatamn rni.idafaas1 i~in her biye N azm Hoare Belisha ingiliz • Demiryolu glizergahma dii§en kasaba
tarafmdan Ankarada memleketimize be& sene evvel celbedilmi§ lomatik mumessilleri ve M 1s1r el<;iligi ti.irlii fedakarhklara haz1r Elen vatan- F ranSIZ dostluk cemiyetinde bir nutuk larda da ~imdiden bu biiyiik gun i~in ha

~tmlan Tiirkiye ser _ olan ag1r sanayi miitehass!Sl Yonder erkam bulunmu§tur. Ba§ta miZlka olmak da~larr mevcud bulundugunu tebariiz irad ederek, ingiliz ve Frans1z ordula- mhklar ba~lamJ§hr. 
kalan, fuarda, eylu- Porten'in yamnda asistan olarak bulun- iizere bir k1t'a asker, selam resmini ifa ettirmi§lerdir. nnm kuvvetini tebariiz ettirmi§ ve ayni lnfaz edilen bir idam hiikmii 

ic; inde yapilacaktJr. mu• deaerli miitehasSISianmiZdandu. elm!'• ve mtzika milli mar•! ra\mi•tlr. Bu nutuklara cevab veren Metaksas, ideallerden miilhem olan iki milletin her 
~ .., < ' " ' 11 f k' b' h ld l .. Izrnir 4 (Hususi muhabirimizden) -At t .. k K I Z L d I d d k zava 1 ve a Ir lr a e ge en go'<rnen- sahada yekdigerile te§riki mesaiye az-a a ur giinii ra ogo, on ra yo un a Y ahya Pa§a, Kral sarayma gi ere Jerden semereli i~ ve terakki unsuru '<l- Manisada kaymbiraderile birleierek 

d f · · 1 d k N d " mettiklerini soylemi§tir. d 25 d F t a.a .) - Ebedi $ef Atatiir- Biikre§ 4 (a.a.) - Polonya sefareti hususi e ten 1mza a I tan sonra e ev karan Elen rnilletinin hayatiyetini te - kocas1 Osrnam ol iiren y~m a a -
1 · · · y h P a ltalya ile Aimanya arasmda b .. 'd ed"ld ' esaslanm haz1rla - transit suretile Gdynia'ya ge<;mesi i<;in ile ziyaret er teal! etmi§hr. a ya a§ ' bariiz ettirrni§ ve 4 agustos 1936 ink1la- rna, ugun 1 am I I. 

r~rn.~ §.~re.~lendirmeleri- I Kral Zogo'nun pasaportlanm diin 'rize ogle yemegini hususi olarak Mmr elc;ili- bmm, mernleketin nef'ine ~ah§an ve yeni bir anla§ma Mara§a yakin bir ormanda 
1 do~um~ d~n b~~a~~ ~~- etmi§tir. Kral, Londraya gitmek iizere ginde yemi§tir. Krahn yi.iksek idaresi altmda milli hii- Londra 4 (Hususi) - Almanya ile yangin 
a~:ru:;l:.m an uyu Ir Gdynia' dan vapura binecektir. . Bu a·k§am Ba§Vekil ve Hariciye N a- kum~~in etr~fm:a lbirle§l~i§" yeni ~e 

1 
ce- italy a arasmda imzalanan yeni bir an- Mara§ 4 (a.a.) - Merkeze bagb Bertiz 

K I Z b d h t Z ITI vekaletini ifa eden Dahiliye Nazm su.rt. en va an a§ an ° ugunu soy e - la•ma muct'bt'nce, Alman hu"kumeti ce - rn1ntakas1nda Ke" civarmdaki ormanda harbinin 62 nci yildo _ ra ogo, un an sonra . seya a me ~ " 
Aziziye tabyasmda devam ederek Londradan Panse ve Ver- Nedev, Yahya Pa§a §erefine buy~k bir m~~~ksasm nutku rnilli hiikumet re- nubi Tirol'u Almanla~tumaktan sarf1~a- dun bir yangm <;tkrnl§ ve etrafa siraye • 

lk tarafmdan rnuazzam sailles'a s;(idecek ve orada yaz mev:;imi 1ivafet vermf~·dir. Bu ziyafeti bu ka- ;s;,..,p k::>r~J b::~rrh1Jrr1 gosterf'n hararetli ve 7~r etmi,tir. Anlasmanm akdi ii~enne tine meydan verilmeden fen rnernuru ve 
d k · J " 1 b Aim ·1 · b. T ol ,koyliller tarafmdan sondii.rill.m\i§tUr. i<;in ki1aladig1 ~ayriyede yerle§ecektir. 1 bul resmi tak1b e ece tlr. uzun te:.:ahiirlere sebebiyet vermi~tir, l be~ altl in _ an a1 es1 cenu 1 - 1r . • 



.Sehir ve Mernlekel Hab&riAri 

~ ~ Eski valisi 

geldi ~:=:=~=:~=:========J>==a==l=t=o=======l sehrimize 
' 

Elite kahvesinin garsonlanndan biri 
Biittner'in paltosunu getirip giymesine 
yanmyamalak yard1m ettikten sonra eli
ne sikt§hnlan bah§i§i ald1 ve c;ar~;abuk or
tadan kayboldu. 

BUttner, ancak kap1dan di§an c;Iktigi 
zaman sutmda bir ba~kasmm paltosunun 
bulundugunun farkma vard1. Bu. onun
kinden c;ok daha ~~k ve yeniydi. Diikkh
lardan birinin ayna kadar parlak ve te
miz camekamnda gurur ve iftiharla ken
dini siizdii. Nekadar degi~mi&ti. Miithi§ 
b ir azamet ve heybet kesbetmi§ti. Simdi
ye kadar nic;in o da boyle bir palto yap· 
tJrmay1 akletmemi§ti. Akletse de buna 
yetecek paras! var m1yd1? Hayir .. 

Birden dii~iindii: Ba&kasmm paltosu
nu almaya ne hakki vard1? F akat palto
yu o almaml§tl ki .. Garson getirip kendi
sine adeta zorla giydirmi~ti. Demek, ta
lih ve tesadiif bu i§i hamlami§II. Kahve
ye donmekten vazge<;ti, cadde boyunca 
yiiriimege koyuldu. 

Hayret!.. Harici manzaranm insanlar 
iizerinde meger ne biiyiik tesiri varmi§ !.. 
Y amndan gec;en §Ik ve giizel kadmlar 
~imdi ona biisbiitiin ba~ka bir tarzda ve 
hususl bir dikkatle bakiyorlardi. Elini 
yandaki ceblerden birine sokunca bir c;ift 
san podiisiied eldivenle onlarm ara,;ma 
slki§mi§ bir mektub buidu. Paltoya sahib 
olmay1 me§ru telakki ettikten sonra tabi
atile onu okumasmda hi<;bir mahzur go-
rememi~ti. 

«Sevgili Robert; 

Cok rica ederim, bu sefer de son defa 
olmak iizere Gedachtniskirche'nin online 
gel.. Seni kat'iyyen iizmiyecegim, istersen 
bari~Jr, tasa vvur ettigimiz mii§terek ha -
yah ya~ar, mukaddera!ImJzt resmi ve 
me$rU bir rab1taya baglanz, istersen ay
nhr, yekdigerimize veda ederiz. Kuzum, 
sana c;.ok yalvannm gel, sah giinii tam 
saat alt1da or ada bulun! Ria» 

Hoppala I. AI sana, talih ve tesadiifiin 
bir cilvesi dab a!.. Giinlerden bugiin ne?.. 
Sah .. Saat de be~. he§ buc;uk kadar var .. 
Tam altJda oraya yeti~ebilecek.. Evet 
tahmininde kat'iyyen yamlmami$. Ge -
dachtniskirche kaldmmma c;Ikhgi vakit 
saat kulesinin akreble yelkovam s1rt suta 
vermi~ler, beyaz kadram amudi olarak 
tam ikiye bOimii~lerdi. 

Birden arkasmdan tath bir ses i~itti: 
-Robert! 
Heyecan i{:inde doniip bakmca giizel 

b ir k1zla kar~Ila$1!. Giildii. F akat gene 
k1zm yiiziinde o tebessiime mukabil bir 
korku ve hicab peyda oldu: 

- Affedersiniz! 
Diye yiiriimek istedi. BUttner $apka

sim c;tkararak hlirmetle onu selamlad1: 
- Fraulein Rial 
- Sey .. Affedersiniz.. Siz benim is-

mi .. Paltoyu goriince .. Robert.. 
- Tela$ etmeyiniz, Fraulein Ria, 

ben Robert' in arkada~iy1m .. V aktile pal
toyu ikimiz de e~ yaphrmi~tik. Robert'in 

na Allah gonderdi. Gozlerimi ac;mama, 
kendimi toplamama, biiyiik bir felaket -
ten kurtulmama sebeb oldunuz.. Y almz 
sizden kiic;iik bir ricam daha var .. 

Biirhan, vilayet i,Ieri 
etraf1nda i'lahat veriyor 

- Emrediniz efendim.. Agn Valiliginden i~el Valiligine nak-
- Su paketi ahmz .. i~inde ni~anhhgJ- ledilen Biirhan, ic;ele gitmek iizere ~eh-

mlz devresinde bana vermi~ oldugu hedi- rimize gelmi~tir. Kendisile gorii§eri bir 
yeler var .. T abiatile on! an muhafaza et- arhda~Jmlza bu izahat vermi~tir: 
mek istemiyorum .. Bu da pusula.. <<- Agn Vilayeti mmtakasmda bu-

Biittner, paketi bir koluna yaslad1. giin yanm milyon liraya yakm in§aat de
PusulayJ i:ibiir eline ald1. Uzerinde §U vam etmektedir. Bu geni~ in~aat arasmda 
satJrlar yaz1h idi: ba~ltca nazan dikkati celbedenler ~unlar-

«Altm bir bilezik. d1r: 

T a~1 taklid bir kemer. 150.000 lirahk bir hiikumet bin as!, 
Y1lan derisinden bir ~anta. 50,000 lirahk bir orta mekteb bi:tasi, 
Beyaz, laciverd ve pembe renkte ii~; 35,000 lirahk Belediye binas1, 100,000 

kombinezon. lirahk transit oteli (her tiirlii konforu ve 
Bir diizine markah ipekli mendil. modern tesisatJ haiz olacaktir), 8.000 !i-
Ria' dan makbuzum olmu~tur.» rahk hastane paviyonu ilavesi, 10,000 
- istirham ederim, pusulayi imzalat- lirahk bir ayg1r deposu yapiimaktadir. 

t1ktan sonra e§yalan kendisine teslim edi- Bunlardan ba~ka Vilayete bagh 18,000 
niz!.. niifuslu Ele~kird, 15,000 niifuslu Diya· 

BUttner bu arzuyu harfi harfine yeri- din, 21,000 niifuslu Dogubeyaz1d ve 

ne getirecegini vadetti. Dostaneden f az- 12,000 nilfuslu T utak kaza merkez!crin
laca bir hararetle el sJki~!Jlar. Gene k1z, de hirer !nhisar daireleri yap1lmakta o
neticeyi ogrenmek ic;in delikanhy1 tekrar !up, Ele§kirt, Beyaz1d, Diyadin merkez-
gormegi iimid etti~ini soyledi. lerinde aynca kuk be§er bin lirahk birer 

*** de hiikumet konag1 yapilmaktadir. Ge-
Aradan ii~ sene gec;mi~ti. Buttner, c;en y11lar i<;inde Karakose ve Ele§kird 

Kurfi.irstendamm' dan h1zh ve geni~ a • kaza merkezlerinde elektrik tesisati ya
dJmlarla a~ag1ya dogru iniyordu. Oze • p1lm 1 ~hr. 
rinde ac;1krenk giizel _bir palto va:~1 · Dogu Beyaz1d ile Vilayet merkezin
Hem de 36 ay evvelkmden daha mu_ • de devlet in~aatJ bu suretle devam eder
kemmel.. F evkalade bir~ey! Gedachtms-

1 
ken, buralarda balk tarafmdan da in~a

kirche'nin oniinden gec;erken yi.ikselen ata geni~ yo! verilmi§ bulunmaktadJT. 
muazzam b~nay1 ba~tana~ag:y.a. siizdii, a- Bu in§aat mevsiminde Belediyenin ver· 
d:mlann~ agula~tJrdi. K~ndisJm yo:~~n digi in~aat ruhsatnamesi 80 kadar diik· 
h1ssetmege ba~lamJ~tJ. BITaz daha yuru- kanm yap1lmakta oldugunu bildirmekte
diikten sonra gayriihtiyari Elite kahve - dir. 

sind~n i_c;eri girdi.. . . I Vilayet merkezindeki bu geni~ in§aa-
Ria 1le evlendJklen zamanda~be~1 b_u~ tm hemen hepsi, plam mevcud ve mun

raya ayagmi atmami~II. Her Ehte !Smi~l tazam c;izilmi§ caddelerin ve c;ar§:lann 
gi:irii§iinde ve hatulayl$1nda da miith1~ etrafma SITalandmlmaktad1r. !ran transit 
bir _vicdan azab1. ?uyuyordu. ~i~di de yolu iizerinde bu sene nihayetinde <;o'k 
aym korkunc tesmn altmda tJtnyvrdu. mamur bir ~ehir vucud bulacakt1r. Tran· 
Bir b~~kasm_1~ eri~eceg~ ~ahti!arhgi v_e sit yolu in~aa!J faaliyetle devam etmek· 
servetl kendlSI gasbetmJ§tl. Birden, ~m- tedir. 1940 senesi nihayetinde bu yol da 
de asth eski bir palto goziine ili§ince al- tamamen bitmi$ olacaktiT. 

mnda~ iri ter taneleri .y~varland1. S?kak: Vilayetin merkez ve miilhakatlnda ye
lan bJrer zemberek glbl atti. ~end! ~ski ni iandarma karakollan ic;in muteaddid 
~altos~~u tammi~h. Aca~~· elm~en IS - binalar ve aynca birlik binalan, subay 
tJ~ba!mJ, karlS!m, saadetim. ~!dig! adam evleri yapiimi§ ve zabtta kuvvetleri Cum· 
kimd1? Onu bulsa ve kendlSine: huriyete laytk yeni binalara tam amen 

- Dostum, dese, size bir palto, bir yerle~tirilmi~lerdir. 
c;ift eldiven, bir paket geri c;evrilmi~ h-:- 1935 niifus say1mmda 107,206 ala 
diye ve bu hediyeleri bana tevdi eden rak bulunan Vilayet niifusu pugiin bir
kadmi borcluyum .. Evvela paltodan ba~- hayli artmi§ bulunmaktad1r. 
hyarak bunlann hepsini size iade etmek Vilayetin mul-telif mmtakalannda mli· 

istiyorum.. teaddid mektebler a<;Jlml§ olup kiiltiir 
Haylr .. Boyle sac;ma ~y olmazdi. Bir sahasmda geni§ ve feyizli bir inki§af go-

nehrin abp gitmi~ sulanm tekrar geri k k k 
ze c;arpar. Diyebilirim i, aza mer ez-

c;evirmenin imkam var mtydi? HayiT.. Jeri, nahiye merkezleri mahalli ihtiyacla· 
0 adamm kim oldugunu bilmeden ~unu 

n tamamen onliyecek derecede miikemyapabilirdi, nitekim de yaph. 
Eski paltoyu c;ividen a~agiya indirdi. mel mekteblerle tec;hiz edilmi§tir. Bu 

Yerine kendi mtmdakini takl! ve oteki- yeni kurulu§ ve daha dogrusu biitiin kiil
tiir tesisleri yepyenidir, hepsi de Cumhuni giydikten sonra cuzdanmda nekadar 
riyetin eserleridir; onun feyiz ve imkanparasJ varsa c;ivideki paltonun cebine 

koydu. H1zla kap1dan firlayip uzakla~-bir i~i <;Ikll, Frankfurt'a kadar gitme~ 
mecburiyetinde kald1. Bizzat gelemedigi t1. 
ic;in ben onun yerine .. ~~~-· 

larmdan ilham ve kuvvet almarak yapll
mt§hr. 

Y eni tesis edilen orta mekteb, bu se
ne ilk mezunlanm veriyor. BUttner yiiziine bir hiiziin maskesi la

karak gozlerini yere egdi. 
- Soyleyin, dostum, sik1lmaym .. Gii

cenmem korkmaym.. Benden aynlmaya 
kat'i surette karar vermi~ oldugu anla~:
hyor .. Evet 18 bin mark drahomayt az 
buldugunu yiizume kar~l soylemekten de 
{:ekinmemi~ti. Baham fazlasm1 veremi -
yor .. N e yapahm kader boyle imi$!. 

- Fraulein Ria, c;ok rica ederim, ag
lamaymJz.. Robert vakta fena {:ocuk de
gildir ama sevgi hususunda pek ~assas 
sayilmaz. Hayatta her~eyi maddi men -
faatle olc;er .. Benim iyi arkada$Imdir, fa
kat hakikati soylemek mecburiyetind\! -
yim .. Onunla kat'iyyen mes'ud olamaz -
dm1z .. Bunun ic;in mi.iteessir olacak yerde 
Allah a ~iikrediniz!. 

- Minnettanm efcndim .. Do&ru soz
lii. a~1k yiirekli bir insansmJZ l. Sizi ba-

Kansinin kendisini hayvanat bahc;esi • 
nin oniinde araba ile bekliyecegini giic;
liikle hatulami~h. Hemen ko~tu. Ria da
ha uzaktan yiiziinii buru&turarak: 

- Bu ne hal, dedi, bu pis paltoyu da 
nereden buldun? 

- Sey .. Kancigim .. Biraz yoruldu -
gum ic;in ~urada bir kahvede oturmu~ -
tum .. Orada benim paltomu ba$ka birisi 
giymi$ .. Yerine de bunu buakmi~ .. 

Ria bir eli direksiyonda, diger elile a
nahtan c;evirip ayagile de gaza basar -
ken: 

- Boyle $eyler, dedi, tabii hep senin 
gibi budalalann ba$ma gelir! 

Burnunu havaya kald1rdi. Di$lerinin a
rasmdan hafif bir 1sbk c;alarak arabay1 
siirdii. 

Nakleden: 
Ahmed Hidayet 

a Temmuz Cumartesi ak,aml saat 20 de 
Bogazi'rinde - Sanyerde : 
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CANLI BALIK 
GAZiNO • DANSiNG ve LOKANTASI 
Halihaz1rda Av . ..1 ·:1mn en miikemmel dans heyeti, me~hur 

~udape,tenln 14 Kolo"yen Macar Caz - Orkestras1 

i$tirakile a~1hyor. 
Liiks ogle ve ak~am yemekleri - Birinci Slntf mutbah 

Buzlu her nevi me~rubat - Mutedil fiatlar 
Pek mUkemmel ve modern zlyadar dans mahalli 

Ogleden sabaha kadar a'r1khr. Y emek esnasmda varyete numaralan 

r- Be~ikta~ SUAD PARK Sinemas• Yaz;lk Bah9esinde 
Mas1r Raks Krali~esi SEMIRA MUHAMMET ve arkada~lara 

YA ~ASI N A~K ABDOLVEHAB ve 
Film : Y Y LEYLA MURAD 
Biiyiik Bah~emiz dar geliyor, Yiizlerce insan yersizlikten geri 

Biletferini7i g:i • li ' · ·n ahmz. Her yer 10 kuru!jtur. 

Saat Tam 9 da ba§iar. Telefon: 43143 

doniiyor. 

Vilayetin s1hhat durumu da '>ok iyi
dir. Mevcud memleket hastanesi gerek 
kadro ve gerek keyfiyet itibarile giiven 
verici bir ~ekildedir. Halkm en giivcndi
gi mi.iesseselerden biri de bu mem!eket 
hastanesidir. Vilayetin dar biit<;esinden 
geni~ bir para ay1rarak kurup ya§at!Igi 
bu miiessese, halka kar§l gosterdigi §ef· 
kat ve samimiyet, diger sahalarda oldu
gu gibi bu sa'hada da halkm sevgisini ka
zanmakta ve ~ehre hasta gelip de, teda· 
viden sonra koyi.ine donen bir vatanda§m 
ruhunda buakacagt gen§ sempatiye ba§· 
ka bir vesile te~kil etmektedir.» 

Gazete ve mecmua 
sahiblerine 

Basm Kurumu reisliginden: 
Basm Birligi kanunu hiikmiince, bir

lik merkez ve mmtaka idare heyetlt>rile 
yiiksek haysiyet divam ve mmtaka hay
siyet divanalrm1, ilk defyaa mahsus o
larak, se~mek ir;in toplanacak olan kon
gre Dahiliye Veka.letince ic;timaa r;ag1 -
nlml§tlr. 

Kongre, temmuzun onuncu pazartesi 
sabah1 saat onda Ankarada toplanacak 
ve kongreye bugi.in t;Ikmakta olan biiti.in 
gazete ve mecmualann murahhaslan i§
tirak edebilecektir. 

Her gazete ve mecmuay1 kim tcmsil 
edecekse, bu murahhasm hi.iviyetini ve 
hangi istasyondan hareket edecegini, 
gazete ve mecmua sahiblerinin kendi 
imzasile bugiin saat 16 ya kadar kurum 
merkezine bildirmesini ve iicretsiz gi
debilmesi ic;in murahhasa vesika temin 
cdebilmek iizere iic; tane fotografisinin 
verilmesini, vilayetten aldigimiz emir 
i.izerine, bildi,riyoruz. -·-Te§ekkiir 

c;ubuklu kaz inosu miisteciri Mustafa 
Cebeci tarafmdan §Ubemize elli lira te
berru edilrni§tir. Bu suretle K!Zllaya 
kar~1 gi.istermi~ oldugu alaka:iam dola
Yl alenen te§ekklirlerimizi sunanz. 

K1:ulay Uskiidar .::iUbesi 

Binbir ~ehreli adam 
Michel Simon beyaz perdede kurnaz, abdal, 
hain, mazlum, dalkavuk, dikkafab vesaire olarak 

yiizlerce orijinal tip yaratmi,br 
Paristen yaZihyor: ~---:em~~ 

Avrupah sinema artistlerinin ic;erisinde ' 
muhtelif tipte insanlan temsil edebilmek 
itibarile temayiiz etmi~ ~ahsiyetler ara -
smda muhakkak ki Michel Simon ba~ta 
gelir. Ona herhangi bir eserde, herhaugi 
bir tarzda rol verebilirsiniz. 0 vazifeyi 
i:iyle bir orijinalite ile ifa eder ki kendi 
kendinize: 

- Acaba cidden bu Michel midir? 
Diye hayret edersiniz. Sonra, bu bii

yiik san'atkar bilhassa yekdigerile z1d 
hiiviyetleri birbirinin ardlSira yaratmakta 
da ~ohret kazanmi~!Ir. Mesela son filim
lerinden biri olan <<A~k yan~I» nda iki 
role birden c;Jkmi~tlr. Hem de bunlann 
biri bir papaz, digeri banker olmak *ar
tile .. 

Gec;ende de F ric-F rae kordelasmda 
hus1z ve yankesici oldu. Ayni zamanoa 
diger bir stildyoda «Hafifletici sebebler» 
isminde bir filim daha c;e'\tiriyordu. Onda 
ise gayet ciddi bir hakim rolilnii oynu -
yordu. 

Michel Simon miikalemelerinde fazla 
argot kullanmasma ragmen iyi tahsil gar
mil~ bir Parislidir. F rans1z payitahtm -
dan on on iki kilometre uzaktaki sayfi -
yelerden birinde zevkine gore in§a ettir -
digi miikemmel ve modern bir villada o
turmaktadJr. Orada ku§lan, tavuklan, 
kedileri, mllymunlan arasmda mes'ud bir 
hayat gec;irmektedir. Denebilir ki Mi -
chel'in evi biitiin o hayvanlar ic;in yer -
yiiziiniin cennetidir. 

Ne yaz1k ki, aktor, fazla me~guliyeti 
dolayisile evinde uzun zaman kahp on· 
larla me~gul olmamaktad1r. 

Michel, beyaz perdede ilk giizel tem
silleri olan «Di§i kopek» ve «Jean deJa 
Lune» deki vazifelerinden sonra sinema
da binlerce tip ve ~ahsiyet yaratmi~llr. 

Michel Simon'un beyaz perdede 
nadir goriilen tabii hali 

Kurnaz, aptal, budala, hain, mazlum, 
dalkavuk, dik kafah ve saire ve saire .. 

Mesela «Carib bir facia» da gozliik
lii, sakalb, bastonlu bu profesorii. « Y eni 
zenginler» de ise iki dirhem bir c;ekirdek 
giyinen acemi bir ziippe idi. «Son buse» 
de antikac1hk yap1yordu, « Y1ldizlar al
tmda» da adamakiih bir serseri idi. 

«Son donemec;» te serveti bol, f aka t 
a~kta bedbaht bir zengindi. Nihayet ka
nsJ onu bir yolunu bulup oldiirmli&tii. 
Gec;en giin bu kordeladaki vazifesi mev
zuu bahsolurken kendisine mahsus tuhaf
hgile: 

- Daridiioyada bir kere, dedi, be~ 
on para kazanmJ§tik, onda da omrilmiiz 
vefa etmedi! 

* iki aydanberi Amerikada bulun -1 * ] ames Stewart da tJpk1 Wallace 
makta olan John Lodge Parise gelmi§tir. Beery gibi tayyare merakllS!dir. Herhan
y akmda c;evrilecegini evvelce haber ver- gi bir ~irketle yapt1g1 kuntratlar onu tay
mi~ oldugumuz «Avusturya VeliahJr yareye binmekten menedememi~tir. Fa -
Franc;ois Ferdinand» filminde ba~rolil oy- kat tabiatile stiidyoda c;ah~hgi zamanlar 
myacakhr. Kadm partoneri Edwige Feu- bu zevkini tatmin etmekten uzak kal -
illere olacakt1r. lsminden de tahmin edi- maktad1r. Bir giin gene havada taklak -
lecegi vec;hile eserin mevzuu Umumi Har- lar at1yor ve ne$rettigi dumanlarla yazi-
be aiddir. lar yaz1yordu. Y ere indigi zaman: * Sovyet Rusyada Maksim Gorki - - Gokte her harfi resmetmek kolay 
nin oliimiiniln iic;iincii yildoniimii dolay!- ama, dedi, yalmz «i» nin ustiine nokta 
sile biiyiik merasim yapiimaktadJr. Bu koymakta gii~liik c;ekiyorum .• 

miinasebetle Sovyet hiikillneti Maksim * Me§hur kemanc1 ]ascha Heifietz.'in 
Gorki'nin hayatma ve eserlerine aid ade- «Musiki mektebi» isminde bir filim yap· 

di 60 bine balig olan yeni vesikalar m<-y- makta oldugunu vaktile haber vermi~tik. 
dana <;Ikarmi$tlr. Bunlar arasmda iistad Bu kordela yakmda bitecektir. Ustad o
tarafmdan bizzat yaz1lmt~ ve her ne se- rada Caykovski, Mendelssohn, Rimski 
bebdense filme c;ekilmemi$ olan iic; tane Kossakof ve Brahms'tan muhtelif parc;a
de senaryo bulunmu~tur. Biri «Stenka lar c;almaktadiT. 
Razine'in isyam». ikincisi «Bir Y ahudi- * Holivud' da c;evrilmekte olan «Ka
nin hayatJ», iic;iincii ise «Caniler» dir. &if Stanley ve Livingstone» filminde c;ok 
«Caniler» in mevzuu terkedilmi§ ~~cuk- giic; bir sahne oynanm1~tlr. Y eni yeti~en 
lara aiddir. gene artistlerden Nancykelly, Spencer * Berlinde ~evrilmekte olan «Madam Tracy'e hic;bir lakird! soylemeden saat
Butterfly'in ilk temsili» nammdaki filmin lerce bak1p durmu.~tur. Y ani Speucer 
mevzuu 1900 senesmde biiyiik bir §i:ihret Tracy rol icab1 «< ngiliz cografya cemi
sahibi olan opera artisti Rosi Belloni'nin yeti» nde 412 kelimelik bir nutuk irad 
hayatuu tasvir etmektedir. Bu kadm etmi$ ve bu esnada a&Ik olma neticesi \is
Fosco Giacchetti ·isminde gene bir talebe- tad! hayran hayran dinliyen Nancy'nin 
ye a~1k olmakta ve Amerikaya gidcn bu muhtelif ko~elerden pozlan tespit edil
delikanlmm donmesini heyecan ve me - mi~tir. 
rak ic;erisinde beklemektedir. Heyhat, * ida Lupinok, Ronald Colman'la 
Rosi Belloni'nin ak1beti tlpk1 «Madam birlikte ~evirmekte oldugu «Sonen 1~1k» 
Butterfly» operasmdaki So-~o-San' a don- filmini bitirdikten sonra kocasile birlikte 
mekte, Amerikada me~hur bir orkestra bir Nevyork seyahati yapacakllr. 

~efi olmu~ olan Fosco Giacchetti ile hie;- * Claudette Colbert ile Annabella 
bir zaman birle~memektedir. Kordelada- stiidyoda me~guliyetleri olmadigJ giinler, 
ba~rolleri sesi gilzel artist Maria Cebotari ikindi vakitleri Claudette'in Holmby 
ile Harry Peters, Lucie Englick oyna - Hills'de malikanesindeki hususi kortta 
maktadnlar. Ienis oynamaktadular. 

