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PAZARTESI AK~AMI 

debostan 

~irketi H 
Sazh Tene eferi 

8 ki~ilik en giizide bir Leyeti itina 
ile haztrlanan hiifeyi ha · ( 74 numa
rah Vapurumuz) yarm, koptud n 14.30 

da AYTEN idaresinde > 

da kalkarak muayyen iskel r1 1ze 
ugrad1ktan sonra, Bogazi~inde v a~t
gmda cevelan yapacak, avdette Biiyiik
derede ve Kii~iiksu plajmda tevakkuf-

ri i~in Kopriiden muhte
(Crlei>J'ler 10 vapur konulmu~tur. J 
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la 20.45 de Kopriiye gelecektir. 

·I 

u 
ol- Man~uko hududunda 
pt~malar devam ediyor 
n-M anf;u kuvvetlerinin gaptzgz 

biigiik zagiatla tardedildi 
"tyyare dii~iiriildii, 50 tank tahrib edildi, Japonlar 
maktiil ve bir ~ok mecruh b1rakarak ka~t1lar 

• • 

Kastamonuda seylab 
-···-·-·-

Sular 6 ah!?ab kop
riiyii sokiip gotiirdii, 

dort ki~i boguldu 

Kastamonu 6 (a.a.) - Diin sa
at 16,30 da olduk'>a biiyiik bir sel 
gelmi§ ve elli dakika kadar devam 
etmi§tir. 1313 tenberi tesadiif edil
memi§ olan bu sel neticesi mecra
smda bir metre kadar yi.ikselen su
lar derenin iki tarafmdaki caddeleri 
ve evleri tamamen istila etmi§ ve 
bir iki evin dere tarafmdaki duvarla
n ytkilmi~tir. Dere i.izerindeki alti 
ah~ab ki:ipriiyii sular gi:itiirrnii~tiir. 

Dart ki§inin selde boguldugu bil
diriliyor. Sel, ele~trik hatlanm da 
tahrib etmi~ oldugundan §ehir karan
hkta kalmt§tlr. 

Hiikumet, her tiirli.i tedbirleri al
mi§tir. J andarma kumandanbg1 §e• 
hir dt~mda selden hasara ugnyan mm
ta.kada tetkikat yapmaktadtr. 

• 

Mare$al F. Cakmak 
Erk3.niharbiye reisim · 

lzmirdeki tetkikleri 
Bugiin de donanmamizt teftis edecek • olan 

Mare~a1, ab~ poligonunun a~tb~ 

merasimine etti 

sumerbank s~rmayesi 
yenid~n art1r1hyor 

Rus . - l\Ian~u hududunda hiicum halinde Japon miifrezeleri 
'""~'"''''""'"""'"''"'""'''I - Moskova, 6 (a.a.) - Son zamanlar- feriyet tebariiz ettirilmektedir. Mogol 

zsfan . . . 'da cereyan eden Mogol - Man!iuko ha- Halk Cumhuriyetinin Sovyet - Mogol 
diselerini.gozden ge"iren yamesmi· bir teb kuvvetleri erkam harbiye heyetinin bir 

pacak ? · ligde muhtelif mmtakalarda Sovyet-Mo- beyannam~sini zikreden mezkur tebligde 

1 N Ba§vekili saym Koseiva· 

I n Berlin seyahati biitiin 
anblan ayni derecede ala-
tiihim bir hadisedir. Kom§u 
Ba§vekiline yaptlan parlak 

o1 hadisenin Almanlar naza-

yjadar ehemmiyetle telakki 
eriyor. Ajans telgraflann· 
tiz malurnata gore Ba§Vekil 

- .... .,·" e Berlinin Anhalter 
kalade giinlere rnahsus bir 
hlrnt§, yollara rnuazzarn bir 

ve ba§ta Devlet Reisi 
iizere Alrnanyanm en rnii-
. istasyona giderek dost 

-...uxun §efini kar§tlarnt§lar-

\ vrupa vaziyeti kar§tsmda 
Alm~nya i,.in ifade ettigi 

~~ze_ gii'> gelrniyor. Ay
Kosetvanof' a yaptlan he

hiirattan da goriiyoruz ki 
,,e nde ge,.irecegi birkav gii~ 

tanlann bazt miihim teklifle-
ftlacakttr. Bu tekliflerin Bul

i~i~ bul veya reddedilrnesi, Bal
ve Balkan istiklalinin yanm 
· · · derecede ehemrniyeti 

se telakki edilmelidir. 

sulh rnuahedelerinin yeni
eden yegane Balkanh dev
Ir. Urnurni Hartde hep be

'>i:iken felaket, bu vah§
korn~umuzu da actkh bir 
tu. Buna biraz da kader 
kii her nekadar 1914 te 

0 
i~ devletin oyuncag1 olmayt 

e d1sek de buna bir dereceye 
cburduk. 0 zarnamn siyasi 

6 nkiinden <;ok ba~ka idi. Ge
Bulgarlar iki ale§ arasmda, 

NADIR NADI 
[Arkasl Sa. 8 siitun 4 tc] 

SAHIFEMIZ 
f 

::uklar i ~in 

go! kuvvetlerinin kazand1g1 tam muzaf- [Arkast sa. 8 sutun 3 tel 

·························································································································· 
Lord Halifaks Moskovaya gidecek 

· 0~ devlet aras1ndaki 
gOrii~meler sOn safhada 

ingiltere • Fransa ve Sovyetler esas meselede 
anla~blar, son piiriizler de yaktnda halledilecek 

Londra 6 (Hususi) - lngiltere, 
Fransa ve Sovyetler arasmda cereyan 
eden miizakereler hakkmda alman rnii -
ternrnirn rnalumata gore, lie; devletten her
hangi birine kar§I bir tecaviiz yap!ldtgt 
takdirde digerlerinin derhal tecavi.ize ug
rayan tarafm yardtmma ko~maian hak-

kmda tam bir anla§ma hastl olrnu~tur. 
Muall3.kta kalan yegane mesele, diger 

Avrupa devletlerine kar§I yap1lacak bir 
tecavi.iz takdirinde takib edilecek hatll 
hareketin tespitidir. ingiltere ile F ransa, 
isim zikretmek isterniyorlar, sadece miis-

[Arkasz Sa. 8 sutun 1 de) 
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japon hiikiimeti imtiyazb 
mintakayi tahliye etmiyor 
Almanya, Tokyo kabinesine bir nota vererek iki 
devlet arastnda bir ittifak yaptlmastnda tsrar etti 

~anghaydalu Frans1z mmtakasma Utica eden <;inliler 
.(~aZ!SI ~ inci sahif~mizde) 

Biit~e enciimeni, ilaveyi 
. ' Mare~al · Fevzi (;akmak izmirde kar1?IIamyor 

mily9n lira olarak 
tespit etti 

Ankara 6 (T elefonla) - Si.imerbank 
sermayesine 58 milyon lira ilavesine dair 
kanun layihast Me'clisin lkllsad ve Mali
ye ve Bi.itc;e enciimenlerinden gevti, en
ciimenler bu layiha dolaytsile uzun uza· 
d1ya tetkikler yapmi§lardu. ikttsad ve 
Maliye Vekilleri Si.imerbank ve Sanayi 
Umum miidiirleci enci.imen i~timalann
da bulunmu§lardtr. Bi.it'>e enciimeni la
yihada tadiller yaparak heyeti umumiye
ye sevkett;. Biitc;e enciimeni be~ seneli!.; 
sanayi programmm tahminlerile tatbik;t
h neticeleri arasmdaki farklar i.izerinde 
de me§gul olmu§tur. Hi.ikumetin yaphgt 
ilk tahminlerin esash ve mufassal btr e-

izmir 6 (a.a.) - Cenelkurmay Ba§- dugu halde di.in sabah 8 bu<;ukta izmir
kam Mara~al Cakmak refakatinde Ordu den hareketle Menernen ve F ocadaki bir~ 
Miifetti§leri Orgeneral F ahreddin AI - likleri tefti§ etrni§ler ve ak~arniizeri Kar~I· 
tay ve izzeddin Cah~lar, Korgeneral yaka yolile $ehrimize donmi.i~lerdir. Sa~ 
Mu,&la!J, Miistahkern Mevki Kornutam ym Mara~al g~ctikleri biitiin kasaba ve 
General Aktugu ve maiyetleri erkam ol· (Arkasz sa. 8 siitun 6 dal 
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Muayyen saatlerden sonra ... 

Mekteb talebesi eglence 
.ye:rlerine _ aiinmiyacak 

ti.ide istinad etmedigi, bunun da sanayile§· 
me hareketinin miistacelen ba§lamast ve 
bu yolda alman kararlann fill sahaya he-

[Arkast sa. 8 siitun 5 tel .................... , .................... , ................. . 
Sefirlerimiz arastnda 
tebeddUI ihtimalleri 
istimzaclara gelecek 

cevab iizerine bir ka
rarname haz1rlanacak 

Belgrad Elc:imiz Haydar ve Atinjl 
El~;imiz Ru~en E~ref 

Ankara 6 (Telefonla) - Sefirlerimiz 
arasmda geni§ mikyasta tayinlerin ya
pllmak uzere oldugu anla§Ilmaktadtr. 
Bu arada Belgrad elc;isi Haydann bii -
yiik elc;i olarak Moskovaya, Yakub Kad
rinin §imal memleketlerinden birine, 
Atina orta elc;imiz Ru§en E§refin Bel -
grada tayinleri muhtemeldir. Agra -
manlara cevab geldikten sonra buna da
ir kararnamenin hazrrlanacag1 anla§ll
maktadtr. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• llllllllllltlllllllllllllll 

ingiltere yeni 

krediler a~1yor 

Bu husustaki layiha, 
Avam Kamarastna 

verildi 
Londra 6 (a.a.) - ingiliz gazeteleri 

hiikumetin parlamentodan «ihracat ga
ranti ve kredileri» dairesi ic;in 1 00 rnilyon 
sterlin veya daha fazla tahsisat istiyece -
gini yaztyorlar. 

Daily Mail gazetesi, ingilterenin rniit
tefiklerine silah ve rniihimrnat ve saire sa
tm almak imkam verilmek iizere 1 SO rnil

r Arkast Sa. 8 sutun 3 tel 

Maarif Veka1eti, ~ocuklar1n mekteb haricind'eki 
ya~ayt~lartni tanzim i~in bir t~limatname haztrhyor 

Maarif Yekilligi, ilk ve orta tahsil 
miiesseselerinde okuyan talebelerin mek
teb haricindeki vaziyetlerine aid yeni bir 
talimatnarne hamlamaktadir. Bu talimat· 
name ile, talebeye aid ehernmiyetli ka -

ytdlar konulacagt gibi, mualiirnlerin ta • 
lebeye rehberlik vazifesi yapmalan i~in 
de yeni hi.ikiirnler vazedilecektir. Her ta• 
lebenin mekteb haricindeki zamanlarml 

[Arkast Sa. 8 siltun 6 da] 
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lngiliz askeri fleyeti 
$ehrimize · geldi 

~

ingiliz heyeti, diin motorle Haydarpa~adan istanbula gec;m·kcn .. 

Bir muddettenberi Ankarada bulunan ingiliz askeri heyeti, dun sabahki 
ekspresle A~karad.a_r:r ~;:ehri~ize _gelmi§tir. Heyet, Tuggeneral Lund ve Bin• 
ba~1 Strand dan mur~kkebd1r. Ingiliz ElGiligi askeri ata~esi Binba~1 Ross, 
heyet ~erefine evinde hususi bir ziyafet vermi~tir. Ziyafetten sonra, heyct, 
Belediye tarafmdan tayin edilen bir terciimanm refakatinde olarak ~ehirde 
bir ~ezinti yapmt~, ak11am uzeri Kocatepe torpitosile <;anakkaleye gitmi~tir. 

Ingiliz heyeti, Qaoakkale ve izmiri sureti hususiyede ziyaret ettikten 
sonra pazartesi giini.i sehrimize donecek ve buradan Londraya avdet ede
cektir. 
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~rarihi roman: 76 

emlekel HahAriP-ri 
Cl'MHlll:.iYET 7 

( . eehir ve Memleket Haberleri ) 
Maliye ile Liman 

Y azan: Kadircan Kafb aras1nda bir ihtiJaf 
Fabrikatorlerin ictima1 Eglence yerlerinde 

• yen1 tarifeler 

.. 
Siyas 

Per~embe sabah1 had1m Abbas bir arabk kizla- Mesele, yiizde 

ko~tu: Bu ak~am olan tahsilabndan odas1na 
zinhar gafil 

21 vergi 
~tktyor 

i,~ilere 
yazma 

evvela okuma 
ogretilecek 

Biirolarmda c;ah§an memurlar baric 
olmak iizere bir senede kullandJgi i§<;i ve 

Pazar giinleri hususi 
listeler olm1yacak 

Le ovyet Ba 
;;;;;;!} teklifinde 

dogruya 
hiikumetlerinden L 
Finlandiyaya temi 
etmi§ti. ;loyle ki bu 
biri yahud ii'<ii bir 
kaldiklarma, kendi 
Birligi yahud ingilt 

ragasinin 
olacakbr, olmiyasiZ sultanim, dedi 

Ertesi sabah KIZiaragasi, Had1m Si.i- Per~embe sabah1 Had1m Abbas bir 
leymanla Abbasi '<agJrdJ: arahk KIZlaragasmm odasma ko§tu: 

- Bundan sonra Mahfiruz Sultamn - Bu ak§am, olan olacakhr. Zinhar 
yemeklerine bakmak iizere iki ki§i daha gafil olmiyasiz sultamm. 
aymyorum. Onlar da sizsiniz! Mahfiruz Sultan kimseye ~ezdirme-

Abbas somurttu, Si.ileymanm gozleri- den padi§ahm halalanm, F atma Suit am 
nm t~Yi parlad1. K1zlaragasJ Abbasa ~Yiki§- ve son zamanlarda onun saraytnda misa
tJ: fir olan Ane Sultam ziyafet ve eglenceye 

- Vaktile Val ide Safiye Sultan E- ~agud1; padi§ah da gelecegini bildirdi. 
fPndimize pek giizel hizmet etmi§tin; bi- Y eni ~algicJiar, yeni ~englier hamlan-
rinci Hasekiye de oylece davranasm! d1. 

Abbas i~ini ~ekti. Had1m Siileyman Cini, inci, elmas, ipek. atlas ve §allar 
onun bu hallerinden §U manay1 okudu: iizerinde yiizlerce mumun 1~1klan titre§i

- Ah, neydi o gi.inler!. .. Safiye Sui- yor; kocaman sofada bulunanlann ade
tamn yamnda Mahfiruz Sultan da kim o- ta gozlerini kama§hnyordu. Mahfiruz 
luyor? Sultanm, senelik geliri alan yiizbin altm1 

iki had1m yeni vazifelerine ba§ladJlar. hep padi§ahla Sultan hammlar 1~in harca
Siileyman pek hevesliydi, lakin Abbas d:gma §iiphe yoktu; bunun i~in de itiban 
homurdamyordu. K1zlaraga~mm yanm- yiiksekti. Padi§ah ailesine gore bu hal a
dan '<lkarak kogu§a dondiikleri zaman na diinkii cariyeligine aid biiti.in kotii ha-
Si.ileyman on a sordu: tualan silip siipuren, unutturan e§siz bir 

- Ni~in boyle durursun? asalet veriyordu. 
- in san sevmedigi insana nas1l he- Y emek zamam geldi: Y almz Mahfi-

vesle hizmet eder? ruzun tepsisi a§ kaplSlndan abnmi§, diger-
- Ni'<in sevmezsin? Jeri gizlice Valide Sultan ta§IIgmdan do-
- Sorma... Derdim biiyiik. · · Say- la§hnlarak g~tirilmi§ti. 

makla bitmez! 0 kadar keremli. 0 kadar Canfeda kadm, Mahfiruzun tepsisini 
biiyiik kalbli bi.iyi.ik Valide Su!tam eski padi§ahm oniine koydurdu; diger tepsiler
saraya si.irdiiren bu YJiandJr. Mahfiruz de den en biiyiigiinii Sultan han;mlann onii-

dikleri bu.· • ne yerle~tirdi. Birinci Ahmed acikmi§h; 
- Sus!.·· Seni oldiiriirler!.. mis gibi kokan yemeklere biraz daha so-
Abbas uzun uzun i<;ini <;ekti ve bu sua- kuldu ve e) ath. 0 anda Mahfiruz yerin

da altm sahanlardaki yemeklerden bir den fuladJ: 
k1sm1m altm tepsiye doktii; onlan yenle-

1 I l . k b" l - Padi~ah1m. dur! ... 
ri e si mege ye temr en lT e omzunu ya- Canfeda kadma dondii: 
kalad1 ve sarstl. Doniip bakhg1 zaman or-

- Bu ne dalgmhk! Padi§ahtmizm 
tanc1 agalardan birini gordii ve sarard1. 

tepsisi bu mudur? ... 
Ortanc1 aga Abbas1 iki ad1m oteye 

<:ektikten sonra ensesine dogru birka'< ku- · Fildi~i kakmah rafta duran, elmas, 
ba<; vurdu: yakut, ziimrudle i§lenmi§ olan bir tepsiyi 

- Bir dahi yaparsan falakaya yatar- gosterdi. Canfeda hemen ko~tu. Onu ge-
sm 1 tirdi. Mahfiruz padi§ahm oniindekini ai-

Erte~i giin de ayni hal oldu, lakin kim- mak istedi; fakat padi§ah buakmad1: 
st> pormedi. Siileyman on a <;Ikl§tt: - Su bahk ~orbas1 mis gili koktu; §U 

N t<; in dikkat etmezsin; sonra kovulur- paluzeyi de '<ok severim. Hele sen de be-
sun ! nimle otur! ..• 

_ Zaten onu isterim... ~terim. ki - Saadetlu padi§ah1m, cariyene yap-
' I · 1 I · l!;;,n btuica kerem ned it, nast! cil:lent'l!. .. eski saraya veTJ eytm. !!>' 

Biraz: sonra ikismi .de Ktz4ragq$1, ~a, Padi§ah ka§Igi aldJ ;,; M.ahfirJ.!;!: onun 
f!lini h.IUu : gJTth; gittikleri zaman onu odasmda sert 

adJmlarla dola~uken buldular. - Diger tepsilerin ciimlesi tadJlmJ§-
Mustafa Ag_a iki had1mm iistiine yi.i- hr: Lakin buna bakilmamJ§hr. 

riidii: Padi§ah Canfedaya dondii: 

- Mahfiruz Sultanm yemegini tepsi- - Cabuk, §U i§i sen yap! 
ye hanginiz damlath; tiz soyleyin! Gene Demek istiyordu; ~iinkii yemek ba§-
sen mi? ladJgJ i~in ~e§niciler gitmi~lerdi. 

Abbasm yakasma yapi§h. Mahfiruz sordu: 
- Bir kaza ... Ellerim titredi. Leyla nerede?. ••· 
- Kaza m1... F alaka nerede? Elli Bir miyavlama oldu ve sofanm bir 

sopa vurulsun! ko§esinden fulayan kapkara bir kedi m-
AbbasJ yaka pa<;a «Ba§kapl gulaml» hm kabartarak ona ko§tu. Mahfiruz kii

nm odasma gotiirdiiler; yere yJktt1ar, C<Ip- c;iik bir tabaga biraz ~orba koe..du ve kedi
lak tabanlarma ince bir klZllcikla elli de- nin oniine siirdii. Hayvan onu i§tahla ic;
fa vurdular. ti; gerindi, esnedi, silkindi. Oldugu yer-

Bu suada Mustafa Aga da Had1m de saga sola salland1. Mahfiruz yemek 
Siileymana giizel sozler soylii).'ordu. i'<in sabJrsizlanan padi§ahm ka§Jglm a)-

Abbas kogu§a getirildigi zaman Sii- mJ§, kedinin biitiin hallerini dikkatle sey
leyman onun yanma sokuldu; yapacag1 rediyordu; Birinci Ahmed de merakla 
i§te muvaffak olmak ic;in arkada§ edinme ·bakiyordu. 
nin faydalanm ~oktan dii§iinmii§, fakat Kedi oradan uzakla§mak istedi, fakat 
kimseye giivenememi§ti. on ayaklannm etrafmda birka~ defa do-

Abbas bir taraftan, §i§mi~ olan a yak- nerek yere dii§tii ~ yava§ yava§ karm §i§
lanna 1slak bezler sanyor; bir taraftan da mege ha§ladJ. 
kogu§ta ba§kalan bulunmadt~na bakhk- Padi§ahm gozleri bi.iyiimii§, agz1 a'<tk 
tan sonra Mahfiruz Sultana ve K1zlara- kalmi§ ve elleri sJktlmi§h. Ne oluyordu? 
gasma bol hoi kiifiir bas1yordu. Siileyman Bir kediye, bir de Mahfiruza goz ahyor, 
ona yalvanyordu: tiiyleri diken diken oluyordu. 

- Allah a§kma sus... Duyarlarsa!.. Mahfiruz hem en tepsiyi Birinci Ah-
- Duysunlar!.. Arllk cammdan bez medin oniinden kaldud1; kenara koydu, 

dim. Ah, clime fmat ge~se ... Onlann sonra Canfedaya emretti: 
ikisini de oldi.iriiriim. Neydi eski gun- - C:abuk K1zlaraga•m1 '<ag1r!. 
ler ... Comerd, insafh. yiiksek ruhlu bii- Kedi epeyce §i§mi§, kiVrana kmana 
yiik Val ide Efendimiz!... oli.iyordu. 

Gene uzun uzun i~ini ~ekiyordu. Sii- Mustafa Aga zaten bunu bekledigi i-
leyman ona flSIIdadJ: <;in 1Y3buk yeti§ti. Ayni zamanda Had1m 

- Y akmda hepimiz kurtuluruz ve Siileymanla Abbasi da getirdiler. Mah
biiyiik Valide Sultan buraya doner! He- firuz padi§aha Had1m Siileymam goster-
le sabret! di: 

- Ah ... A.gzJm opeyim ... NasJl?... - Bunu §U yaprnl§hr, kasdi bu cari-
- Simdi sorma ... Yalmz bunu sen yeni oldiirmekti. 

de istiyorsan bundan sonra i~ini iyi tut, H d s··1 Abb ··s1·• a 1m u eyman sm;u asm u u-
yammdan a!nlma! ~ ne ahyordu. 

- Mahfuuzun ve Mustafa Aganm Abb b" d 5 .. 1 ··~ .... 
ortadan kalkmalan i<;in §U anda camm1 1 .a~ k IT ~r. a u eydma~m ~ogsbun1u 
vermm. 

- Sus!. .. 
- Peki ... Sen ne istersen onu yapa-

nm ... 
Seyhiilislam Ebiilmeyamin Mustafa 

Efendinin konagma ve eski saraya girip 
G:kanlar s1kt bir surette gozetleniyor, bu
na clair haberler saati saatine Mahfiruz 
Sultana yeti§tiriliyordu. <;ar~amba giinii 
i£in alarak saraydan ~Yikan Had1m Sii
leyman Gedikpa~ada bir Ermeni evine 
<>irmi~. oradan c;1kan ya§h bir kadm da 
V enedik c;;ar§Ismda bir aktar diikkanma ug 
ray1p geri gelmi§ti. Bu diikkan sahibi T u
nuslu HacJ ibrahimle eski saraym heki
mi Ebu Hazane arasmda c;;ok s1kt bir dost 
1 uk ve ah§ veri§ oldugu anla§tldJ. 

a'<h, e 1m U§agmm arasm an I'<enye, e -
kemiginin a§agisma dogru daldJrdJ; geri 
c;;ektigi zaman parmaklarmm arasmda 
~im~irden yapdmJ§ minimini bir tiip var
di. Mahfiruza uzattJ: 

- hte sultamm .. Zehir budur! 
Had1m Siileyman balmumundan bir 

heykel gibiydi Bununla beraber kendi
sini toparlamakta gecikmedi: 

Zehir degildir Sultamm, ilac1m-

ilac ha ... 
Kediyi gosterdi ve ilave ettt: 

- ilac olsa bu oliir miiydii? 
- Kediyi oldiiriir, zira, ufak bir hay-

vandu. Lakin insana kuvvet venr. 
LATkasa varl 

Limanlar Umum Miidiirliigile istan
bul Maliyesi arasmda liman i§'<ilerinin iic
retlerinden dolay1 bir ihtilaf '<lkml§hr. 

Liman i§<;ilerinden §imdiye kadar bun
lar tahmil ve tahliye i§lerile ugra§tJklann
dan hamal addedilmekte ve iicretlerin
den yiizde be§ kazanc kesi~erek Maliye 
veznesine yatJnlmakta idi. Istanbul Ma
liyesi, §imdi tahmil ve tahliye amelesi
nin i§\:i olduklanm one siirerek yiizde yir
mi bir vergiye tabi tutulmalan lazimgel
digi kanaatine varmt§hr. Limanlar U
mum Miidiirliigii istanbul Mal:yesinin 
bu kararma itiraz etmi§tir. Bir taraftan 
da vaziyet Munakale Vekaletine bildi

rilmi§tir. 
$imdi meselenin Munakale ve Maliye 

vekaletleri arasmda halledilecegi anla
§IImaktadJr. 

M0TEFERR1K 

T e§kilatta degi§iklik 
Evvelce birinci, ikinci ve iic;iincii ka

dastro mlidlirllikleri nam1 altmda c;all§
makta olan iit; kadastro heyetinden ikin
ci mmtaka heyetinin numaras1 ilga o
lunmu~, Kad1koy kadastrosu nam1 altm
da Kad1koy kazasma nakledilmi~tir. U
c;iincii mmtaka da ilga olunarak istan
bul mmtakas1 kadastro mii.dlirliigii. un
vamm almi§hr. 

Muhacir evleri teselliim 
edilirken ..• 

Muhacirler i~in yapbnlan evlerin te
selliim muamelesinde Naf1adan da mii
hendis bulundurulmasJ liizumu alaka -
darlara tebli gedilmi§tir. 

Ayasofya miizesinde tamir
ler yapdacak 

Ayasofya mii.zesinin baz1 klsimlannda 
tamirler yaptlacakhr. Bu tamirler ic;;in 
Londradaki Bizans enstitiisiinden baz1 
malzemenin getirilmesine liizum has1l 
olmu§ ve bu hususta mutab1k kahnmi§
br. Bu malzeme yaklnda ~ehrimize ge -
lecektir. 

Kad1koy Halkevinin ktr ba
losu yarm ak§am 

Kad1koy Halkevi sosyal yard1m §Ube
sillin Fenerbahc;;ede Belv!i baht;esinde 
tertib ettigi kl.r balosu, yann alqam ve
rilecektir. Ktr balosunun program1 san
atkar Miinir Nureddinin ~tiraki temin 
edilerek fevkalade bir §ekilde tertib o
lunmu§tur. Balonun sabaha kadar CO§
kun bir ne§'e i~inde ya§anmas1 it;in bii.
tlin tedbirler almm1~hr. 

Oldiiriilen yaban domuzlar1 
938 senesi ikincite§rin iptidasmdan 939 

senesi may1s sonuna kadar ~ilede 257, 
Yalovada 105, Beykozda 92, <;atalcada 
86, Silivride 57, Kartalda 34, Uskiidarda 
25, Eyiibde 25, Sanyerde 9 ve Bakl.rkoy
de 1 ki, ceman 691 aded yaban domuzu 
oldliriilmli§tiir. 

Vilayet reis vekilligi 
Parti i§lerinin valilerden almarak ta

yin edilecek mlifetti§lere verilmesi ve 
Parti idare heyetince tayin edilecek mii
fetti!;ler gelinciye kadar valiler tarafm
dan bir reis vekili set;ilmesi hakkmdaki 
tamim Vilayete gelmem§itir. 

Pazartesi giinii yap1lacak Vilayet ida
re heyeti toplabsmda mevcud azadan 
birinin Valiye vekil ser;Hecegi anla§Jl -
maktad1r. 

Istanbul mii.letti~ligi 
istanbul Parti miifetti§ligine S1vas 

meb'usu ~emseddin Alta)'ln tayin edile
cegi soylenmektedir. 

l 
miistahdemlerin giindelik saylSlnm vasa-
tisi yiizden fazla olan maden ocaklarile 

T e§viki sanayi kanununda tarif edilen SI

nai miiesseselerin mesleki kurslar ac;ma
lan hakkmdaki nizamnamenin tatbikatJ 

i.izerinde gorii iilmek iizere diin de Sa
nayi birliginde fabrikatorler bir toplant1 
yaprnl§lardu. 

(:<Jk uzun siiren bu i<;timadan sonra 
temas ettigimiz fabrikatorlerden_ ogrendi: 
gimize nazaran, nizamnamenm gayes1 
~ok yiiksek ve Tiirk i~~isinin tekamiilii i~in 
cidden yerinde goriilmekle beraber bu

giin fabrikalanrnlZln vaziyeti, Tiirk i~<;i
sinin k1srn1 azammm okuyup yazmadan 

mahrum olu§U ve daha bir<;ok hususiyet 
ve imkanSJZhklar gozoniinde tutularak ni
zamnamenin bugiinkii §eklile degil de 

kademe kademe bu §ekle ilerlenerek tat
biki muvahk .goriilmii§ti.ir. Bunun ilk ka
demesi, i§\:ilere okuma yazma ogretecek 
kurslar a<;IlmasldJr. 

Eglence yerlerile gazinolarm iic; sm1fa 
aynlarak buralarda satJlacak §eylerin ii~ 
sJmf iizerine yap1lacak tarifelerdeki fiata 
tabi tutulacaklanm, baz1 liiks mahaller 
i<;in de hususi bir tarife yaptlacagm1 yaz
mi§hk. 

Hamlanan tarife, diin Belediye En
ci.imenine verilmi§tir. T etkik ve tasdikten 
sonra ilan edilecektir~ 

Y eni tarifeye gore, suyun §i§esi hi<;bir 
yerde be§ kuru§tan fazlaya sah~am;ya

caktn. Y almz baz1 plajlarda hirer kuru§ 
zam yapJiabilecektir. Y emek ve konso
masyonlardan sonra ic;ilecek, kahve, yeri
ne gore, be§ veya on kuru§ olacakt1r. Her 
hangi bir yerde miizik vesaire var diye fi
atlara zam yapilmtyacakhr. Birinci kon
somasyondan sonra mii~teri diger ~eyler 
1smarlarsa ucuz tarifeler tatbik edilecek
tir. Pazar gi.inii i~in hususi tarife konmJ
yacakhr. Pazar ve adi giin tarifesi ayni 
olacakhr. Y eni tarife eski tariheye naza
ran, yiizde 20 ile 30 arasmda ucuzluk 
temin edecektir. T arifeler gazino ve 
bah~elerin goze ~arpan yerlerine astlacak-

tikleri zaman bunla 
maye ve i§gal edilm 

ingiltere ile Fran 
donanma ve ordu g" 
nize ve kap1larma 
ve hava kuvvetlerini 
dan dolay1 imkan ol 
ve i§gal vazifesi t 
Rusyaya dii§ecektir. 

Bunun i!;in ingilt 
lerinin dogrudan do v 

rine imkan olmtyan 
fazla olarak asia iste 
reddettikleri teminat1 
diyen ~ekinmi§lerdi. 
ligini aralarma alma 
lerine kar§l koymaga 
dii§iinmek rnecburiye 
nihayet Balt1k hi.ikurn 
tesin istemesin temin 
mu§lard1r. 

Fabrikatorler, tktJSad Vekaletile bu hu 
susta temaslarda bulunup temennilerini 
bildirmek iizere Ankaraya gonderilmesi
ne evvelce karar verilen heyetin sah giinii _tJ_r·--------------~ 
hareketini tasvib .etmi§lerdir. SEHJR ISLER/ 

Bidayette bu rizab 
kol veya muahede ile 
f1k gormii§lerdir. Ciin 
nen boyle bir taahbU 
takdirde Balhk hi.ik' Koprii plan1 

s1k s1k tamir 
kurtartlacak 

Dubalar 
edilmekten 

Belediye lmar §ubesi miihendislerin
den Sabri, Eminonii ve Koprii i<;in bir 
plan hamlayarak Vali ve Belediye Rei-
sine vermi§tir. Sabri, bu plamnda va

purlann Kopriiye yana§malan i'<in E

minonii ve Karakoy cihetleninde §imdiki 
Kad1koy iskelesine mii§abih iskelelerin 
yap1lmasma liizum gostermi§, §Chircilik 

miitehasslSlmn Eminonii meyttammn 
giimriik binalanna miitenaZIT k1smmda 
tesisine liizum gosterdigi antrepolara mu
kabil hiikumet mahallesinin burada in§a
MlhtSulu-oahmedde. de sergi binalan ya• 
p1lmasJm tavsiye etrni§tir. 

B pltrn, nb1m planla tearuz etme
mekte ve teferriiata aid bulunmaktad1r. 
Bu itibarla tetkik edilecektir. Vapurlann 
Kopriiye yana§Hken dubalan ~abuk ~ii
riitmekte oldugu soyleniyor. y akmda 
Balatta kurulacak ktzaklarda 60,000 lira 
sarfile Karakoy kopriisiiniin ii~ dubas1 ta
mir ettirilecek, gelecek sene de Koprii e
sash bir tamire tabi tutulacakhr. 

Evkaf sularl 
Belediye, istanbul Evkaf miidiirlligii- fena kar§tlanacalkanni 

ne miiracaatle Evkafa bagh memba su- ile ahiren kar•Ihkh ad 
lanmn ucuzlablmasmi istemi§ti. Evkaf • 
miidiirliigii keyfiyeti umum miidlirliik- desi akdetmi§ olan u~ 
ten sormu~, Evkaf idaresinin bu sular Berlinle bi.isbiitiin baS 
it;in birc;;ok tesisat masraf1 ihtiyar etmi§ belki de kar§Ihkh yar 
olmas1 dolay1sile daha fazla bir ucuzluk etmelerinden endi§e e 
teminine imkan olmadtgtm bildirmi§tir. F akat Sovyetler B 

Ayaspa§a asfalb mahal kalmamasJ i~in f 
Asfalta t;evrilmekte olan Ayaspa§a ne aid teminatm da k 

yolunun ikinci kl.smmm asfaltlanmasma ahedesinin diger mad 
ba§lanrni§br. ilan edilmesinde !STar I 

Ekmek fabrikalari ~imdi de ingiltere 
istanbulun iit< yerinde ekmek fabrika- hi.ikumetlerine aid So' 1 

s1 tesisi hakkmda Belediyeye vaki mii- leklerini kabul etmege 
racaatler, tetkik ediliyor. ve lakin bunun i<;in M 

Belediye, tesis edhilece
1
k bukli~. fabrikb~- 1 bJrakan ve hi<; bekle~ 

run §artnamesini az1r ama uzere 1r ~ I d 1. .1 .1 
k · t k'l' k · t' M rnu§ ar 1r. ng1 tere 1 e om1syon e§ 1 me arar vermJ§ 1r. ez- . . If 
kfu komisyon azas1 heniiz taayyiin et - kendlSIIe h~d.udu olrn 
tnemi~tir. · goslavy.a g.~b .Sovyet 

ltfaiye i~in ahnacak malzeme mii~as e e te . 1 

Bu s~ne ftfaiye blit~esine konulan sehr. ve konsol~s bul , 
72,000 lira ile bir otomatik merdiven, 4 kendt merkezlenne ~e; 
pompah kamyon, 2 arazoz, 2 motopomp, konsolosu kabul etm1}' 
10 000 metre de hortum satm almacak- Ianda i'<in teminat iste 8 

t1~. Bunlann miibayaa §artnameleri ha- ingiltere ile Fransa i 
nrlanarak Belediye Enciimenine veril - den haberdar olan J-1 
mi§tir. Nezareti derhal Londrd 

Siit fabrikast i§i firleri vas1tasile kell ti 
Slit fabrikast tesisi hakklnda slit ko- F ransa ve Rusyanm h a 

misyonunun haz1rladigt rapor, buglin - minat vermelerini asla !In 
K 0 LT 0 R J $ LE R/ Jerde Belediye reisi tarafmdan tetkik e- ni resmen haberdar et ik 

dilecek ve muvafik gorlildiigli takdirde nat kendisinin esas pol 
Liselerde laboratuar mesaisi fabrikamn §artnamesi ilan olunacakhr. rafhkla telif edilemi}'~~ 

tanzl'm ed1•J1•yor Fabrikamn tesisile beraber siit miistah- 1 
Sovyet hiikumeti .. sil ve bayilerinin de ~tirak edecekleri d ~ d d ~ h"rn' m 

Lise ve ortamekteblerin fizik, kimya 
ve tabiiye derslerine aid laboratuarlar1 
onilmlizdeki ders yJh ba§mdan itibaren 
yeni bir kontrola tabi tutulacaktir. Ve
kalet, bu hususta blitt;eye tahsisat ilave 
etmi~tir. 

Yabanc1 memleketlcrden 1smarlanan 
aletler, muhtelif liselere tevzi edilmek
tedir. Onlimiizdeki ders y1h bilhassa fi
zik, kimya tedrisatmm umumi surette 
tecrlibelerle yap1lmasma azami ehem -
miyet verilecektir. Muallimler, bu ders
leri Simflarda degil, laboratuarlarda ve
receklerdir. 

Sartyer mmtakas1 talebe . . 
sergisi 

bir §irketin kurulmas1 karargir olmu§tu. ogru an ogruva I 
Dlin, Belediyede Belediye reis muavini kan olm1yan garbi Avr ' 
Lutfi Aksoyun yamnda bir toplanh ya-j kumetlere teminat veri~ 
p1larak bu §irkctin kurulma esaslan tet- ~ev saymad1gmdan f t 

kik edilmi§tir. tekliflerini kaydi ihtir11tl ~ 
GOMROKLERDE ii<;ler ittifakmm yani tn ~~a 

Muhafaza umum kumandani Sovvetler arasmd~ _ak;e. 

B. .. dd tt b · T k M yard 1m muahedesmm 4 u·· 1r mu e en en ra ya ve arma- . k 
ra glimriik muhafaza te§kilahm tefti§ 1 t~nm da kabul e?Ilere. vpdi 
etmekte bulunan Giimrlik Muhafaza u- lme s~~u~~-~s1m. J.sternt• ~ 
mum k<1m~nd~.m Lutfi Karabinar .. b~.r~~ sele busbutnn <>"mft oiJ11tay 
berinde Gumruk Muhafaza Ba§muduru Muharre~an 
Hasan Koper oldugu halde dlin §ehrimi- - ..... 

ze donmli§tiir. ONJV _ _._ e 

DENIZ ISLER/ Sanyer kazas1 mektebleri oni.imi.iz -
' deki cumartesi glinii, Sanyer 14 lincli 

Hatay kxyilartnda liman mekteb binasmda bir mmtaka sergisi 

Samsunlularm §ikayeti ~ ~ 
Samsun limanmda vapurlann t;ok Asistanlal' ta~ 11 

a~1kta durmalarmdan dolay1 Miinakale Maarif Vekilligi, V'Il 0 
Vekaletine bazt §ikayetler yaptlmi§- cak olan asistanlar hal< 
hr. Vekalet, bu hususta Denizyollan limatname hazirlarni;_ 
umum mlidiirlliglinden malumat iste - tayin ve terfi gibi i§lef1 

mi§tir. Yap1lan tctkikler, Samsunda sa - dan yap!lacakbr. Asis1 
memurluklarl a~maga karar verrni§lerdir. 

Hataym ana vatana iltihakt dolay1sile Sergide, kaza mekteb talebe ve mual-
Hatay ktyllarmda liman riyaseti ve li- limlerinin y1l i~inde yapbklan eserler
man memurluklarile liman ~letme te!;- den ba§ka bir de ilkmekteb kitab sergisi 
kilatl yap1lmasi it;in haZlrllklara ba§lan- bulunacakbr. 

hilin s1g bu!unmas1 ve her an hava r.1t- y1lhk staj devresi ~~~,c .... ll 
lamas! tehlikesi mevcud olmast dolay1- kadroya almacaklard~~~ (a 
si!e buna imkan olmadi((mi gostermi§tir. ECNEB/}!!;! 

IDI§br. 
i:.skenderunda bir"liman riyaseti kuru

lacak ve diger tali limanlarda da liman 
memurluklan bulunacaktlr. 

iskenderun limanmda Limanlar U
mum miidiirlligli tarafmdan liman i~let
me te§kilati kurulacak ve iskenderun li· 
manmm siiratle tesisatlandmlmas1 i~in 
tetkikler yapllacakbr. 

iskenderunda esasen bir denizyollan 
acentas1 bulunmaktad1r. Bunun i9in de
nizyollan ic;;in aynca te§kilat yapilmiya
cakbr. 

Adalar ve Y alova hath yaz 
tarifesi 

Devlet Denizyollan Adalar ve Yalova 
hath yaz tarifesinin tatbikma dlinden 
itibaren ba~lanmJ~br. 

Ac;tkta kalan memurlarm 
tazminab veriliyor 

Denizbankm ilgas1 mlinasebetile kad
ro vaziyetinden dolay1 at;Jkta kalan me
murlara verilecek tazminata aid hesab
lar yaptlmt§br. Bu memurlara tazminat
lan bugiinlerde verilecektir, 

Sebze halinin ilave paviyonu ) ingi1iz ve AlJtl~~ 
'ylT 

Sebze haline Ilaveten bir paviyon ini?a edildigini yazmi!?tik. Yeni paviyo. 
nun kabul muamelesi yaptlmJ!?tlr. Burada 14 yaz1hanc mevcuddur. Bu yazl
haneleri dahi en ziyade kavun ve karpuzcular tutll'UfilardJr •. 

§ehriJtll 
Ankarada bulunan 

9 • 
tabul Hugessen'le AlrYI Jeri 

. }e • pen §ehrimize gelmi§_ e 
fir de bir miiddet Bog9 , 

edeceklerdir. ~ 
-·• r:yar 

Suc;lu §0ta.a. 
Galatada oturan saJ11 e 

caddcsinde bir kaldtrl~fa, 
~erken §Ofor ismailiTI 1 j · 
mobilin ~arpmasma !11 9' iaha 
smdan ve bacagJnd9_

1,
1
,t'ICUR:lll l 

Su~lu §ofor 



CUMBURtYET 3 

HAdiseler arasmda 

Anahtar arayan diinya 

teminat 
ki bu ku 

ar 

mOzakereleri 
Bira F abrikas1 
idaresine ge~ti 

iic;ii birden LZiml den erne 
kendileri 

kanun layihas1 ruznameye 

ingiltereniizakerelere bugiin de devam edilecek 

ILJI arb mi? Sulh mu? Danzig 
lr"1J mi? Baykal golii mii? Hak 

mt? Kuvvet mi? Demokrasi 
mi? Stmf mt? Millet mi? Enflansyon 
mu? Deflasyon mu? Sag m1? Sol 
mu? Ferd mi? Cemiyet mi? lhtiras 
mt? Aktl mt? Hiirriyet mi? Otorite 
mi? Miistemleke mi? Hayat sahast 
mt? ~antaj mt? Blof mii? Ciddi teh
did mi? Nutuk mu? Kongre mi? Top 
mu? Tiifek mi? Tayyare mi? Gizli 
bir anla§ma mt? ittifak mt? Degil 
mi? 

bun Iarin 
edilmelt(Teld?nla) - Medis bu re de devlet mi.iessesi oldugundan mesela 

ile Fransaf seddm Gi.ina,ltaym ba§· Ba~vekilin bir emrile biranm derhal on 
ordu gonJa?~1 • bkaz

1
d1 m

1
eb uslarm kte§· kuru~a inmesi mi.imki.in olacagmt kaydet

AI~nnm a m mast hak m- ti, ve layihanm ikt1sad enciimenine bava· 
hv.n•t''"a devre sonuna btraktlma- lesini istedi. 

. kA !Ill men mazbatalan okundu, Giimri.ik ve inhisarlar Vekili Raif 
Im an ° b ''!" K d d d' k' . . t [:n sonra ve azt o urn ce- ara eniz de soz ald1, ezciimle e 1 1: 

a lundu. Vergilerde itiraz ve «- Biray1 nic;in ahyorsunuz? diye so-
,u~e(1;.e :11.m_1 • cine ve mercilerine ve ver- ruldu, sebebi •udur: Bira fabrikasl ~im-

ngi ter . . bl'v . d · d' . ' 
d 

v ~ •nmn te Ig suretme atr 1kr vaziyetinde kahrsa bunun memieket 
ogr d .. k d h' · Ba: uzu~. uza 1ya muza ·er~- a 1lmde dag1hp sattumak ic;in kurum 

1 
. ..,Au. Muteaktben kabul edt!- tarafmdan geni• bir te•kilat yapmak mcc-

as a tste,..'·. 'f ]'V • d k' b' f b · · • • .. . man t;I t tgm e 1 ua a • bunyeti hasll olacakttr. Bugi.in muteah -
temmall 1 .. '!At · . . fl ve mu§temt a mm ~-e .~r~.a htdler ;e bayiler tarafmdan tevzi ed1l • 

di sarlar . Umum A fv!udurlu- mekted1r, ve bittabi tevziat kolay ve ucuz 
._ a!~ a ... 'kmlddaki ka~~n l~yl~asmda olmadi!bndan memlekette bira istihlaki 
~;:oymaga I'''z a 1, ve <~taturkun kur- t k · 1 k'ld · 1 · . .. . d . ar m1yaca , 1~ rasyone §e 1 e 1~ em1ye • 
, ecbunyet~~ uzenn e hassas1yetle dur- cekt' r· h' 1 k'!At 

k h"kA k" .. ld'v' . b tr. n tsar ara gec;erse te~ 1 am am-
1· u ~m ursuy~ ge 1 &1~1 ;ran e-~ harlan, memurlan vardu. Ayn bir mas-
m tem!Datce fabnkanm mhtsarlara rafa k tl k b k'lA b · · .. .... 1 'b b bl . b' a anma stzm u te$ 1 at u 1~1 go-

b 
l /u~u e~, mu~I ;e e e~I 1" recektir. Diger taraftan inhisarlar idaresi 

u n~a a e e;e rna ~~ a ~a!nmu~ devlete miinhasuan varidat toplamak iGin 
hede 1]e t re zuaat encumemmn eskt kurulmu b' .. d V'ld' 'd 1· . .. k • .. d .. v.. .. I I d § Ir muessese eg1 tr, 1 are n· 
dtr run n sur ugu muta ea ar an hl'sarlar dd kA .. 1.. .. · · '-' .. .. 1 'l meva mm te amu unu ve zen-
r taahhtl muta ea 1 e ve aradan c;ok yatm d h · · b' h ld 1 

~ d · b · b 
1 

a a IYI tr a e yap1 mast, ye -
hk huku!1 den ~~~nt'l If m0 az a a !faJ~- ti~mesi ic;in c;aJt~tJgi gibi a(kollii ic;kilerin 

lk 01 a 1 1~ 1 ve rman '>I t 1- 1 k · hh . 1 aca an .. l . b' 1 .. • mem e etm st atme daha az zararh ha -
•tltkh ade muessese en tr Kul balm- de ol I kl d "k 11 f · ' d R fik t b k"ll" masma {:a 1~ma a a mu e e ttr. 

1 .. en ~ nee u ·u un B' "k 
0 an Uy At tti'' k" b .. IZ yu sek dereceli ic;kileri, tedricen me-

.. .. b "• a r un u muessese- d A ll 
utun as··d. •v• d k' . d em usu erie memleketimizden kaidir • 
1 kl JJ 1ye ethgt stra a 1 tr~a ma k · · . . 
I I yar I . l I ~ d rna Ishyoruz. Ag1r IGktlerden rakt ve 

d. IDI§ o up o mtyacagm a .. .1. b . d 
en I§e e. V b d' l . d d mumast 1 me~ru at Inhisarlann elinde ir. 
etler B~ e k u d?. 1~ term. en /~ Bunun Yanmda hafif dereceli ic;kilerden 
as1 ic;:in f.a~m. en 

1
1:mi atmm e ICI olan bira da fnhisarlarm eline ahmrsa bu 

d k mr nca et 1. .. • d 
n a a.. . .• y .. ld gaye uzenn e yliriinmesi daha kolay o!a-

dJumem re!Sl a~ar soz a 1 cakt 
er rna f b 'k 'f l'kl · · k' IT. u ( a n ayt "I t 1 erm m 1- i h' I V k'l , ae Israr d l kt · n tsar ar e 1 i beyanaunm so nunda· .

1 
1m mevzuu o rna an zt- «B .. . . 30 · 

ng1 tere 1 daha ucuz ve daha c;ok is- . ugun §I§es1 kuru§ a sahlmakta olan 
aid So'\ ic;in inhisarlar Vekaletine buayt 20 kuru§tan a§agtya batta 15 ku-

etmege af1k buJdugunu soy)ed:i. r~§a s~tmak ic;in tertibat almml§ oJdugunu 
j,.in M b' · · · · b' soyledt -. nen, Ira l§mm m tsar mev- .. · 
bekle1akkmdaki esbabt mucibeyi . ~uzakere kafi goriildii, maddelere ge-

ltere ile akla beraber Orman ~iftli- ~tldt, kanun a~nen kabul olundu. 
du olmt' niifuslu Ankarantn giine§e Dev~et demuyollannda m~t~harrik ve 

ovyet • giizel manzaraya ac;1Jm1~ muharnk ed.e~at mubayaast I~In gelecek 
~11Innr!jtvl~unu beyan ile ve fabrikamn senelere gec;IcJ taahhiide giri§ilmesi ve 
os bululin miihim bir varidattndan Haydrapa§a • Sirkeci arasmda feribot te-
rine de :1ak suretile burasmm bugiin- s~si.' h~~i~ler kanununun bazt maddele -
I etmiytlide muhafazast kabil olup TI~I degt§hr~n kan.unun ik.inci maddesinde
inat iste sordu. kt cetvellenn yenne yem cetveller ikame 
F ransattili Muhlis Erkmen soz ald1 eden kanun layihasr, bazineye aid ecri 
Ian rJ ki: ' misillerin afft, istanbul Dniversitesinin 
Londr'da§larm ziraat i§letmeleri muvanezei umumiyeye almmasma dair 

e kefl tifath sozlerine te§ekkiir e- kanunda degi§iklikler yaptlmast, ordu su 
amn hlabrikast maddei iptidaiyele- baylar heyetine mahsus 860 say1h terfi 
i asia kn zirai, fakat mamul itiba- kan~nu.nun 8 inci maddesinin degi§tiril -

Clar etn1'akadar eden bir mevzudur.» mesi, hyatro ve sinemalarla konserlerden 
sas pol' kme_n bira fiatlarmm ucvuz- de~let ~e bele~i~el~rce almmakta olan 
ilemiye-n: ~1raate fayd~b. ol.11:agt~l re~_,mlenn sur.~h tshfasma clair layihalar 
meti .~?~Is.arlara devn tie tkt mu· mustacele~. muzakere edilerek kabul olun

hii1l1unm tlmam ederek ~al:~aca· dular, bugunkii Mecliste umumi niifus sa
~ Avt" <<Atat~r~ ve?iasr olan bu ~~-~~ .~akkmdaki .kanun layihas1 da go • 

ri maksud l'>hma1 fayday1 mu· rusulup kabul ed1ldi. 
t vef ameyi biiyiik ve §erefli bir Niifus yazimi deneme kanun layihasi 
~~ • t' t~l~kki etmekteyiz. Orman Meclis ruznamesine almd1. Layiha mem-
1 t~rir. gtbt v~ daha miikemmel su- leketin muhtelif klsimlarmda niifus yazt· 
:n:kd tza edtlec~~tir.» dedi. m1 denemeler! yaptlrmaya Dahiliye Ve-
. . 'fe, tekrar soz aid,. kaletine salab1yet vermektedir. Vali, kay-
.1lnm ,, 1:iimeni namma soylenen mii- makam, nahiye miidiirleri, okur yazar •a-
I ere~> d' . . ~ 

t ·,ti~ 151Di tatmin etmedigini, Zi- h1slardan miinasib gordiiklerini yaztm i§-
emi, m h .. kbel fh d · 'bd ft ]J111 ep ~usta e aid sozler lerinin her sa asm a tstl am edebile-

0 f<ayd.ettJ ve bira fiatlarmm ceklerdir. 
em ahsme gelince ~imdiki ida- MPrlis varm saat 14 te toplanacaktir 
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-~seivanof'un Basin Birligi 

kongresi 
tali~. 
i, tr~ 1n temaslar1 hal<• 

! 
arr11~· • 
i§Icrl b1r vesika imza T oplanblara 200 murah

has istirak edecek 
Asist w • •• I 
g~~~ eceg1 soy eniyor 
rdtl'· -MJ (a.~.) - Koseivanof, Unter 

dekt harb maktulleri abidesi
koymu§tur. Bulgaristan 

§eref ktt'asmt teftis ettik-
i: ~hremanetinin hatira d~fterini 

Bu miiddet zarfmda Bul
Propaganda N ezaretin

Ie tertib edilen bir kabul res
bulunmu~lardtr. 

' 
Ankara 6 (Telefonla) - Aym onunda 

toplanacak olan Basm Birligi kongresine 
200 kadar murahhas i~tirak edecektir. 
Kongre ruznamesinde Ankara m.erkez 
idare heyeti ve haysiyet divanile Istan
bul, !zmir, Adana, Samsun §Ubeleri ida
re heyeti ve haysiyet divam intihablan 
vradtr. Murahhaslar ~erefine pazartesi 
gtinii Ankara palasta ogle ve Karpicrte 
bir aksam ziyafeti verilecektir. 

;iyaretin maksadr 
0' k ~ (a.a.)- ]our- Echo de Pa- Amasra liman dalga 1ran1 

saJ11 e Berlinden bildiriliyor: Ankara 6 (Telefonla) - Amasra liman 
, Bulgaristamn d1s ticare- dalgaktranmm tamir ve aynca bir dal

. i~gal etmekle beraber Bul- gaktran in§aSI iqin gelecek yrllara geqici 
!aha bliyiik iktisad! inki§afla- 500,000 liraya kadar taahhiide giri§ilmesi 

gu kanaatindedir. Herbal- hususunda Nafta Vekaletine salahiyet 
gorii~meler bir anla§ma ak- veren kanun layihast yann (buglin) 

1u anla§mamn hazrrlanmasile gi:irii§lilecektir. 

· . Oogrudan do~ruya So£- Fuar ic;in tenzilath biletler 
b~z1 . m.alu~at, Ko;e;va.n.o- Ankara 6 (Telefonla) - izmir fuan 
hit;bir 51~asi t.a~hh~dc ~m~-~ i9in ihdas edilen 15 gtinllik tenzilath bi-

ve umum1yet Ilibanle h1c;btr letlerin. sahiblerinin Hataya ugramas1 
mm imza edilmiyecegini gos- !Jartile iki gtin daha temdid edilebilmesi 

takarrtir etmi§tir. 

Diinkii makalesinde, san'atkar dos
tum Nurullah Berk cevab veriyor: 
«Haytr, san'at! Her§eye ragmen san
at!» 

Amenna! 
Fakat insanm giizel ve korkunc 

nasibi iistiine yagan biitiin bu birbiri
ne ekli biiyiik meseleler ve endi~eler 
saganagt altmda san'atm rolii ne? 
Bir croJiin ortRSIDB SIVJ~arak, «portre» 
adt altmda, deve tabam gibi ya.myas
SJ, uzuvsuz ve ifadesiz, ablak suratlar 
t;izmek mi? «~iir» adt altmda, anah
tan §&ir tarafmdan yutulmu§ sembol 
abstraksiyon muammalan s:tralamak 
mt? i§te otekilerin pe§ine taktlan bir 
mesele ve bir endi!!e daha, ki hie;; 
siiphesiz, kendi hallini onlarm ceva
bmda anyor. Horozun ibik sallamast, 
tavugun g1daklamast, riizgann esme
si, ytldmmtn dii§mesi nev'inden ce· 
mivet drst bir hadise olmtyan san'at, 
en hodkam endi§elerile bile, biitiin bu 
birbirine ekli biiyiik meseleler zinciri
nin sonund11. bir altm halka olarak 
sallamyor. Bu zincir, biitiin halkala
rile birlikte, her muammayt a'ran tek 
anahtara takdacak. 

San'at ve fikir tarihinde insanin, 
aradtgt devirler ba§ka, bulduguna 
inandr~ devirler ba§ka. Buhran de
virleri muamma devirleridir. Bugii
niin insan1 artyor. Biitiin h1rs1 ve kav
gasJ, anahtan buldugunu iddia eden 
yeni ideolojilere kar§tdu. Heniiz §Up
hesi devam ediyor. T ereddiidii ve ptst
nkhgt da ondan. Bu tereddiid, ozlii 
san'atkar Nurullah Berk'in ftr'rasmt 
paleti iistiinde ztp ztp st'rratmadt mt? 

Bu arkadB§tmtz, diinyanm solugu. 
nu kesen buhranm orta.smda san'atm 
geni§ nefesler alabildigine bizi inan
dtrmak icrin A vrupamn her tarafmda 
yeni ac;;tlan sergilerden bahsediyor. 
Fakat bu sergilerin hepsini dolduran 
eserler, ba§tanba§a «eski» dir. Bir ye
nisini de ben haber vereyim: V ene
dikte Paul V eronese sergisi. Onaltm
ct astr dehasma hasret. 

Jskenderin yanmda bir Aristo, 
Napoleon'un devrinde bir Goethe 
vardt. ~imdi bana Hitler'in yamnda 
bir Sokrat, Mussolini'nin yanmda bir 
Michel - Ange gosteren 'rtkabilir mi? 
i§te Kanonika, ha?.. Ya §air? Nerede 
o milletlerarast ve milletleriistii §air? 

Bugiiniin resmi, genclik fotograf
lartmn oniinde icrini creken ihtiyar 
kadm gibi. klasiklerin sergilerinde 
ahediyor ve arhk yalmz hahralarile 
ogiiniiyor. Louvre'un acrtkgoz hnstZ· 
Jan bile, iki defasmda da modemlerin 
salonuna ugramadiiar ve gecen defa 
bir OnaJtmct ve bu defa da bir Onse· 
kizinci am 'raldtlar! 

PEYAMI SAFA 

lrak Basvekilinin 
' 

mecliste beyanatl 

Nuri Said 

ibnissuud 

Pa~a, lrak • 

hiikumetleri 

ihtilaf1ni izah ediyor 

Bagdad 6 (a.a.) - Irak parlamen
tosunda harici siyaset muzakereleri esna· 
smda soz alan Ba~vekil Nuri Said Pa~a, 
lrak ile ibnissuud hiikumeti arasmdaki 
mi.inasebetlerde bazt ihtilaflar c;tktig!DI 
bildirmi~ ve Bagdadm bu ihtilaflan MI· 
smn veyahud diger bir memleketin ba
kemligine tevdie haztr oldugunu ilave et
mi$tir. 

lrakla ingiltere arasmdaki miinasebet
lerden bahseden Nuri Said Pa~a. asker! 
hamhklar ic;in lraka be~ milyon ingiliz 
lirahk bir istikraz vermi~ olan ingiltere • 
nin dostane semahatini bilhassa kaydet • 
mi$tir. 

Ba$vekil, Filistin meselesine temas 
ederek, lrakm, diger Arab memleketleri· 
le beraber, siyonist siyasetinin ortadan 
kaldmlmas1 ve Filistinde milll miistakil 
bir hiikumet kurulmast i<;in gayretlerine 
devam edecegini bildirmi~tir. 

Hatay te§kilat kanunlar1 
Mecliste bugiin gorii§iilecek 

Ankara 6 (Telefonla) - Esaslanm 
mufassalan bildirmi§ oldugumuz, Ha -
taya aid te§kilat kanunlan Muvakkat 
Encumenden c;tkti, Meclisin yarmki top
lanttsmda mlistaceliyetle gorii~iilecektir. 

Harb olacak m1 ? 

Bitar a/ bir diplomat, 
~ok §aganz dikkat 

miitalealar serdedigor 

"S a tie, mesel 

Refi Bayar Diin 

ifadesi abndt 

Sab1k Reasiirans miidiirii
niin ahm sabma aid komis
yon iicretinden kendisine 
hisse verildigini reddettigi 

anla§thyor «Demokrasiler bugiin ~ok kuvvetlidir, bunlarla 

harbe giri~mek deliliktir, fakat diktatorler de bir 

~1kmaza girmi,Ierdir, harbetmek 

Denizbankm Fmdtkhdaki Satie binasi 
zorundadirlar» ahm sattm i§i tahkikatmm diinkii safhas!, 

Istanbul dordiincii 
Yazan: ABIDIN DAVER 

Paris, 3 temmuz ni de ktracakt,Jr. Hulasa, mihver devletle
Sanki, diinyanm rahahm kac;umak, ri ic;in, harbi zaferle bitirmek imkam yok

milletleri endi§e ic;inde b1rakmak l'>ID t ur. 
dogmu§ olan iki adamm yiizlinden Avru- Muhterem diplomata, 
pa, daimi bir barb tehlikesi i'>indedir. _ 0 halde, dedim; harb ihtimali de 
Herkesin birbirine sordugu sua! §udur: yoktur. 

- Harb olacak m1? - Maatteessiif vard1r; dedi. Ciinkii, 
Mihver devletleri, hergiin bir mesele Almanya ile ltalya, daha dogrusu bu 

c;tkanyorlar. ~imdi de Danzig yiiziinden mcmleketleri idare eden diktatorler bir 
biitlin Avrupanm sinirleri gerilmi§tir. '>'kmaza girmislerdir. Zaf gosterdikleri 
F ranstz ve ingiliz devlet adam! an, gaze- and a, kar~1 tara f. dayatacakhr. Siyaset 
teleri, Danzig'in bir elc;abuklugile Alman- hegemonyast demokrasilere ge'>ecektir. 
yaya ilhakma miisaade etmiyeceklerini, 0 vakit onlann beyaz harble kazand1kla
Lehistan bu yiizden harbettigi takdirde, n beyaz zaferleri, beyaz maglubiyetlerle 
ingiltere ve Fransanm da otomatik bir su- geri vermeleri Jaz1m gelecektir. <;i.inkli 
rette harbe girecegini soyliiyorlar. Fa kat hamle etmek Sir aS!, §imdiye kadar miida
kaql taraf, silahlanma, Ren' e asker sok- faada kalmt§ olan ingiltere ve F ransaya 
rna, Avusturyayt :ilhak, Ceko • Slovakya- gelecektir. Zaman gec;tikc;e ve demokrasi 
YI evvela parc;alama, sonra yutma, Arna- grupu kuvvetlendikc;e bu, mukadderdir. 
vudlugu i~gal meselelerinde oldugu gibi ~imdi, bir harble bir§eyler yapmak limidi 
Demokrasilerin gene harbden ka'>Inlp em- azc;:ok mevcud oldugu halde, alh ay son
rivakii tasdik edecegini umuyorlar. hte ra, bu iimid ortadan kalkacaktJr. hte, bu 
tehlike buradadtr. iimid kmnhland1r ki iki diktatorli, beyaz 

Burada tam§tlgtm giizide ve pek zeki maglubiyeti kabul etmeden evvel, klZII 
bir diplomata fikrini sordum: bir harbe siiriikliyebilir. Girdikleri c;1k-

- Harb olacak m1 '? Samiml fikriniz mazdan ~tkmak ic;in geri donmezlerse bir 
nedir? bog a gibi kafalarile, onlerine dikilen manii 

Bu diplomat, barb olursa bitaraf kal- devirmege c;ah§malan ihtimali vardu. Bu 
mak istiyen -fakat bitaraf kalabilmesi c;ok iki memleket, demokrasi ile idare edilse
§iipheli olan· devletlerden birine mensub- lerdi, vaziyet limidsiz bir §ekil almca, 
dur. Benden malum sebeblerden dolay1 millet meclisleri hiikumet §eflerini devirir, 
ismini gizli tutmamt istedi. yerlerine anla§maya taraftar sulhperver 

- ismimi ne§retmek isterseniz samimi insanlar gelirdi. F akat diktatorleri ancak 
konu§amam. Siz ise, samiml fikrimi soru- ihtilal devirir. Onlann, kendi goniil nza
yorsunuz. Bunu ancak!. ismim gizli kalmak larile geri dondi.ikleri pek az goriilmii§tiir. 
§artile soyl:iyebilirim. Umid ederim ki be- Hitler'le Mussolini o kadar ileri gitmi§ler
ni mu§kiil mevkie sokmazsm1z. ~imdi sa- dir ki , artlk kendi varhklan da mevzuu
mimi dii§lincelerimi dinleyiniz. bahstir. Onlar i'>in dii§mek oliimdi.ir. Bu 

Harb tehlikesi daima mevcuddur. Aktl yiizden sonuna kadar gitmek istiyecekler
ve manhkla, hesabla dii~iiniince harb ol- dir. i§te biiyiik tehlike buradad1r. 
mamas1 laztm gelir. <;;unku, Sovyet Rus- ~imdi harb olacak m1, sualinize ktsa 
ya iltihak etmeden bile. demokrasi cephe- cevabimi ver!yorum: 
si totaliterler blokundan kuvvetlidir. Bil- Demokrasiler, hergiin, top pathyacak
has~a. Tiirkiyenin bu cepheye iltihakt IDI§ gibi, harbe ham bulunmahdular. Bu 
Balkanlar ve Y akm~arkta demokrasileri hamltk maddi ve manevi olmahdtr. Har
son derece kuvvetlendirmi§tir. Tiirkiyenin bin oniine ancak bu «harbe ham ol !» va
sulh cephesine girmesinden sonra, So;y.et ziy~t! ve de~ir gi?i bir azim ve irade ge
Rusyamn da bu tarafa iltihakt zarund1r. '>ebthr. Aks1 takdude, harb muhakkakhr. 

Ci.inkii siz, Bogazlarda Avrupa ile Asya-
YI siyaseten birle§tirdiginiz gibi, iki tarafh Muhterem diplomata, nafiz bir gorii§iin 
dostluklanmzla Sovyet Rusya ile Fransa mahsulii olan bu vaz1h sozlerinden dolayt 
ve ingiltereyi de birle§tirmeniz mukad- te§ekkiir ettim. 
derdir. Harbin oniine ge"ebilmek ic;in, harb 

k d A] ilahlannm biitiin cesaretlerini ve biitiin ii-Silah ve asker ba tmm an manya 
ile !talya, gec;en sene Miinih'te haiz ol- midlerini k1racak kadar kuvvetli ve iradeli 
duklan listiinliigii kaybetmi§lerdir. 0 za- olmak laz1mdir. Bir kere korkarlarsa, yr-

. d' k larlar ve sinerler. Umumi Harbin sonunman, bozulan, askeri muvazene, §liD I c;o 
diizelmi~tir. !ngiltere mecburi askerligi da Ludendorf bunun en parlak misalini 
tatbika ba§lamt§, Tiirk ordusu, biitiin vermi§tir. 
kuvvetile terazinin demokrasi kefesine ARIDIN DAVER 
b inmi~tir. i ngil iz ve Fran s1 z ha v a kuvv et- ~--~~~~-~-~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

leri, hergiin, daha ziyade artmaktad1r. 
Almanlarm harb malzemesi iimid ettikle
ri bdar miikemmel c;Ikmamt§IIT. Alman
ya, ~imdiden ac;:ttr; Berlinde en bol §eY 
knmiZI turptur. Kirm17.1 turpla harbedil

Kont C. ' 1ano nun 

Ispanya seyahati 
mez. italy a fakirdir; Italy an milleti, ya- AI 
ptlan biitiin giiriiltiilere ragmen, asia harb man gazeteleri bu 

istemez. Uzun bir yanmadada oturan ziyarete ehemmiyet 
halya halkt, ingiltere ile harbetmekten 
korkar. veriyorlar 

ftalyanlann Biiyiik Harbde mi.ittefik
leri Almanya ve Avusturyaya ihanet et
melerinin iki biiyiik saib vard1: I · ingi
liz donanmasmdan korku, 2 - Almandan 
nefret. Korku berdevam oldugu gibi, Al
man nefreti de eksilmemi§, artmt§hr. <;un
kii si.iri.i siirii ftalyaya gel en sivil, asker, 
polis Almanlar bu memleket balkma fe
na muamele ediyorlar. Almanlann Bren
ner' de bulunmast, her ftalyana gi.inlin bi
rinde Almanyanm Adriyatige ineceg1m 
hahrlatan bir ihtardu. Onun ic;:in ltalyan 
milleti, can! a ba§la doviismiyecektir; iste
miye istemiye zorla barbedecektir. 

Roma, 6 (a.a.) - Kont Ciano, cu
martesi giini.i bir italyan gemisile Barse
lon' a gidecektir. N azua ispanyay1 ziya
reti esnasmda birka~ eksper, gazeteci ve 
Hariciye memuru refakat edecektir. 

Ziyaretin ehemmiyeti 
Berlin, 6 (a.a.) -Stefani. Matbuat, 

Kont Ciano'nun ispanyayt ziyaretile ala
kadar olmakta ve bu seyahatin bliyi.ik 
olan siyasl ehemmiyetini tebariiz ettir
mektedir. Volkischer Beobachter gazete
si. Franko ile Ciano arasmda yap1lacak 
miizakerelerin 1talyan - lspanyol dostlu
gunun baglanm kuvvetlendirecegini yaz
maktadir. Almanyada yiiksek gori.i§lii, mii~kaid, 

askerlerin hepsi, muvazzaflarm biiyiik bir 
kism' §U fikirdedirler: Ankarada feci bir kaza 

Almanya ile italya iki ay ic;inde harbi 
kazanamazlarsa, her iki memlekette de 
maiHubiyet ve ihtilal muhakkakttr. 

Almanya ile italyanm iki ay ic;inde 
harbi kazanmalan ihtimali ise, herglin, 
biraz daha uzakla§maktadu. Alit ay 
sonra, 1940 senesi girerken bu, arhk eri
•ilmez bir hayal, bir serab olacakhr. <;;iin
kii !ngiliz ordusu, fngiliz ve F rans1z tay
yare ve silah fabrikalan, o zaman tam ve
rimlerini bulmu§ olacaklardtr. Sovyel 
Rusyanm demokrasi cephesine iltihakl, 
Almanya ve italyamn evvela §arkta, mu
zaffer olmak, sonra garba donmek iimidi-

Ankara 6 (T elefonla) - Sehrimizde 
feci bir motosiklet kazas1 oldu. Matbuat 
Umum mlidiirliigiinde mutemed Hilmi ol
mli§, motosikleti kullanan ~evket yaralan
mt§hr. 