----------------------.. ·•· filmlerinden sahneler 1939 - 40 • • mevstmi 

Lew Ayres ve Lionel Barrymore •Doktor Kildar'm sun» kordeli1smda 

(Bu ak$amkU 
Tilrkiye Radyod1fiiZY' 

' DALGA UZUNLUOU 
1639 m. 

T. A. Q. 
T. A. P. 

19,74 m. 
31,70 m. 

21,05 
21,35 
21,55 
22,05 Florarusa: Toska, 

Buyiik konserler 
15,15 Stuttgart: Dvorat 

eserleri. 
21,05 Londra (Regional): 

leri. 
21,20 Danzig\: Beethoven. 

salr bestekiirlarm eln 
21,35 Berlin: Graener, 1M de 

serler1. 
21,35 Paris (P.T.T.): 

1r bestellrlarm """''""' "' 
21,45 Budape§te: ~;>an kolli 
22,05 Leipzig: Muhtellf 
22,05 Briiksel ll: DebussY 

eserler1. 
22,25 Beromiiruster: MozsJI 
23,45 Kolonya: Stefan'1n le! 
24,05 Prag: Suk'un yaz e 

Solistlerin konserleri 
22,05 
22,45 

24,40 

Var~ova: ~open'ln 

Berlin: fijan koruserl 

H;~:; Muhre~ 

Cenaze merasimi 6 te 
§ernbe sabah1 saat 10 dsn 
meni kilisesinde icra _,..·u--····• 

t§bu yazmm davetiye 
bul edilmesi rica olunur.ia 

:t.¥-11-

" 11; Memleketimizin ma~~ •e k 
gi ve temiz c;ah§kanhgilt 
hizmet eden Maarif ~ h 
mi.itekaid Mehmed .H~l~ld 
saat 17 de vefat etrni§t:r, 1_ e 
ogle namazm1 mliteak1b '\' 
rifinde cenaze namaZl 1>1 
Edirnekap1 aile mak 
gufran lnlmacaktlr. 
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Foto Ma 



CUMHURIYET 5 

iktzsadi ltareketler 
S1hhat mes'eleleri L Mesleki kurslar meselesi 

lfilZf 
u 

anh§ bilgiler 
1itlkki memleketlerde spor 
gt 

hekimligi bir 
5 'f' 

aya.rl 
PrO 
pl.) 

~ubesidir ve sporda antrenorden 

sahibidir 

evvel 

spor hekimi soz 
Men" 
abet 

re ~ 'diigiimiiz §eylerJen, gerekse 
,M~ze sordugu suallerden anh

'niil..Jhatii) olmak fikri c;ok yan-
zlm ~. d d' 1 d 

Ye jlna e 1yor. nsaniar me e· 
se • 
vaya hatlarma oian alakalan da 
iiniit t bu saghk kaygusunun tesi
!f,en bilgiler bir~ok defa ha
tyor•gil, i~itilen ve gazetelerde, 
db~a okunan, karmakan§Ik ve 

~'ell th§. bilgilere dayanmaktad1r. 
d~.lgiler hele kadmlara taallG.k 
~k1nlaya da uyarsa balk arasmda 

, t~Iugile yayihr ve yer tutar. 
3P;~ y1l one~ (Mar.i ~erez). var~ 

l r. viicud 1deal tip tken §Imdt 
t e ) · I 'b' b' · k 10 van c;enge gi 1 u IS e· 