Hilmi, motosikletin arka tarafma bin -
mi§ oldugundan, otobiisle c;arpi§ma sua
smda tuttugu demir karnma saplanmt~. 
yarahlann her ikisi de bastaneye gotiiri.il
mii§lerdir. Hilmi bir miiddet sonra has
tanede vefat etmi§tir. Oliimii, matbuat 
miintesibleri arasmda biiyi.ik bir teessi.ir 
uyandumJ§tlr. Cenazesi yann kaldmla
cakttr. 

sorgu 
esas itibarile mevcud dosya iizerinde tet· 
kikatla gec;mi§tir. Haddi zatmda Maliye 
ve 1khsad mufetti§lerinin yaphklan tahki
kah tespit eden evrak, iki bin kiisur sahi
felik bir dosya tutmaktadu; bu yekun, 
miistantiklik'>e alman ifadelerle de kaba
nyor. Satie ahm satlmt meselesinin mahke
meye a§agl yukan iki bin be§yiiz kiisur 
sahifelik bir dosya ile intikal edecegi tah
min ediliyor. Dosyada mevcud par~a par
c;a evrak, bu tahmini hesabdan haricdir. 
Dordiincii sorgu hakimi Sami, evvelki 
glin oldugu gibi diin de bu dosyanm bil
hassa yeni alman ifadeler ktsmtm gozden 
gec;irmek ve arada mukayeseler yapmak
la me§gul olmu§tur. 

Reli Bayarrn iladesi 
Baz1 miiesseselerden sorulan suallere 

cevablarla ta§rada istinabe yolile dinlenen 
§ahidlerin ifadeleri, sorgu hakimligine 
peyderpey gelmektedir. Diger taraftan, 
rahatstzhgt dolaytsile dordiincii sorguya 
ifade vermek iizere gelemiyen Refi Ba
yann ifadesi diin evinde almmt§br. Us -
kiidar sorgu hakimi Saim, ogleden evvel 
Erenkoyiine, oradan Ciftehavuzlarda bu
lunan ko§ke gitmi§, elindeki istinabe tali· 
matnamesine gore Refi Bayara muhtelif 
sualler sormu§tur. Bu sualler, bilhassa 
bu i§te komisyon olarak almdtgl bahis 
mevzuu para etrafmdadu. Millt Reassii· 
rans umum miidiiri.i iken vaki muamele • 
ler iizerinde izabat veren Refi Bayar; 
kendisine Satie i§inde komisyon olarak a· 
!man paradan hisse verildigi dogru olma
dJglnl, bu para i§ile bi<;bir alakast bulun
madtgmr soylemi§tir. Kendisinin miiddei
umumilikte hamltk tahkikatt safhasmda 
malumatma miiracaat olundugu zaman 
soylediklerini tekrarltyarak, 0 ilk ifade-

sinde tsrar ettigi ve ancak vaziyeti bu sefer 
daha etrafh anlatt1gt ogrenilmi~tir. Bu 
itibarla mevkuflardan bazdanmn komis
yon olarak alman paradan kendisine hisse 
verildigi §Cklindeki iddialann sadece 
ciiriim atfetmek mahiyetinde kar~Iland1gt 
istidlal olunmakta ise de, vaziyete sara· 
hal, ancak tahkikat sonunda verilebile -
cektir. 

lstinabe kagrdt bugiin sorgu 
hakimine gelecek 

Refi Bayann diin ogleden evvel Ds -
kiidar sorgu hakimi Saim tarafmdan ah· 
nan bu ifadesine aid miizekkere, ak~ama 
kadar !stanbul diirrli.incii sorgu hakimli
gine gelmi§ de~ildi. !stinabe kag1dmm bu· 
o:iin getirilecegi ve dordiincii sor~u hakimi 
Sami tarafmdan tetkikine ba~lamlacagi 
anla§tlmi~hr. 

_:_ _____ _ 
istimlak kanunu layihas1 

enciimenden ~1kb 
Ankara 6 (Telefonla) - Belediye

lerce istimlak hakkmdaki kanun layihast 
Muvakkat enciimenden <;1kt1. Encumenin 
layihaya verdigi ~ekle gore: 

1 - Belediye kanununda yaz1h bel
denin ve belde sakinlerinin, medenl. sth· 
hi ve bedit ihtiyaclarmm tanzim ve tes
viyesi ve tehlikenin korunmas1 i'>in tesisat 
yapmak maksadile binah ve binastz gay
rimenkulleri bu kanunda yazth usullcr 
dairesinde deger pahas1 pe§in verilmek 
§artile istimlake belediyeler salahiyetlidir. 
Kanunu medeninin kaynaklar hakkm • 
daki hiikiimlerine riayet edilmek ~artile 
belde dJ§tndan getirilecek sularm kayna· 
gt ve kaynaktan beldeye kadar gec;ecegi 
yerleri dahi, liizum goriirse belediyclet 
istimlak edebilir. Kanunu medeninin 668 
ve 669 uncu maddeleri mahfuzdur. 

2 - Bir yolun veya bir meydanm 
geni~letilmesine veya yeniden a<;Jlmasma 
karar verildikte yolun veya meydan;n 
geni§liginden fazla olarak taraflanndan 
20 &er metreye kadar binah veya binastz 
yerleri istimlake belediyeler salahiyetli -
dir. Y eniden ac;tlacak veya geni&letilecek 
yo!, meydan, umumi bah{:e ve ye~il saba
lara laz1m olan yerlerden ba§ka bunlann 
etrafmda imar plamna gore yaptlacak bi

nalann arsa derinliklerine kadar olan 
mahallerini de istimlake belediyeler sala
hiyetlidir. 

T asdikli plana gore bir hizada bulun· 
mast laz1m gelen binalardan hiza d1~In'l 
c;tkmt§ olan klSimlar dahi istimlake tabi
dir. 

27 madde olan bu )ayihamn muvakbt 
maddesinde heniiz kat'ile~memi~ olan i£
timlak i~lerinde de bu kanun hiikiimleri
nin tasdik edilec · gi yazthdir. 
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f h~:::: Bir idealist 
~============= ~erlf HuiOsl 

j 
Annesi, babast, ktzkardetleri, biitun \ bma ~enzi~en, ve pe§i.nden ko§tukc;a ele 

akraba ve taallukah gene ressamt Galata ge<;mtyen luzumsuz vatdlerle dolu bu c;o
nhti.ITlmda ugurlamaga gelmi~lerdi. Kimi- rak muhitte nastl <rah§acak ve san'at ehli· 
nin gozlerinde aynhk ya,lan, kiminin du- yetini ispat etmek imkamm nastl bulacak
daklarmda boyle bir delikanlmm akrabast II? 
olmanln verdigi gururun tebessiimii, kimi- On a: 
nin gozlerinde de donii§te getirilecek he- - Camm bir hocahk ahrsin I Eger, <;a-
diyeleri §imdiden tahayyiil etmenin verdi- h§ma zevkin varsa, kendi kendine c;ah~tr, 
gi hayret ve sevinc ... Ressam, biiyiik bir bi:iylece muhayyel bir istikbale kuvvetli 
itimadt nefisle kendisine hayretle bakan bir san' atkar olarak hamlanusm I tavsiye
bu gozleri, uzanan bu batlan seyrediyor. sinde bulunanlar oldu. 
0, miisabaka imtihamm kazanmt§tlr. Av- Nihayet, « ne yapmah ?» tarzmdaki 
rupada okuyacak, memleketine biiyiik bir feci sualin cevabmt babasmdan almaga 
ressam olarak donecek. Arttk, ona bu 
memlekette, istikbaline kucagm1 ac;mtya
cak san' at muhiti tasavvur edilebilir mi} 

Vapurun hareket kampanas1 c;ahyor. 
Ugurlayanlar, yolculan, aynldtklan 
memleketin ve inaanlann hasretile ba,ba§a 
bnakarak agtr agu merdivenleri iniyorlar. 
Opii~meler, a~la,malar, saadet ve s1hhat 
temennileri .. Vapur yava~ yava§ nht!m· 
dan aynhyor. Iatuabt lceaif hale gelen in
aanlar derhal hislerini elleri ucundaki 
mendillerle riizgara veriyorlar. Mesafe 
denizde vapuru, aahilde insanlart gozden 
uzakla§tirdt. Ressarn, ~imdi, bu biiyiik 
gemide, bu insan kalabahgt i~inde tekba
§tnadtr. Eger, halini guliinc bulmasalar, 
derhal kendini denize atacak, yiizerek 
sahile ctkacak. Annesine babasma, guru
ru mani olmasa, «$titti!lim yerde nastl ~a
!J~acagtm, nastl du~iinf'c-rgim, neler gore
cr~im ?» diye soraeak. Gemilerin gurbete 
~lkardtklan her insan, gidecegi yerde ria· 
stl oturulur, nast! yemek yenir, nastl ora· 
mn dili ogrenilir? Bunlan a§tlmas! guc; 
bir"r mania telakki eder. 

Gene ressam fstanbuldan, zarif bir ka
i:hmn kiVrak viicudiinii anduan Bogazi<;in
den aynhp, vah~i Karadenizin kollanna 
hnrlini atmctva kadar hep bunlan dii$iin
dii. Karadeniz insana canmdan ba~ka 
bir~ey dii~iinpbilmek ic;in vakil btrakmaz. 
I :manlar, ~ehirler, nehirler, dere tepe di.iz 
p:idip, nihayet, gene ressam, sJeakhgmi 
iliklerine karlar biitiin viicudiinde uyu§uk
luk olarak duvdu~u fstanbuldan soma, 
~o~uklu~unu iliklerine kadar biiti.in viicu
diinde hareket hissi olarak duvdugu bir 
~imal sehrine vartr varmaz, ilk defa, gi.in
lerce kendini at:tlet halinden harrket hali
ne getirmek zorlugile kar~tla~h. Bu lorlu
vu yendikten sonra, sehrin llU7el san'atlar 
akademisine d"vama ba•ladt. Faht, onun 
llozleri memleketinin bol 1~1gma alt~mi~h. 
burada giizel dedigj eserl~rinl bile kortt 
renklerin hakimivetine btrakrnak mecburi
yetinde kald•. !stanbulda havran oldugu 
ar:tk maviye, klZII renklere veda etti. Dort 
sene, miitemadiyen tablolanna, insan vii
c-udiinde. tabiatte meveud parlak ve ori
jinal renkler yerine, sukun ifadesi yerine, 
<'lbit niianslar yerine, soluk renkler, hare
l,.t manas1, ve gemici snlan kovmakla va· 
Jrit ge~irdi. Maamafih, profesorleri ona .. 
daima: 

- hi c;alt~Iyorsunuz, eserleriniz c;ok 
muvaffak! derlerdi. 

Hakikaten, elinde ehliyetini ispat !'!den 
rliplomalarla, H~Idlarla, ve anasma ba • 
basma, kardeslerine, akraba ve taalluka
t•na vadettigi k1ymetli hediyelerle !stan
hula dondii. Ona, Galata nhttmmda, Av
T1!,.,ada siya~i muvaffakiyet gostermi~ bit 
fttihad ve T ~rakki nazmna yap1landan 
daha parlak bir istikbal merasimi yaptld1. 

Avruoalt profesorlerden ft'!vkalade 
notlar alml§ 1.. 

Gene ressamm lstanbuldaki evi giin
lerce, anasma babasma «goziini.iz Ay
dm» a gelen e§ dostla dolup bo~aldt. 0, 
Avrupadan yeni gelmi~ gene ve talan sa
hibi biiyiik bir ressam! 

II 
Akademi mezunu gene, memlekete 

dondukten sonra, misafirlik aym1 lle<;irdigi 
muddet zarfmda, mektebdeki eski arka
da~larile yaptlgt mesleki konu§malannda 
daima hie; aklma getirmedi~i yeni bir ta
k,m me~elelerle karsila§tyor ve inkisara 
dii~iiyordu. Mesela, bir arkada&I: 

- A1izim, bu memleket san'attan an· 
lam1yor. Yapabiliyor musun bir afi~? di-

karar verdi. 
Babas1 endi§eli bir tavtrla ba§Jnl aalla· 

dt: 
- Oglum, ben sana daha burada, 

mektebde iken soylemedim mi? dedi. Bu 
i~ hir liikstiir, bu memlekette gec;er akc;e 
degil. Bununla, ancak zengin c;ocuklarl 
ugra~abilirler. Sana hocaltg1 tavsiye eden
Jeri dinlesen <;ok iyi edersin. 

Gene ressam sonunda hoeahga raz1 ol· 
du. Bir istida ile maarif vekaletine mii· 
racaat etti. Gelen cevabda, Anadoludaki 
li!elerden birinde a<;Jk bir resim hocaltgJ 
bulundugundan bahsedilivordu. Bu cevab 
ressamm iiziintiisiinu bir kat daha arhrd1 
Bu kadar k1ymetli bir san' atkar olmasma 
ragmen, ona mesle~inde ilerlemek imkam
m vermiyen memleketinin kendisini Ana· 
doluya yollayacagmt hi~ du§unmemi§ti. 
Mevsimine gore, kapah veya a<;Jk sa~tk, 
fakat daima bir gene ktz tazeligine sahib 
istanbuldan ve giizelliklerinden aynltp, 
c;elimsiz ve i.istuba~1 ynhk, pejmiirde bir 
kadma benziyen Anadoluda san' at ~eh· 
vetini siindi.irmek... Buna imkan yoktu. 
Ressam, nasi I san' atmdan aynlamazsa, 
i!tanbuldan da aynlamazdt. 

Her tiirlii fedakarltgt goziine ald1, ar
ttk resimle ugra§maktan vazge<;ti; neye 
mal olursa olsun, ekmek parasm1 kazan • 
mak i~in her c;areye ba§vurdu. Siirtmedik 
ne Babtali kaldmmlan, ne hiikumet daire· 
si merdivenleri. ne de e§ dost evlerinin e§i· 
gi kald1. Tuvallerinde yeni bir hayata ka
vu~acak mehtablt geceler, Bogazm ic;imiz
deki a$k iirpermelerine benziyen sabahla
rt, Adalardan seyredilen gurublar, res • 
sam iizeriode tabii hirer fizik hadisesinden 

fazla bir tesir yapmamaga ba§ladtlar. Bii• 
tun bir gencligi a~ktan daha bo§ bir ideal 
p.e~inde. sii.(U'klemek. ve miitemadiyen IS· 

tzrab c;ekmek. Fa kat o, bu muvaffakiyet
sizlikleri tabii buluyordu. San'at kudreti• 
ne itimadt degil, bir miimin kadar iman1 
vardt. Bu muvaffakiyetsizlikleri, arkada§• 
larmdan farkh olarak memleketin san' at 
alakastzbgmdan ziyade, kendisinin anla
'tlmast gu<; bir san.atkar olu§una hamledi
yordu. Biitiin giinleri i§sizlik, can siktntlSI 
ve azab ic;inde ge~iyordu. Bazan, aklma 
eserse, ~i:ivalesi iistiinde duran, belki i:iliin
ciye kadar, tek eser olarak, fakat daima 
yanm kalmaga mahkum tuvaletin i:itesine 
berisine birkac; ftrc;a surdiigii oluyordu. 
Sanki, bu ftrc;a darbelerile, farkmda ol
miyarak, ic;inde mevcud san'at tellerinden 
her defasmda bir tanesini daha kopan -
yordu. 

BaktJ olacak gibi degil. Sonunda, A
nadoludaki liselerden birinde miinhal bu
lunan resim hocahgma raz1 oldu. Soguk 
ve karh bir giinde, bir vakitler parlak bir 
tekilde ugurlanmak saadetini tatmJ§ olan 
bu gene ressam, tekba§ma, elinde kuc;iik 
bir valizle ii<;iincu mevki bir vagonda A
nadolunun yolunu tuttu. 

Arlik o bir zamanki idealist ve ic;i bii· 
yiik a§klarla dolu ressam degildir. Dii§iin
dugu bir tek §ey, maa§mdan biraz para 
artmp anasma babasma yardtm etmektir. 
Garibi §U ki, bu artacak paradan bir k1s· 
mtm boyaya ay1rmak li.izumu iizerinde bir 
an bile du§iinmedi. <;unkii, Anadoluda 
ya§adikc;a, ic;indeki her§eyi buyiik bir 
kJskanchkla insanlardan kac;trmaga, hatta 
bir zamanlar inandtgJ sana't kudretini gizli 
bir put halinde kalbinin bir ko~sine yer
le§tirmrge karar verdi. Kendisinden fs • 
tanbulu esirgeyenlerden o, insanhgm1 ka
~trmaga <;alt~tyordu: Bir siyasinin para -

yor. Sin!, bir alimin biJgisini, bir kadmtn giizel· 
Bir rligeri: !igini saklayl§I gibi ... 
- Oc; yiize yakm tablo yaptJm, diyor. Bundan boyle, 0 da Anadoluda, top-

Bunlann c;o~unu sergilerde teshir ettim. rak altmda gizlenen eski medeniyetler 
Alan dr:>il, tablolanma doniip bir bakan gibi, i~indeki gizli kudretlerle, kendisine 
olmadt. Bu meslek, insana, sarfettigi bo- benziyen memur, muallim, avukat ve ilah. 
ya oara~m1 bile temin edemiyor. munevverlerle hr~1 karstya gec;ip, senele-

Bu ac-t hakikah llt'!Veliven arkadasmm rini tavla guriiltiilerile bogar da, ni~in ktz· 
sozune. hadi~t"leri daha ivi izah etti~ini gin gunesli, bol !Stklt, yal~m Anadolunun 
~~nan bir ba§kasl da §unlan ilave ediyor- vanan p:ozlerine bakamaz? Bunun sebe
du: bini, belki gene res sam, butiin dostlan 

- Bizim mesleO.imiz liiks. Halbuki. ~<;ibi, hic;bir zaman bilmivecektir. 
bu m"rnl~ket henii7 kamm1 zor doyuru- $ERIF HULUSI 
yor. 0 halde, ne umuyoruz ve san'at ha- !!'----==~---"""'!'~=~=~ 
yahm,zda kendi kendirnizi hangi muhay- -

lstanbul Avc1lar ve Atlcilar birligin • 
ytl ~ohretle avutuyoruz? den: 

Gl'nc ressam, giinlerce du~undii, ta~m
dt. Dii~i.inmt"kten, istikbal endi&elerinden 
ba~ kaldmp. bir tuval boyayacak vakit 
bulamadt. A lmanyada resim tahsili yap
mt&, diolomalar almi~li. Profesorlerinin 
her birinden ayn ayn tavsiyeleri vardt. 
Fakat, neye yarar? Zevk ve san'at sera· 

Yeni cemiyetler kanunu mucibince 
nizamnamede yap1lan tadilat hakkmda 
muzakeorede bulunmak iizere birlik kon
gresi fevkalade olarak 8 temmuz 1939 
cumartesi gi.inii saat 13,30 da birlik mer· 
kezinde toplanacaktlr. Saym azamtzm 
behemehal gelmelerini rica ederiz. 

ve Memlaket HahAriP-ri ----· 

Giizel bir nahiye 

21 cins kiraz yeti,tiren 
Y ahyab nahiyesinde, 

bayram yapdd1 
Develi (Hususi) - T oros dagtnm 

§imal cephesi eteginde Y ahyah nahiyesi 
ve bu yiiksek sivriligin cenub tarafmda da 
Derekoy, Kirazh ve Kestelic; koyii vardtr. 
Bir hayal gibi uzay1p giden T oroslarm 
muhtelif yerlerine serpilmi§ sulan c;ok, ye
§illiklerile c;e§id <re§id manzaralar arze • 
den nefis meyva agaclan arastnda kurul
mu§ Y ahyah nahiyesi ve on a bagh koy
ler mmtakamtzm en kuvvetli meyva is • 
tihsal merkezlerinden ve sanayide en ileri 
nahiyelerden biridir. 

Y ahyahya gitmek ic;in Develiden kal
kan bir otomobil tarlalann ic;erisinden ve 
daglann bogriinden 35 kilometrelik an
zastz bir yoldan gider. Bu giizel nahiye 
evvelce Nigdenin iken sonradan Kayseri· 
ye baglanmt§hr. hte bunun i~indir ki 
Y ahyahmn nefis elmalan da Nigde elma
Sl arasmda yer almt§ ve orta Anadolu 
manavlannda Nigde elmas1 diye tanm
mt§hr. Bu muhitte yeti§tirilen meyva a· 
gaclarmm imar ve ttmar i§leri son ziraat 
fenninin kabul ettigi teknik usullerle ya· 
piimiyorsa da ayni agaca birka~ kere a§l 
yapmak suretile meyvalann taneleri irile§
tiriliyor ve daha ziyade tatltlandmhyor. 

Bir nahiyenin servet membalanm bil
mek, ona kar§I daha buyiik bir ~efkat ve 
muhabbetin husuliine yardtm edeceginden 
Y ahyah halkmm esash ugra,malanndan 
birini te§kil eden meyvacthk ve hahethk 
san'alim burada biraz tamtmak istedim. 
1932 senesinde Y ahyah ve muhitinde 
mevcud esfar ve tezgah adedi 420 iken 
1939 senesinde bu nispet artml§, 500 e 
~tkmi~hr. Y ahyalmm tarihi hahctltk san
atmt ya~atan ve yiikselten bilhassa kadm
lardtr. San' at! ogrenmek zevkini daha 
c;ocukken anneler ktzlarma a§tlamakta • 
dular. Bu koylerde yeni evlenecek bir 
ktzda aramlan en miihim vastf!atdan birisi 
klZln hah dokumastm bilmesi oldugu gibi, 
yeni te§ekkiil dmi§ bir aile reisinin de ilk 
i~i evine bir hah tezgaht kurmastdtr. Do
kunan hahlarda maddi ktymetten ziyade 
san' at a§kt goriiliir. Diizgiinlugii, her ta
rafmm ayni ol<;iide bulunmasJ, modelinin 
guzelligi, boyalanmn tamam1 kendi yap
hklan solmtyan kok ve nebati boyalardan 
olmast tliger hahlardan daha ziyade haizi 
ktymettir. Y ahyah ve muhitinden vasati 
olarak senede 5 milyon kilo meyva, 300 
kadar hah ihrac edilir, buna mukabil 12 
bin lira meyvadan, 18 bin lira hahdan bir 
kalemde 30 bin lira alm1r. 

Develinin ii<r nahiyesi i~inde Y ahyah
nm kendisine has bir pozu vardtr. Mun
tazam yollan, iki kath san topraktan ya
pllmt§ evleri, T oroslarm bogazmda altm 
bir madalyon gibi parlaytp durur. Bol su
yunu T oroslarm eriyen karlarmdan, sag· 
lam havasm1 Erciye§le T oroslann sema
larmda c;arp1~an riizgarlardan alan bu na· 
hiye, gene bir idareci ile ~ah§kan bir be
lediye reisinin elele vererek §Uurlu ve pro
gramh c;ah§ma hamleleri neticesinde de 
§U birkac; sene i<;erisinde c;ok degi~mi~ bir 
vaziyettedir. BulvarJmst bir caddenin sa
gmda ve nahiyenin tam gobeginde giizel 
bir belediye binas1 yaptlmi~. belediye bi
nasile belediye kazinosunu c;emberliyen 
geni§ bir bahc;e insamn yuzune giiliip 
duruyor. N ahiyenin biiyiik bir meydan • 
hgma Ebedi ;lefimiz Atatiirkiin biistii ko
nulmu§, yeni yap1lan memur evlerile cad
deye SJTalanmJ§ diikkanlar ve 12 odah bir 
mekteb binas! nahiyeyi suslemi~tir. 

Senenin her haziran aymda oldugu gi
bi bu sene de Y ahyahda giizel bir kiraz 
bayramt yapiimt§ttr. Bu bayrama Kay· 
seri Valisi $efik Soyer, Nigde Valisi 
Faik Ostiin, kaymakamimlz Stdd1k Ti.im
erkan ve diger bir~ok zevat da i§tirak et
mi§lerdir. Bayramda 235 sepet 21 cinsten 
ziyade kiraz te§hir edilmi§, bunlar i~eri .. 
sinde 28 numarah kiraz fevkaladelige se
cilerek 50 lira miikafat kazanmi&hr. 
F evkalade kiraz, koyu knmlZI renkte, 
sert taneleri gayet iri ve c;ok tatltd1r. 

Valimiz $efik Soyer Y ahyah gibi gii-
7el bir nahiyenin kirazdan maada daha 
birc;ok meyvalan yeti§tirmege toprakla
nnm ve sularmm musaid oldugunu teba
riiz ettirerek giizel bir konu$ma yapm1~. 
halkt kemiyet ve keyfiyet itibarile daha 
ziyade ve daha iyi agac yeti§tirmege te§
vik ve t11hrik evlemistir. 

A~rk muhabere 
Yanya muhacirlerinden Mithat Gor

nii~ imzasile matbaamtza mektub gon
deren zata: 

istanbul iskan miidiirliig-iine miiraca
at ediniz, evrakmtz oraca tetkik edile • 
cektir. 

NA~tn OZCAN 
ERTUGRUL SAD! TEK 

birlikte bu gece 
Gedikpa§a /l..zak 

bah~esinde 
1: AHYA MiRZOTt 

Vodvil3 perde 
Okuyucu Aysel 

Otobiiste bir el~i .. 
Siyasi miimessil: «Seni polise teslim edecegimh> 
diyerek yankesici Danielle Darieux'yii kolundan 

tutup evine gotiiriiyor 
P aristen yazihyor: 
Koskoca bir elc;i .. Bir otobiisiin sahan

hgmda .. Nastl olur bu i~?. Pekala olur .. 
Cunku sefir, arabasile ~tkmt§, biraz ya
yan yiiriimek istemi~.. F akat birdenbire 
yagmur gelince ve binecek taksi de bula
maymca tesadiif ettigi ilk otobuse atla • 
mt§tlr .. Aksi takdirde, Islanacak, sucuga 
donecek! Y abanc1 devletin miimessille -
rinden birini kendinize otobuste kom~u o
larak ancak bu suretle bulabilirsiniz .. 
Y oksa havadan zenbille inmek sure tile 
dei(il ! . 

1§te, Frans1z muharrirlerinden Max 
Coplet «KaJb c;arpmtlSI» ismi altmda 
c;evrilecek olan filim i<;in hamladtgi se
naryonun ba§langtemda boyle bir vazi
yet tahayyiil ediyor .. Bu sefir roliinii de 
tanmm1~ Franstz akti:irii Andre Luguet 
oynuyor .. Danielle Darieux 

ne yapamadtgl i<;in siyasi miimessil onu 
bileginden yakaladigl gibi otobiisten ata· 
g1 indiriyor, ve: 

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

20,211 

21,05 

21,20 

F akat bir elc;iyi otobiise bindirmekle 
koskoca bir filim yapiimi$ olur mu? T a· 
biatile olmaz .• Onun i~in i§in gerisi de 
var.. Kadmlar Islahhanesinden yaramaz, 
kurnaz ve ayni zamanda $irin bir ktz 
kac;mt~.. Daglarda, knlarda bir miiddet 
s.erseriyane dola~ttktan soma eebinde be§ 
paralar bulunmadtgl halde Parise geli • 
yor .. Cah§mak istiyor. Lakin i§ nerede? 
Gazetelerin «Kiic;uk ilanlar» si.itununa 
bakmay1 aklediyor. 0 vas1ta ile bir 
« Y ankesiciler mektebi» ne du§iiyor .. 0-
rada, ciizdan c;almayi, kadmlarm el ~an
talanndan miicevher, para a~mnay1 mii
kemmel surette ogreniyor. Ht!katen na
muslu olmasma ragmen ge~inmek ve ya
~amak laz1m!. Zoraki bu meslege intisab 
ediyor.. Y ankesicilik mektebinin hocast 
gene me~hur bir aktor: Saturnin Fabre. 
Gene ktz ise: Danielle Darieux .. 

- Seni polise teslim edecegim! 
Diyerek siiruklemege ba§hyor.. El~i. 

tabiatile miikellef hir konakta oturmakta· 21,20 
d1r. Bu evin muazzam kapm oniine ge· 21 ,20 
Iince diplomat gene k1za: 21,315 

-Girl 
Diyor. Ktz baktyor, buramn polis ka· 

rakoluna benzer bir yeri yok.. Onun i~in: 
- Acaba girsem mi, girmesem mi? 
Diye uzun uzun dii~iiniiyor. 

22,05 
22,115 

23,~ 

24,05 

Danielle Darieux da meslek ieab1, el
c;inin bindigi otobiiste ve ayni sahanhk -
ta .. Sefirin kravatmm iistiindeki giizel ve 
biiyuk bir inci gene ktzm nazan dikkatini 
celbediyor. Elc;abuklugile onu ~almak is
tiyor .. Heyhat .. ManevrayJ pek mahira· 

1$te, benim studyoda c;evrilmesini sey
rettigim sahne bu kadar. Otesini gerek 
benim, gerekse sizin tahmin etmekligimiz 
hie; de mii§kiil degil .. Sefirle gene ktz a
rasmda bir sevgi ba§hyacak, bu rpiina • 
sebet muhtelif mii§kiilata ve eglen~eli 
sahnelere kapt ac;acakhr. -l-9,-15_Le_l_pz_l_g_: --

«Kalb c;arpmtlSI» nm iyi bir filim ola· ve salr bell:teka.~ 
~ag1 bu merakh ba~lang1cdan pekiili bel· N evyork aer 
li.. Bittigi zaman tabii umumi heyeti radyo 
hakkmda daha mufassal malfunat ver • 
megi unutmJyaeagJm. 

·r --~~ 

t 

* Paramount §irketi, Holivud' a 121 * Holivud' da Randolph Scott, Ralph 
kilometre mesafede yeni bir sinema §eh- Bellamy ve Frances Dee'nin viicude ge· 
ri in§a ettirmege karar vermi§tir. Bu §eh· tirmekte olduklan «Sahil muhafizlan» 
rin ad1 «Paramount-City» olacak ve bii- filminin bir d1§ sahnesi ~evrilirken reji • 
tun sokaklarma granit veya c;elik dii~ene- siir Edward Ludwig .;:ok mu§kiil bir va· 
cektir. Hususi bir yiizme havuzile bir ziyette kalmt§tlr. Cunkii bir taraftan a· 
jimnastik salonunu, bir posta merkezini, «;tkta batmlmasJ icab eden bir vapurla 
ayni zamanda da bir polis karakolunu ayni zamanda onun imdadma ko§masl 
ihtiva edecektir. Sinema §ehrinde bir de lazim gelen bir tayyareye aid tertibatl 
zab1ta merkezinin viicudiine ihtiyac go - ayni zamanda idare etmek mecburiyctin
riilmesi herhalde filim artist ve figiiran • de bulunuyordu. Sahne vazn kiic;uk .hirer 
larmm pek de lehinde bir mesele olma~a alma istasyonlan koydurarak telsiz tel • 
gerek! grafla bir noktadan her iki tarafa da * Ba~rollerini Bing Crosby, Joan emirler verrni§ ve sahneleri muvaffakiyetle 
Blondelle, Misha Auer ve !rene Har - viicude getirmi~tir. 
vey'in oynadtklan «Cennetin ~ark ciheti>> * Clark Gable ile Myrna Loy'un 
filminde on bir ya~mda kiiciik bir ktzca- «Her yol Romaya <;tkar» isminde bir fi
gtza da miihim bir rol verilmi§tir. lstik • lim c;evireceklerini yazmt~hk. Bu, tarihi 
balde buyuk bir ytldtz olacak derccede bir kordela olacak, Clark Kartace ku • 
istidad gostet;~en bu artistin adt Sandra de mandam Annibal'i ve Myrna da bir Ro· 
Herville'dir. Kordelada bir erkek c;ocuk rna konsiiliiniin kans1 Amytis'i teansil 
ktyafetinde gorunecektir. edecektir. 

Puskin'in eserinden iktibas edilen film 
' 

i'l 
Rus §airi Pu§kin'in bir hikayesi esas tutularak fransJZlar tarafmdan vii

cude getirilmekte olan cSilah sesleri. kord.elasma aid faaliyet hitama er
mi§tir. Ba~ rolleri oymyan Mireille Balin ile Raymond Rouleau'yu kar~1 
kar$Iya getiren enteresan bir sahne. 

- . Be§ikta§ SUAD PARK Sinemas1 Yazflk Bahoesinde -
Mtsn Raks Krali~esi SEMIRA MUHAMMET ve arkada~lart 

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

Biletlerinizi giindiizden ahmz. Her yer 10 kuru~tur. 

Saat Tam 9 da ba§lar. Telefon: 43143 ---•• 

Bursa Askerl 
Re~ad Ya§atm bir 
tir. Yavruya uzun 
diler, ebeveynini 

CiLVEi 
Murad 9aiilil 

TV'RK 



CUMHURIYET I 

meselesi 

se Mihal Bey ve 
Iristiyan Tiirkler 

ikt1sadi hareketler ( I I Biiyilk davalar 
Yas sebze ve 

ihracati 
meyva 

Y a§ sebze ve meyva ihracatimizin art
masJm temenni etmiyen, tabiatm Tiirk 
vatanma mebzulen ve en iyisi.,den olmak 

1639 m. 1. sman1n Rum oldugu hakk1ndaki iddialar §artile bah§ettigi bu iki nimetin getirebi-
19·74 m- r d•• lecegi gelirin en yiiksek haddinden istifa-
31,70 ~3D ~ esaslardan mahrum Ve gii}iinc ur de etmemizi istemiyen var mtdtr ~ T abii 

• ... l)l' d h "'' haytr ... Her vatanda§ gibi biz e er ve· 
13.15·

14 Y azan: ALl RIZA SEYFI site ile bu miihim mevzua temas edip u· 
19.00 F~ 

8 )tof d · 1 d d k kuv mum! arzuya terciiman olmu§, gec;en se-N. 7 • 1939 tarihli «Cumhuriyet» J karalardan ba§ka emz er e e ~0 • • 
fa.'JllJ k R ne bu sahada ilk sistemli hareketin dog--e•"orol adiseler arasmda» siitu - vetli donanmalar gezdirere urn Jmpa· 

..... "" 1 k 1 k I dugunu gormii§ti.ik. Bu sene daha ileri ,,..,.,.a,,,.. spOt li Safanm «Tarihriler ner- ratorlug~ u donanmalari e an 1 an 1 ~ar- h d 1 
Jf " bir hamle yaptldtgma ~a i o uyoruz. 

21'hkh yaztsmJ okudum; o ya· pt§mt§lardt. . . Y a§ sebze ve meyva mevzuu iizerin-
S:orn(R•. ~.t .. ·md,a,.yo 0rfyazdtiitm §U satular, Peya- Kaldt ki, Anadolu biitiin tanhm sey- d d b 

.. ..,. 'be de ~ah§mak iizere yur un §urasm a u-
MUzlk (0~ tarihrilerden bin de ben ol- rinde Tiirk uk1 irin sanki bir caz1 mer- k fl 

el " " rasmda te§ekkiil etmi~ olan ooperati er 
alans hAll uPak gibi kocaman bir bilgic;- kezi mahiyetini gosteriyordu. ;larktan ve gec;en sene ikhsad Vekaletinin i:inayak 0 ). 