!' Binaenaieyh kaibin, ciger
~~~3lerin ve hatta asabi cihazla

nutehammil olup olmadtgi 
bile li.izum goriilmeden bu 

t 1ek ic;in pa~alar sivanmakta· 
ra nh§ hareketlerden dogma fe
D: 1:a!t misalle anlatmaya c;ah-

Yazan: Dr. Kemal SARACOCLl!_ 

bilgilerini de biraz soylemek isterim. Ctld 
viicudden ayn bir§ey oimaylp ad_eta bii
tiin ic; uzuvlanmlZln s1hhatmm aynasidir. 
i<; s1hhati bilinmeden, cildin mesamatt, 
kurulugu, yaghbg1, hatta teamiilii hak
kmda maiG.mat sahibi olmadan, cild bez
lerinin ne hald~ oldugu tetkik edilmeden, 
hulasa ciddi bir tetkik yap1lmadan ( cildi
nize bai siiriin, cildinize yag siiriin, filan 
kremin tesirile yirmi ya§ gencle§ir ve gil
zelle§irsiniz) tarzmdaki tavsiye ve reklam 
lar sadece ~ok nazik bir uzuv oian ci:di 
harab etmekten ba§ka bir§eye yaramaz. 
Gendik ve giizellik kaygusunun esiri o
lan kadmlar, artlk, §a§Irmi§ ve her§eye i
nann bir hale gelmi§tir. Avrupa iiniver· 
sitelerinde aynca kozmatik hh §Ube!eri 
ac;dmt§ ve bu §Ubelerde mi.itehass1slar yeti§. 
meye ba§laml§tlr. Bu miitehass1slara ba~ 
vuruldugu zaman alman cevab kar~Is'n· 
da c;ok defa hayret edilir. Piyasaya sli
ri.ilen ve akia hayaie gelmiyecek vas1ta· 
larla reklamt yap1lan krem ve iladann 

ven. ~ok defa sadece cilde zebir tesiri yapt1g1· 
n eJodiki asra bu bak1mdan spor m anlayan Avrupa kadmlan, cildi ~imdi 
. Lf.'#de caizdir. Spor hayah ba§· hekimle giizelle§tirmeyi tercih etmekte· 

ks.ltlere nispetie bizde bugiinki.i dirler. 
~.scrlsayihrsa da bu yeniligine rag 4 - Biraz da beslenme bahsindeki 
ko!'i etrah sarmi§l!r. Her§eyden yanh§ bilgilere temas edecegun. Eski· 
r P'lieyhinde yazt yazmak gibi den (can bogazdan gelir) denir ve (bir 
yfn oJmadlglDI biJmem soy}e- dirhem etin bin aYib orttiigu) kanaati 
zaf var m1? Bu yaz1 sp~run de- beslenirdi. !Simdi ise bu bir dirhem eti ya
~n rei yapdan, ve viicudiin han- nya, ii~te hire indirmeye c;ah§Iyorlar; ya• 
z e derecelere kadar miiteham· ni ifrat ve tefrid ... Ne insan viicudii etle 
ri ara§ttnlmadan yaptlan spora ortiilecek yiizbinlerce ay1bdan miite§ek

ln lbuki miiterakki memieket- kildir, ne de iskelete giydirilmi§ elbise de
er! ~kimligi aynca bir ihtisas §U· recesinde incelmek guzelliktir. Vi.ieadiin 

ellf :x>rda antrenorden evvel spor ete de, yaga da ihtiyact vard1r. F akat bu 
Jahibidir. Spora ragbet, eski.. ihtiyac1 a§mamak ve ondan a§agl inme· 

~:len kan damlayacak) deni- mek laztmd1r. Ciinkii pelte gibi yagh bir 
insanlar yerine §imdi (smm viicud basta oldugu gibi bu yagiardan siy· 

ntL tipler viicude getirmektedir. nlmak ·ic;in Gandinin orucu da ancak 
g31,arak me~ine donmli§ bir de· Hindistanda i§e yarayan bir §eydir. Y ag-
dii- damgast) teiakki edilmek- h olanlarda hi.icre tembelligi denilen ziim· 
a'1ki bu yanh~ fikir mesela ve- reye mensub bir surii haslahk husule gel

r h1sta vereminin alevlenme· digi gihi yaglardan s1ynlmak i<;in yapl· 
dt ,bilir. Bu me~in renge ragbet Ian zayiflama kiirleri de bazan feci neti-
~tm1~tlr ki profe'Sor Kisskalt celer vermektedir. <;iinku zay1flamanm 
Y'eher seanst bir marka karart· da bir yolu ve usulii vard1r. Mesela <;a· 

me'i ~uaatla yapt1klanm act bir buk zay1flayan bir viicud sadece yagia
fetyor. A s1l i§in garibi bu yan- nm kaybetmekle kalmaz, aym zamanda 

de: kayg1smdan ziyade ~iiniin mukavemetini de kaybeder; bu ise gi1li 
: yapmakhr. Giine§in ultravi· bir veremin uyanmast veya bu mukave· 
n cilde tesirile uzviyeti kam- metsiz viicudiin her hastahga ac;tk bir ka

ci) viicudii te~kil eden cihazlari p1 olmasma sebeb olur. Binaenaieyh yag-
.. k faaliyet uyandtrmasl fenni Ian kaybetme i§i ~ok bati olmahdu. Bu· 

ev .. d" 
:g;~akat bu §Uaatm vucu u.~ ne- nun esasen yalmz perhizle degil, bir ta· 

·i istikamette ve ne muddet raftan da yenilenin biraz fazlasint yak
~~ hZim geidigi aynca bir ilim· makla miimkiin olabilecegini unutmama 
1 dkarh daglarda veya kumsal- mahd1r. Sonra bu pe11hiz veya idmanlari 
~g.n altmda saatlerce kalarak ~- mucib oian yaghhgm men§eini de Lil· 
diJ:Irm1zt derililerine benzem1ye mek laz1md1r. Her zap1an §l§rnanhk bir 
e dece deliliktir. Bir dostum bu pilavcthk §i~manhgt olmaz, bazan da i~ 
r.la saatierce kalarak yanml§, ifraz bezlerindeki bir bozukluktan mlite

ka§mh ve ate~le hastalanarak vellid olabilir. Bu takdirde ne perhiz, ne 
·tl h; bu i§in tedavisi ic;in de de idmanla bu yaglar er:miyecegi gibi 

~~le kadar viicudiine yogurt siir· belki fena bir netice de dogabilir. 
~ kendisini gordiigiim zaman Bu asnn besleme mevzuu ileri suri.i-

1v,t hastadan ziyade onu gi.\lii- Iiince vitamin meselesini hat;rlamamak 
. aide gorerek giilmemek ic;in kabil degildir. Vitamin sadece bir moda 

1:J ct tuttum. Latifeyi c;ok seven i~i degildir. Vitam~nin is~i ~ile. bunun 
1 <<Nasii, yogurtlu pathcana hayati roliinii gosten~or.; ~~:~mi~stz ya~a-
e iyim ?>> diyordu ki neye ben- l'amiyacag1 v~ vitammstzhgm. ba~ok has-

zat kendisi bulmu§tU. tahklar dojurdugu ve g:ne bn~~~ hasta-
r ifratlarmdan biri de yai7la- 1 kl vitarninle tedaVI edildig~, hatta 

c 1 arm 'd I , . 
ve adali olmak ic;in yap1lan ,·itaminsizlikten miitevelh . o ~lyan ot:· 
(usiizliigii v~ .disipiinsizligidir. ok hastahkiann bile vitammlerm tedav1-
~or tababetmm ayrtca bir ih- ~e iyi tesirleri oldugu tahakkuk ~~
:>ldugunu soylemi§tim. Bu de- mi§tir. E51asen mutfaklarm tekemmu-
~en' de <<F orsohungsinstitut» de Iii ve inceie~mesi insanlann zararma 
l hi.irmet edilmemenin act bir oldugu tahakkuk etmi§tir. . 
~athlar: Spor yapan ve zahi· Ciy &J.da yemek vitamin .lnktmm· 

• hath goriinen bir gene. once dan ok mi.ihimdir. Hatta kab1l oisa d.a 
lt iiphe etmemi§ken, resmi spor insaniar her§eyi ~iy yese diyen alimler b1-

inin usuiiine tevfikan bu ens- le vardtr. F akat bu hem mi~ro~ ~okta· 
rene olunuyor. Orada kalbin- smdan tehlikeli, h~m de m1de.~rm ~a

hastahk bulunuyor. Kendisi~ hammiilii bak1mmdan zordur. V1tan:m· 
•j enediyorlar. Resmi miiesse- lerin yiiksek derecei hararette harab ol.cm~ 
;nci spor sahalarma btrakml· Ian anla§Ildtgmdan bizim 1zgara ctleram· 

t bu gene sporu (mani) ha- zin yagda kizartllan veya saatler~e k~y-
1,inden hususl olarak spor yap- nahlan yemekierden ~ok fazla VItamm· 
j1m ediyor. lki sene irinde kal- d 1 I M yva ve scb· 

'Y leri havi ol ugu an a§tlr. e 
,~uor. Benim de tamd1~g1m b1r 1 d · ·1 I d tem1'z olmak ., ze er en <;IY yem en er e 
~r spor yap1p yapmamak hu· §artile vitamin mebzuien bulunur. " 
r ir hekim~ sormadan en yo- 5 _ Birc;ok kadmiar .;ocuk dogutur-

yapariar. I ~in tuhaft spor y·a- I hh I .. Il'kl 'n1' kaybe· .,; arsa s1 at anm ve guze 1 en 
diye sorulm1yan sual yalmz deceklerini dii~iinerek dogurmaroanm c;a-

y im mi? diye soru}u ... ·or ·, hal- k d 1 B' k L ol 
J resini arama ta Jr ar. 1r ere «;ocu~ • 

Sanayi erbabmt son glinlerde en ~ok 
dii~iindi.iren meselelerin ba~mda mesleki 
kurslar i~i gelmektedir. Smai miiessese -
lerde ve maden ocakiannda mesieki kurs· 
Iar ac;1lmasl hakk}ndaki yeni nizamname 
sanayicileri hatta tela~a sevketmektedir. 

Nizamnamenin birinci maddesinde §OY· 
Ie denilmektedir: 

«Biirolannda ~ah~an memuriar baric 
olmak iizere bir senede kullandigi i§c;i ve 
mi.istahdemierin say!Slmn giindelik vasa• 
tisi yiizden fazla olan maden ocaklarile 
te§viki sanayi kanununda tarif ediien si
nai mi.iesseseler bu nizamname ile tespit 
edilen esasiara gore mesleki kurslar a~ -
makia miikelleftirler.>> 

!kinci madde bu hiikmii §oyiece ta -
mamhyor: 

«hc;i saylSl birinci maddede gosterilen 
miktardan a§agi olsa bile, kursa gide -
ceklerin katedecekleri mesafe iki kilo -
metre dahilinde olmak §artile, ayni sa -
nayiden birkac; miiesseseye sahib olanlar 
da mesleki kurs ac;maga mecburdurlar .)> 

Su maddelere gore, amelesi yiizden a
§agt olan miiesseseier de mesleki kurs 
kurmaktan miistagni kalmiyacakiardir. 
Mesela Eyiib muhitinde toplanm1~ olan 
kiic;.iik mensucat fabrikalan, kauc;uk ·fab
rikalan, Kazh"e~mede toplu bulunan de
ri ve kosele fabrikalan birle~rek kurslar 
te§kil edeceklerdir. 

Sanayi erbab1, kendiierine §U vazife • 
leri tahmil eden ve bu aym on be§ine ka
dar da kurslann miifredat programlanm 
Sanayi Umum Miidiirliigiine vermege 
mecbur tutan nizamname iizerinde go -
rii~mek iizere Karami.irsel fabrikast mii • 
diirii Mehmed Alinin riyaseti altmda bir 
toplanti yapt!lar. Gazetelerde havadisini 
gormii§ olacagtmz bu toplantt tabii fab -
rikatorlarm kendi aralannda gordiikleri 
bir liizumia yap1lm1~tl. 

Kurs, diyip gec;miyelim. Bunun bu -
giinkii ~artlar i~inde nekadar mU§kiil ol
dugu a§ikardir. 

Nizamnamenin sekizinci maddesi her 
miiessesede ~trak, kalfa ve ustalar ic;in 
ayn k~rslar a~1lmast mecburiyetini koy
maktadir. !stanbulda, i~i mevcudii 500 
den yukan olan miiesseseler c;oktur. Bir 
kursta kac; ki~i bulunabilir? Nihayet elli 
ki§i diyelim. Bu kadar i~iyi ve kurslan 
sigdtracak salonlan bir smai muessese ne
reden bulacaktir? Cece giindi.iz i§leyip 
iii; ekip ~ah§t!ran ve i§c;isi binler hanesin
de olan bir fabrika veya maden ocag1, 
mekteb mi ac;sm? Kursiarda ~uak, kalfa 
ve usta diye bir tasnif yaptnakia i~ bit -
mi~ olur mu? Mesela bir mensucat fabri
kasmda makinist vardtr; epre amelesi ve 
ustast V(\rd1r, hamal da vardu. Buniann 
hepsini bir kursa doldurmaktan ne fayda 
beklenir? Hamahn mensucat teknigi hak
kmdaki bilgi ile alakast ne olur ki. ona 
ders verilsin? 

12 nci maddede mesleki bilgilerin ba
~mda tiirk<;e, hesab, hendese ve umumi 
ve mesleki sthhat kaideleri ve yurd bil -
gisi geliyor. Bunlann h~psi iyi, Jakin bi
zim i~ilerin miihim bir k1sm1mn okuma 
yazma bilmedigi gozoniinde bulundurul
muyor mu? 

Bu kurslarda kimierin tedrisat yapa -
cag1 da aynca bir meseledir. Miitehassis 
ustaianmiz yoktur. demiyoruz. Fakat 
bunlann ekserisinin tahsilleri pek basittir 
ve tedris kabiliyetleri mucibi miinaka~a • 
d1r. Haricden biri bulunursa o da san· 
attan aniamaz. 

Y azimtza nihayet vermeden ikinci 
maddedeki mii~terek kursiar meselesine 
de ili§ecegiz. Her mi.iessesenin kendisine 
gore bir tak1m mlar1 vardu. Mesela Kaz
h<;e~mede bir deri fabrikas1 kursu i~;in da
hi olsa diger bir fabrikamn i~ilerinin mii
essesesine girmesini ho§ goriir mii ~ Bizce 
hay1r .. " 

Bunun i~in sanayicilerin 
yabana atmamak lazimdtr. 

itirazlanni 

F. G. 

T aksim abidesinin etrafi 
temizlettiriliyor 

Taksim abidesinin etraf1 temizlettiri
lecektir, .Su deposunun civarmdaki du
varlara yap1lmakta olan tesisat da ikmal 
edilmek iizeredir. Abidenin bazi nokta
la:nmn tslaht etrafmda baz1 dii~iinceler 
de vardtr. 

girmekten c;ok daha yorucu mamasi i.;in kullamlan vasttaiardan dv· 
hi~ de hekime bir§ey sorul· gao felaketier «;ok biiyi.ik oldugu gibi ~o

r. Spor da viicud ic;in bir g1- cugu du§iireyim derken oliim tehlike.:,i de 
tt insap nas1l her gidayi iste- vardtr. Kadm uzviyeti c;ocuk oimasmdan 
istedigi kadar yemeye mezun korkuiarak alman tedbirler yiiziindeu bir 
sporu da geli~igi.izei yapamaz ~ok ruhi na3ta11kiara ugramakta ve ailevi 
a, ne gibi bir spor yapilabile- ge~imsizliklere sebeb olmaktadJr. Ha~ta
a bu sporlara vi.icudiin miite· lanm1z arasmda ya~I otuzu buldugu hal· 

1p olmadigl sorulmahd1r. de evlenemiyen k1zlarla evli, fakat c;o~uk-

tenasiili ac;hk dedigi i~ s1kintls1, baFgn
Sl, buiant1, baygmbk, cildi tezahi.irat ~·'bi 
giizelligi ve tara veti, gencligi tahrib er!en 
bir~ok amalar husui buimaktadu. Bina· 
enaleyh Dimyata pirince giderken evde
ki bulgurdan olroak gibi bir felakete se
beb oian bu ~ocuktan korunma i§inin na· 
stl yanh~ bir s1hhat bilgisi oldugu anla
~Ihr. 

Bu yazmm hedefi muayyen saghk tav
siyelerinden ziyade geli~i gi.izel edinilen 
bilgilerin veya bilgisizlikierin viicude tat· 
bik1 haiinde dogabilecek felaketier iiLe· 
rine dikkati c;ekmekten ibarettir. 

BEYNELMiLEL 

Viliam C. Bulit 
Amerikan1n Paris El~isi 

Amerika Cumhur Reisi Roosevelt'in 
Avrupadaki miimessilleri i~inde, milli 
emellerle tahrikat eseri neticelerini a -
y!Tdetmek hususundaki gorii§ kabiliyeti 
itibarile, William Bullitt en ha§ta gelir. 

Dinamizminin san insanlar v~ rea!ite
ler i~inde yeti§mi~ olmasmda miindemi<; 
bulunan bu degerli diplomat 1891 §uba
tmda, Filadelfiya' da dogmu§tur. Vakti, 
hali yerinde bir ailenin c;ocugu olan Wil
liam Bullitt, hayalmt Amerikadim ziya
de degilse bile, Amerika kadar da Avru· 
pada gec;irmi~tir. 

William Bullitt'in, diplomasi alcmin -
deki muvaffakiyetinde, kaderin veya te
sadiifiin biiyiik bir tesiri olmu~tur diyebi
liriz. Ci.inkii, yirmi he§ senedir gozierimiz 
oniinde cerey an eden hic;.bir tarih safhast 
ve o tarihin hic;bir deini.im noktast yoktur 
ki, William Bullitt orada haz1r bulun -
mu§ ve olup bitenleri en iyi gorecek, en 
iyi dinliyecek ve en iyi mii§ahede edecek 
bir mevki tutmu§ olmasm. 

1914 senesine kadar geriliyeiim. Wil· 
liam Bullitt, Moskovada, annesiie bera
ber indigi bir otelin balkonundan, Krem· 
lin saray1 etrafmda «Kahrolsun Avus -
turya I Y a§asm Subistan b> diye haykm
§an insan kalabahklanm seyrediyor. 0 
zaman yirmi iic; ya~mda bir hukuk me
zunu oian miistakbel diplomat, bir iki 
hafta evvel babasmm vefatt uzerine, ke
derden hastalanan annesini, doktorlann 
tavsiye~ile. yabanct memieketlerde gez -
dirmektedir. 

Gene ayni mevsimde, !mparator ikinci 
Guillaume, Berlin&, Unter den Lind,en· 
de, Alman ordusunun en miikemmei kt
taatml tefti~ten g~irmektedir. Etrafta 
biriken halk «Gott mit uns I» Allah bi· 
zimle beraberdir diye haykmyor. Willi
am Bullitt gene oradadu, bunu da gor
mii~tiir. 

Londrada, ingiiiz ordusunun yiiz Lin 
neferine kumanda eden subaylar ic;in, ki
lisede takdis ayini yap1hyor. William 
Bulli~t bu ayine de dahiidir. 

Pariste, panik son haddini bulmu$. Bir 
Alman mufre.zesi Oise'i gec;mi§ diye ha
berler geliyor. William Bullitt, bu haber
lerin ve bu panigin de ortasmdad1r. Pa
riste bulunan biiyiikannes1nin evini an -
yor. 

Sonra, onu, Filadelfiya'ya avdet et
mi$ ve gazetecilige girmi§ buluyoruz. 
1916 da Avusturyada, balay1 seyahati 
ge~iriyor. Almanyaya, Belc;ikaya ugru
yor. Briiksel' de, General Von Bissing' e 
misafir oluyor. Orad a F on Betman Hol
veg'le, Zimmerman'la, Von Jagov'la, 
Hellferiah'le tam§IYOr. 

191 7. Birle§ik Am erika harbe giri -
yor. Bullitt, Avrupa istihbaratmm ha§m· 
dad1r. 1918. Bull itt, gizli bir vazife ile 
Amerikaya avdet ederken, bo}§evizmin 
dogu§una §ahid olmu§ bir §ahsiyettir. 
Suih konferansmda, Cumhur Reisi \Vil
son'un yamba~mda onu goriiyoruz. 

Ve tarihin ortasmda, her doniim nok-

M. William C. Bullitt 

tasmm ilk §ahidi oiarak bulunmak rnaz
hariyeti devam ediyor. 

lrlandahlar ayaklamyorlar. Hadise 
mahalline Amerikadan bir heyet gonde
riliyor. Bullitt bu heyete dahildir. Mos -
kovada, Sovyet hukG.meti, Amerikamn 
kendisine gonderdigi ilk ekiyi bekliyor. 
Bu eki Bullitt'tir. 2j agustos 936 da, 
F rans1z Cumhur Reisine, itimadnamesini 
takdime gelen Amerika el~isi gene odur. 

William Bullitt, lie; yiiz senelik bir 
aiieye sahib oian bu buyiik diplomat, ec
dadi arasmda biiyiik ve me§hur hukuk~i
naslar bulunmasma, ~ahsen geni§ bir hu
kuk kuitiiriine sahib oimasma ragmen, 
diplomasi sahasmdaki ba~dondi.iriicii yiik
seli§ini, diinya haritas1 iizerinde durma
dan dola~masma medyundur. 0, son yir
mi be§ senelik tarihin en bariz safhalanm, 
teker teker, ic;lerinde ya~amak sureti1e 
gormii~tiir. 

Amerika biiyiik ekisi, yalmz boyca 
ortadu. <;ehresinde tebessi.imle ciddiyet, 
tabii ve ~ok giizei bir imtizac;la birle~ -
mi§tir. Bakt§Ian daima nafizdir ve mu
hatabmm goziiniin ta ic;ine bakar. 

Muhatabmm ~ehresini, beynelmilel si
yaset oyunlanmn esrarh taraflan kadar. 
kolayca okuyan bu keskin gorii~lii diplo
mat, ne garibdir ki, delikanhhk c;agmda 
iken, Amerikah doktorlar tarajmdan, 
korliige mahkum samiml§h. Onda te~his 
ettikleri hastahgm, alti ay sonra korliikle 
ve oliimle neticeienecegini soylerui~lerdi. 

William Bullitt'in Fransada kazandtgi 
~hretlerden biri de bogazma dii~kiinii.i -
giidiir. Hastahih zamanmda, doktorlann 
tavsiyesini dinlemiyen William Bullit, 
omriiniin sonuna kadar siitten ve ispanak
tan ba~ka bir§ey yememek suretile bit de 
perhize mahkG.m edilmi~ti. 

William Bullit, diplomasi hayatm~a. 
miitemadiyen dola§mak!a pi§mi~tir. Bu • 
giin hala, htzlm alamamt~ say1lahilir. 
Kendisini . ikamet ettigi §ehirde bile ele 
gec;irebiimek bir hadisedir. 

~ehirlerin imar1nda miihim tedbirler 
LBa§makateden c:tevamJ 1 asia farzetmiyoruz. Meydanlar ve bah e· 

sahalara laztm olan yerlerden ba§ka bun- Ier 1·r1·n b1'raz f 1 · t' I"k k1 ~ . .. .. l y az a 1s 1m a etme e I•e 
larm etra{mda tm~r planrna gore yapr a- kimsenin hakk1 h I 1 · B -

. l'kl . k d na a e vermiyoruz. ura-
cak binalarzn arsa dertn t enne a ar da dahl' . t' l"k I I . d ~ .... z~k b I d' l Is Im a o unan yer enn eger 
olan mahallenm rsltm a e e e rye er sa· pahas1 odenm kt d' B' 1 h b .. 
~ . e e 1r. maena ey u IlJ-

lahryettardt~.» . . . . barla itiraza yer yoktur. 

10 iliM KOSESi 
wts~IHTiRALAR. KESifLER 

Optik ilmi 
Zifiri karanhk bir odamn penceresind 

kii~iik bir delik ac;arak giine§ ziyasm1 
girmesine miisaade edeiim. Odadaki toz 
lara bakarak ziya §Ualanmn miistakim ha 
iizerinde mh§ar ettigine hi.ikmeduiz 
Haddizatmda ziya bu degiise de biz ko 
I&yhk olsun diye ziyamn miistakim §Uala 
halinde inti§anm kabul ediyoruz. Bu esa 
sa gore konulan kanunlardan bahsede 
ilim §Ubesine Geometrik (hendesi) opti 
denir. 

Ziyayi arzani ihtizaz daigalannda 
mi.itevellid addeden iiim §ubesine (fizikt 
optik) ismi verilir. Ziyamn fiziyolojik te 
sirlerinden bahseden ilim §Ubesine (fizi 
yolojik optik) deriz. Ziya kanunlanna 
istinad eden cihazlardan bahseden ili 
~ubesine {tatbiki optik) deriz. Optik ilmi 
eski ilimlerden biri olmakla beraber mii 
him kanunlan yakm zamanlarda ke§fe .. 
dilmesi itibariie yepyeni bir ilim gibidir. 
Hatta anla§1lm1yan taraflan da doludur. 

Fizikte birbirine z1d duran iki nazari 
yenin biri (korpiiski.il) faraziyesi, digeri 
( dalga nazariyesi) dir. Pek eski olmakla 
ber<~.her N evton tarafmdan i§lendiginden 
dolay1 N evton korpiiski.il faraziyesi ismi
le amlan faraziyeye gore ziya ~uaian pek 

kii<;uk korpiiskiiUerin miitemadi bombar· 
d1manmdan ibarettir. Nevton bu faraziye 
iie in'ikas ve inkisar kanunlanm ispat ede
bilmi§ti. F akat bu faraziye eni:erferans ve 
difraksiyon (ziyanm ko~eieri donmesi, 
dar yankiardan gec;erken kmlmast) ha
diselerini izah edemez. Buna mukabil zi
yay1 esir admt verdigimiz farazi bir va
sattn arzani ihtizazmdan ibaret olarak ka
bul eden ve Maksvel tarafmdan en yiik
sek mertebesine c_;1kanlan daiga nazariyesi 
de inkisar, in'ikas, enterferans ve difrak
siyon hadisele.ri i~in muvaftk gelmekle 
beraber daha ziyade korpiiskiilik mahiyet 
arzeden F oto elektrik hadisesi kar§Ismda 
durur. 

!ki yiiz senedenberi ~ah§makta olan bu 
iki faraziyeyi birle§tirmek i.izere on sene 
evvel ( dalga mihaniki) diye yeni bir ilim 
§Ubesinin konmasma ragmen lngiJjz alim-
lerinden Bragg'm dedigi gibi <<fizikc;iler 
pazartesi, !tar~amba .ve cuma giinleri kor
piiskiil fa..raziyesine, sah, per§embe ve cu· 
martesi giinii dalga nazariyesine inamr• 
lar. Pazar guoii hangisinin dogru oldugu
nu Allah bilir.>> 

insanlarm ziya husule getirmek ic;in 
biidikleri yo), cisimleri !Sltmaktan ibaret
tir. Ate§bocekleri bunu bizden iyi bilir
ler. Ziya ne~reden cisimler arasmda ziya 

rand1mam ate§boceklerininki kadar olan 
yoktur. UmbalanmlZln ziya rand1man.• 
Ian yiizde ( 1 0) u bulmad1g1 halde Kiiba 
ate§hoceklerinin ziya rand!lllanlan yiiz .. 
de (95) i bulur . 

Fizikin akustik ~ubesi gibi optik k~!mi 
da (bilhassa tatbiki optik) yakm zaman .. 
lard a sur' atle inki§af etml§tl.r. Biiyiilt 
Harbde iskajerak deniz muharebesinin 
ilk klSlmiannda Alman doDAnmasmm ih .. 
raz ettigi k1smi muvaffakiyeti optik cihaz• 
Iarmm faikiyetine atfetmekle hata etmi~ 
ohnayiz. Nitekim ingilizler, harbden son• 
ra optike fevkaiade ehemmiyet vermi§Ier• 
dir. Bu vadidt. yaZJlan almanca eserierin 
hepsini tereiime etmi§Ier, optik mi.ihendis .. 
lik §Ubesini a<;mi§lar, fabrikalar kurmu§'" 
lardn. Bugiin !ngilizierin optik cihazlari 
Almanlannkinden geri degil, belki ileri• 
dir. 

Prol. Salih MURAD 
y eni layihanm tkmci ~n:addesi bu su- Belediyenin d I d b h 

. I" . . d ld d'l k mey an ar a ve a ~elet-
retle ~shm a~ nelticeb~ml e. e ke l"e I e~.e de buralanm ~evreliyecek birer bina faz- Maliillere verilecek ikramiy¢ 
yerlen beied1ye er 1r e§tirere p ana gore lahgvile 1·sti I"k t · I v I . . "kt 
. b 1 l" m a e ml§ o acag1 yer enn b1- m1 art 1frazianm yaphktan sonra un an p ana lahar b' 'k f 1 I . 

. .. d t' k t'l t' e IT mi tar az aya sah mast 1hti- Mah1l1ere verilecek ikramiye miktan 
uy~un te1s:sh~t vucu keige ume H~arki.ke" sba.- mali varsa da hu kadanm da tehrin umumi 

1 
§U suretle tespit edilmi§tir: Birinci dere-

maga sa a 1yettar 1 1myor. a 1 1 1r me f t' · · h .. k 'k A • • • d 
. .. d . b'l k · · b'lh n aa I I~ln O§ gorme 1 hza e"der. 0 cede malul subaylara 231, ikmc1 erece-
lmar vucu e gettr

1
e 1 me 1~1~} 1h ai ssa yer a~Ilmasa sahlacak mahal, §imdiki de- de malul subaylara 207,90, ii~ncii dere-

meydanlara bah<;e ere ve ye§I sa a ara ~ · d b .. .. d" ·· 
A ' .. 'h . germ _ en e§ para fazla edecek degildi. cede malul subaylara 161,70, dor u~c~ 

taalluk eden hu kismm ancak boyle 1 h- Biitiin ~ehir ve k b J f d A derecede malul subaylara 138 60 be§InCl 
k"f' . l'k b' . . l"kl : ~ asa a ara ay asJ umum1 A ' ' 

yaca a 1 gem§ L te Lr Ishm a e tem,n olan imar1 1 l'tl k k"IA derecede malul subaylara 115 50 altmct . . ~. .. h k d n a e J a spe u asyon mevzuu- ' ' . 
edileb1lecegme §UP e yo tur, ve on an nu te .. kil etmemek lA I ~. . .. I derecede subaylara 92,40 lira venlecek-
d I d k' . db' 1 . h . ~ azim ge ecegim soy e-

o ayi lr I yenbt tef k1r ennk'eln e kemd~1- mege hacet bile yoktur. tir. 0 
yetli bir k1smmi u 1 ra te§ 1 etme te IT. B" "k k"lf 1 I . Birinci derecede malul erlere 115,5 , 

Maddenin tetkik ve miizakeresinde . uy~ : ~t ere ~hir v~ kasabalan ikinci derecede malUl erlere 92,40, ii~iin-
meseia lstanbuiun Y enicami meydam gi- ~mar e ece 0 an heledtyelenn bu zaruri eli derecede malul erlere 86,20, di:ird.un: 
bi sahalarmda fazla istimlakin baz1 tered- ] IrSatt~: 0 da mahdu~. meyda~ ve. bahc;e- cu derecede mallll erlere 46,20, .bc§mCl 
diidleri mucib olmus olmasm1 hie; de ye- ~re munham .olmak uzere, b1r mtktar 'is- derecede mallll erlere 23,10, ~eh1d ye -
· d .. "yoruz E. vvela •u basit sebeb- hfad: etmelen c;ok goriilmez. Zaruri hr- timlerine de 23,30 lira ikramiye tahsis 

nn e gormu · ~ t d r .. k" h k'k 
den dolayi ki kanun layihas1 yalmz lstan- 5~ A 1~oruz. -..-~n u a I atte bu fazia is- olunmu§tur. 
b 1 h 1 I k t. b"t" hmiakm sebebt maddi istifade olmaktan -· • •-u a rna sus o may1p mem e em u un · d hd b 1" 

V z1ya e rna ud me da h I Gu.'lhanenin yeni ev 1ye beldeierine ve belediyelerine ~amiidir. e . .. Y . n ve sa a ann mut-
nihayet tatbik oiunacaklan sahalar da a- I~ka ahe~k~I guzel ?ma.I~rla ~ev:elen~e- profesorii 
labildigine c;ok olmay1p her yerde bizza- 51 zarurehdir. Ve hiz bthyoruz k1 bu l§in 
rure mahduddur. Ancak bu mahdud sa- ba§ka .~ur~ti~. temini muhal denilecek ka
halarda takib ve tatbik olunan maksad dar mu~kuidur. 
yalmz meydan veya bah~e a~maktan iba- .. Etraf1 ~Ian dairesinde giizei binalarla 
ret olmayip orasmm imarla kasdolu- susienmed1kten sopra meydanlar ve saba
nan manaya mutah1k bir giizellikte viicud Iar ac;mamn i~ar babmi.ndan biiyiik ve 
buimasim temin etmek esas gayemizi te~- herhaide tam btr mana 1fade etmekten 
kil ediyor. Bu ise yalmz ve yaimz bu ti.ir- uzak kalacagt muhakkakbr. 
Iii meydanlar ve bahc;eler etrafmm plan 0 kadar ki, ikincisi temin olunamJya
mucibince yeni binalarla tezyinile temin caksa birincisinin te§ehbi.isii azc;ok beyhu
olunabilir. de ve fakat c;ok masrafh kiilfet saymakta 

imarm amme menfaati manasinda ihti- hata tasavvur olunamasa gerektir. 

Ankara Cebeci Askeri hastanesi bev
liye mi.itehasslSl doktor Kema4 $erav 
Giilhane hastanesi bevliye profesorlii .. 
giine tayin edilmi~tir. Doktor Kemal 
$erav yeni vazifesine ba§lamak iizere 
Ankaradan aynlmi§hr. 

balanmlZl imar edecek olan c;ok ehemmi
yetli layiha Meclisten her hususta ve bil
hassa bu noktada maksadma tamamilcr 
mutab1k olan biitunliigiinii muhafaza edo 
rek <;tkar. 

.,, '' . --1 ..... ~1 .1. , _ '·- -.. - -- '---'·-'--.l- r..:n .. __ ~ D ~'-·-•; ... n- 1<" ,....,.,.., C! A D .A,..,.,~ r rr l~t ~.ln~~l, 1-.:~'h:.. ~: ........ 1-,,l,""'h;l,.,..,.:;;n; K11vvetle iimic! ederiz lei sehir ve kasa- YUNUS NADI 
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DuvouNuz~u? ~llfl). !' 0 !'JJ(~ H;:l 
Hzrszz- Polzs · • 

Atatiirk kopriisii dubalanmn kapanma 

Mekteblerimizde Isve~ 
usuliimii, Tiirk usuliimii? 

Yazan: NOZHET ABBAS 

Fransadan bir ga
rib haber geliyor. 
F ransa vilayetlerin
den birinin ceza 
mahkemesinde, mis
line az tesadiif edi
lir neviden bir dava 
a~Jlml§. Mahkeme
ye verilen adamm 
adJ Ferdinand. Mes- Mekteblerimizde bed en terbiyesini dli- mezken buglin vaziyetin bunun tamamile 
legi polislik. Suc;u ne kadar ba§hba§ma bir mesele telakki aksi oldugunu goriiyoruz. 
da -Allah sizi in an ~----:. _ ___... etmiyorduk. Hatta boyle bir mesele var Bize gelince: Bugiin isvec; usuliinlin 
dJTSm- hus1zhk 1 ~ m1dJr, yok mudur? diye bir sua! kar§tsm- fenni ve terbiyevl kifayesinden biitlin 

Ahalinin, camm, mabru, ITZIP ~ 1 mu- da miispet veya rnenf~ bir cevab da vere- memleketin, beden terbiye sistemi bak1-

sunu emanet ettigi bu zab1ta tru, rniyorduk. Halbuki bugi.in maarifi.:niz mmdan bihakkin §liphelenmekte oldugu-
giindiizleri polislik vazifesini mL ,1el beden terbiyesini belliba§h bir kiiltiir i§i nu rnii§ahede etmekteyiz. Bu usuliin ta-
surette yaptyor, geceleri de ev soyuyor- olarak ele almt§ bulunmaktadJr. raftarlan mekteblerimiJde futbolu, atle-
mu~. . . B~~en terbiyesi sahasmda mernlekette tizmi rnenetmege kadar vardtrmi§lar ve 

Bir de su~ ortag1 var: KarlSI. 1k1 fikJr cereyam var: . .. . I ep:y zarn~.n biitiinv makiis cereyanlara 
ikisini de be§er sene hapse mahkum I - Bed en hareketlen; JtmnastJkler, ragmen Turk c;ocugunun spor yapmasmm 

etmi§ler. Hiikmi.i giydikten sonra, kan- kumanda ile yap1lan talimler ve idman - oni.ine ge~rnil§erdi. Gerek isvec;, gerek 
smm, kocasma doniip: I aria, yahud; Alman beden terbiyesi (bugiinkii de gil; 

Ben sana kac; defa demedim mi? 2 - Serbest sporlar, oyunlar ve at - bu sisternler orada da degi§mi~. fakat biz 
lki karpuz bir koltuga sJgmaaaz! ;lu po- letizmle bed en terbiyesi i§ini programla§- isvec; ve Alman usullerinin eskisine sad1k 
lisligvi b1raaak! Dinlemedin. l•te sonu k kl' d h 1· d'] b'l b k • tuma ; §e m e u asa e 1 e 1 en u 1 i kalmt§ bulunuyorduk) sistemleri c;ocugun 
boyle olur! fikir cereyam arasmda ktsa bir inceleme yahud gencin yaphgt i§le veya sporla a-

Dedigini rivayet edenler var. ~adm- yapmak laZJmdtr. lakasJ var mtdtr? y ok mudur? Bunu da 
cagtz dogru 50ylemi§. Giindiiz sJlahh, 

1 

1 B d h k 1 · · 1· 
.. 1• l · lb b d - e en are et en, yam svec; u- nazan itibara alm1yan bir tarzd1r. 0 tarz.; gece ku ah 1 gezmce, sonu e et u ur. 1 .. d d'v. . f I f A 

r kl h I' d b' su u e tgJmiz ve tara tar anmn enm ve bir hareket, bir J'imnasti'k ders1', b1'r at·.• ..,..ocu ann usJz - po 1s oyunun a 1- . A .. • • , 

le bu kadar s1k k1hk ve meslek degi§ti- terbJyevJ yuksek ktymetlen iizennde Js- zevkle degil, zorla da yap1lsa viicude 
rilmez. rarla durduklan beden terbiye sistemini ve dimaga faydahdJr, telakkisinde Jsrar 

Resimli Strtlar c;ok bsa olarak izah edelim: eder. Halbuki ve hele son pedagoji pren-

Londra!J bir res
sam, bir giin ic;inde 
me§hur oluverdi. 
Hem de bol para 
lcazanmak §artile. 

.)imdiye kadar 
resim, kag1d, kar-
'on, ta§, mermer, 
kuma§, ipek, tahta, 
hatta cam, hatta du

var iizerine yap1hyordu. Fa kat, ins an de
risi i.istiine resim yapmay1 dii§iinen ol
mamJ§h. 

1778 - 1839 da ya§Jyan Ling'in icadJ sipleri zorla yap1lan hareketlerin viicude 
olan bu beden terbiyesi rnetodu cemiyet- zararh oldugunda mi.ittefiktir. ;lu halde 

lerde ferde bymet vermeyip, topluluga isvec; ve Alman beden terbiyesi sistemleri 
ehemmiyet veren bir usuldiir. Ferdi k1y- d iye tanman usullerin cemiyet bi.inyemi-
metlendirmek ve yi.ikseltmek yolile gayeye ze, siyasi ideallerimize ve nihayet demok
eri§mektense toplulugu kiymetlendirir, rasi prensiplerine uygun olmad1gmt fazla 
kalkmdmr, i§in ic;inden boy ieee c;1kanz; miinaka§aya liizum kalmadan kabul ede
nazariyesini kabul eden bu sistemin baz1 biliriz. 

Bu ressam i§te bunu buldu ve 
§ohretine ve mi.i§terisinin adedine 
yok. 

cemiyet biinyelerine uygun gelebilecegi Bununla mutedil tarzda lsvec; ve Al
§iiphesizdir. Bu meyanda 1svec; usuliiniin man beden terbiyesi sistemlerini memle
diger bir noktasma da ehemmiyetle temas ketten yok edelim, demek istemiyoruz. 
etmek gerektir ki; bu sis tern lsve«in krali- lstedigimiz §ey bu sistemler memleket be
yetle idare edildigi bir zamanda ve o den terbiyesinin temelini ve esasmt degil, 

~imdi mefhuma gore tanzim, sevk ve idare olu- bir ciiz'i.ini.i te§kil etsinler ve yardtmc1 o
pay:m nar. bir terbiye sistemini temsil etmektedir. larak kalsmlar. 

Once vi.icudlerine, daha dogrusu yal
mz sutlanna resim yapilmasl fikrini mi.i
layim bulanlar, bar bzlan olmu§. Dort 
ayakh bir nevi §ovalenin i.istiine oturu
yorlar, ressam, elinde paleti, «alafuc;a 
boyayor. Kah gi.izel bir ~ehre, leah gi.i
li.inc, maskara bir surat I 

Yava~ yava§ bu moda, numarac1 bar 
artistlerinden, ba§ka kadmlara sirayet 
etmi§. Her delik de§ige girecek kadar 
umumile§meye ba§laml§. 

Ressamm rivayetine gore, insan cildi 
resim yapmaya en elveri§li tuvalmt§. 

Acaba ressam bu §Ohretini fazla mu
hafaza edebilecek mi} Zira, orijinal de 
olsa, yeni bir fikir degil. Kadmlar, insan 

cildinin sade resim boyacthgma degil, 
gozboyac1hgma dahi en elveri§li madde 
oldugunu, c;enelerile ahnlan arasmdaki 
ktsacJk mesafeyi gosterivermekle, bu i
caddaki hakk1 rii~hanlarile beraber, CJ
han muvacehesinde ispat edebilirler. 
•till 1111111 ttl It 1111111 IIIII till 111111111111111111 II IIIII II 

Manevra yaparken ... 
Evvelki gece sabaha kar91 saat 3,30 da 

Sirkeci gannda feci bir kaza olmu§tur. 
Sirkeci istasyonunda ba§ rnanevrac1 bu
lunan ve Kadirgada oturan Tahsin, sa
baha kar§l trenlere manevra yaphnr -
ken muvazenesini kaybederek manevra 
hath yamndaki bir kuyuya di.i§rnii§tiir. 
Bu sukut, vagonun i.isti.inden oldugun -
dan Tahsinin kaburga kernikleri kml -
rnl§hr. 

Elini destereye kapbrdt 
Eyi.ibde oturan ve Unkapamnda ya§ 

meyva kooperatifinde ~ali§an Hasan, i§ 

esnasmda elini destereye kaptirm1~, ba§ 
pannagr kesilmi§tir. 

Roman: 19 

- Y a, dedi, i§te boyle ... Sana kar· 
de~ gibi her§eyi anlattlm. c:;unkii neden· 
se birdenbire sana kar§l i<timde sevgi dog· 
du. Haydi ~imdi madamm yamna ~Jka
hm. 

Ti.irkanm koluna girerek onu kap1ya 
dogru gotiirdii. 

Yukar1 ~Jkt!lar. 

Madam Kalyopi bic;ki odasmm kapt
stnda duruyordu. Kendisine dogru ilerli
yen ve ba§ile selam veren Tiirkamn it;eri 
girmesi i«in ona yol vermek §oyle dur
sun, geldigini hict gormemi§ gibi yalmz 
K.amilenin yi.izi.ine baktJ ve yi.iksek ses
le, rumca, sinirli sinirli bir§eyler soyle
meye ba~lad1. Adeta ofkeliydi ve Ka
-~ileyi miidafaaya mecbur ediyor gibiy
di. 

Bu konu~ma pek uzun siirdi.i. Kalyo-

Viicud terbiyesinin anatomik, fiziyolojik ;limdi maarif te§kilahmmn beden ter
bakimdan ( ego-sentrik) tabir olunan ve biyesi ve spor sahasmda rniispet ve c;ok 
kendi mihveri etrafmdaki hareketlerinden yerinde baz1 tedbirlere ba§vurdugunu go
ibaret olan Isvec; usulii; psikoloJ'ik baktm· 

dan ferdin kendi kendine di.i§iiniir, kendi 
kendine harekete ge«er ve kendi zaferini 

cemiyete maleder zihniyette inki§af et -
mesi nazariyesini hi~ nazan itibara alma
maktadtr. <<insanlar makine halinde mu< 
ayyen kumandalarla harekete gelirler, 

bu rnuayyen kumandalarm arkast kesildi 
mi, yeni kumandaya intizaren dururlar ve 

beklerler» nazariyesini kelime ve ciimle
ler halinc'!e degil de yazJ]ISI olm1yan bir 
umde halinde kabul eden lsvec; usuli.iniin 
bu klsa tahlili mubalagasJzdtr. 

Ji.mnastikler, kumandah hareketleri de 
gene a§agt yukan ayni nazariyeden miil
hem olarak kabul etmekte bir beis yoktur. 

Alman beden terbiyesi de gene sadece 
topluluga ehemmiyet vermi§. ferde hyrnet 
vermek §Oyle dursun ferdin mevcudiyetini 

bile inkar edegelmi§tir. Bir memleketin 
kabul ettigi yahud i.izerinde durdugu be
den terbiyesi sisteminin hic;bir vakit o 

me~leketin cemiyet halinde kabul ettigi 
idare sisteminin haricinde ve bunun aksine 
bir metoda dayanmas1 mevzuu bahsola-
maz. 

;lima! memleketlerindeki beden terbiye
si sistemlerinin, mesela Almanyada son 
senelerde spora kar§J uyanan atletizme, 

futbola ve serbest sporlara kar~1 dogan 

sevgi bunun en bariz misali addolunabilir. 
Harbden evvel Kaiser Almanyasmda 
spor namma ( o da mf askerlik saikasile) 
eskrimden ba§ka sporlarm ad1 bile bilin-

Yazan: Server Bedi 
pi arada bir Turkana baktyor, fakat onu 
gormiiyormu§ gibi Kamileye bir§eyler 
anlatmaya devam ediyordu. 

. Tiirkan slk!ldJ ve etrafma bakmaya, 
ic;ini c;ekmeye, parmaklanm ~1tlatmaya 
ba§ladJ. 

Kamile nihayet onu gostererek ma
dama bir§ey soylemi§ti. Kalyopi gent 
bza dondii: · 

- Peki kuzqn, dedi, ba§laml§ a

telye hazulanmaya... Bitecek per~embe 
gi.inii... Bu Kamile istemez odasmt a§a· 
g1 indirmek ... V ar bu kJZda bir siis me
rah .. 1ster olsun bizim atelye Beyoglu 
caddesinde... T utahm bir kat biiyiik, 
Iiiks apartJmanda... Olsun asansor, te
lefon... Kale ben istemez boyle liiks, 
masraf... Hem de herkes gozoniinde ... 
Yeter bize a~ag1 kat ... Biz yap1yoruz i§ 

rerek de «ok seviniyoruz. Mekteblerde 
?eden terbiyesi ve spora bir vec;he verme
den evvel Turk ktz ve erkek ~ocuklann 
biinyvi kabiliyetlerini olc;mek ve bu ol~ii 
neticesi almacak dereceler gozi:inlinde tu

tularak i§e ba§lanmak i.izere yap!lan ciddl 
te§ebbiise de c;ok yerinde ve mi.ikemmel 
bir i§ nazarile bakmahy1z. 

Sonra mekteblerimizde bir vakitler 
giinah telakki edilen sporlara da ehemmi-

yet verilmege ba§lanmJ§ bulunuyor. Mek
teb §ampiyonalan §imdiye kadar oldu -
gundan !;Ok daha muntazam olarak yapi
hyor. 

Bize oyle geliyor ki, maarif te§kilatt -
m1z Tiirk ic;timai ve siyasi biinyesine uy
gun oldugu kadar modern gorii§e ve 

memleket §artlanna uygun bir Ti.irk be -
den terbiye sistemi kurmak i.izere esash 
surette haz1rlamyor. Buna muvaffak o -

lundugu giin Tiirk sporunun ve Turk 
gencliginin binbir i§ arasmda yegane ih
mal olunmu§ bir derdi de halledilmi§ bu
lumcaktn. 

Hie; §iiphe yok ki sadece kol ve bacak 
hareketlerinden ibaret olan isvect usuli.i, 
yahud da kapah bir jimnastikhane i«inde 

yaptlan jimnastik hareket!eri Tiirk c;ocu
gunun inki§afma kifayet etmiyor. Onu 
hayat mi.icadelesinde, medeniyet mi.ica -
delesinde en ileri hamleleri ba~armak ka
biliyetinde yeti§tirmek i«in bir c;ok spor -
lara ve vas1talara ba§vurmam1z lazJmdJr. 

NOZHET ABBAS 

burada, veriyoruz magazalara .. 
yok mii§teri buraya ~ok gelip 
Ben yap1yor toptan i§ ... 

Benim 
giden ... 

Kamile omuzlanm silkerek madama 
cevab verdi: 

- Ben liiks apart1mandan filan vaz 
ge~tim, camm ... Oturahm gene bu pis 
rutubetli evde ... Fa kat odam1 vermem ... 
Bir giine§ goren oda o ... Hem §imdi bl
rakahm bu oda meselesini ... Bu k1za bir
§ey soyle, madam. Kendisine o kahve· 
rengi tayorii verelim mi? Gotiiriip ev
de diksin. 

- Y ok kuzum ... Gelsin cuma bura

ya ... c:;ah§sm atelyede ... 
Tiirkan at1ld1: 
- Fa kat ben be§ ten sonra gelebili

rim. Olur mu? 
Madam ona cevab vermedi ve Ka

mileye bakarak devam etti: 

• - Ver o tayorii F ofoya ... Y apsm i
likler ~abuk ... Pazara yeti§sin o. 

Kamile: «Peki ... » dedikten sonra 
Ti.irkane dondii: 

- hte boyle ... Cuma gi.inii gelirsin, 
karde§im. 

- Be§ten sonra, degil mi? 
- Peki... Sekize kadar c;alt~nsm. 

Madam diki§i goriir. Ben de bakanm. 

Biiyiik atletizm 

miisabakalari 

Yunan, M1s1r, Rumen ve 
Tiirk atletleri 16 tem-
muzda 

Atletizm federasyonu tarafmdan ha
ZJT!anan beynelmilel atletizm miisaba
kalan 16 temmuzda Kad1koy stadmda 
yaptlacaktn. 

Atatii.rk kopriisiiniin orta dubalanmn 
kapanma tecriibeleri diin de yaplliDl§br. 

Kopriiniin iizerine tramvay ray1 ko -

MISir, Yunan, Rumen atletlerinin en 
ileri gelenleri bu miisabakalara davet e
dilmi§ ve miisabakalar ic;in de en gi.izide 
atletlerimiz se~ilmi§tir. 

Senenin en mi.ikemmel bir atletizm 
hareketi olacagma hi~ §iiphe olmJYan bu 
mi.isabakalar ic;in yap1lan haZJThklar ve 
dost memleketlerden davet edilen kty
metli atletlerin toplanacag1 bu bayram, 
memleketimiz atletizmi hesabma lfOk 
bi.iyiik bir hareket say1lacak bir ehemmi
yeti haizdir. Birkac; gi.in sonra §Chrimizde 
toplanacak atletleri hep bir arada idman 
yaparken gormi.i§ olmak bile §ayam isti
fade bir hareket olacaktJr. 

nulrnu§sa da Belediye buradan yalmz goriilmiiyor. Zira bir 
otobiis gec;irecektir. Bundan dolay1 ray- heniiz Avrupadan 

MJSJrdan davet edilen iki atlet diin 
Atinadan hareket ettiklerini telgrafla bil
dirmi§lerdir. Ubeyd ve Muskuris, 100 
ve 200 metre ko§ulan i~in gelmektedir
ler. Her iki atlet, gec;en sene de MISir 
tak1mile §ehrimize gelmi§ti. Gec;en sene 
Tiirk - M1s1r atletleri arasmda yap1lan 
mi.isabakada 1 00 metreyi Ubeyd kazan
m~tJ. 

Ankara tenia turnuvasi 

Adana (Hususi) - On 'bir y1l once, 
§ehrimizde viicud egetirilen elektrik te
si.satJ, biitiin malzeme, §ebeke ve vasita
larile hiikumetimizce satm almrni§br. 
Alman E. L. G. §irketinin finanse ettigi 
ve Ti1rk Anonim §irketi halile faaliyet -
te bulunan bu §irketin satm almmas1, 
yurda irntiyazh §irket b1rakmamak 

Ankara 4 (T elefonla) - Ankara 
bolge birinciligi tenis turnuvasma bu cu
martesi giinii ba§lanacak ve pazar giinii 
devam edilecektir. prensipinin yeni bir muvaffakiyeti ola - fabrikasmm 

Diinya yiizme rokoru ktrtldt rak memnuniyetle kanplanrnl§ ve mu- rum. 

Glendive «Montana» 4 (a.a.) -
Clarence Giles, diin 7i saat 30 dakikada 
460 kilometrelik bir mesafeyi katetmek 
suretile diinya mesafe yiizme rekorunu 
k1rm1~tn. Yi.iziicii cum a giini.i oglei.izeri 
Billings' de Yellowstone nehrine girmi~ ve 
Glendive istikametinde nehrin mansabma 
dogru yiizerek pazartesi ak~mt saat 20 
de buraya vas!! olmu~tur. 

Bundan evvelki rekoru 1933 senesin
de Pedro Condiotti knm1§t1. 

Condiotti, Cenub! Arnerikada Parana 
nehrinde 449 ki'lometre katederek bu re
koru tesis etmi~ti. 

REiSir .. CU 
• •• •• 
INONU'niin Cocuklarile Dempsey, oliim tehlikesi 

ge~1r1yor 

Sab1k diinya §ampiyonu Dempsey bii
yiik bir hastaltk ge<tirmektedir. Midesinin 
bozuk oldugunu zanneden Dempsey, ge
<ten sah giini.i bizzat i§lettigi lokantadan 
rahatslllanarak evine gitmi§ ve ertesi gi.i
nti de i§ine gidememi§tir. KarlS!, dokto· 
ra gitmesini rica ettigi hal de J ak Demp
sey, hastahg1 kendisine yedirememi§ ve 
doktora da gitmemi§ti. Ertesi gi.inii bir
ka~ arkada§I kendisini ziyarete gelmi§· 
Ierdi. Dempsey onlarla iskambil oyna
maya ba§laml§, fakat sanciSI o kadar 
ctogalmJ§ ki, Dempsey'in sararan yiiziin
den misafirler endi§eye dii§mii§ler ve 
derhal bir doktor «aguml§iardJr. Gelen 
doktor vaziyeti vahim gormii§ ve Demp
sey'i derhal hastaneye kaldJrtmi§ ve he
men de ameliyat yap1lm!§tlr. Dempse· 
yin bir peritonit iltihabmdan mustarib ol
dugu anla§Ilml§hr. Eski §ampiyon §imdi 
dalgm bir haldedir. Doktorlar, oliim teh
likesinin zail olmasi i<tin iic; gi.in bekle
mek laztm geldigini soylemektedirler. 
Bu haber dt§anda duyulunca binlerce 
ki§i lokantamn oni.ine giderek, eski §am
piyonun s1hhatini sormu§lardu. 

l:' alovada yaptigi c;ok k1yme 
bir riiportaj ne,retmekted~n 

e Bu say1da, en tamnm1~ muharrirlerin ~ok k1ymetli 
yaz1larm1 bulacaksm1z. e Yeni Mecmuanm bu say1s1, rekabet edilmez bir 
niirnunesidir. e Bu say1, bir tablo nefasetini haiz diirt renkli bir 
si.islenmi~tir. 

HER HAFTA 

36 sahife 10 kuru~ 
istanbul 

ve 
Miiesseseler 
Eksiltme 

Artbrntl. 

KomisyoJ1~ 
nan 

Leyli T1b Talebe Yurdu talebeleri i<;in satm almacak ol$ 
<;orab a<;Jk eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltrne 21/7/939 cuma giini.i saat 15 te 
ic;timai Muavenet Mi.idiirliigii binasmda kurulu Komisyonda 

2 - Muhammen fiat: Bir ~ift <;;orab 40 kurul2tur. 
3 - Muvakkat .l'(aranti 90 lirad1r. 
4 - istekliler ~artnameyi hergiin Fuadpa~a Tiirbesi 

T1b Talebe Yurdu merkezinden alabilirler. 
5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 

nunda yaz1h vesikalar ve bu i~e yeter muvakkat garanti I 
. tJll 

banka mektubile birlikte belli gi.in ve saatte Kom1syona gelm~ 

Belki i§i ahp eve gotiiri.irsiin. ve igilerek yeni <;;orablarile iskarpinlerine 
Ti.irkan sevindi ve gozleri parhyarak: baktl. Sonra ani bir §i.iphe ile ba§Inl yu
- Peki ... c;ok iyi, dedi. kan kaldtrdJ. Orta kat penceresinde Ka
Kalyopi arkas1m donmii§, ona selam mile duruyor, Ti.irkana giilerek elini sal-

vermeden, rumca bir§Cyler soyliyerek i§c;i hyordu. 
kJZlann odasma giriyordu. Kamile Ti.ir- Gene k1z mukabele etti, fakat utan
kam kap1ya kadar te§yi etti. Gene kiZ cmdan ktpkiTmlZI kesilerek h1Zla yiiri.idu, 
merdivenleri inerken soruyordu: uzakla§tJ. l«inde, korkusu nispetinde bii-

Madam nic;in bugiin bana oyle yiik bir sevinc vard1. Bu sokak, her geli-
yaph, selam bile vermedi. §inde, onun endi§elerile ayni nispette ii-

- Onun akh bugiin atelyede. Ne midlerini de artmyordu. Ko§arak cadde
soylesen kulagma girmez. Gozii hie; bir- ye c;1kh ve rasgele yiiri.idii. Sarho§ gi
§ey gormi.iyor. Oyledir o. Sen hi~ iizi.il- biydi. Bu ceket, bu c;orab, bu pabuc i
me. Cumaya gel, Ondan evvel bana ug· c;inde, cebinde on be§ lirasile, sanki bam
rarsan <;;ok sevinirim. Beraber c;1kar, bi- ba§ka bir kiz olmu§tu. Oh ... Bu para an
raz dola~mz. Olmaz m1 giiliim? nesmt ve onu yirmi giin, bir ay idare 

Kapmm online gelmi§lerdi. Kamile edebilirdi. Tiirkan o zamana kadar ~a
Tiirkanm iki elini de tutmu§, onu kendi- h§IT, bir!rok i§ler yapar, borcunu oder ve 
ne dogru c;ekiyordu: yeni avanslar alabilirdi. Magazalarm vit-

Olmaz m1? rinleri oniinden ge~erken duruyor, hem 
- <;ah§mm. Bir mani c;1kmazsa... aynalara baktyor, hem de annesme ve 
- Gel, gel... Beklerim. Seni ben Afife hirer hediye almay1 dii~iiniiyordu. 

c;ok sevdim. Ah, annesine bir iskarpin gotiirebilse ... 
Kamile Ti.irkam bir daha kucaklad1 Zavalh kadm, aylardanberi, bir tek a-

ve opti.i, ona yanagm1 uzatarak: yakkab1s1m eskiciye belki dort be§ de fa 
- Sen de beni op, dedi. tamir ettirmi~ti. Art1k pabucunun diki§ 
Tiirkan, ·bzm bol pudrah yanagma tutar yeri kalmad1. Bu hediyeye neka

dudaklanm degdirip ctekti ve evden c;JktJ. dar sevinir. Zaten ikisinin ayaklan da 
Birka~ adtm yiiri.idi.ikten sonra durdu 1 bir. Tiirkan kendi ayagma gore bir a-

~~ 'k. 
yakkabJ alsa, annesine dt 1 1 

para c;ok eksilmez miL er 

Gene k1z, vitrinlerdeki d 
fiatlanm gozden ge«irerek .. 
yiiriiyordu. Annesine sor1111 u. 
fazla bir masraf yapma1111-e?.'1 

di. Ona da Afife de 
vermeliydi. Bir di.ikkana ~ ur. 

sine bir c;ift <;;orab, ba~ka b 
da Afife zarif bir kalelll ""''">l<:ct 

Sonra Galatasaraya dotllla:~n 
vaya hindi. Oturdugu zatn bu 
ayaklarma babyordu. Ha ayl» 

karpinler on a nekada.r jyi h zat 

marlamJ§ gibi... Ve hep ! 0 

~iiniiyordu: «N e iyi k1z !.· en 
den hi<;; belli degil ... 0 k~' . ~ 

yanmasa ne olur ?..» Opt! J~; 
pudranm kokusunu hat1rla ~eza 

d lA k k u a••n ve o anm avanta o usu., . D 
fa evin kapiSinda rastiad1~ 1m d 
lahyor, ~i.iphelerini a.Y 3 .1v1 a 
« Y arabbi! .. diye dii§iindii: h · . 
yer, bir batakhane olabiht mbe.~1 

k.. .. b :> N' . . all'er u un mu u. ... 1c;m IJIS , 
he geliyor? .. Orad a o kad~ ~~ 

· ~~oren 
h§Jyorlar ... Hem de yenl. tebid 
Zlrlamyor ... Kalyopi tert.l-'1 



Temmuz 1939 

·Tarihten - --yapraklar 

blusgarbde · Karamanlllar ... 
beylerinin Osmanh hiikiimdarlatile 

zaman yapbklari sulhlar, 
ilk f1rsatta isyandan alakoyamami~tlr 

Yazan: KADIRCAN KAFLI 

1 tarihinde <<Karaman ogullam> etmesi adet olmu§tu. Cin Mehmed Bey de 
· Evvela Bursada, son.ra Edir- ibrahim Daymm iistiine yiiriidi.i; ~ehri 

sonra lstanbulda bi.iyiik bir muhasara etti. Yirmi be§ gi.in s1kl§tlrd1, 
an Osman ogullarile Karaman sonra bir bayram gecesi yakalayarak Is • 
~rasmdaki muthi§ rekabet yiiz kenderiyeye siirgiin etti. 

~ adar si.irmii§tiir. Bu rekabetin Cin Mehmed Bey kendisi Day1 olursa 
kts:namile Anadolu, daha dogrusu, ba§kalanmn k1skanchk ve ihtiraslanm 

civand1r. kamc;Ilayacakh. Bunun ic;in as1l miihim o-
ailesini ve hukumetini kuran Ian orduyu elinde tutmay1, Day1hga da 

<<Kerimiiddin Karaman» kukla mahiyetinde birisini getirmeyi uy • 
tlar. Bu adamm ~abasmm Nur gun buldu. Harube camiinin imam1 hoca 

Ermeniden donme bir §eyh ismail Efendiyi bu mevkie getirdi. Sonra 
mda bir kayda tesadiif edilir. diledigi gibi asip kesmeye, soymaya ba§la

bir tanesinden ba§ka hic;bir d1. 0 kadar ki kendisine bu kudr~ti veren 
le bir yaz1ya raslanmadigi an- Y enic;erileri bile k1zd1rdl. Hakikl kudre

n..•=· ··uu ..... ddin Karam an T orosla- tin kendilerinde oldugunu pek iyi bilen 
eklcrinde ve daha otedeki dag- asker isyan etti; Cin Mehmed Bey oldii
ya~Iyan bir Tiirkmen a~ireti- riildii; Ismail hoca azlolundu. Onun yeri
Bir arahk Selc;uk hiikiimdan ne Hac1 Mustafay1 Day1hga sec;tiler. Fa
hizmetine girmi~. «lmrahur» kat r;ok gec;meden onu da begenmediler; 
yiikselmi§tir. Hatta Sultan oldiirdi.iler; yerine Divan katibi Ebu Mu-

bu adama k1zkarde§ini verdi- sa Mahmud Beyi getirdiler. 
et olunur. Son hadiselerde Karamanh Ahmed 

llan devleti c;oktiigii zaman Beyin rolii <;ok miihimdi. Bu adam zeki, 

enkazmdan dogan cesur ve tedbirli oldugu gibi ahlak itibari-
en biiyiigii Karaman beyligi, le de dii§kun degildi. Kendisini herkese 
de Osmanb beyligi idi. Kara- sevdirmi~ti. Mahmud Bey boyle bir ada

•ri, akrabahgi da ileri siirerek, m1 diipeduz ortadan kaldtrmanm mahzur
Selc;uk devletinin varisi say1- lanm goruyor, cesaret edemiyordu. Ken

-'D'·"'"'h hi.ikumdarlanna kar~1 disine bagh ve yiikselmeye haris ada_?lla
kinleri de pek hakh gordiik- n hirer iki§er hayalinden gec;irdi. Ami! 

ianm kabul edilmemesinden do- unvam altmda Giryan mmtakasmi idare 

· eden adama gilvenebilirdi. Ona bir mek
beylerinin vakit vakit Os- tub yazd1. Bunda: 

kiimdarlarile sulh yaphklan, «Karamanh Ahmed Bey o tarafa ge
i§ahlara damad olduklan gorii- lecektir. Hemen vakit kaybetmeksizin 

bu anla§malar ve akrabahklar idam edesin !» deniliyordu. 
fJTSatta hlicuma ge~mekten ah- Mahmud Bey maksada oldukr;a kestir-

. Bu arada iki ftkra anlahr- me gittigi gibi fazla cesur, yani tedbirsiz 

davrandt .. Mektubu Ahmed Beye verdi; 
tath diller kulland1, giileryilz gosterdi ve 
u~urlad1. 

nm §ehzadelerinden Musa <;e
'lazesi, gomiilmek iizere Bursa
liirken Karaman oglu da bu 

akta imi§. Kar§Idan kavuklu, 
ka1abaltgmi gorunce or

sanmi~ ve c;ad nn1 fitin yuzus 
kac;m1~. Y anmdakilerden birisi 
tamam1~ ve giilerek: 
Osmanlmm oliisiinden ka~Iyor
'sini gorsen ne yaparsm? 

an bevi bu soze k1Zm1~ ve adam

u~. 

r seferde Karaman beyinin 
ederek <;elehi Sultan Mehme-

getirmi~lerdi. Padi§ah esirinden 
anh topragma tecavilz etmi

kmda yemin alacakh, o da bu 
raz1 oimu§; elini gogsune 

burada bulundukc;a Osman
e asla fena gozle bakm1ya-

F akat padi~ahm yanmdan 
Osmanh ordugahmdan uzak

an koynundan bir guvercin ~~
vaya sahvermi§, gene ba§ kal~ 

nm koyunu sonra c;1kar oyu
bir soz vard1r ki hemen hemen 
Irlar. Belki de bu soz o gi.iver-
. kalmt§hr. 

ki Karaman devleti Fatih 
tarafmdan ortadan leal

dan sonra bu ailenin vakit va
l ordu ve devlet te§kilatt ic;in
aldtgi gori.ilmu§ti.ir. 

· yiiz elli sene sonra ayni sula
Afrikanm §imalinde T rablus

siirmege ba§hyor; bazan 
· · valisi, bazan da mi.is~ 