- ~ t1un ifadesi deg~ ildir. cenubdan «tarihi devre» de bu iklime gi- 1 b' b' l'k h )' d 1 d 1 ilk L(Uilzc:a.nu d masi e 1r 1r 1 .a m e top an 1 ar. 
tdan be§ alt y1l once ben de ren Tiirkler arasmda bir de §imal en ge- zamanda verdigi acemilik havas1 i~inde 

.... , ... ,.,.w~!v hakkmda baz1 miitalealar lenleri saymak icab etmektedir. Ganbdir bazl hatalar yaptld1 ve bu hata1ar -protes

. Macbtt::lugumdan §imdi de si:ize .ka- ki §imalden ge1en bu Tiirkler, §ark tan ve tolan celbetti ise de bunun yamba§mdan 
Tr~tan ~i kalamadtm. Ki:isemthal cenubdan gelen ukda§lan Tiirklerc kar- muvaffaktyetli hamlelerden de geri ka-
Wind!or~aki bu dii§iincemi o zaman §1 durmak irin Anadoluya sokulmakta 1 d J'b ']k d f 51'ste )' b' 
I· ni ~dl:lakta olan (illustration de idi. Bizans :nparatorlugu ~ok eski zaman· §:kilde \:;ic!a ~:;a vee s:bze i~:cat:~ 
(Regt~naJlmecmuasmda «Yeni Tiirki- larda han imparatorlugile olan miicade- na imkan hast! olmu§ bulundu. 

a.nJI'ihi>> ba§hkh bir ma maka- lelerinde Tuna boyundan boy gi:isteren ;limdilik dort kooperatiften ibaret o-
: Ma:on. in de ortay.a k~ymu§ ve (Koman), Pe~enek) ve (Hiin) kmnhsl 1an birlik kollanm ~ogaltmaga ve i~ biin

Gra.mofclt mulmtyan btr §ektlde ebedi- Tiirkleri yardtmct asker olarak Anadolu- yesini geni§letmege c;ah~trken yeni sene· 
: Macbe11ni§ olan sevgili dostum mer- da kullanm!§ oldugu gibi, son zamanlarrn- nin ihracat programm1 da hamlamt§ bu

Kosemihal» in dikkat naza- da T urkopol denilen Rumeli Tiirklerini Junuyor. 
;aleye celbetmi§ti:u. Hakikat gene Anadolunun batt k1ytlarma Bizans y aztmizin ba§mda da i~aret ettigimlz 

Novak, Dfd Beyin hangi uktan oldugu §ehri kaptlanna kadar yaytlmt§ ve yerle§· gibi, ya§ sebze ve meyva ihracah mem
e.serlerJ.. 11anh tarihinde miinferid bir mi§ miisliiman Tiirklere kar§t kullanmak leketimiz i~in i:iyle i§lenmemi§ bir mev

I!.,~r~~~L kalmt§ degildir; admm usuliinii b1rakmamt§hr (I). Onun i~in zuu, oyle geni§ gelir kaynag1 olmaga nam 
Beetho"e~nos, Evrenos giht §ekiller- Bizans ordusundaki kuvvetli Tiirk siivari zed bir i§tir ki bu vadide ne kadar ~ah§J· 

!StE~Kal:llu"'jidugunu gi:irdiigiimuz kah- ktt' alanm (T urkopollan), Birinci Padi- hrsa muvaffaktyetin o kadar buyiik ve 
Alman lll~hur akmct kumandammlZin §ah Osmamn genclik zamanlanna, hatta §iimullu olacagma §uphe etmemek laztm 
Brilckrt: lJ Beyin hangi uktan oldugu Orban devrine kadar istanbuldan Geli- dtr. Bir toplantJ vesilesile gi:iru§tiigumuz 
T.T/: b:,t:' ileriye siiriilmu§, lstanbul bolu yanmadasma kadar olan saha i~in- yurdun muhtelif 11oktalanndan gelmi§ 
"~~ Haf.1ehmedin Veziri (Zagnos) de askeri hareketler yaparken pek iyi far· kooperatif miimessillerinden birine Av-

Seetll~ene bu mesele ortaya ~1k- kedebiliyoruz. rupadan ne gibi taleblerle kar§tla§ttklan-
.,.., .. n,roa• r ornegi de biiyuk Tiirk Biz Anadolu Tiirk ukmm yerle§mesi- nt sordugumuz zarran §u cevab1 almt§hk: 

I: Wa.gll~fe (Kthc) Ali Pa§anm milli- ni, Anadoluda htristiyan ve yahud miis- «- Meyva ve sebze olup da istenmi
r-a~~~"'"el.selr J•Jzamp gitmi§tir. Biz bur ada lUman Turkler meselesini -bu kadarctk yen §ey yok ki; domates salfa~mdan pra
ld2~n.t1et: 11ak i~in si:iziimiizii §imdi!ik bsa bir yaztda a§ag1 yukan- ancak bu say a, erik kurusundan ek§i elmaya kadar 

.:> f d ·· .. ~ · ~izdigimiz ~err eve jrinde ve gosterdig~ imiz her~ eye taleb var. Y eter ki ihracata yeti-1648":>ey» etra m a yurutecegtz " ,.. b 1 r 
fa» nm ortaya attlgt «Os- ve~helerinden tetkik edebiliriz. Bu nok- §e i e tm .. •· 

bestel!:IUJ·~·-:Rum olmast» rivayetini bir tay1 akhmtzda tuttuktan sonra «Kosemi- ;lu ifade, ele alman i§in ne biiyiik bir 
hal B b' d d h ~ gayretle ~ah§mamtz laz1m geldigi kadar .agtz: ey» mevzuuna 1r a tm a a ya - .~ k k .A... d 

I ya§aiDJ§ ve herhangi bir la§abilmek i~in §imdi §ark! Roma impara- §imdiye kaoar i ayulmtzm a azame.ti 
..,,.,,n,.,,. mensub bulunmu§ halkt torlugu ordusundaki htristiyan veya eski ne kadar a~Jk ~kilde canlandmyor. 

k b k I d. I · Vakta, yabanc1 piyasalarda muvaffa-raitl~ ic;in ir ac; tur ii dii§iinii~. m erme salik Turk k1t' alanna (Turko-
le • 

1
n birkacr deli! il .• ri siirulebi- pollara) gec;elim: k1yetimizin kolayca oluvermiyecegini bi-

nef k ]iyoruz; bizi bu piyasalarda biz den crok 
m en estirmesi §Unlardtr: Osmanh fmparatorlug~ unun heniiz bir k 

N ) evvel yerle§mi§, te~kilat kurmu§ ve uv-
evyo\ A sya ikliminin kuruyup ar- a§iret beyligi halinden c;tkmaga ugra§tlgl vetlenmi§ rakib memleketlerin rekabeti-
sburgd n ce aatler'ni rahat ya§a· sJraiarda Mudanyadan Edremide kadar · d bekl d' · 1~ d F k t 

'-~=r-=-a~.J kaybettigi zamandanberi. Marmara ve Ege klyllanm elinde tutan mn e e lgl ma umumuz ur. a a 
buna ragmen v-e her vas1tadan istifade e· I' 'ler, Eti'ler ve daha eski Karesi (Karaisa) TUrk beyh~i kuvvetli 

:frans1 b'l d· ~· · k . b' f'] h b derek miistehlik piyasalarda yerle~mekli-
Bu tJI~a~J§ . I ~ek.~gi~JZ .. . avu~- I Jr. I oyaksaAi ddi. Gelrlek bu Karesi Tiirk- gimiz i~in de esash bir sebeb yoktur. 

giV e§enye ume enmn cog- en, gere Y mogu an, Osmanh Tiirk- Bilhassa Turk meyva ve sebzelerinin yiik-
saatte, yolaytsile orta A syadan gii- lerinin <;anakkale Bogaztm sallarla, ya- sek nefaseti, rakib memleketlere naza-
a§a~1dSranmadasma aktp gelmi§ ve hud kaytklarla gec;tikleri tarihten c;ok ev- ran iklimimizin miisaid olmasmdan do

IDU§ olmalan. velleri hu Tiirkler Trakya ya!tlanna be§ ]ayt t:urfandacthgtmJZ gibi avantajlan· 
iistiinden bu sonsuz goc;ler on defa ge~mi§ler, i~ topraklara kadar m1z da vlndtr. Bunlardan hakkile istifade 

§ark, cenub ve yayiltp yagmalamagJ adet edmmislerdi. eder&ek muvaffaktyet bizimdir. 
dolarken ortaT ~sTd~n Giivenilecek muntazam ordusu kal~amJ§ F. G. 

yolile inen ra iirte:- clan !stanbul imparatorlan, hizmetlerin- ........................................................... . 
1 ve Canakkale Bogazlarm- deki bu T urkopol ktt' alanm, bir arahk 

110BIL!la~y1rufutl, §imali garbisini gene Turk gene hizmetlerine aimt§ olduklan (Kata-
IJ lne getirmi§ olmalan ve hat- Ian) askerlerile beraber i§te b,1 Karesi 
1)1 devresinin ba§mda, Yuna· Tiirklerinin hiicumlanm savmakta kul

per§e~:a Tiirkleri» tarafmdan i§· lamyorlardt. Lakin bu maiarda bir ha-
;,..,.";n,de, bu memleketten Anadolu- elise oldu: Bi1.ans ordusu Bulay1r tarafm
yaptlrlll lhilde o mamur ~ehirleri ku- da Anadolu Tiirklerinin bir ordusile mu

dirlil't telerinin de sahillerde Turk harebeye tutu§tugu snada Bizans hizme-
etmi§ bulunmalan. tin de bulunan butiin T urkopollar birden-

iki dii &unii~ tamm bura- hire kar§tlanndaki trkda§lan tara fma !!'e· 
glZ, c;iinkii davamtz i~in c;erek -zaten ba§Jtca kuvvetini lc-~kii ettik-

hastane~ermiyecek kadar uzak bir Jeri- §ark! Roma ordusunu biiyuk bir bo'l'.

ogl\1 Boyle bir delile kar§t b~lki gunluga ugratmtslardt. $imdi dii§iinelim: 
ve ~end ortaya c;tkarak: «Bu Merbut bulunduklan devletle bu §ekilele 

tebri~. d.a hepimizin habasJ «A- bozu§an Turkopollann arhk Bizans top
**"' tc;m birbirimizden miras da- raklarmda kalmalanna imkan var m1yd1? 
tab~amtza benzedi .. » diyiverir. Bir taktm kudretli, itibarh kumandanlan 

Merdivenden yuvarlanan 
adam ag1r yarah! 

Pangalt1da Nuribey sokagmda 42 nu
marada oturan 90 ya§larmda Corci , ge
ceyansr uykudan kalkarak su ic;mek ii· 
zel'e a§agJ kata inmek istemi§tir. 

Fakat uyku sersemligile muvazenesi
ni kaybeden Corci, tist kat merdivenden 
a§agt kadar yuvarlanarak ba§mdan ve 
bacagmdan ag1r surette yaralanmt§hr. ---y aralanan c;ocuk 

Erenkoylinde Kozyatagmda oturan th
san, bisikletle caddede dola§trken ayni 
semtte oturan Mustafa k1z1 2 ya§mda 
Sevime ~arparak ~ocugu dizinden ve ko
lundan yaralamt§tlr. 

ingiltere J Renklerin terkibi 
ve aponya Gozlerimizde hast! olan renk ihtisast, 

Halihaztr vaziyetin en hararetli safha
lanndan biri, Cinde, 1ngiltere ile J apon
ya arasmda cereyan eden menfaat ve nii
fuz ihtilaftdu. Bu ihtilaf, iki senedenberi, 
Britanya devinin serbest hareketine ag1r 
bir engel te§kil etmektedir. Avrupadaki 
kazanc ihtimallerini ve muhataralanm 
muhakeme ederken Uzak§ark meseleleri
nin Londra, Berlin, Roma ve Moskova 
kararlan iizerindeki tesirini nazan itibara 
almamak olamaz. 

Bununla beraber, ihtilafm, esas itibari
le mutiaka kotii bir neticeye baglanacagJ
m tahmin ve bunu izam etmemelidir. T ok
yonun ve Londranm en saglam muhake -
meli ba§lan, sonunda bir ingiliz - 1 apon 
anla§masma varmak arzusundadular . 
1apon siyaseti, Avrupa karga§ahklanmn 
kendisine temin ettigi ve edecegi flTSatla
n itina ile istismar etmi§ ve daha da ede
cek olmakla beraber, mihver lehine pek 
fazla vaziyet almanm biiyiik bir tehlike 
olacag1 kanaatindedir. 

Esasen, bereket versin ki Uzak§arkta, 
diplomasi heniiz hali faaliyettedir. Tiyen· 
c;inin hakaretamiz usulleri bile onun cesa

Yazan: LUCIEN ROMIER umumiyet itibarile, muhtelif renklerin ka· 

adtr ve rakib iki firma arasmda ah§veri§ r:§masile olur. Renkleri kan§tlrmak ic;in 
inki§afmdan bahsetmege benzer. J apon- iki yo] var: ( 1) T arh usulii (yani beyaz 
yamn pamuga, petrola, sermayeye ve di:i- ziyadan muayyen §Ualan c;tkarmak yo -
vize ihtiyacJ vardtr, ve bu ihtiyac gitgide lu). Gordugiimiiz renklerden ~ogWlda bu 
artacakttr. Ne Almanya, ne ltalya bun- tefaziili usul caridir. Mesela bir kuma§m 
Ian ona veremezler. mavi goriinmesinin sebebi kuma§t boya -

T ecri.ibesi yap!ldt, Manc;ukuda, deger- mak ic;in kullamlan boya beyaz ziyadan 
Ji Alman muhendisleri ve ajanlan, bir bir~ok renkleri obsorbe etmek (yani tar
Alman _ 1 apon ikhsadi elbirligi viicude hetmek) ve miisavi ihtisasm1 hast! eden 

§ualara dokunmamak hassasma maliktir. getirmege ~ah§ttlar. Bir miiddet sonra gi:i-
riildii ki Almanlar, aldJklan maim bed eli- Bel' edilen renk inikas eden veya cisimden 
ni, J apon milli sanayiinin c;ok daha ucuza ge~en renklerin tamamisidir. Birle§tikler; 
malettigi alet ve edevatla, makine ile ve zaman beyaz ziya hast! eden ~ift renkle 
diger muhtelif e§ya ile i:idemektedir. 1a- ~oktur. Tamaml renkler denilen bu renk 
pon endiistrisi buna itiraz etti. Jerden birkac;t §Un!ardtr: 

F a§ist hiikumeti, J aponyaya, ban do mJ- Ktrmtzt + Mavimhrak ye§il 
ztkah ve nutuklu bir ticaret heyeti gon - T uruncu ktrmtzJ + (ye§il - rna vi) 
derdi. 1 aponlar, italyan mamulatt niimu- T uruncu + Mavi 
nelerini miitecessisane gozden gec;irdiler. San + (Mavi - menek~) 
Alakaya deger hemen hie; bir§ey bulama- San • ye§il + (Menek§e • mor) 
dtlar ve herhalde ltalyan liretini, dolar ve Y e§il + Mor. 
sterlinden daha az kullam§h gordiiler, Nastl musiki sesieri bir takJm basit ses-

~~~ Jerden miirekkeb ise renkler de umumiyet-

retini kumamJ§tlr. 

Buyiik Britanya ile J aponya arasmda- le bir taktm basit renkierden miirekkebdir. 
ki iyi miinasebatm hakiki surette inkttaJ iki tamaml rengin hirle§mesile beyaz zi
tarihi eski degildir. 1aponlar, §iiphe yok yamn hast! edilmesi yolu bir (tefaziili) 
ki, japon - ingiliz ittifakmm feshi ic;in yoi degil cemi (veya itmam) yoludur. 

:t-:Y.tf. Amerika tarafmdan ingiltere iizerinde Beyaz ziya iic; renkle de hast! edilebihr. 
1 aponyanm meziyetleri ve kudreti, pek yaptlan tazyikt haysiyet§iken bulmu§lar - De; ~enk miinasib s~ret_t~ se~ilirse herhan

eski devirlerden kalma, yahud pek sathi dt. Buna mukabil, Manc;uku i§inde, in • gi btr ren~ e!de edtlebtbr. Boyle secrilen 
tahminlere kar§J, bu sutunlarda miitead- giltere Amerikanm 1 aponya aleyhindeki renklere (tptiJ:lai renkler) denir. Tefaziili 
did defalar izah edilmi§tir. Bununla be- protestolarma muzahir olmaktan imtina iptid.ai renkle~ ktrmJZl, s~n ve. ye§ilimhrak 
raber, Japonyamn !mparatorlugu pek za- tt' mav1, tamam1 beyaz ztya 1~in iptidai 

Ylftlr. A na ve babalannm kasabasmdan e 11: 'I' . I 'I I H' d' renkier ktrmlZI, ye§il ve mavidir. 
ngt tz tacu en e armator an m JS· T f "j• kl b 1 k k 

Ve Sarldeniz u"zerinde okunan sefer •arkt- d A I d U k k k' e azu I ren er oya an an§tlrara , tan a, vustra ya a ve za §ar ta 1 ( · ') ·1 h 1 d ) k 
d b k b. b'l · b . . d'l . I mavJ 1 e san, ye§J ast e er veya ren -sm an a§ a tr §ey 1 m1yen gene su ay- 1apon rekabetmm ken 1 enne c;ok faz a I' f'j' I · b' b' · b' d' k ld d'l ' 

I k b'l T k k d b d · ~ · . h' 'ki . b 1 1 un en 1r mne m 1rere e e e 1 tr. ara mu a 1, o yonun u emas1, u zarar ver 1gtn1 Jsseth en zaman, u 0 t f .. 1 •• t'd • · b' b' · b' d ' 
noktaya herkesten daha iyi vaktfttrlar. miinasebat bozulmaga ba§ladt. Bunun ii- ~kle ~ZUhl hlp !I all rengt IT mne m IT• 

1 'h · kt ~ t · 'kl k b I b'l .. 11 me e stya ast o ur . aponya, m1 venn ac;1 an a~tga or a- zenne tazyt er ve mu a e e 1 IDJSI er !t I d kl k 'h · 1 
g~J stfatt'le bir umumi harbe i§tirak ettig~i ld .. "d" B I b b H b . mam yo un a ren er, ren I hsas a-

a 1• yuru
1 

~·d ununAa I era er:
1 

a e§lts· nnm birbirine binmesile hast! olur. Bunun 
takdirde, Birle§ik Amerika ile Sovyet tan mese esm en ve manya 1 e yap1 an . . b' k 'h I G d 

J I h. h k t 'k · k d d h' . J~m tr ta 1m CJ az ar var. ec;en yaz1 a-Rusyanm aponya a ey me are e e ge· anh ommtern pa tm an sonra a 1, yam k' b I l~k . 1. b 
kl · h kk k 'b'd' B ·1 1 'k' b k d' J d' I . . 1 1 tramvay ara a an p a as1 m1sa 1 una c;ece en mu a a gt 1 Jr. n anya m· 1 1 u~u sene 1r, apon tp omas1s1, n- · I'ht' t t f ")• 1 d · 1 

I F t 1 · . b' f gtrer. tsas a e azu 1 usu e can o a-parator ugu ve rans1z mparator ugu gtltereye <;mde dostane 1r men aat ve b'l' M lA .. d" b' d d 
d M · k . . . . . 1 1r. ese a gun uz 1r o a a oturan kuvvetlerile, Kanton an an~unye a· m.ifuz takstmJ tekhf edtyordu. b' h b kl' b' · 

dar' rt'nlt'lerin yapacaklan umumi ihtilal · k ·· Jr §a Js pem e ren 1 IT cJsme uzun 
'r Londra miizakereye gtrme te musara- miiddet bakttktan sonra birdenbire b~yaz 

bunun haricindedir. t .. t d' L d ]aponyan1n har a gos erme I. on ra, - duvara baksa duvan ye§ilimtJrak gi:iriir . 
Pasl.ft'k denizile Hind denizi arasmda- b d k h Jd I d ~ "t I d d e ece a e o rna 1g1 mu a easm ay 1· Renkleri cemetmek ic;in diger bir yol 

ki yollann J apon kontrolundan gec;mesi, Londra, 1 aponyayt zaptetmek ic;in, Arne- muhtelif renk huzmelerini bir per de iize· 
Amerika ic;in hayati bir meseledir. Ve rikamn <;an-Kay-;lek lehinde bir miida- rine gondermektir. Cern usu\iinde iic;iincii 
Sovyet Rusya, bitaraf dahi olsa, ~iitiin hale yapmasmm uyanduacagt korkuya bir yo!, bindirme usuliidiir. Bir sahh pek 
iim~dini bagladtgJ, Baykaldan -y;adt~o~ : ve Uzak§arktaki Sovyet. ~ehdi~ine gliv~· kuc;uk noktalar halinde tatbik edilen renk
tok a kadar olan Uzak~ark vtlayet.enm niyordu. J aponlar daha JYJ malum at sah1- I erie boyanmi§Sa ka.fi dere<..ede uzakta 0 • 

-beyaz 1rka mensub i:iteki milletler ki:itii- bi idiler. Sovyet ordusundaki temizlik a- lan bir goz bu miinferid noktalar1 ayua • 
riimle§ip, kendisi, cephe gerisini ve harb meliyesinin te~irlerini, Roosevelt'in dahili maz, bunlan kan§Jk halde goriir. 1mpres
rnalzemesini tern in etmi~ bir 1 aponya kar· siyasetindeki gu~liikleri, 1spanya i§inden sionistie ressamhk mektebinin esas1 bu -
§tsmda kald1g1 takdirde- uzun miiddet dolayt Avrupada bir buhramn yakm ol • dur. Renkli foto~rafc;Ihk usullerinden ba
rnuhafaza edemiyecektir. . dugunu biliyorlardt. J apon ordusunun Zllan (lumier, J aly, Paget usulleri) bu-

Esasen sukut etmi§ olan hayat sevtye- harbcu unsurlan galib geldi ve §imali <;in na istinad eder. 
sini ve muazzam niifus kiitlelerinin iicreti i§gal edildi. Musiki seslerini terkib eden sesler nastl 
rniibadele le~ymetini muhafaza .~ususunda fngilizlerin inktyad hususunda miisa - bir cebir muadelesile ifade ediliyorsa 
yegane amil olan Japon sanayn, barb. se- raat gostermemelerine §a§tlmaz. (:indeki renklerin terkibi de cebir muadelesile ifa
bebile, iptidai maddelerden ve Amenka- fngiliz menafiinin heyeti umumiyesi, de edilir. Misal olarak bindirme vetiresini 
da, Hindistanda, Malez~ada, Avustral- Franstz parasile takriben seksen milyar- ahyorum. Muhtelif renkten kiic;iik benek-
yada Afrikada buldugu pazarlardan d I I b I b' h k b ' k tr. er e oyanmt~ o an 1r sat 1 uza tan a· 
rna hrum kaiJrsa bir anda yJktlaca hr. * * * k b' b h b' k . 'b' 

J an u gi:iz u sat 1 tr ren te imt§ gt 1 
Uzun siirecek bir umuml harbde, a- J I c· d . . 'kl . . M lA b' h k k . · d' apon ar, m e gm§h en maceranm goriir. ese a IT sat m ii~ii mav1 ve 

ponya, saglam hic;bir§ey kazanm~k. iim.
1 1 

kac;a mal olacagm1 ve nekadar devam e- san beneklerle boyandtgmJ farzedelim. 
olmadan her•eyi kaybetmek te 4!tkesme 

• decegini tayinde aldandtlar. Almanya ve Satihtan inikas eden ziya muadelesi 
maruz kalacakhr. :t-¥-:t- italy a birle§melerinin kendilerini suriikli- (M+ Y) + (S+ Y) = 2 Y +M+ S 

yebilecegi muhataralan gormek hususun- olur. Fakat M (Mavi) + S (San) = 
da a\dandtlar. (:inin tedafiii mukavemet Beyaz oldugundan bu sahh beyazla su· 
kudretini ol~mek husu~unda aldandllar. landmlmJ§ ye§il (yani ac;tk ye§il renkte) 
J apon paras1, vahim zaf alametleri gaster- goriinur. 
mel!'e ba&lamt~tlr. 1 aponlar, bu vaziyetin 
tevlid etti~i tehevviir saikasile ingiltereyi, 

Prof. Salih MURAD 

Cine ve <;an -Kay- ;lek'e muzahir ol- Taksimdeki SU deposu 
makla itham ediyorlar, ondan hmc ahyor-
lar. 

Abdiil~laha ell~ tutulur ve gozle ihtiva eden bu kuvvetin trkda§larile bera
ge ere, d.ehllere dogru inelim: ber Anadoluya ge~mi§ olduklanna ve 

elaz!l;trd meydan muhare - T urkopol bey ve kumandanlannm Mar -
sonra Suleyman maramn Anadolu yahlannda (yahud da

doluyu ktltc kuvvetile ha i~erilerde) itibarlarile mutenasib mev
Akdeniz sularma kadar fet- kilere sahib olmalan pek tabil gi:iriini.iyor. 

Ba)~en ve siyaseten Turk yurdu M'h 1 
B $imdi ortaya bir tarihc;imiz veya ~ a 

bur esi kat'i bir devirba~J te~kil Beyin ahfadmdan biri c;tktp da M1hal 
daha bu ha l.seden (ok T 

miisliiman silahda§lannm tolP.rJnsl bakt
mmdan takdire hakikaten deger. Diger 
taraftan da Mihal Beyin biitun ogullan· 
nm miisliiman bulunmalan, miis!iiman 
adlan ta§tmalan ailede htristiyanhktan 
miisliimanbga istihalenin Mit1al Bcyin 
daha ya§adtgl ytllarda ba§ladtgm1 gaster· 
mez mi~ 

Berlinin ve Romanm planlarmda, U
zak§arka aid olan klSlm, meseleyi ~ok iyi 
bilenlerin zu'muna olarak, pek hiffetle ter
tib edilmi§tir. Almanya ve 1talya Cini 
kaybettiler ve bir daha da ele gec;iremi
yeceklerdir. Avrupa ticaretini himaye e
den bugiin imtiyazlar bir defa mahvedildi 
miydi, Cinlinin ecnebi dii§manhgt, J apon
lardan daha fazla ve daha §iddetli olarak 
biitun bevazlar aleyhine donecektir. J a
ponlar, Cinlilerin tahammiiliinii temin hu
susunda c;ok zahmet c;ektiklerinden, Al
manlan, yahud halyanlan, san nkm arzu 
ve muvafakati hi\afma (:ine sokacaklardtr 
zanmm beslemek, Uza.k~arkm hakiki ihti
rasl'lnm bilmemek demektir. 

Bizzat J aponva ile iki mihver devleJ 
arasmda islerin bir inki§af kazanmast ihti
ma line !7Plince bu sadece sziiliinc bir iddi-

ingiltere, daha (:in - J apon harbinin 
ba§langtcmda bir hakem usulu tek\if et· 
memelke aldanmt§hr. 1ngiltere uzun 

,Sehircilik miitehassun bu 
binamn kaldirilmasma 

liizum gosterdi 

mi.iddet, mihverin siyaseti ve Japon- Taksimdeki su deposunun kaldmlma· 
larm bu siyasetten elde edecekleri isti- sma §ehircilik miitehasstsJ ta~afmdan Iii· 
fade hahsinde de aldanmt§hr. zum gosterilmi§, fakat baz1 taraflardan 

Bugiin, bu hatalar, her iki tarafm da, bu deponun eski eserlerden oldugu miita· 
ehemmiyetini olc;mek zaruretinde kaJacak- JeaSJ iJeri surulmii§tiir. Y aptlgtffilZ tah• 
Ian kadar a§ikar bir hale gelmi§tir. kikata nazaran, mezkur deponun eski san· 

LUCIEN ROMIER anlar noktasmdan bir ktymeti yoktur. 
adoluya bir<;ok TUrk un- Beyin mesela bu Anadoluya gec;en ur· 
b I kopol beylerinden biri oldugunu iddia et-

a§ amt§h. M esda Cme\·i h' k · 
bb • h ]'f 1 mesine kar§J, elimizde kat'! rna 1yette a st 

def!ll\ . as: a 1 e er kaim olunca deliller olmadtkra, uluorta bir im'r..an ve 
risY~mn hmanmdan, Tarsus h " 

Anadoluya kadar uza- ihtimalsizlik gosterebilir miyiz? Bu iddia-

B i da bira1 ileri aidecek olanlar Mihal Be-izans) mparatorlu~u 0 

Yin «kose» olmasm1, Rumeli akmcthk i~A~yadan amlarca miid -
T k lerinde -c;ok iyi tamd1g1 yerler oldugu i~in-

rJn iir cengaverlerile dol -
Nu ~ her zaman ba5ta ve ileride bulunmalanm. 'grusu cenubi Anadolu nev'i 

b Osmanlthk camiasmda i§gal ettigi miistes-
7 te us aynca ir Tiirkliik alemi 

'kl"k na mevkii de takviye delilleri olarak gos· csll'' .U. ~ Slr.ada. ya]ntz P,nado-
y ,.., terebilirler. Mihal Bev meselesinde ve tun .,unyeyt, hatta M!Sln · 

S · · b eger dogru ise Mihal Beyin hayragmda unvenm iitiin biivuk 
salib bulunmast i~inde en dikkate de7,er mmt 11 lnlan Tiirk b!'v]e-

i T olan nokta bu kahramanm oluncive kadu Olli . bu ii rk beyleri ve TUrk 
!d d h1ristiyan dinini degi~tirmek liizumunu nrma an aPavat<>nlan 1)\an 

"' 1 hissetmemi§ olmasJdtr. Hie §iiphesiz bu l)'s~ J ae,en V'" 'a kenclilPrinin r.a-
<Jg hal hem onnn karakteri, hem de yeni 
.P frUerle h i: ku'll~tlP.rini, ordu· 
~ t! ond i rm~kte i~.:ll'r. Hele 
~ nilen Binns - Jo; li\m imnn

ve e udt•d kalelerine ve mmtaka· 
i~ll~<tmiirab•t» lanntn, yani mi.i · 

"c I kill I nurno dinlenmnmi o; , 

[11 Bizans imparatorlarmm AnMl.oluya 
Rumelinden gec;irdiklerl ve ara..stra (Hun l 
adile de yadeylediklerl Tiirk siivarilerlnl 
iran imparatorlarma kar~1 kulland1klar1 -
na. hatta bunlar sayesinde iranlllara kar
~~ kazand1klan muzafferiyetlere aid blr 
yaztm Reslmll Ay mecmuasmda buluna -

Yukandanberi soylediklerimizle (Ana
doluda htristiyan Tiirkler) meselesi1"in 
anahatlanm tespit etmi§ oluyoruz. l§i boy
le kavnyacak olursak ortada Peyami Sa
fanm bahsettigi ic;tihad ihtilaft da ehem
miyetini kaybetmek laztm gelir. Bana ka 
!JTsa, Mihal Bey meselesini daha kat'! §e· 
kilde halle yard1m edecek saglam vesika
lar bulursak ne ala. Eger bulmamJZ mu
kadder degilse, vedi yiiz sene evvelki bir 
kumandanm hakikl §eceresi iizerindrki 
malumahmJZJn bu kadarctk olmas1 da te
la& edilecek bir noksan te§kil etmese ge
rektir. 

«Birinci Osman» m Rum oldugu hak
kmda ileri siiri.ilen rivayete gelince: Bu 
rivayet yaztmt:zda bahis mevzuu olahile
cek biitun esaslardan mahrum, hatta gii
liincdiir. Osmamn, orta Asyanm en bii
yuk Turk soylanndan birine mensub ol
masl iddiast hakkmda belki mi.inaka~aya 
giriRilebilir, lakin halis Turk oldugu hak
kmda §iiphe bile caiz ,.1 .. ::>ildir. 

Ali Rtza SEYFI 

) 
Ancak yi.iz sene evvel yap1ldtgt ve o ka· 

C lngiltere Hava Naztrmin tefti§leri dar da eski bir eser olmadtgt anlastl-m§· 
-------------·--------------- tlr. 1Ieride Az.abkaplSIDl takiben ingiliz 

ingiltere - Hava Nazm Sir Kingsley Wood, 
ve tetkikleri esna~mda bir motorden ath~kr>n. 

, sefareti i:iniinden T arlaba§l caddesine mii 
tenaz1r olmak iizere a~1lacak caddenin 
miintehast da buraya varmaktadu. Buna 
nazaran, deponun bir k1sm1 da meydana 
kalbedilecektir. Sular idaresi, bur.un ye· 
rine ba~ka bir depo in~a ettirecektir. 

Sarho§ k1z 
Di.in gece saat 2 de Mecidiye koylinde 

Biiylikdere caddesinde kendini bilemi -
yecek derecede sarho~ bir gene ktz ya
kalanrnl§tir. 

18 ya~lannda E§eharaki ismindeki bu 
k1zm nerede ve ne suretle sarho~ oldu
gu tahkik edilmektedir. ---·-·--Avustralyanm harb biitc;esi 

Melbourne 6 (a.a.) - Avustralyantn 
gelecek seneki harb biitc;esi 32 mi\yon fn
giliz lirasJ olarak tespit edilmi~tir. 

Bu miktar, ge~en seneye nazaran 18 
rni1""'1 f, .. l~(hr. 
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~ehir ve Mentleket Haba 
G 

Duvou. N.uz. MU? ~ ~~ !• 0 -~~ J}z ~ ~" iNCi GAZiNO 
_ ~ - ......;;. ~ Bestekar Bursalt KADRi ~ENyALAR ve 

Tiitii~~::~~::~l Sllf;v.:-_; .. a:: ··· I - ~- Bulgar pehlivanile EMSALSiZ 
tiitiin dumamm tad Sporcular ne 1• c:. yaparlar ? s1z bulmaga ba§ _ ¥ Tanburl SALAHADDIN PINAR ve 
lamJ~lar, buna gii- Dinarb giire~iyor Kemanl NOBAR ve arkada~dar• 
zel bir koku ilave - v M B E L V 0 BAH <; E S I 
sini di.i§iinmi.i§ler. e fa I I u h t e ~ em Miisabaka, yenis,inciye Mutad seanslarmdan sonra h,dlrak 

Ozon denilen gaz, ~ Memleketimizin tanmm1~ umum okuyucu bayan 
ti.itiine harikulade kadar devam edecek · 
bir ~e§ni. veriyor _ GorUimeml' bir g 
ffiU§. 

Yalmz, ozonu, 
ti.itlin yapragma i§
letmek zor. lslatJp elektnk cereyaru ge
£1rerek ozonlamanm kolay1m bulrnu§ -
lar. 

$imdi, ozonlu sigaralar yaplltyor. Bu
na, elektrikli sigara demek de miirnkiin. 

Eger bu usul ucuza gelir ve tlitiine ha
kikaten nefaset verirse, belki de glinlin 
birinde §6yle muhavereler i§itecegiz: 

- Kay voltluk sigara igiyorsun? 
- Vallahi birader, iki yliz elli voltluk 

hafif geliyor_ Be§ bi.iz voltlugu tecrlibe 
ettim, o da sert. ikisi ortas1m bulama -
d1m. 

Bu miistakbel muhaverenin mukad -
der cevab1 haz1r. Tiiti.ine as1l ikisi orta
Sl lezzetini veren tabiatin voltaj1d1r 
amma, gel de yirminci asnn chalita. y1 
ve chalb 1 c.;ok seven insanma bunu an
lat! 

Omuz ve ~enc 
Fransanm biiyi.ik 

ihtilali y1llannda, 
rivayet ederler ki, 
insan derisinden el
bise, hatta kundura 
yap1hrmt§. N e de
receye kadar dog
rudur, bilinmez. Fa 
kat §U vak'anm dog 
rulugu muhakkak. 

Me§hur FranslZ heyet§inasl Flamma
rion'un hayranlarmdan bir kadm, ken
disine omuz derisini hibe etmi§. 6ldiik -
ten sonra, bu deriyi yiizmu§ler, heyet§i
nasa vermi§ler. Flammarion, bu acayib 
miras1 memnuniyetle kabul etmi§ ve 
bununlR bir kitab cildletmi§. Harikula
de bir cildmi§. 
Ge~enlerde de, ~enesi katmerli bir ka

dmcaglz, bu katmerlerden iic.;i.ini.i kesti
rip c.;enesini tabil §ekle koydurmu§ ve 
ameliyah yapan doktordan, deriyi ahp 
kocasma hediye etmh~. Tabii, deri halin
de degil, bir c.;akmaga k1hf yaphrarak. 

<;enesi katmerli madamm kocas1, c.;ak
magm iisttine insan derisi gec.;irildigini 
anlaymca, bu hediyeyi kaldmp atml§. 

Atar zahir! tt~ kath ~enenin kimbilir 
ka~ y1l d1rdmm gektikten sonra, bu yet
miyormu§ gibi, bir de cebinde mi tll§l
smdl? 
I I I I I I I I II Ill I 111111 Ill I Ill I I I I I I I I 11111111111 I I I I I I I II I I I I I 

Serbest gi.ire§ mi.isabakalari 
lzmirde yap1lacak 

fzmir, (Hususi} - Beden Terbiyesi 
Gene! Direktorliigi.i, Tiirkiye Serbest Gii 
re§ birinciliklerinin, bu sene de fuvar 
mevsiminde izmirde yap1lmasmi karar
la~tlrm!§tlr. 

Miisabakalar eyluli.in ilk haftasmda 
ba§layacak ve iic;; giin siirecektir. Anka
ra, 1stanbul ve izmir tenisc;ileri arasmda 
da temsili miisabakalar yap1laeaktu. 

Tiirkiye maraton birinciligi 
Tiirkiye, Maraton ko§usu birinciligi 

15 temmuzda §ehrimizde yapJ!acaktir. -···-Amerikada seylab netice· 
sinde olenler 

Va~ington 6 (a.a.) - Kentucky ha
valisindeki tugyanlar neticesinde 1 00 ka
dar ki~inin olmii§ olmasmdan korkul -
maktad1r. 

Morehead' da kaybolan 48 ki§iden 
30 unun cesedi sudan <;lkanlmJ§tir. 

Diger eihetten sel sulannm birdenbire 
kabannas1 yiiziinden takriben 30 ki~inin 
bo~uldugu Cartereounty' den bildirilmek
tedir. 

Roman: 21 

Tiirkan da o giin mektebde lclalin 
kendisine k1skanc ve tehdidli gozlerle bak
hgmJ hatirlami§tl. Ooh, §iiphesiz, lela! o
nun giin gec;;tik~e daha iyi giyinmesine ta
hammi.il edemezdi. Tiirkanda eteklikten 
ba§ka her§ey1n yenile§tigini goriinee ku
durmu~ ve bu mektubu yazml§ oiacaktt 

Tiirkanm elini tutan Afif: 
- Ba§lad1, dedi, rahat duramazd1, 

biliyorum, mutlaka bir miinasebetsizlik 
yapaeakt1. 0 gi.indenberi beni hie; arama
di, birbirimizi hi~ gormedik.. Diin eve gel
mi§, ablamla uzun uzun konu§mu§. T a
bii-.. Onu kimbilir nas1l doldurdu ki ab
lam diin ak~am da, bu !abah da bana 
kar 1 fazla ciddiydi. Adeta yiiziinde kes
kin bir ihtar ifadesi vard1. 

Afifin «ablam» dedigi i.ivey annesiy
di. 

Tiirkan titriyor, i.ic; masa oteye gelen 

Futbolcu Muhte~m 

On bir senedenberi ye~il - beyaz for- - 933 senesinde istanbul lisesi Ede-
ma ile Vefa tak1mmda yer alan, Vefa biyat &ubesinden mezun oldum.. Ha -
taktmmm oldugu kadar Tiirk futbo:unun len de Hukuk F akiiltesine devam ediyo
da k1ymetli bir eleman1 olan Muhte§emi rum. 
hepimiz tanmz. - Bugiine kadar hi~ vazife almadm 

Bugiin 26 ya~mda olan Muhte~em m1? 
926 senesinde Vefa kuliibiine intisab et-1 Muhatab1m derhal cevab verdi: · 
mi~ ve 928 sene~inde birinci tak1mda oy- - Ayni zamanda Sen Mi~el Fransiz 
namaga ba~lamJ~tlr. Iisesinde dokuzuncu sm1fm tarih hoeast -

Su vaziyete gore Muhte~em, <;ok gene ytm. 
ya&ta birinci tabmda oynamak kabiliye- - Hem tahsil. hem vazife ve hem 
tini gosteren miktan mahdud futbolcula- spor, bu lie; §eyi bir arada ba§armak glic; 
nm1zdan biridir. degil mi? 

Milli temaslanm1z azhgi dolayisile I 3 Bu sualim, Muhte~mi bir an bile dii-
senelik futbol hayatmda aneak Macar ~iindiirmemi§ti: 
gene milli tak1mma kar~J oynad1g1 rna~- - 26 ya~mday1m .. Bu ya~ta bir in -
Ia, bir k.ere milli tak!ffida yer alml§hr. san muhakkak. ki gene SaYJ.labilir .. Bina-

Bugiin bir milli tak1m te§ekkiiliinde, enaleyh bir gencin c;ah~abileeek <;agmdan 
derhal hatJra gelecek elemanlardan biri azami surette istifade etmesi lazimd1r. 
olan bu kiymetli futbolcu, spor efk.an - Tahsilim bu c;ah~manm en ba§mda ge -
umumiyesi iizerinde miispet bir tesir b1 - lir .. Fa kat ben ya§la biri i<;in i~ de Ia -
rakmJ§tlr. zrmd1r .. Aileme yiik olmamak ic;in mas-
Muhte~m, 936 da Halkevleri muhte- rafimt kar~1layabileeek bir i§ten ka<;m

litile Rusyaya gitmi§ ve bugiine kadar on manm dogru bir hareket olmJYaeagmJ 
on be§ temsili mac;;a i§tirak etmi§tir. siz de takdir edersiniz .. 

lyi bir futbolcu oldugu kadar, temiz F utbola gelinee, bu iki i~ arasmda o-
ve diiriist ahlakh bir gene olan Muhte- nu da yapacak miisaid saatler temin ede
~emi ben dok.1,1z sene evvel sahada tam - biliyorum .. Bir insan, serbest saatlerinden 
d1m .. 0 zaman bugiine nazaran ciissesiz muntazam bir §ekilde istifade etmek im
bir gene olan Muhte§emi pek goziim tut- kamm bulursa sevdigi sporu da miikem-

t mel surette yapabilir .. mam1~ 1 .. 
F akat gordiigiim daha ilk oyununda - Hukuku bitird1kten sonra gene ho-

tahminimde c;ok yamldlgimJ anlad1m.. ca olarak m1 kalacaksm, yoksa tahsil 
Muhte§em daha ilk maJ;lannda ate~li o- ~erc;even dahilinde ba~ka bir i~e mi inti
yunile, bomb a gibi ~iitlerile herkesin na- sab ede'ceksin? 
zan dikkatini <;ekmi~ti. Seneler ge~tikc;e - Simdi bi.itiin hedefim hukuk tah -
ayni muvaffakiyetli ve temiz oyununu sili yapmaktir. Hatta oniimiizdeki sene 
devam ettiren Muhte§em, bugi.inkli gozde Lozandaki Hukuk F aki.iltesine gitmek is
futbolcu oldu. tiyorum .. Bu hususta halen orada tahsil-

Diyebilirim ki bugiin Tiirkiyede en te- de bulunan eski futbolcu arkada§lardan 
miz ~kilde topa vunnas1m bilen ve en ~1k1 birile temastayun. 
§iii c;eken oyuncudur. Muhte~in otuz - Demek gelecek seneki mac;larda sc-
pas dahilinde c;ekecegi her ~iit has1m ka- ni goremiyecegiz ~ 
leci i~in daimi hir tehlikedir .. Bunu pek Muhte~m ag1r ag1r eevab verdi: 
iyi bilen mi.idafiler Muhte~min kar~ISln- - Te~bbiisiim tahakkuk ederse oyle 
da oynarlarken, onun topu sag ayagma olacak .. Elimize gec;ecek fusatlardan is
serbest bir ~ekilde gec;irmemesine azami tifade etmezsek kendimize esash bir is -
surette dikkat ederler .. Fa kat o, biitiin bu tikbal hamlamakta giic;liik c;ekeriz. F ut
dikkat ve gayretlere ragmen c;;ok defa to- bolu c;ok severim, bununla beraber ha -
pu istedigi gibi yakalamaga muvaffak o- yata saglam bir ~ekilde girebilmek ba~h
lur .. 0 zaman bir an ic;inde top aglarda ea hedefimdir. Maamafih bu mesele he-
goriiliir.. niiz te~ebbiis halinde, heniiz bir netice 

¥¥¥ alm1~ degilim. 
Bu ate~li ve iyi futbolcuyu antrenma- K1ymetli futbolcu son ciimleyi soyler-

na gideeegi bir giin, daimi miidavimi ol- ken, bu te~bbiisiiniin tahakkukunu ean
dugu Sahinpa~a kazinosu oniinde bul - dan istedigi gozlerinden okunuyordu. 
dum .. Spor olarak futboldan sonra en Vakit bir hayli gecikmi~ti .. Bana an
c;;ok sevdigi otomobili oniinde idi. Kendi- trenman saatinden bir miiddetini ay1ran 
sine yaptlg1m teklifi nezaketle kabul etti bu atc~li ve temiz futbolcuyu daha fazla 
ve kazinonun bir kogesinde kar§Ihkh otur- ahkoymak istemedim .. 
duk.. Ben kazinodan c;1karken, o otomobili-

T ahsili hakkmda sordugum ilk suale ne atlami§, Sirkeci eaddesinde kaybol -
~u cevab1 verdi: mu~tu. Sedad Taylan 

Yazan : Server Bedi 

yabaneilara agladigmi belli etmemek ic.;in 
biiyiik bir gayret sarfediyordu. 

- Ah, ne adilikl Ne adilik I diye 
mmldand1. 

Afif, iirkek bir sesle: 
- K1skanchk ... dedi. 
F akat nic;;in kopiirmiiyordu, yarabbi, 

nicrin bu crocukta kuvvetli bir isyan ruhu 
yoktu? Nic;in yumrugunu masaya vurmu
yor, leiale haddini bildirecegini soylemi
yordu ~ Tiir kan bunu dii~iini.ince bog:lZI· 
m tik.ayan bir hic;kmgi savmak ic;in oksiir
dii. 

Sonra gozlerini Afife dogru ka!dmp 
indirdi. 

Gene adam, ba§mi biraz one dogru 
igmi§, ka§lan c;at1k, yere bakarak soylii
yordu: 

- Bu boyle devam edemez. ;lu mek
tubu ahp ablama gostereyim ve ona her 

§eyi anlataytm. 
Y erden mektubu ald1, ac;ti ve merme

rin iistiinde avueile iitiiledi. 
- Hangimizin nasihata muhtae ol

dugunu ablama anlatmm. Olmazsa ie
Ialin babasma mektub yazanm. 

Tiirkan ic;ini c;ekti. 
Afif, eesal'etile beraber yiikselen sesi

le devam etti: 
- !dale gelince... Ben onunla ko

nu§acaglm. Bakahm kim kime veda e
diyor! 

Tiirkan, lc!alin mektubda kendisi ic;in 
kullandigl tehdid ciimlesini hiittrhyordu: 
«Onun hakkmda da hay1rh olmaz.» Ge
c;en sene, tokadm1 yedigi bir km mekteb
den kovdurmak ic;in lclalin ne kJyamet
ler kopard1gmi da dii§iiniiyordu. Mesele
nin esasmda haks1z degildi ama bir to
kat i~in bir insan mektebden kovulamaz
dt .. ~hmank ve c;;ac;aron iclal mekteb ida
resini, muallimler meclisini ve miifetti~
leri oyle birqirine katml§h ki nihayet de
digini yapt1rd1. Babas1 da ag1r basml§II. 
Tiirkan boyle bir vak'anm kendi ba§ma 
gelebileeegini de dii§iindiikc.;e titremege 
ba§ladi. _ 

- Afif, dedi, beni dinle. Bu k1zla 
c;eki§miyelim. Her giin mektebde benim 
si!lirlerimi oynatacak. Sen ablana fazla 

Uzun zaman ~ehrimizde bulunan Bul
gar F eri§tanof ve Habe§ Kas1m T afari, 
pazar giinii Taksim stadmda son giire§le
rini yaptp memleketlerine doneceklerdir. 
iki hafta iistiiste yap1lan mi.isabakalar
da biitiin k1ymetlerini meydana <;1karan 
Bulgar ve Habe§ pehlivanlan yaptiklan 
gi.ire§lerde iyi bir tesir buaknu§ olmalan 
dolay1sile bu hafta yapaeaklan son kar
§Ila§mam.n biiyiik bir alaka uyandJTacagt 
tabiidir. Iki hafta evvel Kara Ali ile br
§Ila~n Habe§ pehlivam, miisabaka so
nunda verilen karara itiraz etmi§ti. Kuk 
be§ dakikahk miisabakayJ bitmemi§ adde 
den Kasim T afari, pazar giinii tekrar 
Kara Ali ile giire§megi, fakat miisaba
ka mi.iddetinin bir bu<;uk saat olmasmt 
teklif etmi§tir. 

Kara Ali de bu teklifi kabul ettigin
den bu miisabakanm ehemmiyeti bir kat 
daiha artmi§tlr. 

Bir giin evvel matbaamJZa gelen Sui
gar pehlivam da yeni§inceye kadar her
hangi bir pehlivan ile giire~ haZir oldu
gunu soylemi§ti. Dinarh Mehmed, Sui
gar pehlivanmm bu. teklifini kabul etmi§
tir. Giic;lii kuvvetli, bir pehlivan olan Fe
ri§tanof kar§lSmda Dinarh Mehmedin 
mii§kiil vaziyette kalmasJ ihtimali vard1r. 

Bir vakitler, Tekirdagh Hiiseyine va
nncaya kadar biitiin_ bi.iyiik pehlivanlara 
meydan okuyan Ali Ahmed de, Molla 
Mehmed ile giire§ecektir. Molla Meh
med de, Ali Ahmedin evvela kendi sim
fmdaki pehlivanlan yenmesini, bilahare 
ba§pehlivanlara meydan okumasm! soy
lemektedir. 

Sessiz sadas1z bir rekabet doguran gii
re§ miisabakalan pazar giinii dortte T ak
sim stadmda yaptlacakllr. 

Alaturka gi.ire§ler 
<;emberlita~ta Sen bahc;;ede yap1lan 

yagh Tiirk giire§ine pazar giinii devam 
edileeektir. Gene pehlivanlar arasmda ya
pllaeak giire§lere saat on ikide ba§lana
caktir. 

~ehrimize gelen Rumen atlet 
tak1m1 

16 temmuzda J1ipiiaeak beynelmilel 
atletizm miisabakalanna dave! edilen Ru 
manyah atletler ic;in Rumen F ederasyo
nu muvafakat cevab1 vermi§ ve en iyi at
letlerinden be§ini gonderecegini bildirmi§
tir. Hafta ic;;inde ~hrimize gelecek Ru
manyah atletler §U §ekilde tespit edilmi§
tir: 
200, 400- Yordan, 800, 400- Neme§, 
1500, 500, I 0,000 Kristea, Disk - Val
ter, Cirid - Konstanten. 

Neme§, bir defa Balkan 400 metre 
birinciliil;ini k.azanmJ§, miiteaddid sene
ler bu miisabakada ikincilik alm1~ iyi, fa
kat ya§l ilerilemi§ bir atlettir. Kristea, iki 
defa 5000 metre Balkan birinciligini al
mi§, kiymetli bir ko§ucudur. Gec;en ki§, 
Pariste yap1lan k1r ko§usunda be§inei ol
mu§tur. 

T ehir edilen mi.isabakalar 
istanbul Bisiklet Ajanhgmdan: 
1 - 7 ve 9/7/1939 giinlerinde yapi

laeagl ilan ol unan Tiirkiye bisikl et birin
eilikleri siir'at ve mukavemet yan§lan 
tehir olunmu§utr. 

2 - Y an§ giinleri bilahare il5.n oluna
caktJr. 

istanbul Atletiz.m Ajanhgmdan: 
16 temmuz entemasyonal miisabaka

lar dolay1sile istanbul birinciligi I hafta, 
pentatlon agustosa tehir edilmi§tir. 

bir~ey soyleme. y almz miiteessir oldu
gunu anlat. SOz verme ama kabul etmi~ 
goriin. Bir miiddet, seninle ba~ka bir yer
de bulu§uruz, olmaz m1? Kimse duymaz. 
Sen bize gelirsin. Evde otururu:z.. Y ahud 
ba§ka yerlerde c.\1la§Inz. 

Hem Tiirkan atelyede c;alt~maga ba§
larsa ak~amlan serbest olamiyacaktl. 
Bunu dii iinerek ilave etti: 

- Bana geeeleri de g~lebilirsin. i§im 
olmadigl geceler otururuz. <;iinkii ben 
§imdi hir yt<_rden diki§ alacag1m. <;ah§a
caglm. Annem o ahpab1 olan terzile ko
nu§tu. Vaziyetimiz biraz diizelecek. 

Zaten biraz evvel Afif onun ayakla
rmdaki ink1laba ~ikkat etmi§ti. Soz sJr.a
st gelinee dedi ki: 

- iskarpinlerin de pek §Ik. Sen iki 
giin ic;inde ne kadar degi§tin! 

Tiirkan k1z.ardJ. Afif bu degi§ikligin 
mali kaynaklanm ogrenmek istiyormu§ 
gibi sordu: 

- Daymdan ne haber? Gene oyle 
lakayd m1~ 

Gene kiZ, Anadoludan para geldigini 
zannettirmek ic;in: 

- Hay1r, dedi, iyidir, ~ok iyi. 
Ve c;antasm1 ac;arak ic;inden kiic;iik bir 

kutu <;Jkardi: 
- Afif, dedi, bu kalemi sana diin al-

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye benzin ihtiyact ic;in almacak 

muhammeneli c 1000 - 12000 , ton benzin kapah 
detle eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - ihalesi 18/8/939 cuma gi.ini.i saat 11 de 
yaptlacakhr. 

3 - Muvakkat teminah c 22,250, lirad1r. 
4 - Sartnamesini giirmek istiyenlerin hergiin 

racaat etmeleri ve isteklilerin de teklif 
saat ona kadar Enciimene vermeleri ilan 

BOMONTi 
BAH <;ESiNDE 

8 tlyatro ylld1z1 tarafmdan 

BUyiik Varyete 
Sumpreta ve Klaket danslan, FOFO 
LUKA, IVONi VLADiMiRU, KAR
MiNA, me~hur okuyucu F AHiRE, 
Opera tenoru BAKEAS, Komper 
KONT ARiNiS, Komik AN. TZlNi-

OLiS (Kirkor) ve AT. PENN AS 

Biiyiik Orkestra 
Bugiin yeni progrann ak~am saat 
20 de biitiin miiskirat ve me!Jruba

bmJZ taze ve soguktur. 
Cumartesl ve pazar sUrprlzlerl 

Ayd1n Vilayeti Daimi 
Memleket hastanesinin 4300 lira muhammen 

verilen bedel lay1k had giiriilmediginden 13/7/939 
saat on be~te ihale edilmek i.izere 15 gun mi.iddetle 
meye konulmus.tur. 

Taliblerin % 7,5 teminat akc;elerile Aydm Vilayet 
mi.iracaatleri. 

Fazla mah1mat almak istiyenlerin lstanbul, !zmir 
ic;timai Muavenet miidiirli.iklerile Aydm Vilayet 
mliracaatleri ilan olunur. 

ve arkada,larl Saz heyell 

Ayr1ca : M1s1r y1ld1z1 K • 
I 

SEMiRA MUHAM 

Harbiyede BELV ·u· 
Kocaeli Defterdar hgtndan : 

1 - Golciik limanmda bulunan 178-00 X 29 - 4 
ve 662 gayrisafi ve 393 safi tonlatoda ve hamule 
Trabzon adh vapur kapah zarf usulile 13/7/939 tarihine 
gi.inli saat 10 da Kocaeli Defterdarhgmd.a mi.ite~ekkil 
satuacakbr. 

2 - Muhammen bedeli c 11000 • on bir bin lira, 
akc;esi c 825 • sekiz yiiz yirmi be$ lirad1r. 

3 - :;>artnamesi bedelsiz olarak Defterdarhktan 
4 - Talib olanlann teklif mektublanm ihale 

evveline kadar Detterdarhga vermeleri ilan olunur. , 

s Te"?.m~z Cumartesi Biiyiikdere Beyaz 
gunu ak§amt 

B Mualla" K • Sadl•ve arkad~larmm 
ayan emanx Beyaz Park'ta 

GREGOR idaresinde Sabaha kadar ku 
P AZAR giinii Gregor'un String Sving Cazt ve 

d1m. Bilmem ho§una gidecek mi~. 
Gene adam mmah bir iple sanh kii

c;iik paketi ac;tJ, ince, zarif bir giimii§ kur
§Un kalemi parmaklan arasmda c;evirdi: 

- Ne kadar giizel, dedi, bayJldim, 
ne iyi sec;mi§sin, bugiine kadar gordiigiim 
kalemlerin en zarifi ... Te§P.kkiir ederim. 

Ve kalemi eebine koyduktan sonra, 
onu, elile ceketinin di§ tarafmdan kalbi
nin iistiine bastmr gibi bir hareket yaph. 
Sonra kolsaatine bakarak: 

- Kalkahm m1 eamm? dedi. 
Simdi ne kadar sevimliydi, yarabbi! 

Tiirkan onun yiiziinde beliren c;izgisiz ifa
denin giizel manalanm sonradan diisiin
mek ic;in §imdiden hatmnda tutmak -isti
yormu§ gibi, kendisine belli etmeden, · 
profilinden ona dikkatle, sevgile, hayran
hkla bakll. Bu aziz c;ocugun, ic;inden hii
ziin eksilmiyen mes'ud bir giili.imseyi§i 
de vard1 ki Tiirkamn ic;;inde c;ok derinlere 
giden ufuklar ac;1yordu. 

Bu sefer de, biitiin endi§elerini unu
tarak, Be§ikta§a kadar gayet ne~' eli yii
riidiiler. Sokaga yakla§Irken Tiirk~n dedi 
ki: 

- N e yaz1k I Bir daha o bahc;ede 
bulu§mayacak mJyJz?. Fa kat bu yollar
da gezelim gene, emi~ Kim gorecek? 

- T abiL. Hem bir de, yann degil 

obiir giin degil, daha 
nutma ... nisanm biril 

Tiirkan ellerini 

- Ha! .. Sahi, 
cektik. 

ra gore, nisanm biri 
ic;in hava giizel olsa 
laka bir ada gezmesi 

Afif. dedi ki: 

- lstersen o giine 
hm. 

- Sabahleyin sen 
sin~ 

- Tabii... 
Afif Tiirkanm iki 

ic;ini optii ve aynld1. B11 

yapmi~II. Tiirkanm o 
ki eve dogru ko§arken. 
ray1 avuclanmn ic;inde 
mu§ gibi ellerini 
ken bile aveunu 
ucunu kullanmJ§Il. 

Annesini de 'eli 
memek ic;in 1cial d 

Ertesi giin mekteb e 
laUe dola§ml~, bahc;ede 
na hie;; ugramamJ§I1· 



nde 

u 
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n!:~ takhel harhde hava 
· ·H·; dafi bataryalar1 
edece"1' 
ve baylJ~:uvvetlerindeki fenni terakki arttik~a, 
e rtlfJ • • • 

.__ _ __, I vesa1hne sarfedilen paralar da bir~ok 
milyonlara balig olmaktad1r 

rbinin, r-~-_,...,..,,..,...,-... ~·~---~ 
c 270,0 ydugu 
usullittalan

' hava 

CUMHURIYE'l 

Koyliiniin cebine 
• g1ren servet 

Bursadaki koza sabslar1 
' 

~ok hararetlendi 
Bursa (Hususi muhabirimizden) 

Bir yaygara ve bir vaveyladu gitliyor. 
Dort amhk Koza hanmm dort yanma 
c;arp1p dag1lan bu sesler bir ugultu halin
de insam sersemletiyor. BunaltJct bir S! • 
cak, goz kararlicl bir faaliyet, an kovam 
gibi i§liyen insanlar ... 

Hamn avlusu hpk1 bir kum denizi gibi 
muttasii insan ve koza kiifelerinin hareke
tile sanki ic;inden kaymyor. Bu kayna~an 
kalabahk nedir bilir misiniz? Bursa koy
liisiiniin senede bir defa yiiziinii giildiiren, 
cebini para ile dolduran koza ahmsatJ • 

V a pur sipari'i i'ine 
aid mukavele 

ingiltereye 12,600,000 
Iirabk vapur ismarbyoruz 

Ankara, 6 (T elefonla) - Hiikiime!, 
ticaret filomuzun kuvvet1enmesi baklmm
dan «;ok miihim bir kanun layihas1 ham

lamt~ ve Biiyiik Millet Meclisine vermi§
tir. Layiha, butc;e enciimeninden ge<;mi§ 
ve ruznameye ahnmi~tlr. Bu kanun, De-

nizbanka, gemi in§aSI ve sair ihtiyaclar 
ic;in ingiliz kredisinden verilen 12600000 
liranm, Denizbank yerine kurulan Dev
let Denizyollan Umum Miidiirliigil tara
fmdan istimalini tem~n etmektedir. 

Hiikumet mucib sebeblerinde diyor 
ki: 

-~ ' 

ve 
Tabiatin, hayvanla muhiti aras1nda, yarattigi 

mii~abehet alimler taraftndan henliz 
Iay1kile izah olunamam1sbr 

' 

Beledi51 gel ir. 
ihayet ~ mi." «- iktJse.di hayattmtzda <;ok miihim 

Bursamn en temiz, en nefis ve kiymet· bir mevki olan Devlet inhisarmda bulu· 

k 
.. _ 

ere 
dur· Tayyarelerin mevkilerini tayin eden dinleme cihazlar1 

, fakat mermiler tayya- beri t 1 d b ' .. 'I · · d I 'd • on o~u a aym an tr tanesmm, 
1 ~~;~~ b'Jat t~odr u. . hava defi kuvvetine aynlmas1 kafi gele-

1. ayetm e, deft cegi zannediliyordu. Alman to~usunun 
noksan terttbath olan ate• verdig~ i · 1 b k · 1 1 ~ · 1918 · d ' mtsa, u anaatm yan t§ tgmt 

n senesm e pek .. t d ' U • . . . gos er I. zun zamandtr, Alman hava 

Fo iT dereceye getmltnt§ olma- defi bataryala 1914 t k' F t "k II . . n, e 1 rans1z o~u 
.._.,,~p•ann mu emme e~tml- kuvv tl · · h · k "" • . e enmn eyeh mecmuasmt «;O ge-

t venlmemt§ olmastdtr. ride btrakacak b' · t ··k lt 'l · t' · d 1 • . tr mspe e yu se 1 mt§ 1r. 
.... ,.. .~~m or u an, gerek thlaf Hava kuvv tl · d k' f A t kk' . e enn e 1 enm era 1 

~oktayt tamamen thmal et- arthkra "t d ' ·1 · · b' · d'kl · . . ,. • mu ema JYen yem enmest mec· 
rt Jttr 1 en zaman, ellerm- bunyet1' ha 1 1 h d f' 't' . .. , . st o an ava e 1 vesat 1 mas-
~lan .tayyarelenn sur atJle ve raft on milyonlarla hesab edilebilir. Bu 
e mspet kabul etmez geri- mu"daf · ·~ · k aa vasttasmm temm ethgt orun-

. kalm1~lardi. rna ise b ld f 1 'I · · k Dal: · 1 h b' • u yo a az a 1 enye gttme te 
1 en, spanya ar 1, bu sa- miiteredd'd d 1 dd"d" .. · "h' d l 1 avranan arm tere u unu t-

mu tm ers er ver- zah d h A b' h' . h . d' 
alzemenin kifayet · j'~·l ~ en usust H rna tyeh a1z tr. 

SJZ tgl e Btr M . h b' s· f . d 
·nin ehemmiyetini orta a . agt~~t attt veya u teg ne 

Y hattt JO§a edtltrken, dii§man taarruz ha-
reketinin, bu maniaya gelip c;arparak du
racagl umidile hareket edilir ve bu iimid 
pek de b.o$ degildir. 

k,a~nde, Franko ordusunda ilk 
alar kullamlmaga ba~landt

ordu unda kullamlan, 
. biiyii~ defi toplan, o 

h1~ zaytat vermemi~ hii-
elerini, birdenbire durdur
. etmi§lerdi. 
·oplannda aranan evsafm en 
def uzerindeki tesirleri de
enin tahribi ic;in biiyiik c;ap-
siir'ati yiiksek mermiye ih
Hatta ~uras1 muhakkaktu 
yakmma kadar gelen mu

a mermilerin randtmam, 
Bil'~u nispette daha fazladtr. 

:....~1uK1a miihimdir: Dafi top, 
aresinin yiikselebilecegi irti-
1 ac;abilmelidir. F akat, ha
y-asmm miiessir ate§ ac;abil-

)< menzilinin tayyare irtifam· 
da kafi gelmez. T ayya-

h 
Str istikameti malum olm1yan 

u )n ~· h un g~eceg~ yolu tayin u-
rnulacak bir hata, merminin, a· 

katetmek ic;in sarfedece
mutenasib olarak a-

iptidai siir' ati, hem mer· 
suretile temin edil-

p~ §ey, tayyarelere kar§1 en
" olmasmda ba~hca amil va

il ~ hu mesafe aza!tJimas1 key-

ei topl?rinin tayyare iizerinde-
•arenm U«;U§ ve taarruz §ek

. Endahl:l, tayyarenin ba
ge~ecegi ane saklamak i

··!J!ini tamamen kaldtrmasa bi-
0 1 derece azalttr. Bu ihtimal 
I , iir'ati miidafaa silah1 istika~ 

'•i olarak tuttugu and a ate§ 
'tie artar. 
len tayyare hiicumlannda 

vir' at dereceleri, tayyareleri 
metre irtifadan bomba bt

cbur etmektedir. Sebebi l'e 
) •akla~ttklan takdirde bray~ 

likesine maruz bulunmalan
~~~ §eklindeki U!;U§larda, tay

yakm mesafeden isabet ihti
b~ zladtr. 

i vesaitinin, gerek yakm me
:k uzak mesafelere mahsus 
tde daha kuvvetlenmekte ve 

~·a mal olmaktadtr. Bu saha· 
heniiz yeni ba~lamtshr. Bu 

gl"rdulanmn ellerinde bulunan 
·~ relerin saatte 450 kilometre 

metre irtifada u«;tukla:-t 
1l• adtr. ~imdi imaline basla-

tte 650 kilometre sur' atli 
onlan takib edecek olan 

(erine kar~1, daha kudretli ve
l mecburiyeti hast! ol:1cakttr. 
,e, yalmz kuvvet deilil mik· 
derecede miihimdir. Oteden-

Buna mukabil, bir memleketi 40 veya 
90 t;'ilimetrelik binlerce hava defi topile 
t~h1z etmekten almacak netice, dii~man 
to~usunu Pike uc;u§ta 2000 metreden 
ufki u<;u§ta 10,000 metreden bomba at~ 
maga mecbur btrakmaktan ibarettir. 

Ne var ki, bu masraf1 goze alan mem
leket, harb levaztml imal eden fahrika
kalarmm veya saft barb gemilerinin Lek bir 
tayyare tarafmdan tahrib edilmesi tehli
kesine maruz kalmami§ olur. Bu takdir
de ?ii~man, biitiin bir filotillayt bu i§e 
tahsts etmek mecburiyetindedir. Masraf-

tan kac;man memleket, kuk sekiz saat zar 
fmda, elektrik §ebekesinin biitiin memle
ket dahilinde kesildigini, yollarda demir
yolu giizergahmdaki biitiin mebaninin yt
ktldtgm1, miistahkem hatlannm siipiiriil· 
diigiinii gorecektir. Binlerce hiicum tay

yaresinin te§kil ettigi bir pi~dar kuvveti, 
arkadan gelen orduya, bu i§ ic;in sahayt 
hazulam1~ bulunacaktJr. 

Hava defi tertibah arasmda ~;ok mii
him yer i~gal edenlerden biri de dinleme 
cihazlandtr. Simdiye kadar iki muhtelif 
tipi mevcud bulunan bu cihazlarm vazi
fesi, havada u«;an tayyarenin «;1kard11Z1 
giiriiltiiyii zapt ve teksif ederek, tayya "'_ 
renin geldigi istikameti, gece vakti tayin 
etmektir. 

Her iki cihaz1 birden kullanarak, tay
yarenin vaziyetini, bu suretle tespit edilcn 
iki istikametin iltisakile tayin etmek de 
miimkiindiir. Fa kat bunun bir mahzuru, 
her iki cihazm da ayni tayyarenin sesini 
zaptettigini kat'iyetle bilmenin zorlugu -
dur. 

T ek cihazla dinlem~. boyle bir yanh~
hga meydan vermediginden ~ayam ter -
cihtir. Bunun da ba~ka bir mahzuru var. 
T ayyarenin takib ettigi yolun nekadar 
yiiksekten ge«;tigini anhyabilmek gii<;tiir. 

Hapisane binas1 ne zaman 
yikllacak? 

Arsas1 iizerinde Adliye saray1 in~a e
dilecek olan Hapisane binasmm ytkll -
masma, kat'i ihale tarihi olarak tespit 
cdilen 14 temmuzdan sonra ba~lanacak
tlr. Y1kma i ~ini, Valide ham y1k1ct"1 
miiteahhid Rasim iizerine almt§ bulun
maktadtr. 

Hapisane ytklhrken, enkaz arasmda 
zuhur etmesi muhtemel olan eski esH
lerin derhal milzeye kaldmlmast icab 
ettigi miiteahhide teblig edilmi~tir. Ha
pisane, kamilen bo~altJlmi§tlr. Hastane 
klsmmda bulunan 29 hasta da bugiinbr 
iginde Tevkifane hastanesine nakledi -
lecektir. ibrahimpa§a kervansarayt ba -
kiyesinin bulundugu sahada, eski !pod
rom mii ~temilatma aid baz1 eserlerin e
le ge<;mesi ihtimali vardtr. 

li mahsulii .. ipek gibi kozalar, beyaz al nan muntazam posta vapurculugu hizme-
tmlar, meydam ttkhm ttkhm doldurduk· tinin hiisnii ifast i<;in filonun keyfiyet ve 
tan ba§ka biitiin KapaiN;aqtyi, Ticaret hem de kemiyet itibarile hakiki ihtiyaca 
Odas1 meydanile Osmanh Bankast onii
nii tamamen j~gal altma almt~... Hele cevab verebilecek bir vaziyete getirilme-
Osmanh Bankast online gelen kozalar si ve bu gayeye viisul ic;in de birtaraftan 
kamyonlar dolusu... mevcud eski gemilerin yerine yenilerinin 

Dogrudan dogruya (para) denilebile- ikamesi ve bir taraftan da filo mevcudu· 
cek olan bu mill! sen·et nast! buralanm nun <;ogalttlmast ileriden beri. mutlak bir 
i§gal altma almasm? Butiin bir y]l Bur· zaruret halini almt§ bulunmaktadtr. 
saya hayat ve hareket veren mahsuliin Nitekim 2708 numarah kanunla be- ..,j 

dokiim s:iinlerindeyiz. delleri ~azinece odenmek iizere Alman- T abiiyat alimlerinin, iizerinde biiyiik 1 b&ek olmak ikttza etmez mi 1 Halbuki 
Koza kofiinlerinin ba~mda bekliyen yaya bir kmm yeni gemiler sipari§ c-dil- bir alaka ile ~alt~tJklan iki tabii hadise keyfiyet bunun aksinedir. Bu da heniiz 

koylii kadmlan arasmda mantolu gene mi~ idi. Bir k1sm1 tes~m almml§ ve bir vardtr ki, bilhassa bir tanesini, aztctk dik- ke~fedilemiyen bir m. 
kadmlar da var. Merak edip soruyorum. k1sm1 da peyderpey teslim almmakta o· kat sahibi olan herkes mii§ahede edebi • B&eklerle muhitleri arasmdaki $ekil 
Meger, i~leri miisaid olup da evlerinde Ian bu gemilerin filoya iltihak etmesile lir. Agac kurdu bu hadisenin en parlak benzerliginin en bariz misali, Hindistan· 
zevk ic;in bocek tutan ~ehirliler imi~. Hat- dahi ancak bir kiSim eski gemilerimiz tee- misalidir. da ya~tyan ve «seyyar yaprak» denilen 
ta kan koca birlikte gelenleri de var. did edilebilmi§ olacagmdan yukanda ya~ Yaprak ye§ili rengindeki kurdun ye§il bir nevi kelebektir. Bu hayvanm yapra· 
Kendilerine soruyorum: z1h gayeye vii sui i<;in daha birc;ok yeni yaprak iizerindeki mevcudiyetini, k.mtl- ga mii~abeheti yalmz kanadlannda degil, 

- Bunun parasile ne yap1yorsunuz '> gemi sipari§ine ihtiyac vard1r. damas1 olmasa ekseriya gii<;liikle anlanz. viicudiiniin heyeti umumiyesindedir. Yap-
Cevab veriyorlar: Binaenaleyh 3525 numaralt kanunla l<;inde ya~adtgl muhitin rengine uygun raktan farkedilemiyen ince damarh ka • 

- Bizim piyangomuz da bu! Y 1Jda kabul ve tasdik olunan anla~ma ile temin daha ba~ka hayvanlar da «;oktur. nadlann kenanndan dt~an «;tkan bacak-
bir defa zengin oluyoruz. Parasile neler edilen kredilerin bu maksad ic;in aynlan ikinci hadise, birinciye nazaran daha lar, heniiz siirmege ba~!tyan, tamamile 
yapmtyoruz ki ... htmizden kazandtg•m:· Z.l O.OOO lngiliz lirasma tekabiil edecek seyrek goriiliir. Bazt hayvanlarm, muhit- te~kkiil edememi~ ufak yapraklardan 
zt di§imizden artuarak bu eksiklerimizi miktara kadar taahhiidat ve sarfiyat icra· lerinin rengini degil ~eklini temsil edi§i. farkstzd1r. Arasmda omrunu ge«;irdigi 
tamamhyacagimtza i~te boyle kendim1·z1

• b Buna mimetizm adt verilmi~tir. dallar ve yapraklarla oyle yekviicud cla-
st salahiyetini mutazammm olarak u G k k k bir .ay s1ktp «;alt~1yor ve sonra ferahlay1 • ere ren gere ~kil benzerligi, rak ya§ar ki en keskin goz, b&egi nebat· 

venyoruz. layiha hamlanmt§hr. muhtelif zamanlarda, muhtelif alimler tan aytrd imkam bulamaz. 