iimdar olarak o .uzak ve va
idare ediyordu. Ne garibdir 
ranhk da bir hile yiizi.inden 

· de Karamanh Ahmed 
usgarbda Y enic;erilerin ba§hca 
nndan, kurnaz, uyamk ve nu

adamdJ. 0 s1rada Trablus~ 
unvam altmda ibrahim a

. t idare ediyordu. Umumi 
olan Kara Mehmed asi a~iret 

en azgm.m1 oldiirmii~. ortah
~tirmi~ti. Ibrahim Day1 zuliim 
Kara M el,medle de gec.;ine ~ 
ayir taraflanna surdi.i; Kara 
na bir miktar adam toplav:l
D aymm uzerine yi.iri.idii. ib
da mukabele icin Cin Meh

andasmda asker gonderdi; 
i ka<;nd1. 

biitiin kudr~t Cin Mehmed 
ge<;mi ti. Orada, kendi~ini 
nin di iYerlerine tahakkiim et
d bir hukumdar gibi hareket 

Fakat Karamanh Ahmed Bey, atalan
mn1 her c;e~icnni yaptrklan bu oyuna, boy
le• tuzaklata di.i§ecek tahmdan degildi; 
ll:iten n'e zanfanda.beri ut>helenmi§ti; l>ir 
mliddet bu §iipheleri yenmege c;ah§arak 
yola devam etti; lakin en sonra sabn kal
madi ve mektubu a~arak okudu. 0 zaman 
kan ba§ma vurdu; hem en geri dondi.i, 
T rablusgarba geldi. 

Ahmed Bey §imdi Y eni~erileri, zabit
leri ve §ehrin tamnmJ§ kimseleri arasmda 
dostluklan kuvvetli olanlan toplad1; ken
disine kurulan tuzag1 anlath; mektub da 
gosterilince ortahg1 ki.ifiirler ve homur -
tular doldurdu. Bu kiZgm kalabahk az 
zamanda ~ogaldJ. Ko§e ve bucaklardan 
sokak ve caddelere bo§andt; kopiiklu bir 
sel .halinde «Day1 sarayJ» na dogru iler
ledi. Mahmud Bey Daythgmm yirmi be
§inci gun~ azledilerek bir sah gunii Ah
med Bey1 onun yerine ge<;irdiler. 

Eski valilerden Mehmed Pa§anm da
madl Halil Pa§a lstanbulda saraya c;at -
mi§, T rablusgarb Beylerbeyligini almi§· 
h. T rablusgarba geldi, fakat Ahmed Bey 
tarafmdan oldiiriildii. 

istanbu] hi.ikumeti huna k1zdi. Donan
ma kumandam Cammhoca Mehmed Pa
§ayl tahkikat ic;in yolladi. Pa§a donanma 
ile limana demir att1, fakat karaya c;tkmadi 
Sehirden bazi kimseleri ~agtrarak i§i tah
kik etti ve sahverdi. Bunlar gemide gor
diiklerini, Osmanh amiralinin dediklerini 
§ehre yayayacaklar, belki Ahmed Beyin 
aleyhine bir isyan hamliyacaklardi. Fa
kat Ahmed Bey gayet tedbirli davram -
yordu: Gemilerden donenleri ya uzak 
yerlere siirdii, yahud oldiirttii. Bunun i<;in 
hi~ kimse Osmanh donanmasma gitmek 
ve amirale malumat vermek cesaretini 

kendisinde goremedi. 
Ahmed Bey bin;ok isyanlan bastird1, 

istanbul hiikumetinden beylerbeyilik ve 
pasahk ald1. Hakimiyet sahasmi geni§let
ti. Birka<; sene sonra hutbelerde kendisine 
«Emiri.ilmuminin» dedirtti. Oldi.igii za -
man yerine oglu gec;ti. Trablusgarb iilke
~i tamam yiiz yirmi sekiz sene bu ailenin 
elinde kald1; ingiltere, Fransa, Isvec;, A
merika, Holanda gibi devletlerle muahe -
deler yaptJlar; on ian, gemilerinin Akde~ 
ni?de serbest dola§malan mukabilinde, 
haraca bagla-l•l:tr. 

KADIRCAN KAFLI 
Not: 

Ge<;en yaztm1zdaki cGarb ocaklan,. 
sozii sehven cAzab ocak1an. §eklinde 
<;Ikmi§hr. Osmanh imparatorlugunda 
cAzab askerh namile dogrudan dogru
ya devl<>t idaresinde bir deniz kuvveti 
vard1. cGarb ocaklan,. ise Cezayir ve 
Trablusgarb havalisindeki goniillii denh~ 
te§kilatmm ad1d1r. Tashih eder, oziir di· 
leriz. K. K. 

lzmit korfezine 
• yen I vapur 

Nevyork 

eglenceli 

• • • . I . 
sergtsmm ~ Uziintiisiiz I k t I 
taraflart ,.__ ________ m_e_m ___ e_e __ 1 

Bu hatta Trak sistemi bir Beyaz lale bah~esinde bir Seylan' da hazinelerin 
haddi hesab1 yoktur 

vapur tahsis edilecek 
Izmit (Hususi muhabirimizden) -

Devlet Demzyollan Umum Miidiirliigii 
lZIITlit lhattma Trak tipi bir vapur i~letme
ge karar vermi§tir. lzmit korfezine §imdi
ye kadar Ugur ismi verilen 65 ya~mda 
kohne bir tekne i~lemesi, halk1 ~ikayete 
!levketmi§, zaman zaman, Parti kongrde
rinde hararetli munaka&a mevzuu olmu§
tu. ic;inde oturacak, rahat edecek tek bir 
salonu bile olm1yan bu ~ilepten korfez 
halkt, c;ok c;ekmi~ olmah ki, yeni ve seri 
yollu, giizel bir vapurun i~liyec~gi, bir 
miijde gibi her tarafta ~ayi olmu~tur. Da
ha guzeli, Ugurun 9 saatte giic;bela ala
bildigi h.mit • Istanbul arasm1, yeni va
pur 3 saatte katedecektir. 

lzmitliler, kendilerine bu imkam ve -
ren M iinakalat Vekilimiz <;etinkayaya, 
Devlet Denizyollan Umum Mudiirli.~gii
ne te§ekkilr etmektedirler. 

lzmit batakltgt 
Bu arada, lzmitin pek mi.ihim bir der~ 

di daha ortadan kalkmak uzere bul1.1n -
maktadtr. Biiyi.ik Milll Sefe de arz ve 
izah edilen bu milhim mesele, hmit kor
fezinin nihayet buldugu sahadaki batak
hkttr. Bu batakhgm kurutulmas1 evvelce 
kararla~tmlm1~, tesisata ha~lanmi~, her 
nas1lsa birka~ yiiz bin lira harcanmt~ ve 
fakat kurutulamam1*tJ. Simdi Ankaradan 
12 ki~ilik bir fen heyeti ~ehrimize gelerek 
batakltk sahada tetkikler yapacak ve 
plani hamlanarak kurutulmaga ba§la • 
nacakt1r. 

I kinci kagtd fabrikasa 
Sehrimizde kurulmakta olan ikinci ka

gid ve selliiloz fabrikalanm!Zln bina in -
*aat1 tamamlanm1~, makine montajlarma 
ba~lanm1~br. 

F abrika in~aatmm agustos veya eylul 
aylan zarfmda i~mal edilerek i~lemeye a
~dmas!, evvelce soylendigi halde bunun 
miimkiin olamJyacagJ, ancak 1940 senesi 
gayelerinde i~lemege ba§byacagi anla§Il • 
maktadtr. 

Klor sudkostik fabrikasmm mi.inah -
sas1 da yeni yap1lmaktadJr. Bu fabrih da 
940 ta ikmal edilmi~ olacakhr, 

Su sporlart 
hmit korfezi, su sporlan yapmaga c;ok 

miisaiddir. C1rpmhsiz, sakin bir denizdir. 
Maalesef, biitiin tabit Rlizelligine. miisaid 
varbgma ragmen, lz.mitte su sporlan dur
gun ve hatta acmacak vaziyettedir. · 

Bunu, deniz bayramt giinil, bir defa 
daha gorerek iiziildiik. Paraya ve masra
fa ihtiyac gostermeden yap1lan deniz 
sporlanna hmit gibi bir deniz ::ehrinde 
ve bah)lsus, en musaid bir ~hird~ ehem
miyet ve k1ymet vermek laz1mdJr. 

Beden T erbiyesi Umumi Miiduril bile 
nizamen yapilmasi laz1m gelen su spor
lan gilnii bu,·aya gelmi*, fakat ortada 
boyle bir vaba goremediginden mi.iteessir 
o1mu~tur. 

Reasiiranstaki teftis]er 
' $ehrimizde bulunan ikbsad Vekaleti 

miifetti§leri bundan bir miiddet evvel 
Milli Reasiirans Tiirk Anonim §irketi -
nin ge<tmi§ muamelati iizerinde tctkik
ler yapmi~lardi. Uzun siiren ve yakm za
mana kadar devam eden bu tetkikler, 
muhtelif bliyiik yangmlara aid sigorta 
i§lerine kadar te§mil edilmi§, bai1 1 eks
pertiz vaziyetleri iizerindc de durul -
mu~tu. 

Ogrcndigimize gore, bu tetkikatm ne
ticesinde haz1rlanan evrak1 tahkikiye te
kemmiil etmi§ ve Ticaret Vekaletine ve
rilmi§tir. Vekalette bu hususta bir dos
ya te§kil edilmi§ ve bu dosya iizerinde 
tetkiklere ba§lanmi§tlr. 

Alakadar mehafilde bu dosyamn baz1 
miihim noktalan ihtiva ettigi soylen -
mektedir. Bilhassa, sigorta i§lerile hi<tbir 
alakalan olmamak laz1m gelirken baZI 
§ahtslarm yangm sonunda ekspertizden 
evvelki ve sonraki safhalarda rol oyna -
diklan soyleniyor. ···-Bir gene boguldu 

Dun, Bak1rkoylinde fmnc1 istavrinin 
evinde misafir olan 23 ya§larmda Tana§, 
ogleden sonra denize ginnek istemi§, bir 
kazino ittisalindeki kumlugu intihab et
mi§tir. 

Yiizme bilen Tana§ serbestc;e denize 
girrni§ ve sahilden yiiz metre kadar da 
ac;Ilmi§hr. Fakat birdenbire ayagma 
kramp girmi§, c;Iptmp bag1rmaga ba~la -
mi§hr. Tana§m imdadma ko§ulmu§sa da 
aradan bir hayli vakit gec;tiginden za -
valh gene c;ok ag1r ve baygm bir haldc 
sahile c;Ikanlmi§, bir miiddet sonra ol
mii§tiir. 

Kaput bezlerinin damga· 
lanmaSl i§i 

Eski nizamname mucibince imal edil
mi~ kaput bezlerinin Ticaret Odasmca 
damgalanmas1 laz1m gelirken bunlardan 
pek az1 Odaya arzedilmi§ ve damgalan
mi~h. Oda, bu vaziyeti Vekalete bildir -
mi§tir. 

tane de kirmizisi yeti~ti 
Nevyork sergisinin, harikulade guzel, 

beyaz la!elerle siislii bir bahc;esi var ki, 
ziyaretc;iler bakmakla doyamiyorlar. Ho
landadan sureti mahsusada getirtilen bu 
lalelerin soganlanm, sergi bah~:vanlan, 
biiyuk hir itina ile dikmi§lerdir. Geqr,r.!er
de, bu bembeyaz bah~enin ortasmda, kip 
ktrm!Zl bir I ale yiikselivermez mi? Bah
<;Jvanlar ne yapacaklanm bilemiyorlar. 
Kamm ·laleyi sokup c;tkarsalar, yeri bo§ 
kalacak, bu bo§luk gayet c;irkin bir xr.an
zara arzedecek. Oldugu gibi bnaksalar, 
bembeyaz sahanm ortayerindeki bu tek 
kumlZI lale, hie; de gilzel gorijnmiiyor. 

Serginin ~aVUJU 

Nevyork sergisi komiserinin maiye
tinde, daima onunla beraber dola~an, 
c;avu~ iiniformah bir delikanh vard1r. Va
zifesi, komiserin gozliiklerini ve okuyaca
gi nutku ta~Jmak. 

Azizligi seven sergi komiseri, birka~ 
giindenheri, nutkunu gozliik takmadan o
kumaga ba§lam1~t1r. Bu ani degi~ikli&e 
herkes hayrette. Fa kat i§in ic;yiizii c;ok 
gec;meden anla§Ilmi§. Komiser, nutukla
nm, c;ocuklara mahsus kuaat· kitablarm
daki gibi gayet iri harflerle bast1rm1§, goz
liige ihtiyac hissetmeden okuyabil\yor. 
Lakin, bunun sikmtJsim ~eken, c;avu§ uni
formah maiyet memuru. Zira, her nu
tuk, yiiz elli, iki yiiz sahifelik bir cild ha· 

line gelmi§. 
Amerikan tabaklart 

Sergideki F rans1z lokantas1, az kalsm 
kapah kalacakmi§. Kahve garsonlan sen
dika~l, lokanta idaresinin, bula§J8Jm scrgi 
usuliine riayet ederek y1kamadigm1 gor
mii§. Serginin s1hhiye servisi tara~mdan 
hawlanan bir talimatname mucihmce, 
bula§lk suyunun 175 derece steak o!ma~ 
51 laz1m. Halbuki, F ransadan suretJ 
mahsusada getirilen bardak, tabak vc c;a
nak gibi ne kadar sofra levaz1m1 varsa, bu 

s1cak suya girince ~athyor. 
<;are bulunamami~. Nihayet, talimat

nameye riayetsizlikte mar edip lokanta· 
nm kap1lanm kapamaktansa, Fransadan 
getirilen biitiln sofra levaZJmml tekrar 
sand1klara doldurup, yerine Amerikan 
mah tabak, r;anak almaga mecbur kal

ml~tlr. 

Giivercinlere yem yasagt 

Nevyork sergisinin goriilmege deger ta 
raflarmdan birisi de, giivercirlli k1zdu. A
d! Mis Royce olan bu gilzel k1z, altJ ta
ne guvercinle y\icudiinu orterek <;Iplak 
dans etmektedir. Bu giivercinler miiken:~ 
mel surette terbiye gormu~lenlir. Mls 
Royce'in etrafmda uc;u§UP uc;u§up, tam 
zamanmda, zarif hareketlerle, gene klzm 
vilcudiinun muhtelif yerlerine konuyor
lar. ~imdiye kadar, hi~bir anz~a ug:~
tnadan yap1lan bu numarada bJrkac; gun 
evvel bir sakathk olmu§. . 

Miinasebetsizin biri, gene kiz dans etti· 
gi strada giivercinlere bir avuc yem ser~
mi~. Hepsi birden haval.amp yen;.~ hu
cum etmi~ler; yalmz, Mis R~:ce t:n sol 
omuzunda oturmaga memur guvercm y~
rinden kimildamami§. 0 giindenben, 
guzel dansoziin giivercinlerine yem serp

mek yasak. 
Azgtn boga 

Ge<;enlerde bir pazar gu~ii.' civard:n 
ipini koparan bir boga, sergiyi gezmege 
gelmi§. Serginin eglence v kismim, k~.fasl 
yerde, dort nala a~an boganm yo~u uze
rinde ka<;l§miyan kalmamJ~. lt~a1ye ne
ferleri, motosikletli polisler pe§me takJ]
mi§lar, kemend atarak bogayl yakalama
ga c;ah§mi~lar, fakat imkans1z. 

Bir hayli ko§tuktan sonra yorulan bo
ga, nihayet durmu~. Bu sayede yakala
yabilmi§ler. Kazastz, belas1z atlatllan bu 
hadise, ufak bir zararla kapahlmi~. 

Pazar esvablanm giyip sergiyi gezme
ge gelen bir <;ift, kendilerini bogadan sa
kmmak ic;in bir tahtaperdeye dayanma
ga mecbur olmu§lar. Halbuki tahtaper
denin ustiinde taze boya varml§. Kadmm 
da erkegin de ~svablan bittabi mahvol

mu~. 

~imdi, kan koca, tazminat istiyorlar. 
Y almz §ekil ve halline bir tiirlii c;are 
bulunam1yan bir nokta var: Berbad olan 
esvahlan, boga sahibi mi tazmin edecek, 
yoksa azgm bogay1 yakalayacak tertibatl 
alm1yan sergi idaresi mi? 

Ba§Indan yaraland1 
Vatman Mehmedin idaresindeki tram

vay, <;ar~1kap1dan gec;erken izzet admda 
birine c;arpml§tlr. Ba§mdan yaralanan 
adam, hastaneye kaldmlm1§hr. 

Viicudiine siirdiigii ila~la 
zehirlendi 

Kalikiratya koyiinde oturan 65 ya§la
nnda GiftGi Davud, gece kendisini rahat
SlZ eden ha§erattan kurtulmak i~in naf
talinle kan~hrdigi bir ilac1 viicudiine 
siirerck yatm1~hr. 

Fakat bir miiddet sonra fenala§maga 
ba§lamJ~tlr. Davudun viicudiine siirdiigii 
ilacla zehirlendigi anla~tlmi§hr. 

Biiyiik Britanya, her sene vergi ve resim gibi 
~ekillerle bu inciler memleketinden takriben 
yetmi' be~ milyon lirabk varidat temin etmektedir 

ailesile birlikte ko~kiiniin bah~esinde 
1 

Seylan; en eski denizcilerin haritalarm- zamanmda lim ana yeti§tirilmesi ~aydan 
da bile belirtilen bir adadtr; Cinlilerin iyi netice almmasm1 temin edecegi bilinir. 
§imdi antika haritalannda gorulen bu Otedenberi sur' atli nakil vas1tasma ihti "' 

Hind Okyanusundaki adaya, Asyahlar, yac goriildugiinden, muntazam yollar ya .. 
«Uziintiisiiz memlekeb> veya «inciler pilmasl ve sur' atli nakil vasttalan tedarilt 
adaSI>> derlerdi; eski Yunanhlann da edilmesi, hayli zaman once bal§affii§ icra
«KumlZI lotus c;ic;eklerile kaph golciikler at arasmda yer tutar. 

adast» diye anm1§lard1r. Cografi vaziyet Seylan adasmda pirinc yeti§tirilmesi. 
itibarile Hindistanm bir parc;ast say1labi- bundan iki bin sene evvel ada hiikiimdar• 
lecek olan bu ayni zamanda tarihi adanm larmm Hindistandan getirmeleri iizerine 

tabii zenginligi, zaman zaman butun mil- ba§hyarak, §arki Asyamn bu ba§hca za• 

letlerin gemicilerini ~ekmi§tir. DolayBile I hiresinin adada senede iki defa ekilmesi 
yerlilerin nazarlanm hareketli bir tarih ve bir;ilmesi adet hiikmiine girmi§tir. Pi • 

devresine irca edebilmeleri §a§Ilacak §ey rinc Seylanda, daha ziyade adahlann gi
degildirl das1d1r, tarlalar, iki bin senedenberi mu• 

Bu me§hur adaya ayak basan ilk Av- hafaza edilen bendler ortasmdad1r. Bu 
rupah miistemlekeciler, Portekizlilerdi. arazi, sun'i surette de boyuna sulamr. 
Portekizliler Onaltmct amda adaya ~1k- <;iinkii, pirinc mahsulii, daima su ile mu

mi§lardJr. Lakin Onyedinci amda F ele- hat bulunmahd1r. T ohum tutarak pirinc 
menkliler kendilerini oradan uzakla§tlnp, nebat halinde kendisini gosterdi mi. kay 
iki am muddetle Seylam koloni olarak kadm ve erkekleri etek belde, pac;a s1vah 

ellerinde tutmu§lardu. Bu suada Zingal- suya girip c;apd r_;upul i§e koyulurlar. S1k 
lerin Kandi soyundan reisleri, yabanc1lara fidanlar aralamr, birbirine c;ok yakm olan• 

kiilliyetli miktarda altm ve mucevher ver- Iar aynhrlar ve bunlardan bir k1smt ba§ka 
mek zorunda kalmi§lardu. Sonradan ara- tarlalara gotiirliip, oralarda dikilir. Bu 
zi, «Mi.ittehid §arki Hind §irketi>> ne sa- tarzda hareketler tarlalann mahsulii iki 
tilmca, bu safhada son Kandi krailan kahna c;1kanlmak suretile artmhr. Ada .. 

Avrupahlarla harbe tutu§mu§lardir. Fa • nm sahil , ~Js1mlannda binlerce ve binler~ 
kat bi.itun gayretlerine ragmen 159 hii - ce Hindistancevizi. ikiye boliinerek, iyice 
kiimdar yeti§tiren bir siilalenin izi, ada- kurumak iizere sergi halindedir. I<uru .. 

dan silinmi§tir. F elemenkliler memieketi duktan sonra a sri fabrikalara gondenlen 
istila etmi§lerse de, adamn havas1 kendi- bu Hindistancevizlerinden, tazyik rna .. 
lerine yaramarni§, zahmetleri bo§a git:ni§· kineleri arasmda yag sJzdmlir. 

tir; sonradan ingilizler, hatta k11Jc c;ek - Seylanda doganlar, bu c;ay1 bol mem
meden Felemenklileri oradan puskilrtmii§- lekete kahveye hususi bir temayiil goster
ler, 1815 te Kra1 Sri Yikrama Sinhanm diklerinderi ,kendileri ic;in kahve yeti§tir· 
son zamanmda, ada Biiyiik Britanyamn mek itiyadmdad1rlar. Bu temayill, ~ay 
bir ciiz'ii olmu§tur. ticareti yapanlann i§ine gelmediginden, 

.Simdi ada, «ingiltere tacmm mi.istesna onlar da <;ay propagandast yaparlar ve 

incilerinden biri» dir. Adamn valisi, ya- herkese i§ arasmda veya sonunda, ya da 
pacagt i§lere clair talimah Londradan, ~enliklerde, hulasa her vesileden istifade 
«Koloniler Nezareti Sekreterligi>> nden ederek bedava fincan fincan c;ay ikraml 

dogrudan dogruya ahyor. Diger taraftan unutulmaz; c;ay, daima hahrlanmak ve 
son zamanlarda ada sakinlerine bir c;ok kahve, ~aya §Umullii olarak tercih edilme
hak verilmesi gozetilmi§, tasavvur, yerine mek gerektir. 

getirilmi§tir. Hind Okyanusundaki bu adan'm bazi 

,Soyle ki, parlamentoda Seylamn inti- yerleri, Biiyiik Britanyadan bir ko§e gibi· 
habla yollanan miimessilleri oturmakta - dir; mesela, N uvara Eliya denilen yer

dJr. Eski payitaht Kandyadan imtiyazh de adanm valisi SOr Andru Kaldevotun 
kimseler, iranh tacirler, islam ve Mala • yazhk evi, «Queen' 5 Honse» denilen bu 
yah muhacirler parlamentoda kendilerini ko§k ve bah~esi, boyledir. ingilterede ol• 
temsil edecek miimessiller se<;mi§lerdir. 

dugu gibi ferah bir bina, guller, karan " Kadmlara da siyas! haklar verilmi~tir. 
Seylan a clast tabii zenginlikleri bol olan filler • siinbi.iller • menek§eler' aslanagiz "" 

bir mem1eketse de, bu zenginlikle tezad larile dolu bah~e. <<hazine adam> mn tabii 
te§kil etmek i.izere fakir ahalisi de yok de- hususiyetleri arasmda bir ba§kahktir; ve 

gildir. Elle araba <;eken adamlar bilhassa Seylan adasmm kendisine mahsus giizel .. 

fakir dii~mii§lerdir. <;unkii, gitgide oto _ liginin yamma, bu ba§kahk da guzel bir 
mobiller c;ogalmakta, bu gibi arabalarsa tezaddtr. 

o nispette azalmaktadir. Bir yandan da ~-~~-~---..-....... --~~~ 
modern yollar alabildigine ac;Ilmaktadtr. 

Hind Okyanusu sahillerinde asfalt, ya
hud da kaldmm do§eli yollar biiyuyunce 
otomobil siiriiliiyor; hatta ic; ormandan ve 
iki bin metre yiiksekliginde olan en yilk~ 

sek gec;idlerden de otomobille ge~ilebili
yor. Seylana tabiatten bah§edilmi§ hazi
neler haddi, hududu olmaz derecede • 
dir; o derecede ki vergiler, giimriik te -
simleri ve mi.imasili vesilelerle Biiyiik 
Britanya hazinesine senede yuvarlak he -
sab on iki bw;uk milyon !ngiliz liras1, ya
ni yetmi§ be§ milyon Turk Jirast temin o
lundugu hesablanmi§hr. 

Hind Okyanusundaki bu adamn ancak 
be§te bir bsmi ziral faaliyete sahne oldu
gu, ancak arazinin bu kadar k1smmdan 
mahsul almd1g1 halde, Seylan, mesela c;ay 

ihracah noktasmdan yeryiizu piyasasmda 
ikinci gelir; bu hususta kendi mesahasm
dan hemen hemen yirmi kere biiyiik olan 
Hindistan da, birincidir. 1statistik. bu a-

daya «ingiltere tacmm mustesna incile -
rinden biri» denilmesini hakiJ gosterir. 
(aym yanlSira taze Hindistancevizi, Hin

distancevizi yag1, kurutulmu§ Hindistan 
cevizi, kakao, ceviz, lastik v. s., Seylan 
adasmm ihracat yekununu kabarhr. <;aym 
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Pariste Autevil at yan~Iannda nazan 
dikkati celbcden iki zarif tuvalet. 
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(J_jcumhuriyetJII 
IHI~O~ Slbil'ltYifi1Y 
Eski Denizbank hakkmda 

bir §ikayet 
Sab1k Denizbank amele kolba§Ilarm

dan Salih ~avu~ isminde birisi matbaa
miza mtir acaat ederek 37 bin lirahk bir 
5!1iistimal i§ini ihbar ettigi i~in dokuz 
ay evvel i§inden ~Ikanldigmi ve bu sui
istimalin de tahkik olunm1yarak hasiralti 
edildigini s5ylemi§ ve alakadar makam
lann nazan dikkatini celbetmemizi is
temi§tir. 

Malulgazilerin bir temennisi 
imzalan bizce mahfuz Malulgaziler

den aldigimiz bir mektubda §i:iyle denil
mektedir: 

cBiz tiittin sah§mm yiizde ellisinden 
tahasstil eden ikramiyeleri alarak ihti
yaclanmlZl gideriyo:ruz. Bu ikramiye bil
hassa la§m, odun ve komiilr tedarik et
memize yanyor. Halbuki duyduk ki, An
karada bu i§lerle me§gul olanlar, bir 
banka kurarak, bu ttitiin ikramiyesini de 
bankanm i§tigal mevzuuna ithal etmek 
istiyorlarml§. Bugtin iyi gtinde elimize 
mei;Illeketin IO.tfu olarak iic; be§ kuru§ 
ge(Jerken korkuyoruz ki, bundan da 
mahrum olacag1z. Endi§elerimizin ga
zeteniz vas1tasile a~1ga vurulmasm1 ri
ca ederiz.:. 

Belediyenin nazari dikketine 
Be§ikta§ta Koyi~inde 37 numarada 

:Ahmed Hamdi imzasile aldig1m1z bir 
mektubda deniliyor ki: 

cPazar gtinii Floryaya gittim. ikinci 
mevki gidip gelme tren iicreti olarak 23 
kuru§ verdigim halde plajda soyunma 
iicreti olarak da 55 kuru§ a4hlar. 

Valimiz K1rdar, bu medeni ihtiyacm
da azami surette ucuzlahlacagmi vadet
mi§ti. Hiikumetimiz de plajlardan bir ta
kim vergileri kaldirdigi halde fiatlar ge
~en seneki fiatlann aynidir. Valimizin 
verdigi sozlerinde durarak fiatlarm ten
zilini gelecek seneye b1rakmamasmt ri
ca ederim.:. 

Ankara Borsas1 4/7/939 
Acdi$ ve Kapa~ 
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Soldan saga: 
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I I I •I 
I I I I 
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1•1 I I 
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1 - Bal petegi (ik.i kelime). 2 - Blr er
kek ism!, nota, bir hayvan. 3 - Muhakkak 
hayvandir (ik! kellme>. 4 - Ters ~ev!rlr
sen!z !nsana sonradan takllan islm olur, 
Peygamberin goke ctlkmasi. 5 - Bir emir, 
titme veya ctalma i~in 1k1 defa kullamlrr, 
seslenme. 6 - Tazyik ederek. 7 - Yemeni 
kenanndaki stisler, ogul. 8 - Bir cins ge
y!k, tiyeler (cemi). 9 - Aklmdan ka~1ran, 
e~ya. 10 - Temiz ve saf, ters ~evir!rsenlz 
a~1kllk yer olur. 11 - Parca, giizel sesliler 
stiylerlerse d!nlen!r. 

Yukandan a.§a!hya: 
1 - B!r nakllye vas1tasmm yiirtidtigii 

yer (!kl kel!me). 2 - Sak!n, yliziimiizun 
k!Slrnlarmdan. 3 - Z!ya, kiirklti bir hay
van. 4 - Ev sahib! de~il, firlat~. 5 - Ca
riye, eski Ti.irk re!slerinden. 6 - Ters ~e
v!r!rsenlz cbak~:t olur. 7 - Bilglsi cok, srr, 
blr renk. 8 - Ince ve zarif insan (!ki ke
llme) . 9 - Tahtlar (cern!). 10 - Manas1z 
!Srar, ~evik. 11 - Bir emir, slrkat ederek. 

EvveJki buJmacanm haJledilmi111 111eklJ 
2 8 4 II 6 1 8 o 10 11 

1jK1A NT 1 Ts l•lcl AIK 1•1c 
2 oiK uiLI•IsiDINIEIPIE ! 
3 KIAIHIIIRI8ILII IKIAlS. 

AIRI•IKIO NIUI~IAINI• 4 

5 lilA I Z 1•1 M II s l•l•lol I 
6 AITIA/RIAIKI•IKIAIRiE.. 
1 LI•IKIAINIAIYIAIRIAIK 
8 AIKI t IKI•IHIAizl•IMIA 
9 RIAIRIAIKIUIKIAISIAIP 

cmrntJRIYET 

Balast ilan1 
· D. D. Y ollari 8 inci i,Ietme Komisyonundan : 

1 - Muhammen bedeli 20,000 lira olan Soke kemeri ile Klm : 110 ara
smda idarenin gosterecegi ocaklardan herhangi bir suretle Gikartilarak kin
lacak ve vagonJara kolayhkla tahmil ed.ilecek ~ekilde hat kenannda ihzar 
edilecek 10,000 M3 balast kapah zarf usulile eksiltmiyP. konulmu§tur. 

2 - Eksiltme 24/7/939 tarihinde saat 16 da Alsancakta i~letmemiz 
bina5mdaki Komisyonumuzda yapuacakbr. Muvakkat teminat (1500) lirad1r. 

3 - Muvakkat ve daimi teminat mektubu ornegile mukavele projesi 
ve baymd1rhk ~enel ~artnamesi ve eksiltme ~artnamesinden ibaret mi.ina. 
kasa evrak1 Ankar&da 2 nci, istanbulda 1 inci ve !zmirde !l;lletmemiz ka
lemlerindf'n bedelsiz ahmr. 

4 - i steklilerin bu ise aid teklif mektublanm tayin olunan gtinde 
saat 15 e kadar Komisvona vermeleri lazimc.tr. 

5 - Taahhiidlii olarak posta ile g6nderilecek mektublann gecikme-
sinden idare mes'uliyet kabul etmez. ( 4753 ) 

GECELi - G'ONDUZLt.l' 

OSKODAR AMERiKAN KIZ LiSESi 
Mekteb eylttltin 19 uncu SALI giinii ac1lacakhr. Kay1d i<;in PAZARTESt 

ve PER~EMBE giinleri saat 9 - 12 ye kadar, ayl'1ca da mektubla mtiracaat 
kabul edilir. Eski talebeler yerlerini muhafaza edebilmeleri icin erken 
miiracaat etmelidirler. 

Adres : Baglarba~1, Telefon : 60474 

Mudanya Belediyesinden : 

200 ton Levamarin komtirii 

18 ton kuru odun 
900 kilo silindir yag1 

12 kalem muhtelif levaz1m 
15 · kalem k1rtasiye 

Muhammen bedeli 
LiarK. 
2850 

180 ) 
216 ) 
189 60 ) 
44 94 ) 

Kapah zarf 

A!,;Ik indirme 

Belediye elektrik santrah icin yukanda yaztli 5 kalem levaz1m satm 
ahnacakhr. $'lrtnameleri Muhasebede goriiliir. indirmiye istirak etmek is
tiyenlerin 20/7 /93g persembe giinii saat 15 te teminatlarile Beled.iye Encii
meninde bulunmalan ilan olunur. ( 4866) I Devlet Demiryollan Metme U. Miidiirliigiinden: I 

Muhammen bedeli 20,000 lira olan takriben 2000 ton hurda bandaj 9eli~i;i 
20/7/1939 persembe gtinti sa at 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada Id::tre 
binasmd.a arttirma usulile sahlacakhr. 

Bu ise girmek istiyenlerin 1500 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettig1 vesik<Jlan ve tekliflerini ayni gi.in saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri lazimdir. 

Sartnameler -e,aras1z olarak Ankarada Malzeme Daresinden, Haydar-
pa~ada Teselltim ve Sevk Sefliginden dagitilacaktir. ( 4821 ) 

1 Sterlin 5,9275 5,93 
100 Dolar 126,62 126,675 
100 Frank 3,355 3,355 J: 

Haydar Rifalln 