Car~1 boyunca kanter i<;inde gezen a· Giri§ilecek. taahh~da~tn bir s
1
enedzardfm- tarafmdan tiirlii tiirlii tefsirlerle izah edil- Sade insan veya, ku~. ha§ere gibi dii~ 

hetlar birer ellerini kofiinlerin i«;ine dal-1 da ik~al ve ~'nt~c1 tmka_n~tz~tk an a. er- mi§, fakat tabiatin hayvanla muhiti ara- man gozii mii I Ci<;ekle ve yaprakla e~it 
dmp «;Ikanyorlar, llkn ttktr dokiilen ko- pi~ edtlerek la!thamn bum~!. maddest •. ta- 5mda yaratttgt b~ mii~abehetin hakiki se· bocegin kendi gozii bile aldamyor da 
zalar bazan birer iiziim salkimt gib' b' _ ahhiidatm ilen ytllara gec;tct olarak tfasl bebi anlatJ!amami§tlr. kendini yaprak samyor. 
birine yapt§tk olarak sarbyor. Al~ctl~r salahiyetini natJk bulunmaktadtr. Mesela Bernardin de Saint Pierre, T abiiyat alimi bir ingiliz, bu Hind ke· 
bagtra bag!Ta sesleniyorlar: Gene birinci maddede in§aat ve ima • tabiatin pireyi siyah renkte yaratmas1 se- lebeginden bir miktar tutmu§, lngiltereye 

- 71 kuru§a veriyor musun? Koylu Iatm sureti seyrine ve bunlarm tahakkuk bebi, beyaz deri iizerinde kolayca gorii- gotiirmek istemi§ti. Bu hayvancaglZ yal-
cevab veriyor: vaziyetlerine gore senesi i<;in~e sar~ediJ-\l~p yakalanmasmi tern in i<;in oldugunu mz yaprak ver. lngiliz, bir miktar da 

- Olmaz I mesi mi.imkiin olamtyan tahstsat miktar· soyler. yaprak tedarik etmi§, gemiye binmi~ti. 
- Ver oyleyse 75 e... lannm miiteaktb senelere devri imkamm Bu nevi hiikiimlere sapmak, tabiat ka- Lakin, yolda, yapraklar tiikendi. Ke· 
-All Haynm gar... temin eden hiikiim konulmu~tur. nununun bu en ince mnm fazla laiibali lebekler yiyeceksiz kaldilar. Hep bir a-
Dogrudan dogruya koyliiniin bi~z 

1 
L. 'h 'k · c · maddesinde krediden bir gorii~le muhakeme etmek olur. Onun rada ya~adtklan i«;in, birbirlerinin, yap· 

1 k d' a ayt anm 1 10 1 · · b" AI I · h 'I k d raktan fark1 olm1yan kanadlanm ve a • 
~laAzar I e tp sa~lgt bu mahsul boyle ne sarfedilecek mebaligin faizlerile birlikte t~tkn, t~~ .ny~kt . ahl~d .en,. usdust e Y.~ ahnda 
a a ve ne lath bu pazarltkla sat 1 

0 
k I k·r d · edilmi§tir zt rethgtm 1 1 a tseyt sa ece mu§a e e yaklanm yiyip kann doyurdular. 

Kilosunu 75 ten veren miistahsil b' 1 ~ ~: ar~t anmasl e§ a 1D e~pt§ II . I t · ile iktifa ediyorlar. Tahlil ve muhakeme· Y apra~t tanzir eden kelebegin kendi 
para alarak gidiyor Ko"ylu" 

1
-r.J'n blr ay 1 Ancak Devlet ebn·t·zyo ~rdt Ik§'etmebu- ye giri§seler dahi mtitalea beyan etmek- kendini bile yaprak sanacak kadar kuv· 

.. .. . · " u para "d" 1 .. ~ .. " unyesm e 1 e§e • . . · · 1 1 buyuk bn servettir. Arttk onun . . mum mu ur ugunun I . .. t d·~· ten «;ektmyorlar. Hele, smesmde can bu- vet i o an benzerliF;ine bu hadiseden da-
payan yoktur. Kimbilir ~imdi ceb~:;nd~t biislerin geliri uzubn se.nb: ennh"dgots ekr tgt Ian mahluka, i«;inde ya~adtgl rengin tam ha canlt misal olamaz. 

d d 
~ b kl - netay' ce nazaran u &1 1 taa u a 1 ar§t• dd · k · I h k d 1 d II b · b" kl d ur ugu. u paract aria nereler h ngi 1 .. .. .... b' tt zt mt venr en sumtyet e are et e en nee a ara enztyen oce er e var· 

manifaturactlara ugnyacak? N e,'b'a k- lamak §oyle dursun, buyuuk It gba!lre ke bir tabiatin viicudiine asia ihtimal vermi· dtr. Bunlar kah parlak, kah donuk renk-
'k . . e gt I e a k I masraflanm aoata t ece I E b .. 1 b' . I 'I k d ld d { k st lenm tamamlay1p gediklerini y _ ~ca . norma u d k d'd f _ yor ar. sasen oy e tr nazanye, gene en e, uru a an, «;er en<;.opten ar 1 

cak?. yama a bn k1fayette oldugun an re 1 en. sar_e. kendi kendini tekzib ediyor. Zira, tabi- olmtyan piiriizlu viicudlerile, burunlan-

Kapab<;.ar§tdan Ko h 'd d dilecek mebaligin taksitlerini ve f~~z1.~n~t at, beyaz cild iizerinde ya&tyan siyah pi· nm dibinde dola~an can dii§manlanm ko· 
za anma g1 en ar k k .. kAr umum mudurlu- · k b' d ·1 k .. I ld I H 1 ~ d'bl · d bir koridordan ins am t b' k k" f apatma uzere mez u . reyt yarat1r en, tr e ye~1 yapra uze- a yea a attr ar. e e agac 1 enne D-

<;arpmadan gec;mesin: ~r ~~a \a«; u e giin biit<;elerine konula~a~ tah~Isatin ev ." rinde ya§tyan ye§il kurd yaratmt§. Kasdi kiilmii~ dal kmnttlan arasmda buiunur -
_ Carpmasm 

1 
De :m, ay Yd ·; 

1 
_ velki sipari§te o1dugu gtbt. hazmece :emt· imha olsaydt, kurda, yapragm rengine larsa, hayatlan biisbiitiin emniyettedir. 

1 · · k"f r b' . sur·. ar. a .... ses ni zaruri bulunmast itibanle bu tahstsatm kan§IP dii&manm goziinden saklanmak Fransada yeti§en bir nevi yabani kah-
enm u e 1 It msan seh taktb edtyor k d h"k" d · k h Koridor ttpkt bir k I b . M · biitc;e kar~tltgt hak m a u urn ercme gibi bir miidafaa st!aht vermezdi. a a «;i<;egi vardtr. Agustos ve eylul ay· 

ana a enztyor. e • I" .. " · · U b k b ' b ~ I h I d .. · I b murlar sagdan girip s u d k . u1um gorulmemt&hr. ~suz uca stz 1r ogaz a~ma sa as1 ann a goni en u <;i~ege bir kelebek 
· 1 I ag an «;I mayt temm L 'h .. .. " dordiindi mad- olan tabiat irinde b1 b' · · kl musallatttr. Biitiin vaktini orada geririr. 

etme~t~ o sa a: Koza hanma kolay ko- a_yt anm u7.u~.cul vde. . hl·k"l , hrl'kmm yeme , e ge- " 
lay gmlecek g1bi de~ · ! B" .. b k _ delen mutad hukum er tr.» <;men rna u ann, te 1 eye en «;o~t rna- Sebebi, «;i«;ege a&1k olmas1 degil, strf kar"' 

gt ·.. utun u a I J•~ l 'I kl · .. nmt doyunnak endi•esidir. Ciinkii bu ri-
labaltk arasmda «;ocuklar, satlctlar eksik ruzfu u

1
nam, en aga

1
r ar~ e, ren en 1 goze • y 

degil.. Hele bunlarm «;tgirtkanhklan ko- Sevgilisini tehdid eden hamal en Baz ~.b«;ar1panldar1 o d~g~ muhakka~..:tu. «;egin usaresinden yiyip beslenen iki cins 
za ahmsattmmt bastn T" k tevkif edildi u 1h ar a, a a, «;t<;ege, yapraga ve sinek vardtr ki, o kelebegin g1das1m te§kil 

Iyor,. ur ve ec - u b" k · · kl' · .. eder. 
nebi hararetli altcJ!ar yer yer karanrah Evvelki ak~am , Kligiikpazarda tam§tl- kt~?~~gab uyan ocf~l. rde?~ml vhe §e Ill!, o-
k I B I d 

· · • uzun oynuzu 1 m 1•1 ve ortumu as· Birbirine bag~h bu bir rirekle t'kt' bo"ce· 
unnu& ar.. ura ar a kantarlarm b:ri g1 Kezbana giden hamal ;laban, csen l . ' ·~ ' . k bT d ' b' y v 

kalktp biri iniyor. Katibler yaztyor. mu· benden ba§kasma varacaksm, ha? Evve- a~; ren«;~~~·h ?T~~m l~n~s\ a II~ en IT gin, bakmtz ne garib bir macerasJ var. 
hasibler hesabhyor. Koyliiler kozalanm la yiiziinli kesip ondan sonra da old lire- mu a aa s1 a 1 tye a u etme zaru • Y abani kahkaha ii«; nevi olur. Biri diiz 

· b k ·hi d ' d' t hd'd avurmuQ bu reti var beyaz, oteki kan k1rmtZI lekelerle siislii 
venp u ararga ar an hirer tezkere ile cegim seni.• 1ye c I s ,., - · 
aynhyorlar. Eskiden faaliyette olan (tez· nun iizerine takibata ugnyan ~a ban, dun Bir 1talyan alimi, bocegin rengi, mii- a«;tkpembe, iic;iinciisii de ye§il benekli 
kere kmcilanna) arttk ekmek kalmamt~. ak§am me§hud suer kanununa gore, is - dafaa silaht yahud korunma vas1tas1 0 } • tozpembe. 
Koyliiler tezkereleri aldtklan gibi solu- tanbul asliyc di:irdiincii ceza mahkeme- mak bak1mmdan ne dereceye kadar mi.i· Ci<;ege musallat kelebek de iic; nevi • 
gu Ziraat Bankasmm gi~sinde ahyor • sinde muhakeme edilerek tevkif edil - essir bulundugunu anlamak ic;in bir tee- dir. Daha dogrusu, hep ayni nevidir de, 
lar. Ayni giin koylerine dOnecek olan mi§tir. Muhakeme, ~ahidlerden bir kts- riibe yapmi§h. rengi ii«; tiirliidiir. Dt§t ye§ilimtrak «;i«;ek-
k" 1"1 b k b tnl dinlenilmek iizere bJrakilmi§hr. Hem yaprakta hem toprakta ya•,tyan te ya§tyan kelebek, onun dt§ kismmda c-

oy u er an anm urada a«;tJgt bir §U• Kezbanla <::aban, birkac; giin evvel de beden ttktr ttktr p 1 1 "~ ve yaprakta ya•1yam ye•il, toprakta "a - turur, rengi hafif kumtz!ya <;alan kirli ye· 
ara anm saytp a tyor- iki taraf olarak gene me§hud su<; kanu- ' ' J 

lar Evvelce koz I .. •tyam kiil rengi olan bir bocek va•.d1r. §ildir. · • a a an tuccar parayi nuna gore, Sultanahmed iic;iincii sulh ~ 
b

. .. · AI' b b" kl · h •· d k k Beyaz «;ireae konan kelebeg~in rengi 
tr gun sonra vermeyl adet ettiklerinden, ceza mahkemesine getirilmi§ler, Kez - Im, u oce " enn er nev m en Jr " .., 

t k I 
· k · b t I ·1·1 · b' k k bembeyazdtr. Pembes1'nde de, pembe ke· 

ez ere en omtsyoncular ktararak koy- banm si:ivmek ve di:ivmek iddiasile da - e&er ane a tp, ye&t enn tr Ismtm o-
1
.. .. .. d kl' d II k"l kl'l · b' k lebek ya•ar. Yan1', r1'rekle kelebek ara-
~ye par~y1 gunun e odiiyorlar. F akat vasmda, $a ban hafif bir ccza ile sahve- yu ren I a ara, u ren I enn tr IS- ' v"' 

b k hI l k 
.. 1 k h. d' d m1n e ·1 p akl b ~I d·~ k smda, renk bak1mmdan, kelebeg~ e yem va• 

1r«;o 1 e er ve oy uyii aldatan hare- rilmi§ti. Evvelki ak§am i a 1se e, o t Y ~~ ya r ara ag amt~. tger 1-
ketler meydana «;lkanld1gmdan bu &ekil davada aleyhine §ahidlik etmesinden stmlanm da, kendi renklerine uygun ze· zifesi goren bi«;are sinek aleyhinde ztmni 
mene.dil.mi§. Binaenaleyh yalmz koza mugber bulundugu Niyaziye de sald1r- minlere yerle§tirmi~ti. bir ittifak var gibidir. 
mev~nmmde tezkere ktrmakla biitiin bir dtgr iddi a olundugundan, aleyhine bu ci- T ecru be bir tar! a ortasmda yaptldt ve : Bu ztmni ittif.~k ~.oziinii de pek ya~a-
senelik kazanclanm temin eden ve hatta hetten de takibat a<;llm1~tlr. bir hafta siirdii. Netice miispet «;tkh. Ya- na ~tm~mah. Cunku, gayet ~aya.~J dtk-
zengin olanlann faaliyetlerine nihayet ve- ni ye~il zemin iizerindeki ye&il boceklerle kattt:~ .kt, mevzubahs kelebek, dunya~a 
ritmi~tir. benziyor. Almlarmdan damla damla ter kiil rengi zemin iizerindeki kiil rengi bo- geldigl zaman ne kn~IZidtr, ne .. ve&tl. 

Bankamn gi~esinde 2 memur var. Giin- dokiilen hamallar bir dakika durup din • cekler tamamen yerlerinde durduklan ve Bem~eyaz ol~ra! dogar. T esaduf onu 
de vasati olarak 2500 ki~iye para ode- lenmiyorlar; kazancm verdigi ne~· e fer- ya~adtklan hal de kendi renklerile mu - hang! renk «;t«;ege sevkederse, kelebek. 
mek dogrusu miihtm bir mesele ... Hele siz gozlerini parlatmt& ... Ogleden sonra hitlerinin rengi bi,rbirine z1d olan bocek- birka«; gun i«;inde 0 rengi altr. Tecriibesi 
insanm beynine i~liyen bu bogucu sica- bu mah~ri kalabahk yava~ yava~ <;ekili- ler tamamen yok olmu~lar bocek dii~ma· yapt!mt~, beyaz «;i«;ekte ya~tyan beyaz. 
gm altmda sabahtan ak~ama kadar para yor, Koza ham meydam kuruyan bir de- ru ku~lann kursagma inmi~Ierdi. ~elebe~, or~dan kumiZI «;i«;ege n~kledi • 
saymak kolay bir i~ de~il... renin yata!bm andmyor. Ak~ama dogru Rengin, sahibini dii§man goziinden lmce, U«; ,gu~ sonra ktrmtz1 reng1 almt~. 

Tam dokiim ba~ladtktan sonra o za- arttk altctlann ve fabrikatorlarm masala- sakhyan ve hayatml kurtaran miikemmel 50.~r~. yevl Gtr;ek iistiinde ye§ile biiriin -
man en a§agt 3 • 4 bin ki~i bu gi~lere nnda hesablar ba~lamt~ttr. Sabahtanberi bir vastta oldugu bu suretle a~ikar olarak mu~tur. 
ba&vuracagma nazaran Ziraat Bankas1- «;m «;m oten Koza ham duvarlannda §im· goriiliiyor. Sekil benzerligi i«;in de ayni 
mn bu memurlanna Allah sabtrlar versin. di «;It kalmamt§tlr. hal varid. Lakin, bir nokta var ki halli 

H. BILGit; 

Simdi Koza hanmda sattlan miktar Y orgun bir siikiinetin kapladtgt bu ta- imkanstz. 
giinde 100 bin kiloyu buluyor. Biraz rihi banda hergiin 80 • 100 bin liramn Renk ve ~eklin muhite uymas1, bocek 
sonra bu rakam 150 bine «;tkacakhr. koyliiniin cebine akttgmt dii&iinerek derin ve kurd neslinde vefiyatm azhgmt temin 
T ahminlerde isabet olursa bu sene koza• bir haz i«;inde oradan ayn!tyorum. ettigine gore, yeryiizilnde en bol miktar-
miz bir buc;uk milyon kiloyu da gec;ecege MUSA AT A$ da mevcud olmas1 laztm gelen hay-van 

- ~ 

Y Ild1r1mla harab olari. ev 
Evvelki sabah saat sekizde K1Z1ltop -

rakta Bostan sokagmda 11 numarah 
Mustafa :;l1racmm evine yJ.ldlnm dii§ -
mil§, kapt ve duvarlan harab etmi§tir. 
!nsanca zayiat olmamt§tlr. 
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Lord Halifaks Moskovaya gidecek 
o~ devlet arasindaki 
gOrii§meler son safhada 
ingiltere - Fransa ve Sovyetler esas meselede 
anla~tdar, son piiriizler de yak1nda halledilecek 

[Ba$taratz 1 tncf sahi!ede] 

takil bir Avrupa devletine kar~I tecaviiz 
vaki oldugu takdirde lngiltere, F ransa ve 
Sovyetlerin derhal miizakereye giri§mele
rini teklif etmektedirler. lngiltere ile 
F ransa, ileride bu hususta zuhur edecek 
ihtilaflara mani olmak iizere lie; tarafh 
misaka merbut bir listede, mevzuubahs 
devletlerin isimlerini kaydetmegi fakat bu 
listenin pakta ithal edilmemesini istemek
tedirler. 

Sovyetlere gelince, bilhassa Balt!k 
devletlerine kar§l yapilacak bir tecaviiz 
takdirinde kar~1hkh yard1m paktmm der· 
hal tatbikim istemekte ve Holanda ile 
lsvic;reye garanti vermek hususundaki ln
giliz • F rans1z teklifini reddeylemektedir
ler. 

Halen miizakereler bu nokta etrafmd1 
cereyan etmektedir. Salahiyettar meha • 
filde, bu meselenin hallini temin edecek 
bir formiil bulunabilecegi iimidi ~zhar 
edilmektedir. 

Lord H alii aka M os~ovaya 
gidecek 

Londra 6 (a.a.) - hi haber alan 
mahfillerde soylendigine gore, Sovyet 
hiikumetinin tekliflerine cevab vermek ve 
pakta dair miizakereleri tacil etmek iize
re Lord Halifaks'm yakmda Moskova
yar gitmesi ihtimali vard1r. 

Franarz gazetelerinin ne~riyatl 
Paris 6 (a.a.) - Petit Parisien ga • 

zetesinde Bourgues yaz1yor: 
«Sovyetler Birliginin Holanda, fsvi~

re ve Liiksemburg'un toprak biitiinliigli -

ne kar~1 vuku bulabilecek bir taarruzu 
barb sebebi olarak kabul etmek isteme· 
mesinden dogan giic;liikler haric olmak 
iizere, moskova, halli oldukc;a s1kmt1 ve
recek diger bir mesele daha ortaya koy
makta<hr: 

Almanya kendisine Balhk memlcket
lerinde istinad noktalan temini ic;in dog

rudan dogruya bir harekette bulundu~u 
takdirde takib edilecek hath hareket me
selesi. Tallin veya Riga'da Alman leh

tan bir <<putsch» Moskova'da bir tarruz 
ba~langici olarak telakki edilecek ve bu 

takirde Sovyetler Birligi ihtimal kendi 
strateiik mevzilerini teminat altma alacak 
tedbirleri derhal ittihaz edecektir. lngil
tere ve Fransa boyle bir vaziyette derhal 
miidahale mceburiyetini kabul edebilirler 
mi? Mesele tetkike layiktir. Zira hakib

ten Hitler tam da tamamen boyledir: 
Fuhrer, kurbamm yutmadan once parc;a
lamaktad!r.» 

Populaire gazetesinde Blum diyor ki: 
«Pakt c;erc;evesi dahiline irca ve onun 

hakiki mana ve hedefi gozoniinde tutu • 
!ursa, zorluk ortadan kalkar. Miizakere

ler esnasmda bin;ok hayali meselelerin 
ortaya ~1khg1 ekseriya vakidir. Ve bu
nun ic;indir ki miizakereleri c;ok uzatma· 
mak lazimdJr.» 

- CUMIIURIYET . 

Uzak,arkta yeni 

bir harb 
[Ba$taraft 1 tncf sahffede] 

§Oyle denilmektedir: 
«- 2 temmuzda J apon - Manc;uko

lular Buirnor'un cenubu §arkisinde kain 
Nomon • Bourd - Ooo'da miihim mik
tarda piyade, topc;u ve siivari kuvvetleri
le I 00 kadar tank tah§id etmi§lerdir. Bu 
kuvvetler, 3 temmuzda fecir vakti Mogol 
hududuna tecaviiz ederek tayyarelerin hi
mayesi altmda Yang golii ve Khalkhyn
gol nehrindeki Sovyet mevzilerine taarruz 
etmi~ler ve bu gol ile nehri ge~mek iste· 
mi§lerdir. Bu taarruza bir piyade alay1, 
iki tank alaYl ve all:! siivari ala}'lnin yar
dimile «Kamatsubara» ismindeki 23 
iinoii piyade f1rkas1 i§tirak etmi§tir. Sov· 
yet - Mogol k1t' alarmm ve Sovyet tayya
relerinin §iddetli bir taarruzu neticesinde 
}apon kuvvetleri ak~ama dogru ag1r zayi
atla Khalkhyngol'iin §arkma piiskiirtiil
mi.i§lerdir. Sovyet - l\1ogol topc;u kuvvet· 
leri, }aponlann 50 tankm1 ve 8 topunu 
tahrib etmi§lerdir. Sovyet • Mogollar 50 
tank ve mhh otomobil kaybetmi§lerdir. 
Japon-Man<;;ukolulann zayial:! BOO mak
tul, Sovyet-Mogollann zayiah l 00 mak· 
tul ve 200 yarahdan ibarettir." 2-5 tern· 
muz arasmda cereyan eden miihim hava 
muharebeleri Sovyet-Mogollann lehinde 
neticelenmi§tir. Bu muharebelerde J apon 
lar 45, Sovyet • Mogollar 9 tayyare kay
betmi§lerdir.» 

Tebligde, }apon tayyarelerinin muvaf
fakiyeti hakkmda yalan haberler ne§ret· 
tiginden dolay1 Kuantung ordusu matbu
at biirosu ~efi Miralay Kavahara'nm az· 
ledildigi ilave ~dilmektedir. 

'J aponlara gore ... 
Tokio 6 (a.a.) - Manc;urideki Ja • 

pon ordusunun bir tebliginde, Buir civa
nnda Mogo] - Sovyet kuvvetlerine kar§I 
yapilan J apon taarruzunun ilerlemekte 
oldugu, birc;ok Sovyet tankmm tahrib 
edildigi, Sovyet tayyarelerinin Bal§agal 
§imalinde uc;u&lar yaptlg1 ve 12 tayyare· 
nin dii§iiriildiigii bildirilmektedir. 

~ Bulgaristan ne 

.\yapacak? 
' 

· \ [Ba,makaleden devam] 
s1ki~ml§ vaz!iyette bulunuyorduk. Birinden 
birini tercili etmekten ba§ka yapacak i§i· 
miz yoktu. Sanki celladlar tepemize di
kilmi§: 

- C!iimlerden oliim begen 1 'F 
Diye haykmyorlard1. ~-
Bugi.inkii siyasi varhklarimizi bir nevi 

«yeniden dogu§>> addediyorsak, bunda, 
o zamanki kabustan kalan hatJTamn da 
bir rolii olsa gerektir. 

Aradan yirmi seneye yakm bir zaman 
gec;ti. <;ah§kan ve gayretli Bulgar kom· 
§Ulanmiz gece giindiiz didinmek suretile 
biiyiik bir kal!Onma hareketi gosterdiler. 
~imdi, Neuilly muahedesinin askeri ka
yidlarmdan da kurtulmu§, tam manasile 
miistakil bir yurda malik bulunuyorlar. 
F akat dostlanmiz1 her cihetten memnun 
gormek bugune kadar miiyesser olamad1. 
Bir tak1m arazi davalan vard1r ki, yirmi 
senedenberi Bulgaristanm kalbinde ukde 
olarak kalmi§ ve bu memleketin Balkan 
Antantma girmesine mani oldugu gibi 
baz1 biiyiik devletlerin ona kar§I gizli 
emeller beslemesine de sebeb olmu§tur. 
Bulgarian memnun gormiyen flTSatc;I 
biiyiik devletler §oyle dii§i.iniiyorlar: 

- Sofya hiikumeti kom§ularile tam 
bir anla§ma yapamad1kc;a Balkan yanm· 
adasmda bir c;1ban ba§l var demektir. 
Onu biraz giciklamakla yaray1 alevler 
ve kendi hesabJmiza olmak uzere istedi
gimiz zaman, istedigimiz gibi kullanabi
liriz. 

Bu hesabin ne oldugunu arhk biitiin 
di.inya ogrendi. y aygaracJ italy an mat
buatmm: 

- Balkanlarda bizim de hissemiz var. 
Biz en biiyiik Balkanh devletiz. Balkan· 
hlarm menfaati dogrudan dogruya bizim 
menfaatimizdir I 

Diye hayk1rmasma ragmen herkes bili
yor ki burada hakiki emelleri ve hesablan 
olan as1l devlet Almanyad1r. 

Bu sabah bu haberi veren Daily 
Express gazetesi, Sovyet hiikumet mah
fillerile tam salahiyetli bir ingiliz devlet 
adam! arasmda yapilacak olan bir te • 
masm ~imdiki gii~liikleri siir' a tie izale 
edebilecegini yazmaktadJr. 

Cemberlayn'zn izahatr 
Londra 6 (a.a.) - (:emberlayn, A

vam kamaras1nda beyanatta bulunarak 
Lord Halifaks'm Moskovada c.ereyan 
eden miizakereler hakkmda Sovyetlerin 
cevabm1 aldigmJ bildirmi~tir. Bu cevlb, 
Fran sa hiikumetile birlikte tetkik edil • 
mektedir. 

Tiirk Maarif cemiyeti umumi ingiltere 
heyeti toplanbs1 

krediler 
Ti.irkiyenin sulh cephesine girmesi, 

Rumany anm ve Y unanis tanm !ngiliz ga· 
rantisini kabul etmeleri bu sebebden ileri 
geldi. 

Ba§vekil, &U sozleri ilave etmi~tir: 
«- Heniiz halledilmemi§ olan ihti • 

laflar hakkmda tafsilat vermege liizum 
gormiiyorum. Mii~kiilatm yalntz bir ta
raftan geldigini zannetmek yamlmak o
lur.» 

lsvi~re tekzib ediyor 
Londra 6 {Hususi) - lsvic;re hiiku

meti bir teblig ne§rederek, MoskoVl'da 
cereyan eden miizakerelerle alakadar ol
madigmJ ve tam bitarafhk muhafaza ede
ce~ini beyan etmektedir. 

Turk Maarif cemiyeti umumi heyeti 
fevkalade toplanarak c3512• numarall 
cemiyetler kanununa gore esas nizam
namesinde yap1lmasi zaruri degi§iklik
leri miizakere ve kabul etmi§tir. 

Yeni nizamname hiikmiine go e, mer
kez idare heyetine ve hesab muraklbhgl
na se~ilenlerin adlan a§ag1da -yazd -
mi§tlr: 

Merkez idare heyeti: 
Kemal Gedele~, Vehbi Demirel, N ev

zadTandogan, Refet Ulgen, Rahmi Ko
ken, Fakihe Oymen, Halid Bayrak, ih
san Sungu, $efik Yiirekli, Haydar Giin-
ver, A vni <;ubukgil. \ 

Hesab murak1blan: 
Muhiddin Baha Pars, Hilmiye Dener. 

c F atihte a~1lan K1zilay yemek hanesi ) 

K1Z1lay cemiyeti Fatih ~ubesi, Fatih Belediyesi oniindeki sahada bir KI
Zilay yemekhanesile hastane viicu~ getirmi~tir. Yukandaki resim, yemek
har.eyi gostermektedir. 

Brezilya Erkamharbiye reisine verilen ziyafet 

Va!iington Brezilya Erkamharbiye reisi General Monteiro'nun Ameri 
kay1 ziyareti mii'1asebetile tertib edilen ziyafette dostane bir mliH\kat. 
(Soldan saga: Arperika hava kuvvetleri erkamharbiye reisi General ArnolC., 
Brezilya Erkamharbiye reisi General Monteiro ile Amerikan ordulan Erkam
harbiye reisi Gem'ral Malin Draig. 

[B~taratz 1 tncf sahftede] 

yon sterlin ist~necegini bildiriyor. 
Financial Times gazetesi, projenin a

gustos tatillerinden evvel c;1kabilmesi ic;in 
meclise vaktinde verilecegini zannetmek
tedir. 

Dost Bulgaristanin Ba§vekili Koseiva
nof, Balkanhlan alakadar eden oz men· 
faatlerin ne oldugunu iyi bilen k1ymetli 
bir adamd1r. Birkac; ay evvel bu si.itun
larda inti~ar eden bir beyanatmda bizzat 
kendisi, kuvvetli bir if a de ile: 

- Balkanlar BalkanhlanndJr. 
Kanun layihasr Avam Hakikatini tebariiz ettirmi~ti. Muhte-
Kamaraa~na verildi rem Koseivanof emin bulunuyordu ki, 

Londra 6 (Hususi) - lngilterenin Balkanlar Balkanhlarm kaldikc;a, yani, 
miittefiklerine yeni bir kredi ac;1lmasmi Balkanh milletler hiir ve beraber olarak 
istiyen kanun layihas1 bugiin Avam Ka- ya§adikan miiddetc;e, aralannda hallede
marasma verilmi§tir. Bu kredi ile 1ngil- miyecekleri hic;bir mesele tasavvur edile
terenin miittefiklerine miihimmat, cepane mez. 
ve iptida! maddeler temin edilecektir. ~imdi, diinyanin bu fakir fakat hiir 

Kanun layihasmm birinci kiraati bugiin pan;asma goz dikenlerin te§ebbiislerile 
yapdmi~tlr. Avam kamaras1 yaz tati\ine kar§Ila§Iyoruz. Bize yo! gostermek, hare
ba§lamazdan evvel kanun layihasm1 tas • ket tam tayin etmek istiyorlar. Bu vazi-
vib edecektir. yette bulunan biitiin Balkanhlarm vazife-

lngiliz kuvvetlerinin yapacagt si birdir: Y almz bizi alakadar eden i.e; 
manevralar meselelerimiz iizerinde onlarla konu§maya 

L d 
bile raz1 olmamak, istikJallerimizi her~y-

on ra 6 (a.a.) - Hava Nezareti- d en iistiin tuttugumuzu a<;Iga vurmak. 
nin bildirdigine gore temmuz, agustos ve 
eylul aylarmda kara, deniz ve hava kuv- Gospodin Koseivanof'un Berlin seya-
vetlerinin manevralarile ayni zamanda hati, Bulgaristanm Balkanhhgi bakimm· 
yap1lacak olan hava talimlerine i~tirak et- dan bir imtihan ehemmiyetini haizdir. 

mek iizere gelecek iic; ay zarfmda baz1 NADIR NADI 
ihtiyatlar davet edilecektir. •• 

Cemberlayn'in beyanatr Eski Avusturya Ba,veki-
Londra 6 (a.a.) -Danzig meselesin- linin ge~irdigi hayat 

de ingilterenin tasavvuratmm nekadar cid- Paris _ Soir gazetesinin Viyana mu-
di oldugunu Almanyaya ispat etmek irin " habiri, Alman gizli zab1ta te§kilab Ges-
eylul 1938 de oldugu gibi lngiliz donan- tapo'nun Viyanadaki faaliyetlerinden ba
masmm seferber hale konmasm1 teklif e- his bir yaz1smda, eski Avusturya Ba§ve-
den Vyvyan Adam' a Ba§vekil §U cevab1 kili Schuschnigg'in hala Viyanada bulun· 
vermi§tir: dugunu yaZiyor ve diyor ki: 

«- Hiikumet, tam hareketini pek «Sabik Ba~ekil, ic;inde gece giindiiz 
ac;1k bir §ekilde ifade etmek ic;in liizumlu l§Ik yanan sikl 51k1 kapah bir odada ve hie; 
ve arzuya ~ayan addettigi biitiin tedbirle- Jak~rdi etmiyen bir polis memurunun ne-
ri almaktan geri durm1yacaktJr.» zareti altmda ya§amaktad1r. Fiihrer'in, 

Bir lngiliz hava lilosu ellinci y!ldoniimii §erefine, kendisine Al-
Fransaya gidiyor I many ada, nezaret altmda bir evd~. ka-

Londra 6 (Husust) _ Be§ filodan nsile___b~ra~r y~~am~s1 ic;in miis.aade. ~e-
miirekkeb bir ingiliz t y k v t' recegm1 soylemi§lerdJ. Schuschmgg, I<;m-

a yare uv e 1, d ~ hkA b I d ~ k 
Paris iizerinde yap1lacak h • e ya§amaga rna urn u un ugu or-

ava manevra k I I ~ b II' .1 b' d 
Ia · t' k tm k .. t · .. .. unc ya mz 1g1, u tese 1 1 e 1r ereceye 

nna 1§ ua e e uzere pazar es1 gunu k d · d' · · 
F h k t d kt

. a ar tahhf e 1yor, tahhyes1 giiniiniin 
ransaya are e e ece 1r. kl y d L .. A , • , • ya a§hgmi umuyor u. 

eh hukume~r tahkr'!"at r~rne · Bir senedenberi giin I§lgi gormiyen ve 
ehemmryet verryor bir defa bile hava almadan darac1k oda-

Londra 6 (Hususi) - Var§Ovadan smda mahpus ya§ayan sab1k Ba§vekil, 
bildirildigine gore, Leh hi.ikumeti tahk1 - tahliyesi i~in tespit edilen tarihten bir gun 
mat in§aahm ikmal etmek iizere Danzig evvel gelip, Hitler'in, kendisini serbest 
hududuna yeniden istihkam k1taab gon • bnakmaktan vazgec;tigini haber vermi§· 
dermi~tir. lerdir. Hatta, bu haberi verirken, gayet 

-••• 1 nazik bir tav1rla: «Daha uzun miiddet 
Havayollarma verilecek burada kapah kalacaksmiZ>> soziinii de i-

tahsisat lave etmi§lerdi. Schusdhnigg, bu haberi 

.1\nkara 6 (Telefonla) - Kar§1hg1 1n
giliz kredisinden temin edilmek lizere 
Devlet Havayollan umum mudiirliigii
ne telsiz cihazlan, tayyare yedek malze
mesi ve sair, mubayaas1 i<;in 360,000 lira 
ya kadar gelecek y1llara ge<;ici taahhii
de giri§mege Mlinakalat Vekiline me -
zuniyet veren kanun layihas1 Blit<;e En
ciimeninden ge<_;ti, son §eklini ald1. 

i~itince, zaten bitkin bir halde oldugu ic;in 
dii§iip ba}'llmi§tlr. 

0 giindenberi, sab1k Ba§vekilin sihha
ti bozuktur. Gerc;i kendisine gelmi§, fakat 
cesareti tamamile kmlmi§tlr. Ba§llll elleri 
ic;ine ahp saatlerce aglamakta, yamndaki 
muhaf1z, k1hm k1pndatmadan ve agzm1 
a<;Ip bir keJime soylemeden onun bu goz
ya§Janm seyretmektedir. 

Japon hiikumeti imtiyazb 
mintakaYI tahliye 

etmiyor 
Londra 6 (a.a.) - Salahiyettar mali -

filleFde soylendigine gore, Tokyoda ce
reyan edecek olan 1ngiliz- Japon muza
kereleri i<;in hen liz hi<; bir tarih tespit 
edilmemi§tir. 

Y eni J apon talebi 
Tientsin ingiltere, $an - Kay - $ek'e 

yard1m siyasetinden vazge<;medik<;e im
tiyaz mmtakalannm ablokasmm kal -
dmlmiyacagi Japon askeri makamlan 
tarafmdan soylenmektedir. 

Giimriik reaimleri ne oluyor? 
Londra 6 (a.a.)- Avam Kamarasmda 

amele partisi meb'uslanndan Harry 
Day, Tientsin ve Tchingwangtao'da a
lman glimri.ik resmile sair resimlerin 
§imdi ne oldugunu sormu~tur. 

Butler, cevaben bu mebaligin Japon 
makamlan tarafmdan giimriik umum 
mlifetti~ligi namma hususi a<;Ik bir he
sabla Yokohama bankalanndan birinde 
hlfzedildigini soylemi§tir. 

Ecnebiler ayrrlryorlar 
Hongkong 6 (a.a.) - Amerikan ve !n

giliz tebaasmdan bir kismi, dun Ameri
kan cAshville• vapuru ve ingiliz cDu -
chess• barb gemisile Foochow'dan ay -
nlarak a~1kta bekliyen bir ingiliz ge
misine binmi§lerdir. 

Foochow'da siikfmet hilkum si.irmekte 
ise de vaziyet pek gergindir. Japon tay
yareleri bliylik bir faaliyet gostermekte
dirler. 

Almanya ittifak istiyor 
Tokyo 6 (a.a.) - Japonyamn Berlin 

sefiri, Von Ribbentrop tarafmdan tevdi 
edilen bir notaYJ hlikfunetine gonder • 
mi~tir. N otada bir ittifak akdedilmesi i
~in 1srar olunmakta ve Avrupada barb 
<_;Iktl~ takdirde Japonya tarafmdan ya
pllan siyasi ve ikbsadi yard1m vadi ha
tJrlatJlmaktadJr, 

Siyasi mahfillerde soylendigine gore, 
Hiramma, bu ittifak1 akdetmek isteme
digi takdirde Japon askeri ricali kabine
nin dii§ilriilmesini derpi§ eylemektedir
ler. 

'in el~iainin ziyareti 
Paris 6 (a.a.)- Bonnet, <;in sefiri Wel

lington Koo ile Uzak§arktaki vaziyet ve 
bilhassa Tientsin meselesi hakkmda go
ri.i§mil§tiir. 

Siimerbank sermayesi 
yeniden arbr1byor 

[Ba§tara[l 1 fncf sahftede] 

men intikali zaruretile yalmz muayyen 
baz1 esaslara dayamlarak sadece fabrika 
binalan ve maokine tesisa tJ gibi hususlann 
nazan dikkate almdlgl yedek santrallar, 
nakliye iicretleri, iltisak hatlan, nakil tesi
sah ve amele evleri gibi tefrik kabul et
mez diger i§lerin tahmin harici bJrakll
digJ ve bu farkm bunlardan tevelliid et
tigi enciimende ifade olunmu§tur. Butc;e 
enciimeni milli sanayiimizin kurulu§ hare
ketlerinde elde edilen neticeleri memnuni
yetle yadetmekle beraber ilk tahminlerle 

hakiki miktarlar arasmda bulmu§ oldugu 
~ayam dikkat farkl!ln da mazbatasmda te
bariiz ettirmi~tir. Ilk be§ senelik progra
mm tahakkuku ic;in veri! en cern' an ye
kun 57 milyon liraya mukabil 68 milyon 
539 bin 197 lira!Jk sarfiyat yapilmi§ ve 
taahhiidata giri§ilmi§tir. Buna nazaran tat 
bikatta kanun bak1mmdan 11 milyon 539 
bin I 97 lirahk bir tahsisat tecaviizii vu
kua gelmi§tir. Bundan ba§ka ilk be§ se· 
nelik sanayi programma dahil olm1yan 
Sivas c;imento, ikinci hmit kag1d fabri

kalan ve Sabanca su tesisatl ic;in sarf ve 
taahhiid edilen 6 milyon 763 bin 276 li
ra daha vard1r. Hiikumetin yeni tahsi
sat teklifinde Karabiik demir ve c;elik 
fabrikalarmm da miistakbel ihtiyaclan i
~in istedigi tahsisat 8 milyon 58 bin 576 
liradu. Biit<;;e enoi.imeni tetkikleri netice· 
sinde 1k!isad Vekilile de mutab1k kaiaralr 
ve i§lerin itmaml bak.mmdan bir anzaya 
rrteydan vermemek §artile bu mikdan 6 
milyon 913 bin liraya indirmi§tir. 

Bu tahsisatm miihim bir k1smm1 Kara· 
biikte tesis edilecek ~hir evleri ve baz1 
ic;timai tesisler kar§Ihib te§kil etmektedir. 
1n§a edilecek binalar meyanmda amele 
ve memur evlerinden ba~ka mekteb, 
Halkevi, postane, belediye binasJ, ve has· 
tane de vard1r. 

Hiikumetin leklifinde layihanm birinci 
maddesile Siimerbank. sermayesine 58 
milyon lira ilavesi isteniyordu. Biitc;e en· 
ciimeni bunu 19 bu~uk milyon lira ola
rak tespit etmi~tir. 

Diger taraftan motor fabrikasmm Mil
li Miidafaa Vekaletince kurulmasJ tensib 
edildigi cihetle buna kar~1hk olan 8 mil -
yon lira hiikumetin teklifinden indirilmi~ 
ve diger baz1 hesablar da yapild1ktan son
ra birinci madde 19 buc;uk milyon lira ii
zerinden tespit olunmu§tur. Enciimenin 
hazuladigl ikinci maddeye gore de esas
lan, icra Vekilleri Heyetince, tespit olu
nan sanayi programlannm tahakkuku ic;in 
Siimerbanka verilmi§ olan taahiid sala -
hiyeti, 28 milyon 666,000 lira arhnlmi§
tlr. 

Ban~a mahsus sermayesinin yiizde be§i 
ne kadar munzam taahhiidlere giri§ebile
cektir. 

. , -- -... 

bo~ gec;irmem 
ya§amalarmm, 
lerine gore ta 

1Ik i~ olara 
dikkate ahnac 
hususta kuvve 

Talebenin e 
duguna gore, 
muayyen bir s 
ve <;;ocuklann e 
s1 temin oluna 
ten sonra (,;ocu 
bah<;;e, tiyatro v 
lerine almmala 
lecektir. 

Mektebin tat 
!ann oyun oyna 
allimleri tarafm 
nca biiyiik cad 
c;ok oldugu mu 
zararlan konfer 
caktJr. 

Orta 'tahai 

Orta tahsil 
c;ocuklann, mekt 
saatlerinde kahv 
online gec;ilecekti 
tedbirlerin mlisp 
de istenilen tam 
Vekalet, bu i~i c. 
tir. 

T alebenin mek 
allimlerin dikka t 
gibi, bilhassa velil 
edilecektir. Velile 
s1k temasta bulun 

Y eni kararlar 
ba~mdan itibaren 
cakhr. 

Marefal 
(B~t 

koylerde halkm y 
ve baghh~ml ifade 
sayg1 tezahiirlerile 
lanm•~lardu. 

Kar§Jyakadaki te 
parlak ve heyecanh 

Vali Ethem Ay 

kazinosunda Mara§ 
bir ziyafet vermi§tir. 

Atr, poligonunu 
izmir 6 (Telefonl 

harbiye Reisimiz 
mak, bu sabah Gaz· 
derek hava Tnrllklen 
le yemegini or ada y 
ra civardaki k.It'ala 
re~al, kara ve hava 
terdigi muvaffakiye 
d1gm1 ifade etmi§tir. 

Mmtakada buluna 
Kizil<;ullu meydanm 
bir ge<;id resmi yap 
rada t-oplanan balk t 
mi§tlr. 

]aiiteakiben, Mare 
mi§, Kliltiirparkta 
yaptird1~ kapah atl§ 
rna merasimine riyas 
Erkamharbiye Reis ' 
sinin ricas1 ii.zerine 
izmir Belediyesini t 

Poligon i<;inde, Ma 
ve generaller ab§lar 
tarafmdan alk1~lanmt 

Buradaki merasimd 
nat bah~esini de ge:t 
20,30 da Kiiltiirparkta 
nosunda Belediyenin 
mu§tur. 

Biiyiik Erkamharbi 
(buglin) 1zmir onunde 
birliklerini tefti§ edec 
caret Odas1 tarafmda!1 
rilecek ziyafette bul 
rem misafirimiz cumll 
8 de !zmirden aynlaca 

Miiddeiumurni 
istanbul Cumhuriyel 

miliginden: 
istanbulda bulundU 

latya Ag1rceza reisi Sll 
len memuriyetimize Ill -Spor kuliibleri 

Anadolu kuliibiinden: 
Kuliibiimiiz nlzamnaJII 

sene temmuz aymda 'fll 
senelik kongrenln 9 te 
nil saat 10 da ~ems! 
zlnde akdedilece~lncten 
ehemmlyetle rica ecteri .. 

**. 
Kiic;iikpazar Gencler 
Birl!~imlz 7/ 7/ 939 culll11 

at 21 de blrlik merkezitl 
lant1 yapacagmdan blr 
lerlmlzin gelmelerl ricS. 

*"'* Kad1k6y spor k.uliibi1P1
6 

Kuliibiimiizi.in ana n 
mlyetler kanununa gore 
pazar giinii saat 10 dll 
yapilaca~mdan bUiunulll 
nl rica ederlm. 

"II Fener Yilmaz kuJiibU ,. 
817/ 939 da Fener yJIIII 

ka!ade kongresl oJdu~u a.' 
saat 20,30 da kuli.ib bill 
olunur. 

Ruzname: 
Cemiyetler kanUJ'''"" 

mizin tadill. 



hprmas1 iizerine: 
teza1ddedi, Peter Reach'd1r. Av

o erikah avdan bilmem ama. 
benim kadar mahir bir ni

pek zannetmiyo -

demi~ti, yaz1k degil 
. Bir~ogu da olmu • 

1 olarak dii~uyor .. Kim-
zaman can .;eki§ecek I 

e yakla~arak: 
diye seslendi, hayvanla

kuqunlanna da 1. · 
aydane ba§IDI cevirdi ve gii· 
verdi: 

•••••• Ill •• ••••••••••••••••••••••• Ill •• 

adas1 

- Hi~birine yaz1k degil dostum, ~iin· 
kii ni~anc1hktaki meharetimi gostermek 
istiyorum. 

Sonra tiifegini dogrultarak ard1 arka· 
Sima patlatmakta devam etti. Bu bal. 
Francis amcay1 fen a hal de k1zdrrdi: 

- Ama, dedi, i§kiizarhgrmz sade gii· 
liinc olmakla kalm1yor, hainane bir ~ekle 
girmi§ oluyor I. 

Peter, bu s<iz iizerine tiifegini aiag1 a· 
hp guvertenin parmakhjtna dayadt ve 
Francis amcaya di:inerek hiddetli bir ses
le: 

- Size, dedi, bana ak1l hocahg1 et
mek hakkmi kim verdi, bakayim? 

- Dostum, aktl hocahg1 etmek niye· 
tinde degilim, fakat bu sade faydaSIZ de· 
gil, ayni zamanda zararh eglencenize bir 
nihayet vermenizi istiyorum. 

- 0 halde ben de size §Unu haber 
vereyim ki, kemerimdeki son kur~unu 
sarfedinciye kadar eglenceme nihayet 
vermiyecejim. 

Peter, tekrar tiifegini almak iizere 
parmakhga dogru elini uzahrken Francis 
amca da ayni hareketi yapb. lki el yek· 
digerile kar~Ila§lp da birbirini itince par· 
makhga dayah karabina yerinden kayd1 
ve derhal nehre yuvarlandt. Peter sapsa· 
n kesildi ve ani bir krzgmhkla elini ke • 
merindeki h1~agma gotiirdii. Francis bu
na mukabil co~kunca bir hareket gaster· 
medi. Sogukkanhhgrm muhafazaya cah
~arak: 

- Affedersiniz, dedi, istemiyerek size 
zararh bir harekette bulundum. Tiifegi • 
nizin nehre dii§mesine sebebiyet verdim. 
Cok ~iikiir ki e§yalanm arasmda ayni bi
cim ve glizellikte benim de bir tiifegim 
var.. V a pur tekrar ~ehre dondi.igii va kit 
onu size hediye etmekle biiyiik bir bahti
yarlik duyacag1m .. 

Fran cis bu sozleri o kadar nezaket!e 
s<iylemi~ti ki Peter de sakinle§mek mec· 
buriyetinde kalml§tl. Hakikaten ~ehre 
dondiikleri zaman amcanm ilk i§i tiifegi 
Peter' e teslim etmek oldu. Karabinaya 
kart do vizitini baglami§ ve iizerinc §U 
ciimleleri yazm1~1I: <<A vustralyanm en 
mahir ni§ancJsma yadiganmd1r !» 

Peter ti.ifegi aldigi zaman te~ekkiir et· 
mekle beraber ~unlan da soylemckten 
kendini menedememi~ti: 

- Bana verdiginiz maddi zaran telafi 
ettiniz, yalmz herkesin I Oni.inde ffi3fUZ 
kald1glm hakaretin hesabm1 da sizden bir 
gi.in soracag1m .. Onun i~in bir daha gO
riismemizi ~ok temenni ederim. 

Francois amca mutad siikfinetini mu· 
hafaza ederek: 

- Pekala .. Kart do vizitim i.izerinde 
mufassal adresim var dostum! cevabm1 
vermekle iktifa eyledi. 

Fr-ancis'nin mallkanesl 

Uzun ve merakh bir seyahatten sonra 
nihayet butiin aile erkam Francis'nin 
«T epeliku~lar adasJ>> ismile amlmakta o· 
Ian malikanesine vas1l olup yerle§tiler. 
Leon Verdier, kendisine vasi bir avlanma 
sahas1 CJktrgi icin fevkalade memnun o
luyordu. Paul ile Odette' e gelince onlar 
sonsuz birsevinc i~indeydiler. Ekseri k1s-

Siberyada Tunguzlar 
Asyada, Siberyanm §ark k!Slmlannda 

oturan Tunguzlar aslen Mongol 1rkma 
mensubdurlar. Say1lan 100 bin kadar -
d1r. Eskiden giic;ebe hayat1 gec;irirlerdi . 
Son zamanlarda Rusla§ml§lar ve bir yer
de yerle§ip otunmya ah§mi§lardLI". Fa -
kat ekseri Tunguzlar gene zaman zaman 
tiplu ecdadlan gibi orman orman dola
§arak avc1hk etmege bay1hrlar. <;ad1r -
lanm, az1klanm s1rtlanna vurunca diyar 
diyar gezerler. Tunguzlann, senelerce 
evvel avland1klan havaliyi bulmakta 
hususi bir kabiliyetleri vardLl'. Bu ara
da biitiin kendi kabileleri faydalan do
kunacak ~ekilde gec;tikleri araziye i§a
retler koyarlar. Mesela yol iistiine bua-

lalml§ bir ~ah tehlike i§aretidir. Bir a
gac; iizerine c;'izilmi~ ok i§areti -orada bol 
av bulunduguna delalet eder. Muharib 
Tunguzlar, Japon muhariblerini and1 -
ran an'anelerini muhafaza etmi~lerdir. 
Z1l'hh elbise giymegi terketmi~lerse de 
her biri eski usul hirer kocaman pala 
ta§Imaktan vazgec;memi§lerdir. Tunguz 
kadmlan i§lemeli §Ik elbiseler giyerler, 
gerek erkekler, gerekse kadmlar yiizle
rine ve viicudlerine dovmeler yaparlar. 
Ahlak itibarile c;ok yiiksektirler. En faz
la kin besledikleri dii~manlanm bile hi
le ile iildii.rmege tenezziil etmezler. Da
ima evvelden onlan haberdar ederek 
miicadeleye davet ederler. Yafam sev
mezler, ba§kalarmm hiirriyetme. teca • 
viiz etmezler. Sad1k ve ne§'elidirler. 

Ren geyigi onlarm en ziyade i~ine ya
r1yan bir hayvand1r. Etile siitiinii yeyip 
i~melerine mukabil derisinden ve tiiy
lerinden elbise yaparlar. BaZI agac ka -
buklanm da gene c;ad1r yapmakta ve di
ger alat ve edevat imalinde kullamrlar. 
!c;erisine ancak tek insamn binebilecegi 
kadar kii~iik olan sandallan da me§hur
dur. Nehirlerde bahklan bunlar vasita-
sile tutarlar. Tunguzlar din itibarile 
epey geride kalm1§lard1r. Hala tahtadan 
yap1lm1~ bir takun putlara taparlar. 

m1 ehlile§tirilmi~ ve insana ah§hnlml§ o· 
Ian boyle kalabahk bir hayvan ki.itlesile 
~imdiye kadar ilk defa kar~Ila§IYorlardJ. 
Francis amca ile birlikte adamn enteresan 
havalisinde yaphklarl gezintilerde yeni 
yeni hayvan cins ve c;e~idlerine tesadiif 
ettik~e memnuniyetleri biisbiitiin fazlala
§JYOrdu. 

Biiyi.ik ve s1k agach bavaliye «Tepeli 
ku§lar mmtakasi» denebilirdi. Gi.izel hay· 
vancag1zlann cogu Francis amcanm et • 
rafmda dola§lyorlar, baz1 ko§elerde, bu
caklarda ise Odette'in «kadife tiiylii ayi· 
lar» ismini verdigi «Koala» lar birbirle • 
rini kovalayarak oyna~1yorlard1 . Hatta 
onlardan birkac tanesi gene krzm yanma 
yakl~§rnl§lar, sonra da birden tmnamp 

Birc;ok fllimler, 
diinyadaki maden 
kiimiiriiniin gittik· 
~e azalmakta oldu -
gunu, bir giin ge!ip 
tiikenecegini iddia 
etmektedir. Bu iddia bir 
dogrudur. Mesela, ge-~enlerde 
iktisad cemiyeth salonunda 
miitehass1slardan biri tarafmdan 
len bir konferansta Biiyiik Britanya 

~ miir havzalannda ancak 200 milyar 
maden komiirii kahn!§ bulundugu 
lenml§tir. BBl}ka yem damar] ar 
lemedigi takdirde bu miktar komiir 
cak 500 sene daha !npJtereyi idare 
bilecektir. <;iinkii orada her sene 
milyon ton maden kOmiirii ihrac ve 
fedilmektedir. Peki, ya 2439 da 
renin ve hatta ibiitiin diinyanm 
olacak? Artlk oraSim da biz mi 
nelim? 

lzbe yerlere giine§ 

Kii,;iik Shirley tatil miidetini ge~irdigi Havai adasiDda yerU 
danslardan birini me~k ediyor. 

Biitiin binalann en alt lus1ml 
in§a edilen mahzenlere, depolara ve 
ger izbe yerlere giine~in girmek igin 
kan bulamad1~ malfundur. <;iinkii 
nndaki yiiksek evler, magazalar ve 

I ... ,.,~n'" .. ,.,.f,'."''~ 
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Bilmeceyi 

Bilmeceyi dogru ~iizen~erde~ ?ize f<>
tograf gonderenlerin resimlermi bas • 
maya devam e<liyoruz. Fakat burada 

. kmak mutlaka hediye kazanml~ resm1 c;1 
olmakhga delalet etmez. Miikafat ka • 
zananlann ismi her aym ilk haftasmda 

1 bu .. yiik list eye yaz1l1r. Sol· neFO unan 
dan saga s1ra ile: 

1 - Tekirdag orta okul 116 Tahir 

r:;evik. . 
2- Feneryolu Bagdad caddesJ 202 nu-

marada tilker Say. 
3 - $i§li Osmanbey Klr soka~ 26 nu

marada Fatma. 
4 _Van orta okulu 319 Necati Kaya-

c;elebi. . 
5 _ Kadikoy Kmltoprak Omerefendi 

c;Ikmazl i No. da 1rfan. 
6 - Gemlik orta okul 15 Z. Basklr. 
7 _ Kayseri ilk okul 316 Perihan. 
8 _ Samsun Suna pasta evi Akif 

Tiirksever. 

~ozenler 

Ertug. 
11 - Sultanahmed 4 iincii ilk okul481 

Erdogan Raker. 
12 - tl'skiidar K1z Enstitiisii 163 Me -

lib a. 
13 - Ktz1ltoprak orta okul 564 Ferid 

Can. 
14 - tzmit Limonluk gec;idi 4 numa

rada Fikret Ozdemir. 
15 - Eyiib orta okul 623 Fahreddin 

K1hc;. 
16 - Trakya Saray kaymakammm o

daclSl Mehmed Terzioglu. 
17 - 1zmit Mantarc;e~me mahallesi 23 

nuinarada Muzaffer Demirel. 
18 - Dinar Yeniyol okulu Mii§erref 

Aksoy. 
•• * Bundan ii~ sene evvel i§siz bir A

merikah gene, kullamlamtyacak bir ha
le gelmi§ eski bir otomobille San Fran
sisco'dan kalk1p Nevyorka gelmi~ ve bu 
mii§kiil seyahati tam 24 ayda yapmi§tir. 
Gene, otomobil kumpanyas1 tarafmdan 

I .,.,,,,.,-
oralan do~rudan dogruya hayat 
bamm l§lklannm aydmlatmasma 
lSlnmasma manidir. Halbuki Sihhi 
fenni noktadan oralann da 
nasibedar olmas1 laz1mdlr. 
Paristeki ziya enstitiisii 
Bayle bunun ~iiylece kolay1m bLtlmu~ 
tur. Giine§ l§Igmm vurdugu 
birine bizzat o l§Igm tesiri altmda ha 
reket eden ve diinen bir ayna xonn1aK 
o ayna kendisine gelen ziyaYJ diger 
aynaya aksettirerek en izbe yerlere 
dar giine§ 'huzmelerinin girmestni te 
min edebilmektedir. 

meraklt ~ey etr 
llk aenenin ilk giinii 

Merak bu ya, ba
Zl alimler ve mii
tehasslslar ~ok ga· ~:::;~ IIE~iiiiii~ 
rib ve acayib i§le
rin, meselelerin tet 
kikile ugra~maktan 
zevk ahyorlar. Me- ----(..;;:Qf:j~ 
sela, Amerikadaki 
cheyet§inaslar ve riyaziyeciler cemi 
yeti:. azasmdan kalabahk bir grup, 
landiglmiz efrenci takvimin ba§lan 
olan ilk senenin ilk giiniinii bulmak 
vesine dli§mli§ler ve ileridenberi surHsu.~ 
bir emek sarfederek bugiinii tayine 
h§ml§laixhr. Oyle ya, aradan tam 
sene ge~mi§ .. Biitiin o senelerin 
haftalanm, giinlerini hesab "'"'"'"·"'• 
ki takvimleri kan§hrmak, u~suz ou•~a.~~~"' 
s1z hesablarla ugra§mak icab 
N e ise, 1939 senesi hazirammn iptida 
smda nihayet muammaYl 
ve o giintin bir cumartesi 
meydana 'Jikanm§lardlr. Bununla 
niyete ne fayda temin edilecek, 
maddi hic;bir §ey .. Fakat her §eyin 
mesi, bilinmemesinden daha iyidir. 

9 _ Kadikiiy Bahariye caddesi 42 nu· 
marada Fevziye Kutsi. kendisine miikemmel bir reklam te§kil •=====;~==~~==== eden bu hizmetine mukabil yiiksek ma-

10 - Adapazan orta okul 114 R1za a§la hizmete almml§tlr. 
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Y amyamlar memleketinde 
omuzuna Clkmi§lardi. 0 mada iki tane "'r_.,... __ "" .. .,.0,....... ~
de kocaman ordek viicudlerini zorla si.i • 

- --- · - -..,--~ 

riikliye siiriikliye arkasmdan geliyorlardi. 
Yiiksek~e bir yere hrmanmi~ olan Odette 
ayagmm altmda agach ve kayahkh hu
dudsuz bir arazinin uzamp gitmekte ol
dugunu gori.ince: 

- Bu ada, nekadar bi.iyiikmii~! 
Diye bagumaktan kendini alamaffil§ • 

II. Francis amca giilerek cevab verdi:. 
- Malikanemin her tarafm1 ben bJle 

gezip goremedim yavrum, c;iinkii bem an· 
cak hayvanlann ehlile~tirmi~ oldugu ha· 
vali ile ekilip mahsul ahnabilecek mlnta· 
kasmdan gayrisi alakadar etmiyor! 

Bu rahk Paul soze kan§tr: 
- Ama amcacJglm .. Adamn ortala· 

rmda muhakkak vah~i hayvanlar da var
dJr .. Malum ya, onlan avlamak c,;ok he-
yecanh olur!. · 

- Zannederim.. Ayr ve kurd boldur 
ama, ba§kalan da var m1, pek iyi bilmi-
yorum .. 

Cahlarm iistiinden dogru i~itilen k~v • 
vetli bir kanad sesi onlan konu§mayl kes· 
mege mecbur etmi~ti. Ba§lanm ~evirip 
bakmca bir kanad1 kmk koca bir karta· 
lm viicudi.inii yerde gi.ic;li.ikle hareket et
tirebilmekte oldugunu gordiiler. 

• Arka.st gelecek de! a • 

- Majeste, Avrupada tahsilde bulunan 
bir haber! .. 

- Ne olmus'! 
- Kendisine ders veren profesorii yemi§! 

Kuzu, kurddan korktugu ic;in ke~Siye 
derd yamyqr. Kec;i de ona teselli veri • 
yor. Halbuki kurd, bir yerde saklan • 
ffil§tlr. Ortahk tenhala§mca kuzuyu yi
yecektir. Kurdu bulunuz ve renkli bir 
kalemle c;izip bize gonderiniz! 

Bu bilmeceyi dogru halledenlerden 
birinciye be§, ikinciye iki, iic;iinctiye bir 
lira takdim olunacak ve diger yiiz ki~i
ye mtinasib hediyeler verilecektir. Ce ~ 
vablann temmuz ay1 nihayetine kadar 
cCumhuriyet r:;ocuk sahifesh adresine 
gelmi§ bulunmas1 laz1md1r. Gee; kalan • 
lar mukafat kazanamazlar. 

Haziran bulmacasmt dogru halledib te 
hediye kazanan kii~iik karilerimizin 
isimleri Puartesi giinkii saytmrzda 

ne,rolunacakbr. 
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GUNUN BULMACASI \ r l 
1 2 s 4 ~> s 1 s 9 to 11 Ankara Borsas1 6/7/19391 

11fl I I I I I I -~~ A~;Ih$ ve Kapani$ 
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1 
1 Sterlin 5,93 I 

I s 100 Dolar 126,675 
100 Frank 3,355 I I I I 1• 1 I I I I 

4 100 Liret 6,6625 I I I I I I I 1111 I I 
5 100 tsvicre Fr. 28,555 1•1 1• 1 I I 1• 1 I I I 
6 

100 Florin 67,24 
100 Rayi:smark 50,825 I I I I I I 1• 1 1•1 

I 1•1 I I I 1• 1 I I I 

I I I 1•1 1111 I I 111 
I 1•1 I I I I I 1• 1 
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1.: 
Soldan saga: 
1 - Yas yapmaya. ba~hyan (!kl kelimel. 

2 - Bir yerde oturma, aydml!k veren. 3 -
Bir§eyin kesil!p aynlm~ bir par~a.s1 , su
samdan ~1kar. 4 - Kole ele gefiiren, bir 
harfin okunu§u. 5 - Fransada bir §ehir, 
elektrlk Ievaz1matmdan. 6 - Fabrikada blr 
~In yapilmasl !~in verilen ticret. 7 - Bir 
harfin okunu~u. uyand1rma, bir oyun va
s!tasi. 8 - Yakma va.s!talarmdan, hayali 
bir dag. 9 - Arkada§m tersl, barsaklar 
(cemi l. 10 - Ters ~evirirsen!z elinde bu -
lun.duran olur, lnt!kam. 11 - Kurnaz, bir 
emir. 

Yukandan a~ag1ya : 

1- Karm a~ (iki kelimel 2 - Sesin do
ntip gelmesi, vah§i degil. 3 - Bir ~e~ld a
raba, bir emir. 4 - Kumanda, yumu~ak
llk. 5 - Memleketler (cemil , tenezziih ge
misi. 6 - Yediklerimizden, ehliyet. 7 -
Eski Yunan fllozoflarmdan. 8 - itlkad, 
imtniDJ.ll· 9 - insandak! manevl mevcudi
yet, bir giin. 10 - Bas1p yassllt!Cl, bagi§ -
lama. 1-:;!mlze gelmlyecek blr emir. 11 -
Btiyiikanneler, krall!te. 

Evvelki bulmacanm halledilmi$ $ekli 

2 a 4 r> 6 7 8 P 10 n 

tjl!!l A fTIAl y I A I pI A IN 1•1 y 
21 AIMIUI DIE INIIIIHIE I C~ 
al z IAILIIIMI•IMIII s ll\[1_ 
4 I IZIAILIEI• IEI RIIIMIE 
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C KadikOy Valnflar 
Semti Mahallesi Sokag1 

Kad1koy Osmanaga Ku~dili 

100 Bel~a 21.5325 
100 Drahmi 1,0825 
100 Leva 1,56 
100 C. Slovak Kr 4.34 
100 Pezeta 14,035 
100 Zloti 23,845 
100 Pen(!o 24,8425 
100 Ley 0.!105 
100 Dinar 2.a925 
100 Yen 34.62 
100 isvec Kr. 30.54:!fi 
100 Ruhle 23,(}025 

Esham ve 
T. B. I Pellin 
T. B. II pe~in 
Er~ani 
S1vas-Erzurum 3 

Tahvilat 
19.30 
19.30 
19,20 
19,88 

j) 

~c ====) _ YENI ESERLER ~ 

~ocuk 
<;ocuk Esirgeme kurumu gene! mer -

kezi tarafmdan ~1kanlmakta olan (<;o
cuk) adh derginin 146 nc1 say!Sl ~Ikml§
tir. Yurd yavrularmm saghk, sosyal, kiil
tiirel durumlarnm inki§afma hizmet e
den bu k1ymetli dergiyi ~ocuklara, c;o -
cuklu ar.a ve babalara tavsiye ederiz. 

Sevdigim Adam 
Gazeteci arkada§lanm1zdan ve !zmir

de c;1kan Anadolu refikimizin tahrir 
miidiirii Orhan Rahmi Gok~e bu isim al
tmda bir roman ne§retmi§tir. izmirde 
~ok giizel bir tarzda bastian bu kitab1 
realist bir gorii§iin mahsulii olarak ele 
almm1~ ve k1ymetli arkada§1m1zm ince 
ve hassas kalemile gene kl.zlarm kalb -
lerindeki endi§eleri gostermi§tir. 

Son senelerde yaz1lan romanlar ara -
smda gerek edebi ktymeti ve gerek mev
zuunun giizelligile daima habrlanacak 
olan bu romam okuyuculanm1za tavsiye 
ederiz. 

Direktorliigii ilanlart 

No.s1 Cinsi Ayhk kiras1 
L.K. 

44 Ev 9,00 

• Caferaga Muvakkithane 55 Diikkan 22,00 
No.taj 

• Suadiye Mekteb 34 9 • 4.00 
Bogazic;i C:ubukJu Denizkenar1 Kahve ve 44,00 

c;ayll' 
Uskiidar Atikvalide Kopriiliikonak 37 Ev 3,50 

Yukanda V!l.Zlh emlakin 31/5/940 sonuna kadar kiraya verilmek iizere 
ac;1k arttJrm1ya <,:Ikanlm1~tlr. thaleleri 12 temmuz 939 c;ar~amba giinii saat 
15 tedi..:'. !steklilerin Kadtkoy Vaklflar Miidiirliigiine miiracaatleri. (4749) -Heybeliada cami imamhg1. 

Yukand.a yaz1h hizmet ac;1k bulundugundan isteklilerin 24/7/939 pa
zartesi giinii saat 14 te mlisabakaya girmek ic;in Kad1koy Vaklflar Mi.idiirlii
giinde haZir bulunmalan. ( 4928) 

Belediye Sular idaresinden : 
!daremiz miistahdemini ic;in cem'an 139 kat muhtelif cins elbise 

» 19 aded palto 
Kapah zarfla eksiltmiye konmu~tur. 

1 - Bu ise dair olan 11artname idaremiz Levaz1m Servisinden parasiZ 
olarak almabilir. Ve kumali ve elbise nlimuneleri ayni serviste ~oriilebilir. 