eserlerinden I istanbul Belediyesi ilanlan I :I-----·----Baklrkoy kazasmm Mahmudbey ve Ye~ilkoy nahiyelerine bagh 100 Liret 6,6575 6,6625 

100 isvicre Fr. 28,555 28,5675 
100 Florin 67,23 67,2575 
100 Rayismark 50,81 50.83 
100 Belga 21,525 21,535 
100 Drahmi 1,0825 1,0825 1 
100 Leva 1,56 1.56 
100 C. Slovak Kr. 4.325 4,3275 
100 Pezeta 14,03 14.~:.15 
100 Zloti 23,835 23.845 
100 Pengo 24,8325 2.f,8425 
100 Ley 0,905 0,91)5 
100 Dinar 2,8925 2.8925 1 
100 Yen 34,605 34,62 
100 isvec; Kr. 30.5275 30,54 
100 Ruble 23.8925 23,9025 

Esham ve Tabvilat 
Stvas-Erzurum V 19,- . 
1938 ikramiyeli 19,87 

AK$EHIRDE 
Kanaat Pazan 

• Kadm Kalbi 
1 Kadm A~kl 

A§k Pe§inde 
Karagomlekliler ihtilall 

30 Kr. 
60 • 

100 • 
100 • 

F.triisk Vazosu 20 • 
tlk ~k 50 • 
tli~in Llliimii 50 • 

1 
Efendl !le IT§ak 40 

1 Vikontun Oltimti 30 • 
tkllmler 100 • 
Oliiler Evi 125 • 
Felsefe 35 • 
Kii<;iik hikayeler 100 • 
Mev'ud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebi '75 • 
Tarih Felsefesi 125 • 

i Farmasonluk 100 • 
Anar$izm 60 • 

~~==~~~~-'---''1 
!LAN 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 924 - 925 senesinde Galatasaray lisesi 
mekteb kitablan, lortasiye, gazete 9 uncu s1mftan ald1g1m tasdiknameyi 

'niivi.eiiiimiiiieciimiiiiuiialiiaiiniiniiiitiieviiZlii·iiviieiinii'iidiiirii. --~ zayi ettim. y enisini ~l·karacagimdan es-
• • kisinin htikmii yoktur. 

Mekteb No. su 1096, Bay Ra§id oglu 
Hiiseyin Re§ad SAPiKSIN 

Sa.; dllkUime va kepeklen • 
meslnln iSnUne ge.;er. 

DEPOSU: 

Or. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;emberlitq Peykhane aokak No. 4 

Sus Fidanlar1 
Emsali bulunmtyan kaplar i(Jinde 

nadide fidanlar, kamelyalar, ~am -
lar, palmiyeler, salon ye§illikleri, 
100 (Je§id gtiller, yeni kaktuslar ve 
saire. Ortakoy Ankara bah(Jesi Vasil. 

O~iincii M1ntaka Etibba Odas1 Riyasetinden : 
Miinhal bulunan oda tahsildarhg1 icin bir kisi almacakhr. Talib olanlarm 

bu husustaki ~eraiti ogrenmek iizere Cagaloglundaki Oda merkezinde bii
roya mtiracaatleri ilan olunur. ( 4902 ) 

-42-
Bu yuruyu§, serserilerin ic;ine iiziin

tiimsi.i bir duygu verdi. 
Ki.ic;iik Lui, ceketinin cebindeki taban· 

casmm namlusunu avcunda srkh. Koca 
Jejen «c;mgar» c;Ikacagmi hisseder gibi 
oldu. 

Korku suas1, Raks'tan onlara ge(Jmi§
ti. Geceyammdan sonra, §Ik bir k1yafetle 
bu mahallelerde dola§mak degme baba
yigitin harcJ degildi. Az evvel pe~ima 
yiiriirlerken, haline ve tavrma bakip, bir 
ko§eye kolayca s1k1§hrarak hakkmdan ge
leceklerini iimid ettikleri bu yolcu, bir
denbire taVlr degi§tirince, ikisi de ~a§ala
mJ§ti. Onun, kendine giivendigini goste
ren vaziyeti ku§kulamlmiyacak gibi de
gildi. Bir polis memuru, yahud piirsilah 
bir yolcu olmasi ihtimali vard1. 

Raks, elleri cebde, sallana sallana, iki 
muakk1bm yanma kadar geldi, kar§Ila
rmda durdu. Meydan okuyan, kiistah ve 
miistehzi bir eda takmmt§tl: 

- Ne o? dedi, hu c;1karmak niye
tinde misiniz? 

iki serseri, §a§km ve seri bir nazar te
ati ettiler. Sonra, hie; degilse say1dan ya
na kar§Ilarmdaki mec;hul adamdan iis
tiin olduklanm dii§iinerek, elbirligile ha
rekete gec;tiler. 

Kiic;iik Lui, pantalonunun kemerinden 
bir brovnig c_;Ikardi. Koca J ejen §U emri 
verdi: 

- Hele sen papelleri uclan da sonra 
dii~iiniiriiz! 

Raks, bu emre, bir omuz silkme~ile 
mukabele etti. ;lapkasmm kenanna bir 

Kotranya Giftliginin ad1 Resneli <;iftligi 
Papaskoy :o :o Giinesli :o 

Pandenica ,. ,. Ugurlu :o 

Kapanarya ,. • Kutlular :o 

olarak 24Y5/939 tarihinden itibaren degi~tirilmisbr. !Ian olunur. ( 4907) 

Ankara Belediye sind en : 

I_ Beyoglu Vak1flar Direktorliigii 
• 
llanlan 

KiRALIK EMLAK 
Semti 

Galata 
Mahallesi Sokag1 No. Ciusi 

Sultanbeyaz1d Mand1ra 24 Ev 
» ,. 22/24 » 

Beyoglu 
Ortakoy 
Kabata~ 
Kas1mpa$a 
Galatada 

Kamerhatun Tir~e 10 :o 

Eski vapur iskelesi 36 Di.ikkan 
Omeravni Meb'usan 209 ,. 
Bedredc,in HavuzkaplSl 22 Kulube 
Kemanke$ Necatibey 264 Diikkan 

,. Topcular 48 MaklO.b diikkan 
Yukanda. yaz1h emlakin 31/5/940 giinti sonuna kadar kiraya verilmesi 

uzatllm1~tJr. IstE>klilerin 6/7/939 gtinii saat 14 te mtiracaatleri. ( 4820) 

Belediye Sular idaresinden : 
idaremiz miistahdemini i<;in cem'an 139 kat muhtelif cins elbise 

,. 19 aded palto 
Kapah zarfla eksi!tmiye konmu~tur. 

1 - Bu ise dair olan ~artname tdaremiz Levaz1m Servisinden parasJz 
olarak almabilir. Ve kuma~ ve elbise niimuneleri ayni serviste ~ortilebilir. 

2 - Taliblerin $artnameye gore haZ!rhyacaklan kapah teklif zarflanm 
ihale giinii olan 24/7/939 oazartesi gtinii sa at 15 e kadar Taksim Siraservi
lerdeki Miidiriyete v~rmeleri lazimdir. Bu saatten sonra getirilecek zarflar 
kabul edilmez. ( 4904 

fiske vurarak onu geriye dogru itti. A
heste ad1mlarla Kii<;iik Lui'nin iiz.er.i;te 
yiiriidii. Elini uzath Sadece parmagm1 
dokundurarak, namlusu kendisine dogw 
uzanan silah1 a~agi indirdi. Sonra, haka· 
retamiz bir eda ile: 

- Bula bula bu i~i mi buldunuz? 
T abanca c;ekip yo! kestnek ha! Hem 
de nic;in? Birkac; yiiz frankc;1k para i~in! 
N e giil iinc hal! 

Raks, bu sozii soyledikten sonra, gii
lerek tekrar uzakla~h. Omuzlanm sarsan 
asabi bir kahkaha ile giiliiyordu. Bu gii
lii§, Koca ]ejen'i hayli §B§Hth. 

Kiic;iik Lui daha fazla §a§alami§h. 
Arkada~mm kulagma igilerek flSlldadi: 

- Dikkat etl Herif aynas1z bir§eye 
benziyor. 

Koca J ejen, surat1m buru§turdu: 
- Hakhyamaz mtyiz dersin? 
Oteki, di§lerinin arasmdan yere tiikiir-

diikten sonra cevab verdi: 
- Herif belahya benziyor, diyorum 

sana! 
Raks, bu miitaleayi kuvvetlendirmek 

maksadile, birdenbire geri dondii. Az 
evvelki giilii§ten, yiiziinde eser yoktu. iki 
kafadara, sert sert bakhktan sonra: 

- !kinize de iki§er tokat ahp had
dinizi ne diye bildirmedigime ben bile 

§3§Jyorum. Arsiz c;ocuk dover gibi §a

rnarlamah sizi. Su yaphgmiz i§e i§ mi 
denir be? Tuuu! Loncanm namusunu 
iki parahk ettiniz. Y aZiklar olsun I 

ikisine de, fe·na fena balr.tt, sonra Kii
c;iik Lui'ye donerek: 

- Hele sen, dedi, §U elindeki taban
ca ile ne soytan klhktasm biliyor musun? 

iki serseri, bir kere daha bakt§hlar. 
Aldxklan bu ahlak dersi ikisini de fena 
halde §a§Irtmi§h. Hele, kar§llanndaki a
damm, kendine giivenir tak1mdan oldu
gunu gosteren serbest tavirlaiJ; yiiziiniin 
ve sozlerinin ciddiyeti, k1hg1 k1yafeti, bu 
§a§kmhgi biisbiitiin artmyordu. 

Ciizdamm awmak, icab ederse bir 
kur§unda yere serip klmildiyamiyacak 
hale getirmek kar~le pe§ine dii§tiikleri 
adamm, giiriiltiiye pabu.c bnakir tabm
dan olmadigmi anlamJ§lardt. Adamm 
polis olmadtgi da muhakkakh. <;iinkii, 
polis olsayd1 c;oktan ikisinin de icabma 
bakar, yahud bakmaya c;ah§ud1. 

0 hal de bu kimdi? 
Kendi dillerinde konu§uyor, azarlayi

ci sozlerine bol miktarda kiilhanbeyi ta
biri kan~tmyordu. Y almz, bu tabirler, 
fazla koyu degildi de, biraz siiziilmu§, 
temizlenmi~ §eylerdi. Sanki, mec;hul yol
cu, tekdirine daha fazla ehemmiyet ve 

ahAriAri 

Sporcular ve kamplara 
gldenlerln 

nazar1 dlkkatine : 
A vrupada biiyiik rag bet kazanan ve subaylara 

~ok yarayan 3 renkli 

DAiMON 
Ask1 fenerlerl gelml,tlr. 

Her yerde DAIMON plllerlnl va ampullerlnl de 
lsteylnlz. DAIMON markasma dlkkat edln 

Ticaret Vekaleti I~ Ticaret Umum Miid 
30 ikincitei;irin 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi 

kasim ~irketler kanunu htikiimlerine tevfikan Tiirkiyede 
verilmi~ olan ecneb: ~irketlerinden Linoti"Q Ent Ma~ineri J.Juua'"! 

defa muracaatle, sirketin Ti.irkiye vekili Osman Fevzi 
olan vekaletnamenin 6 nc1 bendini, ai;iag1da yaz1h oldugu 
d igini bild.irmi~tir. 

cSirket hesabma. ~irkete ve ~irketin emriihavalesine 
alabilecegi bilciimle, senedleri, c;ekleri ve kabili tedavtil evrakt 
ciro etmek ve bu gibi senedleri, Gekleri ve kabili tedavtil 
istanbul ~ubesnin kendi ismine istanbuldaki bir banka 
bir hesabm kredisine tediye etmek, mezkur hesabdan paralar 

S•1 ~artla ki bu gibi hesabdan para ~;ekmek iGin :yaz1lacak 
rin her halde mumaileyh Osman Fevzi Linomen ve Istanbulda 
hancl.a 32 - 34 No.da mukim Harold Madge ve keza 
Billur sokagmda Biiytik Ttinel hamnda 9/11 No.da W. 
hangi ikisinin mtisterek imzalanm havi olmalan laz1mdrr. • 

Sirket laz1m ~E'len vesaiki vermi~ ve keyfiyet tetkik 
htikiimlere uygun gortilmtis olmakla ilan olunur. 

Vlyanada Profestir Dr. VAGNER' In 

EKZAMi 
Ekzemanm hususl lllc1 

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

istanbul S1hhi Miiesseseler 
ve Eksiltme 

Kuduz Tedavi Mi.iessesesi Muhammen Mu. 

SadeyagJ 
Tereyag1 

Az1 300 GO~ 400 
Az1 4000 ~ogu 5700 

Fi. teminat 
98 29,40 

115 491,63 

Kapah zarfla yap1lan eksiltmede Kuduz Tedavi MtiessesesiJ4 
gma ve Akliye hastanesi, Sanatoryom ve T1b Talebe 
istekli 1;1kmad1gmdan yeniden kapah zarfla eksiltmiye 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve 1Gtima1 Muavenet 
nasmda kurulu Komisyonda yukar1da yaz1h gtin ve saatlerde 

2 - Miktar, muhammen fiat, muvakkat teminat 
3 - !stekliler artname. i h r i.in K m· . o a !!olreb,ililrl .. ,,_• 

4 - Istekliler 1939 y1h Ticaret Odas1 vesikasile 
yaz1h vesi~alar ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
tubile birlikte teklifi havi zarflarm1 ihale saatinden bir saat 
mukabili Komisyona vermeleri. 

140 KURUS 
Alt1 ay vereslye 

Her marka P L A li 
Sirkeci Istasyon karflll Nemlizade han 

De viet 

Tayyare 

Havayollar1 

Umum 
ve Otomobil Benzini 

1 - idaremi2 i<;in 300 bin litre tayyare benzinile 50 
benzini kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Teslim verlerine gore hesab edilen mecmu 
74000 lirad1r. 

3 - Eksiltme 19/7/939 cari;iamba gii.nii saat 11 de 
Umum Mi.idi.irliigti binasmda yaptlacaktir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksiltme ~artnamesinde 
Ian haiz olmalan laz1mdJr. 

5 - !steklilerin 4950 Iirahk muvakkat teminat 
mukavele ve ~artnamede yaztlt teslim yerlerine gore tespit 
tekliflerini havi kaoah zarflan eksiltme saatinden bir saat 
Tayyare mevdanmdaki Umum Miidtirli.ik binasmda toplanacak 
Komisyonu Reisligine tevdi etmeleri. 

6 - SartnamE' ve fenni $artnamelerile mukavele projeleri 
Devlet Havayollan Umum Miidiirliigunderr. paras1z almabilir. 

k1ymet vermek istedigi ic;in tabirlr.rini 
daha itina ile sec;.iyor gibiydi. 

Koca J ejen, bu tekdir saganag1 altm
da biraz duraklad•ktan sonra §U suali sor
mak ciir' etini gosterdi: 

- E... Sen biz den misin yani? 
- Sizden mi? 
Raks, yiiziinii derin bir istihkar ifade

sile buru§turarak sordugu bu sualden 
sonra bir a nsustu; ba~mi sallad1: 

- Sizden olacak kadar dii§medim 
daha! iki sene kodes ... iic; sene pranga ... 
on sene de siirgiin ... Y eter mi bu kadar? 

Kiic;iik Lui, tabancasmi kemerine yer
le~tirmi~ti bile. Raks'm, c;ok miihim bir 
adam oldugunu gosteren bu sozleri kar• 
~tsmda daha fazla tereddiide mahal yok
tu: 

Kendilerini fersah fersa'h geride bl!a
kan, adeta reislige lay1k bir omuzda~a 
kar~l, tabanca (Jekmek, tehdid savurmak 
suretile yaptxklan hata, ancak ~am de
virmek tabirile ifade edilebilirdi. 

Koca Jeien, oziir diler gibi, hafiften, 
flkirtxh bir giilii§le: 

- Yay camna be I dedi, anliyama
dJktx bizden oldugunu. Kusura bakma. 

- N e zannettinizdi? 
- Polis z.annettik ama, benzett•mi-

yorduk da. 

« 2764,. 

- Polis mi? Ulan 
po)ise benziyor? 

- Karanhkta 
du bir kerel 

- Amma diimbelek 

Raks, c;ok miikemmel 
ziyeti kendi lehine boylece ~ 

ra korkuyu tamamen yenrni~· 
reti eline almi§ olmasma 
denbire ic;ine bir iiziintli 
setti. 

0 dakika ic;in, iki serse 
muhakkakh. Fakat bu c;yle 
bir kandm§h ki, akla 
bir hadisenin miidahalesile 
birdenbire meydana c;rkaca.~ 
like, bidayettekinden kat 
cakt!. 

Bu iki serseri, aldahl 
zallah bir anlarlarsa, bu 

yok affetmezler, mesleki 
kmlmasmi kendisine pek 
tebilirlerdi. 

Raks, ba§ladigi ve 

vam ettigj hileyi sonuna 
. . I b' I v ' ~ a I<;m nasi H yo tutacagiO 5 
du. ,, .. 

,(,DU 



Temmuz 1939 

• 
stimlak kanunu 

haz1rlanan layiha, istimlak islerini 
' 

hiikiimleri ihtiva etmektedir 
4 (T elefonla) - Beledi

istimlakler hakkm
sayJh kanunda baz1 degi

ilaveler yap1lmasi ic;in hii
kanun layihas1 hamlaml§ ve 

Meclise vermi~tir. Dahiliye 
evvelki gUn Meclis toplanhsm

Dahiliye, Adliye ve Ma
.. ,., .. ,,.,· sec;ilecek iic; za ttan 
b bir muvakkat enciimende tet-
lif etmi§ ve bu teklif kabul edit-

de ••r 
lnlz, uldan ba~hyarak biiyiik §ehirle

planlan hamlanml§, bir 
iirlii~ika iktiran etmek suretile tat

':iine girmi§tir. Belediyelerin ya
esb istimlakler bakkmdaki 3497 

41unda k!Sini istimlaklere clair 
"-·'···" : tesis edilememi§tir. !Jeri :mar 

surett nb' tatbkik1 m1as1~dda biblhassa l!.s-
m;o semt erm e u usu un 

bak1mdan oldugu kadar 
:~ir niilabazalarla da c;ok liizumlu, 

evrs e hatta zaruri olacakhr. 
nezdiJJI>rerlerde ve bilhassa 1stanbulda 

~ilmesi laz1m gelen yollann tev-
emirlelarafmdaki bina ve arsalann c;ok 
Gala~olma51, kesif iskan veya ticaret 
buld9ma tesadiif etmesi, itibarile im
Par}d;ur. Bu gibi yerlerde ve miim

sahalarda yolun geni§lig~ine go-
d'Ier£ e 1 rm fennen ve imar planlan mu-

olan irtifa baddinin fev-
forr11nsJmlanm kald1rarak hem sevi

nk temini ve hem de biiyi.ik bir 
.iyadan vikayesi imkanlan te
mi~ olacakt1r. 
ayiha biitiin ibtiyaclarla beraber, 
a tebariiz etmi~ olan eksikliki.::i 

50 kvtnak gayesile hamlanrnl§hr. 
Birinci madde 

layihamn ilk maddesine gore, 
y1h kanunun birinci maddesine 

hi.iki.imler eklenmi§ bulunmak-

li imar planlarmm tatbik1 ma
Cums 
Cumslevcud binalann imar plamna 

a olan katlanm; 
tP~P~tn' 

teflollann veya yaya kaldmmlan-
ic;in binalann zemin katlannm 

Miid olan k!Slmlanm; 
yaP~eniden a<;1lacak veya geni~letti

) ol, meydan, umumt bah<;e ve 
, 11 lara laz1m ol~n yerlerden ba§· 

sa:Yb rm etrafmda 1mar plamna go
Vl'tcak binalann arsa derinliklerine 

e an mahallerini istimlake beledi-

--ruan aktlann deger pahast sa
verilecegi gibi bu gibi binalann 

rtme; eski haline getirmeye Be-
mecburdurlar. 

a yaya kaldmmma kalbedi-
101''""'..,''~- katlan cephe duvarlanmn YJ· 

iist katlar i~in eski metanetini 
fecek kadar kuvvetli mesnedler 

phenin eskisi gibi yaptmlmasl, 
!ere aid olacakhr. 

takdirde ke§if daMinde 
mlacak bedel verilmek suretile 
sahibleri tarafmdan yaptmlmasJ 

nrelir. Bir imar adasmda ba§lanan 
1 ~ler tamamlanmadik~a diger a-

dalara gec;ilemiyecektir. 
lkinci madde ., 

Y eni layihanm ikinci maddesine go
re, birinci maddenin c hkrasmda goste
rilen istimlakten elde edilecek yer
leri birle§tirmeye ve plana gore if
raz muamelesi yaptmld1ktan sonra 
p!~,a uygun tesisat viicude getiril
mek §artile bunlan miizakeresiz sat':mya 
belediyeler salahiyelli olacaklardJT. !mar 
plam tatbik edilen yerlerde ac;1lan yol!a
rm iki tarafmdaki adalarda in§aata izin 
verildiginin ilan tarihinden itibaren bir se
ne ic;inde yap1lmaya ba§lamp da iki sene 
zarfmda bitirilen binalar on sene miiddet
le bina vergisinden muaf tutulacakhr. Bu 
gibi yerlerde evvelden mevcud olup da 
iic; sene zarfmda plana uygun ~kle kal -
bedilen binalar ic;in muafiyet mi.iddeti be§ 
sene olacakt1r. 

V~iincii madde 
2497 say1h kanunun i.ic;iincii maddesi 

§U .§ekilde degi~mektedir: 
Istimlak edilecek yere belediye meclis 

azasmdan ve emlak sahiblerinden hirer 
zatla belediyede vazife sahibi olm1yan 
miihendis veya mimar veya fen memurun
dan veya bunlann bulunmadJgJ yerlerde 
ebniye kalfasJ veya yap! i§lerinden anh
yan bir zattan te§kil edilecek komisyon 
marifetile o zamanki vaziyetine ve emsa
linin ahm sahm kabiliyetine gore k1ymet 
takdir olunacaktJr. Bu k1ymet o gayri • 
menkuliin deger pabas1 say1lacaktu. 

Dordiincii madde 
Dordiincii maddenin tadil §ekli §U -

dur: K1smi istimlaklerde gayrimenkuiun 
tamam1 ic;in takdir edilecek k1ymetten mal 
sahibine b1rak!lacak k1smm k1ymeti tenzil 
olunduktan sonra bakiyye istimlak edile
cek parc;anm deger k1ymeti sayJlacakhr. 
K1smen istimlak edilen yerlerin geri kalan 
hud intifa kabiliyeti olmaz veya sahibleri 
isterse o par<;ayJ istimlake mecbur kala
caktJr. 

llaveler 
Mer'i kanunun be§inci maddesine ~u 

hiikiimler ilave edilmi§tir: fstimlak edile
cek gayrimenkuliin mutasarnflarile ala
Jcadarlannm hi.iviyet ve ikametgahlan tes
pit edilemez veya bunlar gosterilen yerde 
bulunamazsa teblig edilecek evrak tapu 
kaydma gore tayin eden sahiblerinin isim
lerini muhtevi oldugu halde 20 giin mii<!
detle istimlaki kararla~tmlan yerin miina
sib bir noktasma ve belediye dairesile 0 

semtin umuma mahsus mahallerinden bi -
rine asilacak ve gazete bulunan yerlerde 
hulasalan gazetelerle ilan olunacakhr. 
T alik muamelesi, usul dairesinde tanzim 
edilmi~ zab1tla tevsik olunacaktJr. 

2497 say1h kanunun 1 0 uncu maddesi, 
§U §ekilde degi§tirilmi§tir. fstimlak edile -
cek gayrimenkul takdir edilen k1ymetin 
deger pahasmdan fazla oldugu iddiasile 
belediye, istimlak bedelinin indirilmesi i~in 
mahkemeye miiracaat edilebilecektir. 
Mahkeme, 2497 say1h kanunun 8 inci 
maddesinde yaz1h biikumler dairesinde 
keyfiyeti tetkik ederek akrara baghya -
cakhr. Layiha, ne§ri tarihinden muteber 
olacakhr. 

en otuz tane koy I Moskovan1n cevab1 
• ya t } {Ba§tarata 1 tnct sahttedel 

p IrJ Iyor f 'd I I . h II' · · b 'lk k b . . te erruata a1 mese e enn a 1 l<;m 3 z.1 
I me te thtJyacmt kar§l - . . . . I d' 
Maar 'f y kAl · I d yem 1zahat 1stem1§ er 1r. Londra ve Pa-

l e a eh esas 1 te - . . I . b . h k .. . 
tad1r, !Ik lA d 1 b l ns kabme en u 1za atJ verme uzere fi-

p an a, stan u k' . . b I 1 d M" k I 
r ... r.,t'""''-' ..... ,· koylerin mekteb vaziyeti 1r teahsme a§ am1~ .ar 1r. . uza ere e-

J; ege ba§lanm1~ ve her kaza hak- rin kat'i bir anla~ma 1le netJcelenecegi ii-
porlar tanzim edilmi§tir. midi <;ok kuvvetlidir. 
ul vila~etinin yardJmile in§a e- Londra cevabt tetkik ediyor 
ol~n koy ~e~teblerinden maaja, Londra 4 (a.a.) - Kabinenin harici 
lemn 30 koyunde yeni y t J 1 ~ k · · b .. ..~ bt. bl · · · ap man mese elerle ugra§an omJtesJ, ugun og-
te. en tJpmke uygun ~ek. dersaneli !eden sonra toplanarak, Seeds' den gelen 
r ID§asma arar venlmi§tir 

11toylerinde yap1Iacak l · . raporu ve bu rapora merbut Sovyet ceva-
. . o an yem . . . 

nn yerlermi tespit etmek tizere bmt tethk etrnl§hr. 
§efi:inderilen heyet §ehrimize don _ Sovyetlerin cevabt 
ida:orunu, hazJrhyarak alakadarlara Paris 4 (a.a.) - Havas Ajans1 bil -
c;e'f\ .Raporda gosterilen koylerin bir diriyor: 
• ID§aata derhal ba§lanmJ§br. Y e- Diin Moskovada Seeds, N aggiar ve 
r~ be kavu§acak olan ,Silenin otuz St • d' d'l S t cevab1 

tJ11 d rang a tev 1 e 1 en son ovye 
··•· ar 1r· c;o glu, B.1c;kudere, Osmankoy, Ah- Paris Hariciye Nezaretine ~elmi§tir. De-

rdere, Karacakoy, Ha~1Jh, vam eden miizakereler bahsmde adet ol-
i:iyle .iciz, S?f~lar, Darhk, Ulupe _ dugu iiz.ere Frans1z diplomatik mahfJIIe

~· Ham1db, 1sa, Sogullu, <;a- ri bu hususta biiyiik bir ketumiyet muha
•gJrmenc;aym, Haramh, Hasanh, faza etmektedir. Hariciye Nezaretinin sa-
Yazlmanayir. lAb' d · I · fl · B ·1 b' 

kt bl · . . a 1yettar a1re en §e en, one 1 e 1r -
k 1ne e ermm Jn§as1 ic;in laz1m o- . , · • 8 te kum kirer 'b' l . hkte, Molotof un notasm1 ve N agg1ar m · • • .,. g1 1 rna zememn 
kl'i~~ k1s~1. koyliiler tar~fmdan ve _ raoorunu tetkik eylemekte bulunmu§tur. 

• 1 ~1ger Ihhyaclar da v1layet biitc;e- Ogleye dogru alman haberlere gore, 
oY ~r koye veri len 820 lira ile temin Molotof, F rans1z - ingiliz projesinin baz1 
hB·ir. in~aat gelecek clers y1h ba§ma noktalan hakkmda yeni tasrihat istemi~tir. 
pB amlanacakt1r. Buna gore, miizakerelerin bir miiddet da

lacak bu mekteblerden ba~ka ha devam edecegi samlmaktadJr. 
ki mevcud mekteblerin ta-

lac olanlan da onumiizdeki ders Paris ve Londra kabineleri s1k1 temas 
~f'a kadar tamir edilecektir. Bunla- halindf'dir ve Bone, ogleden sonra Lon-

51 tanedir. Ke§ifleri yapilmi§ ve dr'l bi.iyiik elc;isi Corbin'le uzun miiddet 
.<J 1ut~ahhide ihale edilmi~tir. telefonla gorii~mii§tiir. 

CUMHURiYET 

Danzig ihtilif1 Amerikan1n 

bitarafhg1 Almanyan1n Gonisberg z1rhbsmin serbest ,ehre 
Meb'usan Meclisinin ka- yapacagr ziyaret hukuki bir miinaka,aya yol a~b 

rar1 iyi kar,danmadJ 
Nevyork 4 (a.a.) - Silahlara am

bargo konmasma clair meb'usan meclisi
nin verdigi karara bir<;ok Amerikan mah • 
fillerinden yiikselen itirazlar gittik<;e §id: 
detlenmektedir. 

Gazeteler, Daladye, <;emberlayn ve 
Lord Halifaks tarahnda,n gec;enlerde 
gosterilen ve Hitler'i tereddiide sevkeden 
kat'iyetle meb'usan meclisinin miizakere 
lerinde goriilen ve Hitler'e Amerikanm 
Fransaya ve ingiltereye yard1m etmiye • 
cegi zehabm1 veren ke§meke§ arasmda bir 
mukayese yapmaktad1r. 

New-York World Telegram» gazetesi 
meb'usan meclisi tarafmdan kabul edilen 
metnin petrol, pamuk, c;elik, yiyecek ve 
sair maddelerin ihracma mani olmadJgmJ 
ve 5ilah ihrac edildigi takdircle de Arne -
rikanm harbe siiriiklenmek tehlikesi art
rnl§ olmJyacagmi kaydeylemektedir. 

Bu gazete, ayan meclisini bu meseleyi 
diizeltmege davet etmekte ve netice ola -
rak §oyle demektedir: 

« Y almz harb zuhurunda bitarafhglml
zJ muhafaza etmek ic;in degil. harbe mani 
olmak ic;in de siir' a tie hareket etmek Ia -
zJrndJr . .Ayan meclisi §U jesti yapabilir: 

«Ambargoyu ilga eden bir kanun teklif 
etmek.» 0 zaman meb'usan meclisinin ka
rarmdan geri donmesi ihtimali kuvvetli -
dir. Bu hareket, Amerikamn sulhun ida
mesi yolunda kendi menfaati namma ya
pacagi hareketlerin asgarisidir. 

New-Y ark Herald Tribune» gazetesi, 
tecaviize ugnyan milletlerin Amerikadan 
serbestc;e silah ve yiyecek tedarik etmele
ri laz1m geldigini kaydettikten sonra di
yor ki: 

«Bu gibi ihtimaller, kongre kararlarile 
derpi§ edilemez. Bunlan diplomasinin ar
zusuna bJTakmahdir. Bunun ic;indir ki, bi
tarafhk kanunu projesini tetkik ettigi za • 
man ayan meclisinin meseleyi sadece cia
hili siyaset zaviyesinden degil, daha ge
ni§ bir zaviyeden tetkik edecegini iimid 
ediyoruz. Biz cumburiyetc;i bir gazete st • 
fatile meb'usan meclisindeki cumhuriyet
cilerin bitarafhk kanunu meselesinde snf 
Ruzvelt'i mii§kiil mevkide buakmak ar· 
zusile reylerini kullanmalanna teessiif e
diyoruz. Vaziyet c;ok ciddidir. Bu gibi 
gi.i<;liiklere dii•i.ilmemeli idi.» 

Denizbankln mevkuf 
erkanJ yeniden isticvab 

ediliyor 
Denizbankm Fmd1khdaki Satie bina

SI ahm·satlml tahkikatmda, dun baz1 §a • 
hidler dinliyen 1stanbul dordiincii sorgu 
hakimi Sami, aynca mevkuflarclan dordii
ni.i yeniden isticvab etmi§tir. Bunlar, De
nizbank Umum miidiirii Yusuf Ziya 
Oni§le hukuk mii§aviri ismail isa Cani§, 
Umum mi.idiir muavini Tahir Kevkeb ve 
Reassiirans ikinci miidi.irii Malik Kevkeb
dir. 

Tahir ve Malik Kevkeblerin evlerinde, 
Ismail lsanm evinde ve yaz1hanesinde 
bulunan ve miihi.irlenen evrak, diin ken
dileri ham bulundugu halde ac;llrnl§, 
gozden gec;irilmi§tir. Ogleden sonraki bu 
tetkikte, bir taraftan da kendilerinden 
izahat almrni§hr. Ayni zamanda yiiz.le§
tirmeler de yap!lrnl§hr. 

Diinkii safhada, bilhassa Fmd1khdaki 
binanm Deniz.bankc;a T esisatJ Elektrikiye 
Tiirk Anonim §irketinden satm almmasm
da gec;en muamelede harcanan 12.500 li
ra komisyonun sar£1 iizerinde durulmu§tur. 
Bununla beraber, ba§ka cihetler de tet
kik ve tahkik mevzuu olmu§tur. 

Diger taraftan, evvelce evi aranan eski 
Reassiirans ikinci miidiirii Malik Kevke
bin, goriilen liizum iizerine diin de yazl
hanesine gidilerek baz1 evrak aranml§, 
fakat bulunamamJ§hr. Bu suretle bu se
ferki aramadan hic;bir netice c;JkmarnJ§tlr. 

Reassurans Umum miidiirii olup §imdi 
Ankara Sigorta §irketi fen mii§aviri bulu
nan Refi Bayar, sorgu hakimliginin dave
tine kar§J rahatS!Zhgma, malumat verme
ge gelemiyecegine clair tasdikli hekim ra
poru yollarnl§h. Kendisinin Erenkoyiinde 
bulundugu yerde ifadesinin almmas1 ta
karri.ir ederek, ogrenilmek istenilen cihet
leri tespit eden bir istinabe kag1d1 hazn
lanml§ ve bu, diin Oskiidar sorgu hakim
ligine gonderilmi§tir. Oskiidar sorgu ha
kimligince bugun niyabet yolile almacak 
olan ifade ak~am, yahud da yann sabah 
dordiinci.i sorgu hakimligine getirilecek
tir. T akibatm Refi Bayara da te~mil 
edilip edilmiyecegi, ifadesinin tetkikinden 
sonra anla~1lacakhr. ----·-·--Korgeneral Muzaffer 

Mara§ta 
Mara~ 4 (a.a.) - Kolordu komutam 

Korgeneral Muzaffer Ergiider dun ~eh
rimize gelmi§ ve albayla daire direktiir
leri, asker, jandarma ve polis klt'alan 
tarafmdan kar:;nlanmlstlr. . 

[BQ§tarata 1 fnct sahlfede] 

mm verdigi zaman miidahale edecektir. 
Hitler'in yakmda Danzig'e gelecegine 

dair verilen haberler beniiz resmen teey
yiid etmemi§tir. Y almz bir devlet reisi 
tarafmdan yapdacak bir ziyaretten Po
lonya hiikumetinin haberdar edilmesi la
z.rm gelecegine i~aret edilmekte ve Hit -
ler'in ancak nazi ~efi F orster'in daveti 
iizerine nazi partisinin reisi s1fatile ser • 
best ~hre gelebilecegi ilave edilmekte -
dir. 

Alman ztrhltstntn ziyareti 
Var§Ova 4 (a.a.) - Polonya matbu

atJ, Alman hiikumetinin mer'i ahkama 
tevfikan «Konigsberg» kruvazoriiniin 
Danzig'i ziyaret edecegini haber verdi -
gini bildirmektedir. 

Gazeta Polska, bu hususta diyor ki: 
«Bu suretle hareket etmekle Almanya, 

Polonyanm haricde Danzig'i temsil etti
gini ve serbest ~hrin harici siyasetini ida
re ettigini tanlllll$ oluyor .» 

Berlin 4 (a.a.) - Alman mahfille -
rinde tebariiz ettirildigine gore, Alman • 
yanm bu i§ ic;in esasen Polonyadan her
hangi miisaade istemege ihtiyact yoktur. 
Danzig serbest §ehrinin statiilerine gore, 
Polonyamn vazifesi, yalmz Almanyanm 
bu ihbanm Danzig ayamna bildirmektir. 
Polonyamn herhangi bir veto hakk1 yok
tur. P_olonya, ancak Danzig makamlan 
tarafmdan arzu edilirse boyle bir veto 
hakkm1 kullanabilir. 

Berlinde ayni mahfillerde soylendigi
ne gore, «Konigsberg» kruvazoriinde bu 
sevahat esnasmda ancak normal miiret
tebat bulunacakhr. 

Londrad aki miizakereler 
Londra 4 (a.a.) -lngilterenin Yar

§OVa sefiri Kennard, bu sabah Ba§veka
lette Hariciye komitesinin iytimama i~ti
rak etmi~tir. l<;tima esnasmda Danzig • 
deki vaziyet tetkik edilmi~tir. 

Komite, ayni zamanda fngilterenin 
Moskova sefiri Seeds'in Sovyet miimes -
sillerile yapt1g1 son goru~me hakkmda 
gonderdigi raporu da tetkik etmi§tir. 

Ak§am Kennard, Kral tarafmdan ka
bul edilmi§tir. 

Henderson Londrada 
Berlin 4 (a.a.) -lngiltere sefiri Ne

ville Henderson, sa at 13,40 ta tayy are 
ile Londraya hareket etmi§tir. 

Mumaileyhin gaybubeti bir hafta sii
recektir. 

Leh elfisi V ar~ovaya gitti 
Londra 4 (a.a.) - Polonyamn Lon

dra sefiri Kont Raczynski, di.in ak~am 
Lord Halifaks ile gorii~tiikten sonra Po
lonya Hariciye N az.m Beck'le bu1u~ -
mak iizere bu sa bah tayyare ile V ar§o -
va'ya hareket etmi~tir. 

Kont Raczynski, cuma giinii Londra
ya avdet etmi§ bulunacagtnl timid etmek
tedir. 

Mesaj haberi tekzib ediliyor 
Berlin 4 (a.a.) - Siyasi mahfiller, 

Almanya hiikumetinin Fransaya ve 1n -
giltereye bir mesaj gonderecegine clair 
dola§an haberleri tekzib etmektedirler. 

Gazetelerin miitaleast 
Paris 4 (a.a.) - Gar.eteler bugiin 

Danzig'deki vaziyet hakkmda nikbince 
goziikmektedir . 

1 ournal gazetesi, nasyonal sosyalist zi
mamdarlarda gozi.iken karamzhibn se -
bebini Polonyamn ve bu memleketin 
garb miittefiklerinin azimkarhgmda go
riiyor ve diyor ki: 

«Almanya, Polonyay1 tecride <;all~! -
yor. Almanyanm iimidi, «franSJZlar ve 
lngilizler Danzig ic;in olmiyeceklerinden» 
Polonyanm nihayet mutavaat edecegin • 
dedir. Alrnanya, bOyle bir «hal surl'!l» 
ile sulh cephesi mi.ittefiklerinden, garb 
devletlerile hertiirlii mutesanid hareket 
fikrini nez edecegini de dii§iinmektedir. 
Bunun iizerine vaziyet, mihverin Akde
niz ve Afrika cephelerinde ba$hyacagl 
oteki biiyiik te~bbiise ham olacaktlr. 
Almanyanm planlan budur. Danzig'den 
c;ok uza!bz, Danzig ancak bir hareket 
noktas1d1r.» 

Epoque gazetesi diyor ki: 
<<Santaja mahkum olmamak, silahh 

Almanyanm tehdidi kar§Jsmda Danzig -
de en ufak bir fedakarhkta dahi bulun -
mamak, mukavemet, mukavemet gene 
mukavemet etmek lazJmdir. <;iinkii, Dan
zig' de istikbalimizi, hiir millet hayatJmiZI 
ve cammiZJ oynuyoruz.» 

Populaire gazetesinde Blum diyor ki: 
«Almanyaya kar§I ic;imizde hic;bir hu

sumet yoktur. Almanyay1 ne c;ember al
tma almak ne .de zebun bir hale getirmek 
istemiyoruz. Y egane arzu ve emelimiz, 
Nicholson'un T aymis gazetesine yazd1g1 
son bir mektubda soylendigi gibi, Alman
yanm da itimad, sulh ve dostluk zihniye
tile rnii§terek vazifede kendi hissesini al
masJ, bu suretle de Avrupanm hayatJ 
iizerine bir kabus gibi <;oken gi.ic;liiklerin 
sulh yolile ve hakkaniyet iizere halline 
yard1m etmesidir. Mii$terek sulh, itimad 
ve dostluk azmi yeniden teessiis eder et- · 
mez, biitiin bu giic;liikler hemen kendili
ginden zail olacakttr.» 

Almanlar Danzig' e miihimmat 
gonderiyorlar 

Londra 4 (Hususi) - Almanl~r bu
giin de Danzig'e miihim miktarda cepa· 
ne, top ve silah sevketmi§lerdir. 

Bir Alman tayyaresi diiflii 
Yar§ova 4 (a.a.) - Polonya matbu

ati, uh - Alman hudud bolgesinde bir 
Alman tayyaresinin yere di.i~ti.igunii bil
diriyor. Tayyareciler para~iitle atlarnJ§• 
lard1r. Bunlardan biri Leh makamlan ta
rafmdan tevkif edilmi§ ve digerleri AI -
manyaya kac;maga muvaffak olmu§lar -
d1r. 

Mes'ud yddoniimii j Mogol • Man~u sJnJrJ~da 
[Ba§tarata 1 tnct sahftede] • dd u· I 

esnaf te~ekkiilleri reisleri ve biitiin koy - ,. e J ~arpr,ma ar 
liiler adma ihtiyar bir koylii Ordu Evine [Ba~taratt 1 tnct sahttedel 

giderek albay Siikrii Kanadlmm ~ahsm- Gene ayni membadan verilen diger bir 
da Ti.irk ordusunu selamlay1p halkm habere gore de, diin sabab, 100 kadar 
kurtulu~tan mi.itevellid §iikranlanm arze- Sovyet tank!, Kala umag1 hududunda 
deceklerdir. J apon hatlarma hi.icum etmi~tir. J apon 

Sa.:tt 1 0,45 te bandonun i§tirakile iz· 
cilerin soyliyecekleri istiklal mar~ile Lise 
meydanmda merasime ba$lanacak ve nu
tuklar soylenecektir. Bundan sonra as -
ker, jandarma, izci, mektebliler ve esnaf 
te~kkiilleri bir gec;id resmi yapacaklar -
d1r. Gece i<;in de bir fener alay1 lertib 
edilecektir. 

Biitiin Hatayhlar kurtulu§lannm ilk 
fill eseri olan bugiinii boylece biiyiik bir 
§eVk ve ne§' e ic;inde kutluluyacaklardu. 
Sehirde her taraf bayraklanmJZ!a siislen
mi~. miiteaddid taklar kurulmu§ bulun -
maktad1r. 

T ehdid mektublar1! 
Adana (Hususi) - Gec;enlerde de bil

dirdigim veghile, son zamanlarda ~eh -
rimizde, bazt tamnmt§ zevata tehdid 
mektublan gondererek para koparmak 
hevesine kaptlan bir serserilik cereyam 
ba§ gostermi§ti. t§ Bankas1 miidiirii Ha
mide giinderilen bu kabil mektublanD 
failleri yakalanmi§ ve 14 - 18 ya§larmda 
iki kJZin, kii~iik karde§leri elile yapma
ga kalkl§hklan bu hareketin, sinemala-
rm sergiize~t filimlerinden miilhem ~o
cuk~a bir macera hevesinden ileri geldi
gi anla§lliDJ§h. 

$ehrimizde fabrikator Naci Yazganla 
Salih Bosnahya ve eczac1 Ali Nasibi ile 
Hapisane miidiirii Hiisniiye de tehdid 
mektubu giindererek para istendigi ha
ber verildiginden zab1tam1z faaliyete 
ge~mi§ ve sur;lu olarak Tekekurbu rna -
hallesinden sab1kah Mehmed Kiramla 
Sucuzade mahallesinden Safa Saydam1 
yakalaml§hr. Tahkikat devam etmekte
dir. 

toP<;usu ve tayyareleri 30 kadar tank1 
tahrib etmi~tir. ] apon hat! anna 100 met• 
reye kadar yakla§an 6 tank da · bu hat· 
lara daha varmadan muattal bir hale ge
tirilmi~tir. 

Miiheyyic haber veren zabit 
degi,tirildi 

Hsink 4 (a.a.) - 1apon tayyare kuv
vetlerinin Mogolistan hududunda Mn -
sasyonel zaferlerini bildirmi§ olan Ku -
antung ordusu matbuat biirosu ~fi albay 
Kavahara, gec;en hafta degi~tirilerek ye
rine albay Kato tayin edilmi§tir. 

Tokyo miizakerelerinin programt 
ha:z.trlandt 

Tokyo 4 (a.a.) - ingi)tere Biiyiik 
Elc;isi Craigie, bu sabah Hariciye N eza
reti~e giderek Arita ile, Tien~in hakkm
da lngiliz - 1apon konferansmm progra
mlm gorii~mii§tiir. Craigie ogleden sonra 
gazetecileri kabul ederek demi§tir ki: 

«- Siyasi mahiyette herhangi bJr 

mesele hakkmda sizlere bir~ey soyliyecek 
degilim. Filhakika, bundan ancak yeni 
giic;liikler hadis olabilir. Fa kat §urasim 
kaydedebilirim ki ben, Tienc;in mesele
sinin bir hal suretine raph bahsindeki go
rii~meler hakkmda ne bedbinim, ne de 
nikbinim. Yalmz, bu gorii§melerin mes
ud bir neticeye varmasm1 arzu ediyorum. 
Ve J aponlann da bu bahiste tam bir hi.i~
niiniyetle hareket eyliyeceklerini zanney
liyorum.» 

Craigie, nihayet, yann ic;in Arita ile 
bir randevu tespit etmemi§ olduklanm 
soylemi§, fakat eger 1 apon Hariciye 

N azm arzu ederse kendisini gormeye 
daima haZJr bulundugunu da ilave eyle
mi§tir. 

9 

Aceleye liizum 

Ka~ak~rbk tahkika 
heniiz sona ermedi 

Gazetemizin 29 haziran 939 
niishasmda bir kac;ak<;1hk meselesi 
fmda malumat vermi§, bu i§le alaka 
goriilen baz1 miiesseseler hakkmda 
riik idaresi tarafmdan tahkikat 
ta oldugunu yazmJ§tJk. 

T ahkikat i§inde ismi gec;en 
Jerden Ara Ar~r ve ortaklan 
sinden aldigimiz bir mektubda 
ki: 

«Miiessesemiz ~ubat, mart 
Ford muessesesinden bir tak1m 
malzeme satm almt~tlr. Bu malzeme 
usulen giimriikc;ii marifetile 
tanzim ve muktezi giimriik resmi 
edilerek mal giimriikten <;1kanlrru§t1r. 

80 tonu mi.ilecaviz olan bu 
ancak gayet ciiz'i bir k1sm1 
herhangi bir suiniyet sahibi bir 
kac;ak ewa oldugu hakkmdaki 
iizerine Glimriikc;e miiessesemiz 
da usulu dairesinde tahkikat ---·-·'--· 

Mi.iessesemiz muamelenin _ ......... o . .c..J 

oldugu ve ihbann dogru olmad1g1 
kmda lazJm gelen iz.ahat1 ve vesaiki 
mi~tir. 

Binaenaleyh: Mart aytnda 
neticesinde hadise ile miiessesemiz.in 
yok pahasma sat!ldigl, bundan dol 
baz1 tiiccarlar arasmda ibtilaf zuhur 
tigi, bunun iizerine Giimriigiin naz.an 
katinin celbedildigi ve yap1lan 
enticesinde hadise ile miiessesemizin 
alakadar oldugunun anla§J!dJgl, 
100,000 lerce liraya taalluk eden bir 
c;akc;1hk i§i ve bir kac;akc;1 §ebekesi ol 
gu hakkmdak.i muhabirinizin · 
bakikate tamamen muhalif olup 
esasa miistenid degildir.» 

Yukanki satlrlan matbuat 
bir maddesine ittibaan zaruri olarak 
rediyoruz. Bunlar mevzuubahs hadise 
Ara Ar§er ve Ortaklan firmasmm 
alakas1 olmadtgi hissini vermek 
zJ!rnJ~br. Halbuki biz yeniden 
yaptJk. Resmi makamlann diin 
malumata nazaran - evvelce yazmJ§ 
dugumuz gibi - kac;akc;1hk ihban 
dtktan sonra h1rdavatc;I A~r ve 
miiessesesinin deposu Giimriik mlJltetttsl 
rince miihiirlenmi~tir. Ka<;ak oldugu 
dia edilen e§ya Giimriik amb 
naklolunmu§tur. Bu nakilden ve ilk 
kikattan sonra e§yanm bir k1sm1 • ki 
Jar beyannamesi muntazam yap1lan 
yad1r - miiesseseye iade edilmi§tir. 
kalan kiSim hala bugiin Giimriik a 
lanndad1r ve tahkikata mevzu te§kil 
mektedir. 

Bu ka<;ak<;1hk ihbarile Giimriik ve 
hisarlar Vekaleti yakmdan alakadar 
rak tahkikat i§ini miifetti~ N aciye 
etmi§tir. Mufetti§ Naci elyevm tahkik 
fezlekesini hazulamakla me§guldiir. 
c;akc;1hk olup olmadJgl ancak bu 
hamlamp Vekalete verildikten 
kat'iyetle m~ydana <;Ikacaktu. 

V aziyet bu merkezde iken liuda 
Ara Ar§er ve ortaklannm tutup «Bi 
bu i§le alakarmz. yoktur» diye 
Ian tamamile liizumsuz bir acelecilik 
y1hr. Elbette ortada bir i§ vardu. ve 

bette bu i$le Ara Ar§er firmas1 "'"'""'-'"I 
d1r. Ancak sudan var mtd1r? Bunu 
miisaade etsinler de miifetti~in 
tmdan SOI)ra anlayahm. 

ha 

(B~tarab 1 fncf sahffede) 

Maddi zarar bir milyon lira tahmin 
mektedir. Simdi ellerinde bos 
dan baska bir~y kalm1yan 
c;ok feci bir vaziyete dii~u§lerdir. 
mudlu ve K1Z1lca koyliileri hicrete 
bur kalacaklanm soylemektedirler. 
ik.i koyden gelen iki heyet dun valiyi 
yaret ederek vergi ve banka 
tecilini rica etmi§lerdir. 

v ali Ziraat miidiiriinii afet UU,ULd.l\.4, 

smda derhal tetkikat yapmaga memur 
mi~tir. Neticeye gore, ikt1za eden yar 
d1m yap!lacaktJr. 

Fo~a ve lidemi~te 
izmir 4 (Telefonia) - Foc;a ve 

dernt§ havalisinde de zarar ve hasar 
<;ok oldugu haber verilmektedir. 

Hidiv ko§kiinde tetkikler 
Bugiin, Vali Lutfi K1rdar, b 

Belediye !mar miidiirii Hiisnii, Fen 
diirii Nuri ve Daimi Enciimen azasmdan 
baz1lan oldugu halde c;;:ubukluya gide
rek Hidiv ko~kiinde yap1lacak 
ve in§<aat etrafmda tetkiklerde bulu 
nacaktlr. 

Sebze Halinde yeni paviyon 
Sebze Halinde yapilmi§ olan paviyo

nun in§aatl ikmal edilmi§, 14 biirodan 
ibaret alan bu k1sma karpuzculann yer
le§tirilmesi takarriir etmi~tir. Buraya 
aynca bir r1hhm da yapllml§hr. ileride 
diger baz1 paviyonlar daha ilave edile· 
cektir. 



inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : I 
I - Sartnamesi mucibince idaremizin kutu fabrikast ic;in bir ad.ed oto

matik Parfiks ztmba makinesi ac;tk eksiltme usulile satm alma. 
cakhr. 

II - Muhammen bedeli sif 3000 lira, muvakkat teminah 225 lirad1r. 
III - Eksiltme 12/VII/939 c;ar~amba giinii saat 14 te Kabata~ta Levaz1m 

ve Mubay11at ~ubesindeki Ahm komisyonunda yap1lacakhr. 
IV - $artnameler her ,gii.n sozii gec;en ~ubeden paraSlZ almabilir. 
V - Miinakasaya girmek istiyenlerin, fiatstz tekliflerini bir hafta ev. 

veline kadar Tiitiin Fabrikalar $Ubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabuliinii mutazammm vesika almalan laztmdtr. 

VI - Eksiltmeye gireceklerin % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin olu-
nan giin ve saatte mezkur komisvona gelmeleri. (4478) -Cinsi Miktan Muh. Bed. %7,5 teminat Eksiltme 

Lira K. Lira K. $ ekli Saati 
Amerikan bezi 10000 met. 1995 - 149 62 Ac;tk Ek. 15,30 
Lif halat 7 Roda takriben 758 kilo 416 90 31 26 ~ ~ l6 

I - Sartname ve niimuneleri mucibince yukanda cins ve miktan ya
Zlh 2 kalem malzeme ac;tk eksiltme usulile satm almacaktir. 

II - Muhammen bedelleri. muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hi
zalarmd.a V<IZlhdtr. 

III - Eksiltme 7/VII/939 cuma giinii Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat 
!iubesindeki Ahm komisyonunda yaptlacaktir. 

IV - $artnamcler ve Amerikan bezi niimunesi sozii gec;en ~ubeden her 
giin paras1z almabilir. 

V -- istekliler eksiltme ic;in tayin olunan giin ve saatlerde % 7,5 gii
venme paralarile birlikte yukanda ad1 £"ec;en komisyona gelmeleri. 

Cinsi 

Kanavic;e 
Cui 
Cuval 
Marka bezi 
ip 
Kmnap 

Miktan 

19898 
12791 
9500 

250 
8750 
7319 

kg. 

" 

-Behcr kilo 
Muh. B. 
Kuru~ 

12 
7 

10 
15 
17 
15 

Tutan 
Lira K. 
2387,76 
895,37 
950,-
37,-

1487,20 
1067,85 

% 7,5 
teminah 
Lira K. 
358.16 
134,30 
142,50 

5,55 
223,08 
160,17 

(4536) 

Eksiltme 
Sekli Saati 

Ac;tk Art. 
Pazarhk 

Ac;tk Art. 
.. 

14 
14.30 
15 
15,30 
16 
16,30 

I - Sartname ve nmunclcri mucibince yukanda cins ve miktan yazth 
tskarta sarg1lar hizalarmda gosterilen usullerle ayn ayn satilacaktTr. 

II - Muhammen bedelleri, % 15 muvakkat teminatlan, eksiltme sa
atlcri hizalannda vazthdtr. 

III - Arthrma 13/VII/939 per$embe giinii Kabata$ta Levaztm ve Mu
bayaat $UbPsinc!eki Ahm, Sahm Komisyonunda yaptlacaktir. 

IV - Sartnameler hergiin siizii gec;en $Ubeden parastz abnabilecegi gibi 
niimuneler de goriilebilir. 

V - istekliler artbrma ic;in tayin olunan ,gii.n ve saatlerde % 15 gii-
vcnme paralarile yukanda ad1 gecen Komisyona gelmeleri. ( 4570 ) -I - Sartname ve niimunesi mucibince 20 X 25 eb'admda ( 17) milyon 

rnk1 mantan pazarhkla satm abnacaktir. 
II - Muham'Den bedeli heber bini sif ( 358) kuru$ hesabile ( 60,860) lira 

muvakkat teminah ( 4564,50 ) liradtr. 
III - Pazarhk 10/VII/939 pazartesi giinu saat 15 te Kabata~ta Levaztm 

ve Muha:vaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktrr. 
IV - Sartnameler ve niimuneler hergiin Levaztm Subesi veznesinden ve 

izmir, Ankara Ba$mlidiirliiklerinden ( 304) kuru!=J mukabilinde ah
nabilir. 

V - istekliler pazarhk ic;in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. ( 4325) 

Cinsi 

Eczay1 bbbiye 
Cam alet 
Laboratuvar 

malzemesi 
Fili tre kag1d1 

Miktan 

159 kalem 
284 " 

102 
256 

-Muhammen 
Be. 

Lira K. 
428 70 

1605 87 

491 60 
2251 78 

%7,5 
teminat 
Lira K. 

32 15 
120 44 

36 77 
168 88 

Eksiltme 
$ekli saati 

Kapah Z. 
A~1k Ek. 

14 
15 

15,30 
16 

I - Listeleri mucibince yukanda cins ve miktar1 yazth « 4 ,. kalem mal
zeme hizal~rmda gosterilen usullerle satm almacakbr. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme llekil ve saat
lcri hizalarmda yaz1hdtr. 

III - Eksiltme 19/VII/939 c;ar~amba giinii Kabata~ta Levaztm ve Muba
yaat llubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

IV - Listeler hergiin siizii gec;en llubede goriilebilir. 
V - istekliler % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme ic;in tayin olu

nan giin ve saatlerde mezkur Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8f!3) 

Corlu Sulh Hukuk Mahkemesinden: _,. 

939/1 

CUMBURI)!'ET 

BU AK~AM 

PLAJINDA 
MUNiR NUREDDiN GECESi 

SUADiYE 

Her ak~am zengin varyete 

Preventerium - Sanatorium 

Direktorliigiinden : 
Eksiltmeye ko
nan maddenin 

Cinsi 

Kesilmill kuru 
melle ve ,gii.r -
gen odunu 
Me!;e mangal 
komiir 

Miktar1 Tahmin Tutan 
Kilo olunan F. Lira Kr~. 

Lira Kr~. 

(250 kilosu) 
250,000 2 75 2750 

10,000 4 400 

Ton Tonu 

) 
) 
) 
) 
) 

Ilk te- Eksiltmenin 
minat yap1lacag• 

Lira Kr~ . Giin Saat Sekil 

236 25 17/7/939 14 

Gazhane koku 320 19 00 6080 ) 641 65 17/7/939 14,30 Kapal! 
Yerli kriple 150 16 50 2475 ) 
1 - Kurumumuzun 1939 mali yl11 ihtiyact olan odun ve kiimiir haz1rlanan 

$artnameleri mucibince llekil, giin ve saatleri yukanda giisterildigi 
$ekilde eksiltmiye konulmu$tur. 

2 - Eksiltme istanbulda Cagaloglunda Yiiksek Mektebler Muhasibligi bi
~asmda toplanacak Komisyonda yapllacaktlr 

3 - lstekliler 1939 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikas1 ve gene 1938 veya 1939 
ytlma aid ruhsat, unvan tezkerelerini ibraz ec.eceklerdir. 

4 - Kapah zarf usulile vaptlacak eksiltme ic;in isteklilerin teldif mektub
lanm 2490 sayth kanun hiikiimleri dairesinde istenilen vesikalarla 
birlikte muavyen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Komis
yon Reisligi.ne vermeleri, 

5 - Yukand.a yazth maddeleri vermek istiyenlerin yukanda giisterilen 
saatten bir saat evveline kadar muvakkat teminatlanm Yiiksek Mek
tebler Muhasibligine . yabrmalan ve ~artnameleri giirmek istiyen ierin 
de hergiin Miiessese Idaresine ba~? vurmalar1 ( 4732) 

iKiNCi SINIF EHLiYETNAMEYi HAiZ 

Bir Elektrik~i . Aran1yor 
Anadoluda 250 beygirlik bir elektrik santralmda ve santrala merbut 

elektrik tesisatmda c;ah~mak iizere ikinci derecede ehliyetnameyi haiz bir 
elektrikc;iye ihtiyac vard1r. Talib olanlarm el yaztsile yaz1lm~$ terciimei 
hallerini ve fotograflanm ve ellerindeki ehliyetnamel~rin tarih ve nu
marasmt E/E rumuzile posta kutusu 176 adresine bildirmeleri ilan olunur. 

~oruh Devlet Orman 

Revir 
.... 
Amirliginden: 

_1 - Borc;k~da kurulacak kereste fabrikas1 ic;in cif Hopa lokomobil ve 
a!iagtd.a aded ve isimleri yazth ormancthk alat ve edevati satm almacaktlr. 
1 ) aded Lokomobil normal 200 beygir kuvvetinde. 
1 ) " Elektrik generator alternatif. 231/400 volt 40. KW. 
4) ,. ( Katrak) c;erc;eve ac;tkhgi 850-750-650-550. m/ m 
2 ) ,. Yuvarlak tezgah masastz. 600 m/ m. 
2 ) " ( Pendula ) duvar ic;in , elektrikli 600 m/m. 
1 ) ,. $erit bic;ktsl elektrikli otomatik 1000 m/m. 
1 ) " Tomruk ba~keseni. elektrikli. 1000 m/m. 

" . 
• . 1 -
~ 

S Tcm 

Nigde Vila yet Makam1ndan 
1 - Eksiltmiye konulan i$: Nigde - Nevllehir yolunun 

36 + 000 kilometreleri arasma nakledilecek ( 1680 ) M3 
( 96 ) M3 kum ihzan i~idir. 

Bu i~e aid ke~if bedeli ( 4229 ) lira ( 28 ) kuru~tur. 

2 - Bu i~e aid !Jartnameler ve evrak !JU.nlard1r : 
A - Eksiltme llartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - ..Baymdtrhk illleri genel !;artnamesi 
D - Tesviyei turabiye, llOSe ve kargir in~aata aid fenni 
E - Hususi $artname 
1'' - Ke~it cetveli, silsilei fiat cetveli. metraj cetveli 
istiyenler bu llartnameleri 

rebilirler. 
ve evrak1 Nigae Daimi 

3 - Eksiltme 6/7/939 tarihinde per~embe giinii sa at 
cmen odasmda vaPJlacakbr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 317,20 lira 
minat vermeleri !ilzimd.Ir. 

~nakkale Nafta Miidiirl 
1-

2-

3 -

4 -
5 -
6 -

7 

Eksiltmeye konulan i(;_: <;;anakkale - Balya yolunun 
kilometreleri arasmdaki 13265 metrelik ~ose tarnirati 
ke~if bedeli 29011 lira 65 kuru~tur. 
Bu ilie aid evrak ve $artname liunlardtr: 
A - Eksiltme sartnamesi. 
B - Mukavele ·projesi. 
C - Baymdtrhk i$leri genel ~artnamcsi. 
D - Tesviyei tiirabiye, $Ose ve kargir in~a~ta aid fer;ni 
E - Hususi ve fenni :iartname. 
F - Ke~if cetveli, metraj cetveli ve fiat bordrosu. 
G - Malzeme grafigi. 

istekliler bu ~artnameleri ve evrakl Cartakkale 
giindc bedelsiz olarak giirebilirler. 

ihale 15/7/939 tarihine rasthyan cumartesi giinii saat 11 
d.iirliigii binasmda toplanacak komisyon huzurunda 
tn$aat miidaeti mukavele tarihinden itibaren 180 i$ 
Eksiltme pazarhk suretile yaptlacaktir. 
Eksiltmeye ~irebilrnek iGin taliblerin 2175 lira 87 
teminat verrneleri ve ihale giiniinden nihayet 8 
Vilayet makamma miiracaatle alacaklan ehliyeti 
939 y1hna ~id Ticaret Odas1 vesikasm1 komisyona ..,,,.m~~Je'l 
Teklif mcktublanm yukanda yazth giin ve saat ten 
kadar makbt.:z mukabilinde komisyona vermeleri lii2:tmtav1 
Posta ile ~i:'Pderilecek mektublarm nihayet sqat 10 a 
olmalan laz1md.tr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Yiiksek Deniz Ticaret 

Cinsi 

Daghc; eti 
Kuzu eti 

Miktan 
Cogu Az1 
9000 8000 K. 
2500 2000 " 

Mektebi 

M. Fiat! 
Lira K. S. 

00 46 
00 48 

Cogu 
tutan 

Lira K. 
4140 
1200 

5340 

teminatl 
Lira K. 

) 400 50 
) 

) 
1 ) ,. Capraz makinesi, elektrikli. 
1 ) ~ Torna tezgaht 300/1500 m/m. orta tip. 1 - 31 may1s 940 tarihine kadar mektcbimi~ ia$esine muld· 
2 ) ,. Bilerne makinesi. Otomatik. miktan ve fiah yukanda yazth iki kalem ( Et) kapah zarf 
1) " Makkab. Makine kabiliyeti 1/30 m/m. miye konmulitur. . 
2) "' Tran&rnisyon ve kay1~ kasnaklar. ( P rojeye gore l 2 - Eksiltmiye ilitirak edeceklerin 2490 say1h kanunun ikioC1 

1 ) " Nihayetsiz zincir. Nakliyat ic;in. ( P rojeye gore) mad.delerindeki evsaf1 haiz olmalan . Iazimdtr. 
1 ) " Dekovil hath. 600 m/m. ( P rojeye gore ' 3 - Bunlara aid llartnameyi giirmek iizere Mekteb 
1 ) " Yumurta tala& makinesi. racaat edilmclidir. 
1 ) ,. F rese { talali balya tazyik makinesi ) 4 - Eksiltme yukanda giisterilen gUn ve saatte Yu sek 
1 ) ,. Tala~ makinesi btc;ak bileme tertibati. Mektebi Miidiirliizi.inde toplanacak Komisyonca yapllacaktlr. 

2 - Bu alat ve edevata aid fenni !iartnameler Ankarada Orman Umum 5 - Muvakkat teminatm teslim yeri istanbul Yiiksek 
Miidiirliigii, ist~nbul Orman Cevirge Miidiirliigii, Coruh Devlet Orman i~- hasebeciligidir. Eksiltmiye i$tirak edeceklerin sozii gec;en 
letmesi Revir Amirliginde goriiliir ve paras1z almabilir. maddesi tarifatl dairesinde zarflanm ihzar etmeleri ve bu tekertl 

3 - Vermek istiyenlerin katalog, Tiirk liras1 iizerinden son teklif zarflan eksiltmc saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
mektuhlanm 20 temmuz 1939 t arihine kadar Coruh Devlet Orman i$Ietmesi makbuz mukabilinde vermeleri laztmdtr. Posta ile yap1lacak 
Revir Amir ii!ine _ bildirrneleri. { 4271 ) gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

Varis. Aranryor ~~ ~--------------------------------~ T .. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TUrk Lirast 
$ube ve ajans adedi : 262 

Bir miras meselesi i<;in SIVas a
halisinden ve GONONESSE'in zev
cesi ve Bekar ismi Bayan OSKi 
TARPINIAN nammdaki kadmm 
§U adrese miiracaati rica olunur. 
GOUTOT, 21, Boulevard St - Ger
main, Paris, France. 

Corlunun Kazimiye mahallesinden Ali oglu ibrahim Soyerin 29/11/938 
tarihindc vukuu vefatl iizerine veresesi tarafmdan miras1 red ve bu red I 
talebleri tescil edilmi~ olmakla alakadarlarm hukukunu teminen keyfiyet 
ilan olunur. ( 4872 ) ••••••••••••••I 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~orlu Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
939/189 

Zayi - istanbul Emniyet miidiirHi -
giinden almi§ oldugum 8/9/937 giin ve 
31/2241 sayth ikamet tezkeremi zayi et
tim. Y enisini alacagtmdan eskisinin hiik
mii olrnadigmi ilan ederim. 

Kad1koy Muvakkitane C. No. 28 Yunan 
tebaasmdan Yani oglu !spiro 

Rodopulos , 
Dr. M. Osman Saka 

Goaus ve dahili hastahklar 
MUtehass1s1 

Istanbul Belediyesi kar~lSlnda Sinan 
Aga daireleri. Telefon: 23565 

<;orluya bagh Ercgli kiiyiinden Abdurrahman ktzl Zahide tarafmdan 
kocas1 ayni koyden ve Bulgaristan goGmenlerind.en Mustafa oglu ibrahim 
aleyhin.c ac;tlan bo~anma davasmm baktlmakta olan muhakemesinde ad1 
gec,;en ibrahim namma yazlltp teblig ic;in gonderilen davetiye ve istidasma 
bagh kag1dda Eregli koyii muhtan tarafm~an verilCJl me$ruhatta mezkur 
kiiyde aramlan Bulgaristanh Mustafa oglu Ibrahimin sekiz senedenberi ka
nsmt b1rak1p semti mec;hule gittigi ve miiba~ir tarafmdan verilen me~ru· 
hatta dahi yuk:mda yazth ilmiihaberden anla~Ild1gmd.an bila teblig iade 
olundugu beyan edilmi~ ve davac1 Zahide dahi ilanen tebligat ifasm1 iste
mts ve mahkcmece de taleb vec;hile ilanen tebligat ifasma karar verilmi~ 
old~gundan ad1 gccen ibrahimin 18/7/939 sah giinii saat 16 da Corlu Asliye 
Hukuk Mahkemesine gelmesi veyahud musaddak bir vekil gi:inc.ermesi, aksi 
takdirde gtyabmda mahkemenin baktlacagt teblig makamma kaim olmak 

iizere ilan olunur. - .. •••••-~( :48~7~1~)~~:::::::::::::::: 

I Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 I -------------------Muhamrnen Pey 
bedcli akc;esi Semti Mahallesi Sokag1 No. No. taj CiNSi 
L. K. L . K. 
180 00 13 50 Uskiidar Selamiali Karakolham 32, 34 8 Bahc;eli evin tamam1 
350 00 26 25 " Solaksinan Tophanelioglu 9 " • " 
700 00 52 50 Maltcpc Maltepe Karatepe mevkii 564/1 K6$k ve 4 diiniim arazi 
218 24 20 37 Bo,{(azi~i Kandilli Bahc;earahg1 1 Evin tamam1 

Yukanda cinsi ve mevkileri yaz1h gayrmienkullerin miilkiyeti satilroak iizere ac;1k artbrm1ya c;tkanlmu;hr. 
ihaleleri 20/7/939 per~embe giinii saat 15 ted.ir. isteklile ~in Kadtkiiy Vakiflar Miidiirliigiine gchneleri. ( 4877 ) 

Semti Mahallesi 

Uskiidar Kuzguncuk 
,. Altunizade 
,. Pazarba~1 
,. Muradreis 

,. Sclimiye 
,. Rumimehmedpa$a 
» Muradreis 
,. H11cehesnahatun 
" Giilfemhatun 

Kadrkiiy GiiztepP. cedid 

--Sokag1 

iskele 
Ko~uyolu 
Ta~Grmehmcd 
Bahc;e So. 
Ham am 
Cesme mey 
Silahtar bahc;e 
Servilik 
Hakimiyetimillive 

No. 

13 
24 
7 

91 
48 
42 
56, 58 

100 
138 

No. taj 

1!' 

CiNSi 

Diikkan 

" 
Ev 
Odunluk 
Barak a 
Diikkan 
Baraka bahc;e 
Ev 
Diikkan 

Ayhk kiras1 
Lira K. 

2 50 
1 00 
5 00 

70 
1 50 
8 00 
4 50 
4 00 

14 00 

,. S:1hraytcedid Ispiraga Tarla senevi 3 00 
" Ziihtiipa~a Bagdad. 32 Diikkan 2 00 
» Hasanpasa Ta$k6prii 25 Arsa senevi 5 00 

» 7.iihtiipasa Omerefendic;tkrnazJ 2. 2/1 15/17 Ev 4 00 
Bogazici Pa~abahc;e Sehidlik 66 Ev 14 00 
Kad1k6v Ziihtiipasa Bai!dad 43 Diikkan 2 00 

Yukanda rin~ i vro mPvkii va?:•h •·erler 31/5/940 son una k"dar kiraya verilrnek iizere arthrm~J1an 1 :::riin 
miiddPtle uzablm1~hr. !haleleri 5/7/939 c;ar~amba giinii sa at 15 tedir. i steklilerin Kad1koy Vaklflar Miidiirliigiinc 

gelmeleri. ( 4876) 

I 

PARA DiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VEREC\o· 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplar1nda en az 50 liras1 bul 

nede 4 defa c;ekilecek kur'a ile &fl&bllllaki pUina gore ikramiye dafi•blacakt1'' 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 , 2,0')0 , 
4 , 250 " 1,000 " 

40 ,, 100 " 4,01)0 , 
100 , 50 " 5,000 , 
120 , 40 , 4,800 , 
160 " 20 " 3,200 " 

D!KKAT: Hesablarmdakl paralar bir sene l~;inde 50 liradan a$aP;1 di.ii'Ullyenlere ikramlye 
ro 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 birincikAnun, 1 mart ve 1 
lerinde ~ekilf?'cektir. 



OSMANLI BANKASI 
TO RK ANON i M $1 RKETI 

TESiS TARiHi -1863 
St;!lli/eri VF Tiirkive Ciimhunpeft ile munakil mukatl{'/t'ndmt:SI 

2292 Numara!t /016/1933 tarih/1 kanunla tasdik edtlml$flr 
f 24/6/1933 fanh!i 2435 Numarah Resmi uazete) 

Sermayesi: 

EnciiJllt 
1 htlyat ak~esi : 

10.000.000 ingiliz Liras• 

1.250.000 lngiliz Llras• 

15 te Tiirkivenin. ba$hca $ehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NiS'de 
LONDRA w MANCESTER~e 

MISIR. KIBRIS, YUNANISTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTIN 
ve MAVERAVI ERDUN'de 

Merkez ve $ubeleri 

30SLAVYA, RUMANVA, VUNANiSTAN, SURiVE, LUBNAN 
+000 w HATAV~ 
b esa: a 

r'alleri ve butun Dunvada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

iesab1 cari ve mevcluat hesaplara kii~ad 1 . 
1cari krediler ve vesaddi krediler kiisadJ. 
urk1ye ve Ecneb1 memleketler i.izenne kes1de senedat 
•orsa emirlen. 

N {I sham ve tahvilal, alhn ve emtaa uzerine avans. 
a enedat tahsilall ve sa1re. 

11 de 
yapi191 
·gunii En viiksek emniyel sartlann1 haiz kira!Jk 

Kasalar Servisi vard1r. 

1skontosu. 

~ 
I 

Pivasantn en musait $artlarite ( kumbarala veya ~ 
~ kumbarastz) tasarruf hesaplar• a~thr· ~ 

~;~®~ffi~~:~~~ffi~~~C£~~~ 

T. Umum Miidiirliigiinden: 
,. l~ra. a~hk ucretle diplomah yiiksek bir mimar almacaktlr. 
lerm 1sbda ve evrak1 miispitelerile birlikte 10 temmuz 939 tarihine 

P. T. T. Umumi ~lidiirlilgii Muamel·at Miidiirliigiine mli-
c 2652 ,. ( 4.723) 

ClJMl1lTRIYET 

Tunceli Naf1a M iidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan is : Tunceli Vilayeti Mameki k1~la ve ah1rlan 

ikmali in~aatid1r. Bu i~in ke~if bedeli 46208,66 lirad1r. 
2 - Bu i~:Je aid ~artname ve evrak ~unlard1r: 

A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymduhk isleri genel §artnameai 
D - Kesif hulasa cetveli 
E - Hususi sartname 
F - Yap1 isieri umumi ve fenni §artnamesi 
G - Seridoprli 
H - !stiyenler bu ise aid evraktan yap1 isleri umumi ve fenni sart

namesile baymd1rhk isleri genel sartnamesind.en madasm1 2 lira mukabi
linde Tunceli Naf1a Mlidiiriilglinden satm alabilirler. Yap1 isleri umumi ve 
fenni ~artnamcsini ve baymd1rhk isleri genel ~artnamesini gormek isti-
yenler Tunceli Naf1a dairesinde bedelsiz olarak gorebilirler. . .. 

3 - Eksiltme 8/7/939 cumartesi glinli saat 10 da Tunceh Naf1a Mu
diirlugii binasmaa kapah zarf usulile yap1lacaktxr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklinin 3465,65 lira muvakkat te
minat vermesi ve asag1daki vesikalan haiz olup gostermesi laz1md1r. 

A - ihaleden en az 8 giin evvel Tunceli Vilayetine mliracaat ederek 
bu i~e girebilmek ic;in almm1~ ehliyet vesikas1. 

B - Ticaret ve Sanayi Odas1 sicil vesikas1 ( 939 senesi ) 
5 - Tekliflf'r iiGiincii madd.ede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 

Tunceli Naf1a Dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka
bilinae teslim edilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet uc;iin
cii madded~ yaz1h saate kadar gelmis olmas1 ve arttlrma, eksiltme ~e ihale 
kanununa uygun olarak miihlir mumile iyice kapatllmi§ olmas1 laz1md1r. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. .< 4681 ) 

Bi~ki Dersleri 
Bi~ki Profesoru Slikrii Canalm kadm te:ziligini hocaslZ ogre ten. 3 

cildden ibaret BiGki dersleri kitablarml - BiGki yurdlan ve ak§am san at 
mektebleri ogrenci ve ogretmenleri, zabit ve me~ur ailelerile butiin aile 
kadmlarmm daima yanlarmda bulundurmalan laz:und1r, terziye, hocaya 
ihtiyac buakmaz, kolayhkla anla~1hr ve her modele tatbik olunur. 3 cildi 
birden ' 5 ) liradtr. ( Perakende birinci cildi 2, ikinci ve fit;iincli cildleri 
iki~;~er b~Guk liradtr.) Bedeli gonderildiginde posta ile gond.erillr. 
Satl~ yeri: Be~ikta~ Diki~ Yurdu. Vi~nezade DibekGikamil sokak No. 1/2 

Nafta Vekaletinden: 
17/7/939 pazartesi ~iinii sa at 16 da Ankarad.a N af1a V ~kaleti bin~s1 

icinde Malzeme Miidlirliigli odasmda toplanan Malzeme Eks1ltme Komis
yonunda 5300 lira muhammen bedelli 1,5 X 0,30 X 0,?5 eb'admda 4700 
aded c;1rah Gam kalasmm Derincede vagonda teslim ~artlle ve kapah zarf 
usulile eksiltmesi yap1lacaktir. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferriiatl bedelsiz olarak Malzeme Mudiirlu
giinden almabilir. 

Muvakkat teminat 397 lira 50 kuru~tur. 
isteklilerin teklif mektublanm, muvakkat 

yaz1h vesaikle birlikte ayni g\in saat 16 ya 
teminat ve sartnamesinde 
kad.ar mezkur Komisyona 

c 2650 ,. ( 4721 ) makbuz mukabilinde vermeleri lruamd1r. 
Eks::----------------------------------------------------------------------------------------~== 
,:·ksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 

(!rmikli) 

tyisi 
~lim 
h fasulye 
rbunye fasulye 

~rcimek 
e bezelye 
e salca 
kaynam1~) 

;ro~rdu 
Jgurdu 
rnercimek 

amy a 
:>,(!an 
a lata 

(Araka)' 

tk biber 

akla 

Miktan 
Cogu Az1 
30000 25000 
2500 2000 

1200 1000 
4000 3500 
1400 1200 
1200 1000 
1800 1600 
2700 2500 

1800 1400 
1000 700 
350 200 
350 200 

3200 3000 
3800 :3000 
1100 800 

100 60 

1800 
500 
800 

1400 
800 
400 
300 
300 
600 

800 
2400 

500 
1000 
200 
350 
200 
300 
100 
200 

1600 
400 
600 

1200 
600 
3CO 
200 
250 
500 

500 
2(}00 

400 
800 
100 
200 
150 
200 
50 

100 

Muhammen fiatl Cogu t'Jtan 

kilo 

" 
" .. 
" 

" 
" 

,. 
aded 
kilo 

10 
10 

., 

., 

Kr. S. Lira K. 
9 50 2850 

105 

55 
26 50 
29 50 
35 
35 
29 50 

17 
26 
17 
22 
7 50 
8 50 
5 
9 50 

48 
70 
27 
22 
12 
16 
16 
40 
55 

10 
12 
20 

5 
12 
22 
27 50 

115 
22 
22 

2625 

660 
1060 
413 
420 
630 
796 50 

306 
260 
59 50 
77 

240 
323 

55 
9 50 

864 
350 
216 
308 

96 
64 
48 

120 
330 

80 
288 
100 
50 
24 
77 
55 

345 
22 
44 

) 
)' 
)' 
) 
) 
)" 

) 
) 
) 
) "/ 

>' 
)' 
) 
)' 
) 
)' 

> ... ) ' 

)' 
) ' 

) 
l 
) 
} 

)' 
) ' 
)' 
)' 
) ' 
) 
)' 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

3000 5 150 ) 
800 ., 5 40 ) 
500 " 8 40 ) 

1500 :10 4 50 67 50 ) 
400 :10 5 20 ) 

50 30 " 15 7 50 ) 
50 30 ,. 16 8 )' 

2500 1500 :10 5 125 ) 
600 4 00 ., 7 42 ) 

1000 ROO , 5 50 ) 
2500 1500 ,. 16 400 ) 

300 200 ll 11 33 ) 
1000 800 :10 13 130 ) 

800 600 ,. 12 96 )' 
1200 1000 ll 7 84 ) 
800 700 " 5 40 ) 

2000 1600 aded 2 40 )' 
5000 4:100 demet 0 75 37 50 )' 
2500 2000 " 0 75 18 75 ) 
300 ?00 kilo 15 45 ) 
3oo :>.oo .. 12 36 ) 
500 ':tOO • 18 90 ) 

1500 1or.o demet 1 1!1 ) 
2500 1500 aded 1 25 ) 

600 500 kilo 10 60 ) 
1000 60) aded 2 50 25 ) 

800 600 kilo 5 40 ) 

Muvakkat 
teminatl 
Lira K. 

213 75 
196 88 

298 46 

360 82 

152 81 

135 39 

Eksiltme 
sekli 

Apk 

Ac;Ik 

ihale 
Saat D. 

10 00 
10 30 

14 30 

15 00 

16 00 

•kt b. . . 500 400 • 8 40 ) 
·1 e ~n:lZln rnayts 940 nihayetine kadar ihtiyac1 olan yukanda cins vc mktarlan yaz1h erzak ve saire satm alm
l ~n I~m ayn ayn a~1k eksiltmeye konulmu§tur. 
tsJltme 12/7/939 (~ar~amba) glinii yukanda gosterilen saatlerde yliksck dcniz ticareti mektebinde toplanacak 
111 alm~ komisyonunca yap1laca ktir. 
m.lara ald ~artnameleri almagr ve gormegi arzu edenler mekteb muhasebcsine muracaat etmelidirler . 
. sJltmeye gireceklerin 2490 say11I kanunun 2 ve> 3 Uncii maddclerindeki §artlan haiz olmalar1 ve muvakkat te
nat.Ian~m IS .. Yliksek mektebler muhasebf>ciligine yatird1klanm gosterir makbuzlarm1 veya bank mektubla· 

£I kom1syona 1braz etmeleri lB.zimdir, (4581). . 

Bah~e Mimari 
Mevliid Baysal 

Dordiincii Vaklf Han dordiincll 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgraf a.dres1: Mlm Baysa.l istanbul 
I It ttl'''''' Ill tlltlllll tit ttl Ill lltttllltllllll tlttlttll 

Biiyiik §ebir ve kasaba parklart; 
ADJt1 meydan, ~ocuk parklan ve 
villa bab~eleri i~in modern proje 
ve pllm.lar liaztrlar; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projeleriu arazide 
tatbikatun deruhde ve taahhiid 
eder. 

Biiket ni~an sepeti ve ~elenkler 
lt;in vap~an siparisler siU'atle ha· 
Zll'lamr. 

Ci~ek, sebze tohumlan; fide ve , 
fidanlar; siis, meyva aga~ ve aga~
clklan; bah~e alat ve edevatl ve 

J ehliyetlf Bahcfvanlar RlSnderfr. 

11 

MUdUriUk lr;in 

Bir Sekreter Bayan Arany1or 
FranslZca, Almanca ve Steno • Daktilografiye vakrl muktedir 

Turk Bayan (veya bay) aramyor. Taliblerin, frans1zca ve almanca 
yazlim1~ biT' mektubla, istedikleri maas1 d.a bildirerek, posta kutusu 
adresine mliracaatlcri rica olunur. 

- -

Y ALOV A K APLICALAR 
TAMAMEN A<;ILDI 

Yalova kaynaklarmm « Hyperthermale,. c Radio - active,. ve 
devai sulan, romatizma agnlan, siyatik, her tlirlii asabi elemler ve 
teler il~ nikriz, ~i~manhk ve ~;~eker hastahg1 gibi tegaddi anzalan ve ha 
yollnn bilhassa em'a ile safra kesesi hastahklarmm agnh ~ekilleri c K 
mlizmin ve muannid isal, spasmodique inkibaz, iltisakat elemleri ,. 
sanc1h rahim VP tenasiil gud.dcleri emraz1 gibi miitenevvi hastahklarm 
davisinde ~ok muessir ve as1rlardanberi de mlicerrebdir. 

Termal klir ve rejim yemekleri mlitehassts doktorlarm daimi 
altmdadtr. 

Kaphcada su altmda veyahud kuru masajlar, fizyoterapi ve 
tedavi dahi tatbik edilir, her tlirlii tlbbi tahliller yapthr. 
Fiatlar: 

Termal otelde c pansiyonla beraber 10 bir ki~i iGin 605 
770 kuru~;~a kadar. 
iki kisi ic;in 950 kuru(itan 1100 kurusa kad.ar. 
Hususi banyolu odalar ve salonlu hususi daireler fiatlart 
ru~la 1750 kuru~ arasmdacbr. 

Biiyiik otel ve Cmar otcli tamamen tecdid edilmi~tir. Her odada 
soguk akar sulan vardtr. Konfor tamam ve mlikemmeldir. 
Fiatlar: 

Buyiik otel cpansiyonla beraber,. bir ki~i icin 420 kuru~tan 
kuru~a kadar. 
iki ki~i icin 730 kuru~tan 840 kuru~a kadar. 
Liiks salonlar 895 kurm~tan 1060 kuru(ia kadar. 
Cmar oteli cpansiyonsuz,. bir ki~i ic;in 200, iki ki~i 300, liG 
400 kuru~tur. 
KG. otel cPansiyonSUZ:t bir ki~i 125, iki kisi 200 kurustur. 
Tas otel cpansiyonsUZ10 bir kisi 100, iki ki~i 150 kuru~tur. 
Paviyon cpansiyonsUZ10 bir ki~i 50, iki kisi 80 kurustur. 

Fiatlarda scrvis % 10 lan dahildir. 

Devlet Denizyollar1 ~letme Umum MUdUriUgU ilanlar1 
Adalar- Anadolu- Yalova hath yaz tarifesi 6 temmuz 939 

giinlinden itibaren tatbik olunacaktlr. Yeni tarife iskelelere asllml~;~hr. 

Sultansuyu Harast Miidiirliigiinden : 
1-

2-
3-
4-
5-
6-

Malatyanm Sultansuyu Haras1 merkezinde in~a edilccek Ilgt 
20/6/939 giiniind.en itibaren 20 giin miiddetle ve kapah zarfla 
eksiltmiye konulmu~tur. 
Ke~if bedeli ( 37494) lira ( 39 ) kurustur. 
ilk tcminatl (2812) lira (12) kuru~tur. 
ihalesi 10/7/939 pazartesi giinii saat 14 te Hara Merkezinde 
Sartname ve projesi Hara ve Malatya Naf1a Mlidiirliigiinde 
Eksiltmiye gireceklerin kanunun 2 ve 3 uncli maddelerinde yaz1h 
sikalarl~ eksiltmeden 8 giin evvel Malatya Naf1asmdan bu is iGin 
caklan ehliyet vesikalarile birlikte ilk teminat ve teklif mek 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Hara merkezindeki Komi 
mahsusuna vermeleri lazimdir. ( 4609 

Bursa Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - !negol kasabasmda in~a cdilmekte bulunan hlikUI!,let ko~ 

21068 lira 87 kuru~luk in~aat bakiyesi olup kapah zarf usuhle eks1l 
~;Ikanhm~br. ' ~ A • • 

2 - Bu i$e aid ke!lif, fenni ve husus1, baymd1rhk !$len geMl 
zarf usulile eksiltme ~artnameleri, proje ve mukavele projesi Nafra 
resinde gorlilecektir. 

3 - Eksiltme 15/7/1939 cumartesi giinil saat 11 d.e Belediye 
nunda Naf1a Mlidiirliigii Eksiltme Komisyonu tarafmdan kapah zarf u:stJ.ul.t:i 

yap1lacaktrr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 1580 lira 17 kuru~ 

kat teminat verm~leri, lic;iincli maddede yaz1h evrakl kabul ve imza etm . 
ve bu in§aati yapabileceklerine clair Bursa Vilayet Makammdan ehhyet 
vesikasm1 alm1~ olmalan ve 939 y1h Ticaret Odas1 vesikasm1 gostermel.zri 
lazimdir. 

5 - 2490 say1h kanun mucibince eksiltme evrak1m hazirlaytp 15/7/1939 
giinii saat ona kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde 
icab eder. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 



ernlekel HahAriAri 
1Z P 'MIIIlRh!ET 

Otuz senedenberi diinya sergilerine mutlaka i§tirak ederek 350 den fazla alhn madalya, biiyiik miikafat ve zafer ni~anlan kazanan, daima ve 
birincilik elde eden ve diplomdonor ve Horkonkurla tasdik edilen 

0SK0DAR, KADIKOY Alt1yol • · .iZMiR Kemeralt1 $Ubelerini de muvaffakiyetle 
Beyoglu, Karktiy, Ankara ve Anadoluda a(:llgl sail' yerlerinde fiat birdlr. Limon (:l(:eklerl kolonyalart, bllhassa Fujer, Bahar, ~ipr losyonlar1, lavantala 
leri, briyantlnlerl, sUrme, rlmel, alhk, ruj, llrnak cililart, sa~ losyonlart, ~l~ek ve gUI su ve esanslar1, Ira' b1~ag1 sabunlart, Dantos dl' macunile di' 
zeytin, ftsltk ve badem yaglar1, gluten mamulill, iiziU unlar1, fayda, far ile kuvvet 'uruplar1, tiksUrUk pastilleri ve muhtelif 1triyat ve muslahzarat1 1srarla 

Deposu: Hasan deposu, Sirkeci Lim an 
Dr. Suphi 'enses 

idraryollan hastallklart mOtehassJSJ 
Beyoglu, Y1ldJz sinemas1 kar~1s1 Lek· 
Jer apartiman. Fakirlere paras1z 

.......... T~ 0~4 ........ ~ 

f <!" ote~il~firr.)'Etfif~ 
• !0. lto•utl KorMifPI (Oolftt) we Kt•,O 

~
rltrt vaoudu """"llatztR ·· tiRtallbO~ 

llllrt eder .• Stvlmllflna holoJ golmtlt• 
In vacatu )'Vmut•tu• .. ve lnceJU•. • 

otiiP: Ktmorl~r11 tl .. da••\ 
,,.. • ., (Galno) outronlt b:t'llblr.i 

•215 llt'lldon lll~aoto. 

'•.@~'' 1erl ralnta •. . . 

istanbul T elefon a bonelerine : 
1939 telefon rehberi tabettirilmek iizere olduj!undan halen elde bulu

nan rehberde biiyiik harflerle meslek s1rasmda, kii~iik ilar.r bulunan abone
lerimiz 20/7/939 tarihine kadar yeni rehberde devam edip etmiyeceklerini 
bildirmedikleri takdirde buna aid kararname mucibince ilanlan yeni rehberde 
de aynen nesredilerek tarifesi mucibince iicretleri tahsil ed.ilecektir. 

Bu kabil vaziyette olanlarla yeni rehberde ismini biiyiik harflerle yaz
drrmak ve reklam yapmak arzusunda bulunan abonelerimizin 20/7/939 ta. 
rihine kadar miidiriyet Abonman amirligine miiracaa,tleri rica olunur. 

DiREKTORLUK ( 4446) 

Sam sun Belediye Reisliginden : 
Elektri~{ ve su terfi santrah i~in kapah zarf usulile 
1 - 400 ton mazut mubayaa edilecektir. 

Bayanlara mahsus 14 s.yar altm saat
lerin !<Ok zarif yeni modelleri gelmi~tir. 

Fiatlan 44 ila 68 liradrr. 

Ayda 3 Lira Taksitle 
Sirkecide Liman ham suasmda Yel

kenci han No. 8, saat 9 - 14 te mi.iracaat. 

2 - Muhmamen bedel : 29 bin liradrr. Yeru• 
3 - Muvakkat teminat : 2175 lirad1r. 
4 - ihale: 20/7/939 per$embe giinii saat 15 te Belediye Daimi Encu. 

meni huzurunda ve 2490 sayth kanun hiikiimlerine gore yap1lacaktu. 
5 - Talibler, gerekli evrak1 giirmek ve dsha fazla malumat almak 

i~in Belediye Elektrik isletme Miidiirliigiine miiracaat etmelidirler. 

COCUKLARI IZIN 
SAGLIGI iCiN· 

• 
Biitiin Miinevver Anneler F O S f A T i N 'i Bilirler . 

F 0 S F A T 
• 

I N • • 
Fosfath, Vitaminli bir gtdadu. 

• 
I N • • F 0 s F A T 

c;ocuklann, 3 ayhktan itibaren tagaddilerini kar&rlar. 

F 0 s F A T i 
En kuvvetli (;oeuk g~das1d1r. 

F 0 s F A T i N: 
Renksiz yanakJan pembele:!ltirir. 

F 0 s F A T i N: 
Canh, kanl1, kuvvetli yavrular yeti§tirir. 

FOSFA.TlN: Fransadan gelir, taklidlerinden sakznnnz. 

FOSFATiN FA L Y E R Markasile isteyiniz. 

1919 DAN 1937 YILINA KADAR 

D NYA TAR • 
I H u • 

I 
Leon Kahen - Raymond Ronze • Emil Folinais'den tercihne eden : Galib Kemali Soylemezoi;u, eski Moskova sefiri 

Bir edibimiz bu esere tahsis ettigi bir makalesinde : ( 1919 dan 1937 yrlma kadar Diinya Tarihi, hi~ $iiphesiz 
bi.itiin diinya tarihinin yepyeni, ~aprasrk ve zorlu meselelerle bkhm bkhm dolu, en orijinal par~;as1d1r. Bu yirmi 
sene ic;inde biiti.in di.inya, tarih ~uuruna mevzu oldugu ilk as1rlardanberi yuttugu ve biinyesinden d1sarr atamad.lg1 
zehirleri miithis tokstkiiz niibeti ic;inde bogucu ve c;rldrrhcr bir k1vramsla krvramyor.) dedikten sonra ilave ediyor: 
( Yalmz Ti.irkiyede degil, Avrupada da bu eser, barb son ras1 devrinin canh biiti.iniinii tahlil eden sayth ve belki 
bir tek kitabdrr. Yarmm siirprizlerini merak edenler i~;in, istikbale halin tarihi i~ind.en bakmak zarureti, bu esere 
etraf1m1Z1 saran karanhklar ortasmda iiniimiize di.i~mii~ bir ktlavuz rolii veriyor. ) 

Eserin ba§hca mevzulan: 1914 • 1918 muharebesi - Versay muahedesinin yaptcl gayreti - Asrmnz diinya- 1 10 lANT 
smdaki ikbsadl hayatm umu~ :!lartlan - Simdiki diinya mn siyasi ve ic;timai de~i~iklikleri. H 

525 sahife olan bu eserin fiatl 150, cildlisi 175 kurus tur. 

Galib Kemall Soylemezoglunun diger ne:!jredilen es erleri : 

insan ve Totaliter devlet. Fiab 55 kuru§tur. (Bastlmt§br}. 
Bugiinkii ingiltereyi iyice anlamak i~in. Fiab 50 kuru§ (Basthyor). 
BqimlZa gelenler, Mondrostan Mudanyaya. Fiatt 75 kuru§ (Bastl1yor). 

K A N A A T K i T A B E V i iLAN 

Motorlerini ve Santrifiij Tulumbalarini Tercih ediniz 
D gerlerinden daha saglam ve daba UiJUZnlJR. 

T optan ve perakende sab§ yeri : Galata Voyvoda caddesi 84 
Karakoypalas kar§Ismda 

Osman Ta$~1oglu 

Tecriibeli ve kendi kendine bir elek-
trik santrahm monte edebilecek bir mo
tiire ihtiyac vard1r. t~ 4 - 6 hafta miid
detle devam edecektir. Talib olanlarm 
Beyoglunda istiklal caddesinde 209 nu
marada kain Hohtif A. G. ~irketine mu
.racaat etrneleri. 

Sallhk IUks mobilya 
Liiks ve gayet yeni salon taktmt 
yemek odas1 taktmt ve yatak odast 
tak1m1 nakil dolayisile sabhkhr. 
Gormek istiyenler hergiin Taksim 
Talimhane Topcu caddesi Tern 
aparbmant 3 No. ya miiracaatla 

gorebilirler 

Gioz Hekimi 
Dr. ~iikrii Ertan 

Cal!;alo~lu Nuruosmantye cad. .No. 5 
Tel 22566 IDr. Osman eerefedct1n 

Rn~rt1m~n1\ 

Sah.tb ve Ba§muh.arrtrt: Yunu1 Nadi 

Umuml ne§rtuan fdare eden Yazt l~len 

Mfldflrfl: Hikmet MiiniF VIgen 

han1 altindadir. 

FLIT 
UmumJ doposu : J. Krupln, 

·Istanbul, Galata, Vorvlllla Han r · 

Erzurum V aliligin den : 
1 - Erzurumda yeniden yaptmlmakta olan Dogumevi 

iki bin altm1~ lira yetmi~ be~ kuru~ ke~if bedel.ll tesisatl kapall 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - ihalesi 13/7/939 per~embe j;(iinii saat 15 te Hiikumet 
Daim1 Enciimen odasmda yapilacakhr. 

3 - Muvakkat teminat dokuz yiiz dart lira elli kuru~tur. 
4 - !stekliler eksiltmiye ~irebilmek i~in ihale giiniinden 

giin evvel Vilayete miiracaatle ehliyet vesikas1 almas1 laz1md1r. 
5 - Talibler bu i~e aid ~artname vesaireyi hergiin Vilayet 

kaleminde ve Nafta Miidiirliigiinde giirebilirler. 
6 - istekliler 2490 sayilr kanunun 2 nci ve 3 iincii lUoluu·o::u:.•"' 

vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektublarmm 32 nci 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Daim1 Enciimeni 
vermelerinin ve postada vuku bulacak gecikmelerin muteber 
cag1. 

ELEKTRiK TESiSA 
~ ·- Zonguldakta 

Eregli Komiirleri i~Ietmesi 
i§letmemiz tarafmdan Zonguleakta 

mevkilerinde in~a ettirilmekte bulunan i~~i yatakhane, 
y1kanmayerlerinin elektrik tesisah bir miiteahhide verilmek 
tlrrlacakhr. 

1 - Tesisatm muhammen bedeli 13,812.33 liraihr. 
2 - Tesisatc: aid proje, ke~if ve ~artname i~letmemizden alma 
3 - Teklifle birlikte % 7,5 muvakkat teminat tevdi edilecektit· 
4 - Tekliflerin 10 temmuz 1939 pazartesi giinii saat 15 e kadat 

Umum Miidiirliigiine tevdi edilmis bulunmas1 mesruttur. 

Ziraat Vekaletinden: 
Ziraat Vekaleti Makam otomobili icin a~;1k eksiltme ile • 

benzin almacaktrr. 
1 - Benzinin bir litresinin muhammen bedeli • 17,70'" 

litre benzinin muhammen bedeli c1053:o lira c15:o kurus. mu 
c78:o lira ·99:o kuru~tur. 

2 - ihale 21/7/939 tarihine musadif cuma gi.inii saat 15 
binasmda mi.ite~ekkil Komisyon huzurile yaprlacaktrr. 

Taliblerin bu saatte Komisyonda bulunmalarr. S 
3 - Sartname Levazrm Miidiirliigunden parasrz verilir. c26l 

Belediye Sular idaresinden : 

1-

9_ 

idaremiz mi.istahdemini icin cem'an 111 c;ift 
,. 24 ,. ~;izme 

A~rk pazarhk suretile imal ettirilecektir. ,1:: 
Bu i~e aid ~artname idaremiz Levazrm servisinden pe.r::r.· 
ahnabilir. ..0v 
Taliblerin pazarhk giinii olan 12 temmuz 939 c;ar~amba gu 
te §artname muc~bince Mjjdiriyete mi,!:~;acaatleri laz1mdp'• 