2 - Taliblerin ~artnameye gore haz1rhyacaklan kapal! teklif zarflanm 
ihale giinii olan 24/7/939 pazartesi ~iinii saat 15 e kadar Taksim Straservi
lerdeki Miidiriyete vermeleri lazund1r. Bu saatten sonra getirilecek zarflar 
kabul edilmez. ( 4904 ) 

Ticaret 

Teftis 
' 

Vekaleti 

He yeti 
Miifetti, Mua vinligi 

Reisliginden: 
imtihani 

Tefti~ heyeti kadrosunda miinhal mi.ifetti:? muavinlikleri . i<;in 6 ta~rini 
sani 1939 c;a~r§amba giinli miisabaka imtiham yap1lacakbr. Im.tihanda mu
vaffak olanlar 35 lira asli maa~la miifetti~ muavinligine taym olunacak-
lardtr. 

Aramlan <:artlar §Unlardtr: A - Memurin kanununun 4 i.incii maddesi 
nin A, B, C, V, Z, f1kralarmda yaz1h evsaf1 haiz olmak; B - Hizmeti filiy~i 
askeriyesini ifa etmi~ veya sm1f1 ihtiyata nakledilmi~ veya hizmeti asken
yeye elveri&li olmadigl sabit bulunmak; <; Siyasal Bilgiler okulundan 
veya Hukuk fakiiltesinden veya Yiiksek lkbsad ve Ticaret mektebind.en 
veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerinin birinden mezun ol
mak; <; _ imtihanm ac;!ldigi senenin ikincikanunu iptidasmda 30 yaqml dol
durmami~ olmak, D - Vekaletc;e yap1lacak tahkikat neticesinde karakter iti
barile iyi bir memur olabilecek evsah haiz bulundugu anla§Ilmak; E -
Yolculuk zahmetlerine miitehammil bulunmak. 

imtihana tRlib olanlar 31 agustos 1939 tarihine kad'ar Ticaret Veka1eti 
tefti~ heyeti reisligme istida ile mliracaat edeceklerdir. 

hticl.aya ~u evrakm baglanmas1 lazund1r: A - Niifus hiiviyet ciizdam 
ve adresi; B Terciimeihal hulasas1 (Talibin kendi el yaz1sile yaztlmi!i ola 
cak). Memuriyctte bulunanlar miiddet Vf' sureti hizmetlerine dair resmi 
vesikalan, miicsseselerde bulunanlar oradan al~r.:~klan bonservisleri rap
tedeceklerdir · C _ Askerlik vcsikas1; C: Mekteb ~ehadetnamesi veya tas
diknamesi; D' - S1glam biinyeli ve yolculuita dayamkh oldukla_nna dair hli
kilmet tabihinin rar>oru. 

Talibler t~'lhriri ve ~ifahi olmk iizere iki imtihana tabi tutulacaldar 
dtr. Tahriri imtihanlar Ankarada tefti~ heyetinde ve istanbulc.a Dordiin
cii Vakil han 3 imcli katta Ticaret Vekaleti tefti~ heyeti salonunda icra 
edilecek; !iifahi imtthan yalmz Ankarada yap1larakhr. 

imtihan program1 : 
1 - iktisad ilmi: (istihsal. tedaviil, ink1sam ve istihlak bahisleri; 

ikbsadi meseleler tarih i> ; 
2 - Kara vc deniz ticareti hukuku; 
3 - Ticari hesab: (Basit ve miirekkeb faiz , iskonto, faizli hesab1 ca-

riler); 
4 - Hendese: (Sahh ve hacim mesahalan): 
5 - Ticari usulii defteri: (Ticari muhasebe hakkmda nazari ve ameli 

malumat); 
6- Maliye: (Vergi nazariyeleri ve vas1tah, vas1tas1z vergilerle biit~e 

hakkmdR umumi malumat); 
7 - idare hukuku: Memurin muhakemah kanunu, ceza muhakeme

leri usu!ii kanununun tahkikat usullNine mliteallik hlikiimlerile 
ceza kanununun memur suc;larma aid k1sm1; 

8 - Ti.irkiyenin tabii ikbsadi cografyas1 hakkmcl.a mali'tmat; 
9 - Ecnebi 1isilm: (Franstzca, ingilizce ve almancadan biri). 
Miifetti ~ mn:wini ohmlarcian staj devresini miiteak1b bilimtilvm ispah 

~hliyet edenler kadro maa§ile Ticl'r"t Vekaleti miifetti~ligine tayin olu
nacaklardll'. •2697• • (4827) 

kel Hah~riAri 

Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 

Kirabk emlak 
Semti Mahallesi Sokag1 No. Cinsi 
Kas1mpa~a Gazihasanpa~a Kay1k iskelesi 2 Kuliibe 

~ Bedreddin • • 9 Dlikkan 
• Camikebir » » 19 Bahc;eli Diik. 

Ortakoy Cavidaga Ne~etaga 5 Ev 
Beyri!lu Kalyoncukullugu Akkiraz 16 Ap. 6 nc1 D. 

Yukanda yaz1h emlakin 31/5/940 glinii sonuna kadar kiraya verilmesi 
3/7/939 giiniinden itibaren bir ay miid~etle pazarhga bJrakil~n~hr. istek
lilerin her giin miiracaatleri. ( 4945) ,.,_ 

Kirahk emlak 
Semti Mahallesi Sokag1 No. Cinsi 
Si~li Me~rutiyet Ebek1z 26- 28 Ap. 5 inci daire 

Yukanda yaz1h emlakin 31/5/940 gunu sonuna kadar kiraya verilme>si 
ac;1k artbrmaya konmu~tur. !steklilerin 17/7/939 giinii saat 14 te miira
caatleri. ( 4944) 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktorliigiinden : 

I 

Emniyet Sand1gma borclu olii Bayan Zeyneb yarislerine ilan yolile teblig 
Mustafa klZl Bayan Zeyneb, Kad1koy Ziihtiipa~a mahallesi Fener cad

desi Tevfikpa~a sokak eski 9 miikerrer 9 miikerrer 9 miikerrer ven1 16 
16/1, 18, 37 numarah mutfak, ah1r vesair mii~temih~b havi iki ah~·ab evi~ 
tamamm1 birinci derecede ipotek gostererek 26/7/933 tarihinde 17294 he
sab nurr..arasile Sandigrmizdan ald1g1 3500 lira borcu 29/3/938 tarihine ka
dar odemediginden faiz, komisyon ve masarifile beraber bore 5061 lira 70 
kuru~a varm1~br. Bu sebeble 3202 numarah kanun mucibince hakkmda 
icra takibi baslanmak iizere tanzim olunan ihbarname borclunun mukave
lenamede gosterdigi ikametgahma gonderilmi~ ise de borclu Bayan Zey. 
nebin Kad1koy itaiyan aparbmanmda old~gii anla~tlmi:? ve teblig yapll~
mami~hr. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatm ilan 
suretile yap1lmasmt amirdir. Borclu olii Bayan Zeyneb mirasc;Ilan i ~bu 
ilan tarihinden :tibaren bir buc;uk ay i~;inde Sap.d.tgtmtza miiracaatle mu
rislerinin borcunu iidemeleri veya kanunen kabule ~ayan bir itirazlan 
varsa bildirmeleri laz1mdtr. Mirasc;1lar ipQtegi kurtarmazlar veyahud ba~
ltyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur 
kanuna gore Sand1kr,;a sahlacakhr. Bu cihetler aMkadarlarca bilinip ona 
gore hareket edilTPek ve herbirine ayn a1n ihbarname tebligi m~kamma 
kaim olmak iizere kevfivet ilan olunur. (4977) 

~ 
Bir Muhabere aran1yor 

Erganimadet!i civarmda Etibank Sark Kromlan i~letmesinde c;ah~

hnlmak iizere bir muhabere memuru almacakhr. A~agtda yazth ~eraiti 
haiz olanlarm Galatada Bankalar caddesinde Giiven hanmm birinci ka. 
tmda Etibank istanbul Bi.irosuna miiracaatleri: 

1 - Ticaret lisesi veya lise mezunu olmak. 
2 - Yaz1 makinesile si.ir'atle yazabilmek. 
3 - Bekar olmak, askerligini yapm1~ olmak veya iki sene asker. 

likle elakas1 bulunmamak. 

Direktorliigii 

ADL 
BiSiKL 

ve 

MOTOSiKLET 
En eski Bisiklet fabrikal 

Son Model me'h 
ADLER BiSiKLET ve MOTOSi 

GELDi. 
Tiirkiye Bayiligi : istanbul - Galata, 

Posta kutusu : 1500 
izmir : Gazi Bulvan, Ziraat Bankast 

Posta kutusu : 275 

Karahalh Belediyesinden : 
10103 lira 13 kuru~ muhammen ke~ifli hamam ve 

24/6/939 giinlemecinden itibaren bir ay miiddetle ve 
siltmiye konulmustur. · 

Taliblerin Karahalh Belediyesine miiracaatleri ilan 

T oprak Mahsulleri Ofisi istanbul 
idaremizde takriben £ 9000;-/- (dokuz bin) 

kas1 sahhkbr. Taliblcrin 17/7/939 pazartesi saat 14 e 
racaatleri. 

inhisarlar Umum 

Muhammen %7,5 
Cinsi Miktan Be. teminat 

LiraK. Lira K. 
Eczay1 tlbbiye 159 kalem 428 70 32 15 
Cam alet 284 » 1605 87 120 44 
Laboratuvar 

malzemesi 102 • 491 60 36 77 
Filitre kag1d1 256 » 2251 78 168 88 

I - Listeleri mucibince yukanda cins ve miktan yaz1h 
zeme hizalC~nnda ~osterilen usullerle satm 

II- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, 
leri hizalarmda yaz1hdll'. 

III - Eksiltme 19/VII/939 Gar~amba giinii Kabata~ta 
yaat 11ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktlr. 

IV - ~isteler herglin sozii gec;en ~ubede ~oriilebilir. 
V - lstekliler % 7,5 giivenme paralarile birlikte -•-·-""-· 

nan giin ve saatlerde mezkur Komisyona gelmeleri -I - 19/6/939 tarihinde kapah zarfla ihale olunacag1 Ba,vekalet istatistik 
Eksiltme ve 

Genel 
ihale K • d 75000 aded yi.iz kiloluk iiziim c;uvalma talib zuhur 

omisyonun an : niden degi~tirilen muhammen bedeli mucibince 

. 1 - Ac;1k pazarhkla eksiltme ve ihalesi yap1lacak olan ve 35 forma tah- ye konmui)tur. 
mm olunan 10 uncu cild istatistik yllhgmdan 2000 niisha, 25 forma tahmin II - Muhammen bedeli «34500• lira, muvakkat 
olunan ki.i~;iik i~t.- tistik y1lhgmdan 4000 - 5000 niisha ve aynca rakamlan d 
tiirkc;esinin ayni. ba§hk ve y aZilan Frans1zca olan ceb ytlhg1~dan 750 - 1000 III _ p~r;arltk 14!7/939 cuma dilnii !!aat t4 ta 
niisha bashnlacaktlr. ,..~ ~ bayaat ~ubeslndeki allm komisycmunda 

2 - Y1lhk ir,;m tahmin olunan 1925 lira hedel iizerinden % 7,5 hesabile 
145 lira ceb ytlhiil ic;in tahmin olunan 1125 lira bedel i.izerinden % 7,5 '.1e- IV - Sartnamesi •172• kuru~ mukabilinde Levazim liU 
sabile 85 lirahk rnuvakkat teminat vesikas1 vermek laz1mdrr. ve :i:zmir, Ankara ballmiid.iirliiklerinden almabilir. 

Eksiltme 1939 t emmuz aymm 10 uncu pazartesi giinii saat 14,30 da goriilebilir. . 
Umum Miidlirliik binasmda toplanacak olan Komisyonda ac;Ilacakhr. Nii- V - istekliler %' 7.5 gi.ivenme parasile birlikte pazarhk 
muneler ve §artname Komisyon Katibliginden istenilebilir. « 2493 • ( 4530 ) nan giin ve saatte mezkur komisyona .!(elmeleri. 

, ________________________________ ___ 
D:r. IRFAN KA YRA 
Rontgen mUtehass•s• 
Tilrbe Bozkurd lnrathanes1 ta!'$1Sln

da eskl Klod Farer sokail!: No. 8 - 10. 
O~leden sonra 3 ten 7 ye kadar. 

Sabhk arsa 
Cagaloglu Tevhid matbaaSI arkasm 

daki sokakta ko~eba§I, bir arsa satlhktu . 
Biti§ikteki eve miiracaat. 

r- ZAMANI OELDII 
Herkesin i ~ittigi, tamd1g1, bildigi 

28 senelik tecriibeli 

Ell ~abuk SUnnetcl 

Rifat Koprulu 
Kabine: <;ar~1kap1 tramvay durago1 
No. 99. Ev : Erenkoy, Tel : 52-73 

~----•DOKTOR ...... ~ 

Ma Os;mallf\l Sa!Ka 
GOG1J'S VE DAHiLl HASTA

LIKLAR MUTEHASSISI 
istanbul Belediyesi kar~lS!nda Sinan 

Aga daireleri. Telefon: 23565 

r-or. IHSAN SAMl-llll 
TlFO A~ISI 

Tifo ve paratifo hastallklarma tu
tulmamak !~in tesir! kat'i, mua.flyet! 
pek emin, taze a~Idll'· Her eczanede 

bulunur. Kutusu 50 kuru~tur-

Y eni danslardan 

Pale Glayt 
ve 

Lambet Vok 
P aza.rdan maada her giin miinferid ve 

hususi dersler verilir . Beyoglu Karlunan 
kar§ISmda Ziyanur sokak No. 3, Miira
caat saatleri (12 - 14) ve (17 - 20) . 

Profesor Panosyan 

JOSEPH BONNiCi 
PedlkUr 

latlkUU caddeal 140 No. 
Siireyyapa~a apartlmam No. 4 

Telefon : 44436 
( Frans1z T1yatrosu Pasajmda ) 

T. C. ZiRAAT BANKAS 
K urulu' tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
~ube ve ajans adedi : 262 

Z irai ve ticari her nevi banka muamelelerl 

Zlraat Bankastnda kumbarah ve ihbarstz tasarruf hesaplar1nda en az 50 llras1 
nede 4 defa f;eki lecek kur 'a ile B!JB9tdaki pUi na gore ikramiye daQnu1ac:11 .. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 , 2,01)() , 
4 " 250 , 1,000 , 

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

D!KKAT: Hesablarmda.ki paralar bir sene l~inde 50 llradan qa~ diil'Ul~Yenlere tkramtye ~J~ 
~ 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birincikAnun, 1 mart ve 1 haZ:i 
lerinde ~ekil~cektir. 



;,tosikletleri 
l,a motoslkletlerinin 
1glam ve en ~ok se

£ markadar. MUte- -
~ beygir kuvvetlerinde modelleri vardar. 

atlan gayet ucuzdur. Heveslilere miijde ! 

SCHAUB 
~ A[Q)V(Q) 

Teknik ve zevk harikas1d1r. 

Her keseye elveri,li, tek 
fiat, bir kel"e ugl"ayap gti. 

I"UnUz. 

ADEM KARADAG 

lum Valiliginden: 
Jm Vilayetinde yeniden yap1lmakta olan Halkevi binas1 ikmali 

kar~~pah zarf usulile eksiltmiye Glkanlml&tlr. 
Ke&if bedeli 26236 lira 37 kuru~tur. 

alesi 21 /7/939 cuma glinii sa at 15 te Erzurum Vila yet Ba~kam 
..... .,vapilacaktlr. 

Muvakkat teminatl 1968 lirad1r. 
i stekliler bu i~e aid evrak1 fenniyeyi Erzurum Naf1a Mlidiidii.gu 
Ba~kanhi!lnda okuyabilirler. 

bu.~ ~steklilerin eksiltmiye ~irebilmesi ir;in ihale ~liniinden sekiz giin 
pazarlityete mliracaatle bu i~i yapabilecegine dair ehliyet vesikasJ almas1 

r 
olllllistekliler teklif mektublanm ihale giinii olan 21/7/939 cuma gunu 

kac.a1 Eksiltme Komisyonuna makbuz mukabilinde teslim ede-
~ub Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmcz. ( 4758) 

inlik Ct Demiryollar1 i,letme U. Miidiirliigiinden: I 
adar· .. ~ ...................................... . 

Demiryollar1 isletme 
• 

Umum Miidiir liigiinden : 
rvlet Demiryollar1 istasyon s1mfmda istihdam edilmek iizere mii· 

~ h.neket memun namzed.i ahnacaktlr. 
f Ti.irk olmak, 
Mii~abakaya i~tirak edebHmek i~in orta tahsili bitirmi~ olmak; 

KaP8 Ya~I 18 den a~ag1 ve 30 dan c dahil ~ yukan olmamak, 
Ac11\ Asgari bir sene iGin askerlikten muaf ·olmak 

tdaremiz hekimleri tarafmdan vapllacak ~Jhhi muayenelerinde 
'sde <;ah$maga mani bir anza ve hastahg1 olmamak, 
' Miisabakada kazananlar 61 lira ile tavin edileceklerdir. Ecnebi li-

1 « 4an hiri~_:. ~ak:f. ola.nla: 67 lira iicretle almacaklardrr. 
Askerbgmt btbrmts hse mezunlarx imtihansxz olarak ayni §artlar 

ttr. ahnacakt1r. Bu gibilerin d.ilekGelerini dogrudan dogruya Umumi 
tme .e g6nderme1eri Iaztmdrr. 

~Miisa?aka. imtiham 15 tem~uz 939 cumartesi ~nii saat 14 de 
eva ~a Strkec.t, Ankara, Bahkes1r, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, 

Erzurum Isletme Merkezlerinde yap1lacakhr. · 
. En son mii.racaat 10 temmuz 939 cuma ~niine kadard1r. 

e 1 Talibler isletmelere ve istasyonlara istida ile miiracaat edeceklerdir. 
ilafl Kabul st>rait ve evsaf1 hakkmda daha fazla malumat almak istiyen· 

1e merkezlerine ve istasyonlara mii.racaat edebilirler. c2309~ (4234) 

·zan IWWW 

etrt.i mmen. bedeli 20,000 lira olan takriben 2000 ton hurda bandaj ~eligi 
arl.JI pc.csembe ~iinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada id:1re 

1 artttrma usulile satllacakbr. 
b ~ ~~ gir~ek istiyenlerin 1500 lirahk muvakkat teminatla kanunun 

1g1 vestkalan v~ eklif!f:ri~i.st~'¥ giit\ .sa t 14,30 a kadar Komisyon 
vermeleri laz1mdxr. 

Le tnmeler Q_:>raslZ olarak Ankarad a M alzem c D a r csind cn Haydar -
• scllum ve Sevk ~efli~nden da~Itllacaktir. ' ( 4821) 

esl ~ 

ve tmmen hf'deli 4800 lira olan 20,000 k g. dekistrin 17/7/1939 pazar. t saat ( 10,30) on bu~ukta Haydarpasada gar binas1 dahilindeki 
1Cl, tarafmdan a~lk eksiltme usulile satm almacakttr. 

e girmek istiyenlerin 360 lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
iiU vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komisyona rnii. 

I i h~ztmdJr. §e aid §artnameler Komisyondan paraslZ olarak dagittlmaktad1r. 
( 4804) 

•emiry{1 )1 :m 7 nci i§letme Miidiirliigtinden: 

,tda yerleri ve miktarlan, muhammen bedelleri ve muvakkat te
tktarlan yaz1h Balast 2490 sayl11 kanuna tevfikan kapah zarf usu-
ayn ek~iltmeye ~lkanlmu~tn-. Eksiltme 24/7/1939 pazartesi gi.inii 

da Afyonkarahisarda 7 nci i~letme binasmdaki eksiltme komisyo
aptlacaktir. 
d ilerin 2490 say1lx kanunch ve eksiltme ~artnamesinde yazth vesi-

uvakkat teminat ve banka mektup veya makbuzlarni1 ve teklif 
anm hav! zarflan 2490 sayll1 kanunun 32 ve 33 iincii maddesin- , 
tfat ve~h;le haz1rhyarak ihale giinii ol~n yukanda yaz1h gi.inde 
te Afyonkarahisar i§letme binasmda ekst~tme kon:isyonu reisligine 
mukab; linde teslim etmis bulunmalan laz1md1r. Istek1iler bu hu-
~artname ve mukavelename projelerini Afyonkarahisarda il?letme 
'lliifetti~liginden paras1z alabilirler. 
>cagmm ihale edilecck Miiddeti Bir metre mi-
gu yer Kilometresi M. Mikab1 Ay kabmm mu-

haklt 
- Do~er 

n - Saraycnii 

lrs~h-ak~l-1------------

r - Doger 
n - Sarayonii 

miktan hammen bedeli 
227 10,000 9,5 135 

90 - 95 7,000 9,5 125 
359 7,000 9,5 125 

Nf'pl->::mmen bedel tutan Muvakkat teminat 

13500 
8750 
8750 

1012,50 
656.2G 
656,25 

........ - .. - IC~~O~K;-'0 L A K S~i ""iNIIIiiiiiiiiiiiii-iliiiiiillliiiiiii;:' 
TABU, 2 adedi M'OSHii .. DiR. <;OCUKLARA N ISIF VERiLiR. I 

~nid kabJzlarda bile tesiri kat'i Iezzeti gavet lat if rakipsiz miiley:vin 
<:Jkolatasidtr. Cocuklar seve seve ver. Eczanelerde 8 adedi 20 kuru~. 

iskan M i!diirliigiinden : 
- C_orl:-' kazas1 dahilinde Edirne _ istanbul asfalt yolunun ( 124) iin?ii. 
r<:~1 CJvarmda yalmz kerestesi hiikumet tarafmdan verilmek ~arttle 
goc;men evi insaas1 i~in 27/6/939 giinii kapah zarf usulile yap1lan 
de t~klif edilen bedeller Komisvonca hn ':'li lftv1k goriilmedi.i~inden 
~kslltmeye konulmu~tur Ke~if bedeli 63024 lirad1r. 

~ ~ar~name ve planlar vesair evrak 315 kuru~ bedel mukabilinde 
lJ! Jska_n Mi.idiirli.ii!iinden almabilir. 

~.kstltme 14/7/939 cum a ~nii saat 15 te Tekirdag iskan Miidiir
mute-?ekkJl Komisyon huzurunda ve kapah zarf u1;ulile yapilacakbr. 
l\1uv~~kat teminat miktan ( 4401 ) liradtr. 
Tekht mektublan yukanda yaz1h eksiltme saatinden bir saat ev

~acl~'lr Kom:syon Ba~kanhgma tevdi olunacakhr. 
Ib olanlarm ehlivet vesikalanm hamilen miiracaatleri. ( 4830 ) 

isk~n Memurlu~undan: 
eri 60 lirc.dan olmak iizere kaza mt-rkezinde c42~. Hamidli koyi.in
, Kavactkta c43. ve Kiremidcisalih koyiinde c23. ki cem'an «125» 

tip go<;m!>n evinin tutan c7500~ liradan ibaret olan yalmz i~<;iligi 
1 talibme vE>rilecektir. 
arhk 10/7/9::l9 tarih li pazartesi giinii saat 16 buGukta Uzunki)pru 
rla:esind£> miitesekkil komisyon huzurunda yap1lacagmdan bu ev
psme vevahud k6y koy bir k1smma talib olanlarm tutarlanna ~ore 
klan 7c 7.r 0 teminatlarile mezkur giin ve saatte komisyona bas vur_ 
ilan olunur , (4952) 

Satdtk Koknar T omrugu 
Devlet Orman isletmesi Karabiik • 

Revir 
A 

Amirliginden: 
1 - Biiyuk diiz bolgesi kat'iyatmdan Karabiikte istasyonda revir oniinde 

istifte mevcud ( 544 ) aded muadili ( 488 ) met re mikab ( 540 ) desi
metre mikab koknar tomrugu a~1k arthrma ile satilacaktir. 

2 - Tomruklarm aynca ba~ kesme paylar1 mevcud ve kabuklan soyul
mu~ olup hac1m orta kutur ii.zerinden hesablanm1~hr. 

3 - Tomruklara aid satil? eyartnamesi Safranbolu Orman Dairesinde ve 
Karabii.kte Devlet i~letmesi Revir Amirliginde goriilebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen becl.eli ( 13 ) lirad1r. 
5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 17/ 7/939 giinii saat ( 11 ) de 

Karabiikte Revir merkezine miiracaatleri. ( 4748) 

Dahiliye V ekaletinden : 
Bogazhyan kasabasmm meskun ve gayrimeskfrn 150 hektarhk sahasmm 

halih!l.zlr haritalarmm ahm1 i~i eksiltmiye ~;lkanlm1~tlr. 
isin maktu bedeli 2500 liradll'. 
Muvakkat teminat 187,5 lirad1r. 
ihale 20 temmuz 939 per~embe giinii saat 15 te Bogazhyan Belediye 

dairesinee yamlacaktir. 
isteklilerin vaktinde Belediyeler fmar Heyeti Fen Sefliginden i§titak 

vesikas1 almalar1 ve bunu teklif mektublarma koymalan Iazirnd1r. 
Mukayele ve $artnameler: Bogazhyan Belediyesinden ve Ankarada Be

lcdiyeler !mar Heyetinden parasJZ almabilir. 
Tekiif mcktur:.!&n tayin edilen giinde saat 14 e kadar Bogazhyan Belediye 

Reisliginc verilme;idir. Veyahud posta ile gonderild.iginde bu saatte Bele
diyeye vas1l olmu~? bulunmahd1r. c 2672 ,. ( 4768 ) 

Naf1a 
Betonarme Koprii 

V ekaletinden : 
insaab 

t 

1 - Adana vilayeti dahilinde Adana _ Karaisali yolu iizerindeki 
c Gak~t ~ k~prlisiinii.n betonarme olarak yeniden in~aah ( 90,000 ) lira ke~i£ 
bedch uzermden kapah zarf usulile eksiltmiye Gikanlmi~trr. 

2 - Eksiltme 20 temmuz 939 tarihine musadif pe~embe giinii saat (16) 
da Naf1a Vekaletinde Sose ve Kopriiler Reisligi odasmda yap1lacakt1r. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri evrak ( 450 ) kuru~ mu
kabilinde .ad1 ge<;en reislikten ahnabilir. 

4 - Isteklilerm eksiltme tarihinden en az sekiz gun evvel bir istida 
ile Naf1a VekaletinE miiracaatle bu gibi in~aatl yapabileceklerine dair eh
liyet vesikas1 almalan laZimdtr. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin bu vesikadan ba~ka 939 senesine aid Ti
caret Odas1 vesikasm1 ve ( 5750) lirahk muvakkat teminatlanm havi olarak 
2490 say1h kanunun tarifah -dairesinde haZirhvacakl~n kapalt z~rflarm1 
ikinci maddede yaz1h vakitten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon ReisJigine- ;V't!r~c'I&i ..,l:~?=lmd.lr. • - ··• «266~ ,. :· -····· ( ~764 ) 

istanbul T elefon a bonelerine : · 
1939 telefon rehberi tabettirilmek iizere oldujhlndan halen elde bulu

naz:t r.ehberde biiyiik harflerle meslek s1rasmda, kii<;iik ilar.1 bulunan abone
l~nr:uz 2~/7/9~9 ta~ihine kadar yeni rehberde devam edip etmiyeceklerini 
btldmned1klen takd1rde buna aid karatname mucibince Hanlan yeni rehberde 
de aynen nesredilerek tarifesi mu cibince iicretleri tahsil edilecektir. 

Bu kabil vazivette olanlarla yeni rehberde ismini biiyii.k harflerle yaz
dirmak ve reklam yapmak arzusunda bulunan abonelerimizin 2017/939 ta
rihine kadar miidiriyet Abonman amirligine miiracaatleri rica olunur. 

----- ~-~ ' 
Bah~e Mimari 

Mevlud Baysal 
Dordilncii Vakif Han dordilncu 
kat, 18 numara. Telefon . 23426 

reigrat ad rest: Mtm BaysaJ istanbul 
1 II III III II llll lll IIII I I I 111 1 1 II I II I I II III 111 1111111 11 1 I 

Biiyiik ~ehir ve kasaba pa rklan; 
An1t. meydao, ~ocuk pa rkJan ve 
villa bah~eleri ic;io 'llodero proje 
ve plan lar haz1rlar; ke~ifnomeler 

' tanzim eder. Projelerin arazide 
ta tbika tuu de ruhde ve taabhiid 
eder . 

Biike t. nh;ao sepe ti ve ~elenkler 
icin va ptlao sipa risler siir'alle b• 
zulamr. 

Ci~ek, sebze tohumlan: fide ve 
fidan lar; siis, meyva agac; ve ajtac· 
clklan; bah<;e alat ve edevatl ve 
ehJivetli Bahcivanlar aondertr. 

iLAN 
Zonguldak asliye hukuk ha.kimligin -

den: 939/474 
Zonguldakta Ontemmuz mahallesin -

de Mchmed !;ilikrii kans1 Makbule tara
fmdan, miiddeaaleyh Zonguldak Ceza 
evi sab1k ba~gardiyam Uskiidar Selman
aga Ma. Biilbii1deresinde Osman Kavas
oglu kocas1 Mehmed !;)iikrii aleyhine agJ
lan ge<;imsizHk sebebile 'bo§anma dava
smda: 

Mi.iddeaaleyh yerinin me<;hul oldugu 
anla~Ilmakla hakiundaki dava arzuhali 
ve davetiyenin ilanen tebligine ve mu
hakt'menin 21 eylul 939 per~embe saat 
10 a talikma karar verilmi§ oldugundan, 
karar ve<;hile da va arzuhali ve davetiye 
tebligi makamma kaim olmak iizere 
keyfiyet ilan olunur. 
... 

u r o log Operator 

Pr. 8ehaeddin lUtfi Varnall 
Bobrek. mesane. tdrar ve ten&· 

sii.J vollan hastahklan miitehasSl· 
SL Bevo.i!lu · ts Bankast karsiSt ~ 
mirnevruz sokak 10 Pananiva 

ap No. 2 Telefon· 42203 

- DiREKT0RL UK ( 4446) 

MUdUI"IUk J~in 

Bir Sekreter Bayan 

11 

FransJZca, Almanca ve Steno • Daktilografiye vaklf muktedir 
Turk Bayan (veya bay) aramyor. Taliblerin, franstzca ve almanca 
yaz1lm1s bir mektubla, istedikleri maa~1 d.a bildirerek, posta kutusu 
adresine miiracaatleri rica olunur. 

Harb Akademisi Sabnalma 
Harb Akademisinde mevcud 44 kalem ve 23875 metre eski filim 

lacakbr. 
Bu filimlerin s1kleti 165 kilo 830 gramd1r. 
Satm almak istiyenlerin Be~ikta~ kazas1 Malmi.idii.rliigti vczncsine 

tmlm1~ « 28 • lira « 19 , kuru~luk teminat makbuzile birliktc 10 
939 pazartesi giinii saat 14 te Harb Akademisi Levaz1m Miidiirlii.giinde 
lanan Satmalma Komisyonuna miiracaatleri. ( 

Uzunkoprii iskan Memurlugundan 
Malzemenin cinsi 

Kap1 dograma imaliyesi 
Cerc;eve C.ograma imaliyesi 
Kap1 kilidi, vidasile 
KaPl mentesesi 
KaPl mandah 

Vahidi 
k1yasi 
M2 
M2 

Aded 

Vasati fiab 
Miktan Kuru~ S. 

479,40 55 00 
250,20 90 00 

95 40 00 
760 8 00 
160 15 00 

Yekfrn ............................. . 

Lira 
263 
228 

38 
60 
24 

614 
Yukanda cins ve miktan ya7ah kap1 ve pencere dograma 

bunlara aid h1rdavat klSlmlannm temini pazarhga <;1kanlm1~br. Paz 
10/7/939 tarihli pazartesi giinu saat 16 da Uzunkoprii iskan idarcsinde 
te~ekkil komisyon huzurile yap1lacaktlr. 

Bunlarm tamamma veya bir k1smma talib olanlarm hizalarmdaki 
hammen bedellerine gore % 7,5 teminatlan veya bu miktan ihtiva 
banka mektublarile muayyen gun ve saatte komisyQna ba~ vurmalan 

Dahiliye Vekaleti nden : 
lne~ol kasabasmm meskun ve gayrimeskUn 210 hektarhk sahasmm 

haz1r haritalarile bunu Gevreliyen 60 hektarla 270 hektara varan 
1/4000 mikyash takaometrelik haritasmm alxm1 i~i eksiltmiye 

isin maktu bedeli 4200 liradrr. 
Muvakkat tem)nat 315 lirad1r. 
Eksiltme 20 temmuz 939 per~embe ~nii saat 15 te inegol Bele'diye 

nasmda Belediye Eksiltme K omisyonu tarafmdan yap1lacakt1r. 
Eksiltmiye i~tirak edeceklerin Belediyeler fmar Heyetinden i~tirak 

sikas1 almalan ve bunu tekli£ mektublarma koymalar1 laztmdrr. 
Sartnameler inegol Belediyesind.en ve Ankarada Belediyelcr 

Heyeti Fen $efli(!inden paras1z ahnabilir . T ekliflerin tayin edilen 
saat 14 e kada1 inegol Belediye Reisligine verilmesi veyahud posta 
saatten evvel gonderilmis bulunmas1 laz1md1r. c 2673 ,. ( 

P. T. T. Umum Miidiirliigiinden: 
c 250 » lira ayhk iicretle diplomah yiiksek bir mimar almacaktir. 
Taliblerin istida ve evralo miispitelerile birlikte 10 temmuz 939 

kadar Ankarada P. T. T. Umumi Miidiirliigii Muameloat Mii.diirlii.giine 
racaatleri. c 2652 • ( 

Uzunkoprii iskan Memurlugundan: 
• 

Malzemenin cinsi 

Temel ta~I . 
Kerpic; 
Tugla 
Kiremad (yerli) 
Kir~ 
Saman' 
S . .W<th ,h9.~ 1,. 
Civi (muhtelif 
Cam ~ivisi 
Cam macunu 
Cam 

Vahidi 
k1yasi 
M3 

Aded 

" Kg. 

Vasatl fiab 
Miktan Kuru~ S. Lira 

1528,47 450 00 6878 
1,018750 000 35 3565 

11000 1 20 132 
568750 1 20 6825 
14240 3 00 427 
25000 1 00 250 

l, . 62 30 00 18 
~ • ... 4925 18 00 886 
~ 6,250 40 00 2 

125 40 00 50 
M2 110,00 120 00 132 

Yekun ........................... 19167 
Yukanda cins ve miktarile fiatlan hizalarmda yaz1lan cem'an «1916 

lira «53» ktymetindek; in~aat malzemesi pazarhkla satm almacktJr. P 
~arhk 10/7/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat cl4~ te Uzunkop 
Iskan idaresinde miitesekkil komisyon huzurile yap1lacakbr. Bu malzem 
nin tamamma veyahud bir k1smma talib olanlar fiatlan tutarma go 
% 7,5 teminat akGt-leri veya bu miktan ihtiva eden banka mektublari 
muayyen giin ve saatte komisyona miiracaat etmeleri ilan olunur. ( 495 
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Men~lakel HahAriArl -... .. -
- -....;"' . -

HAS TIRA$ Daima gene 
BICAGI Daima gUzel 

en mUkemmel ve en ucuz l1ra' 
bu;agad1r. 10 adedl 15 kuru' 

HASAN TIRAS 
BICAGI 

blr adedl huzur ve rahalla 
·1oo deta Ira' eder. 

10 adedi 35 kuru~tur. 

Hasan Paslanmaz 
TIRAS BICAGI 

DUnyada mevcul Ira' bu;aklar•
mn en kesklnl ve en mUkemme
lldlr. Senelerce suda ve sabun 
i~lnde kalsa kat'lyen paslanmaz. 

10 adedi 50 kuru~ 

Israr ile HAS, HASAN 
ve PASLANMAZ 

markasini isteyiniz. 

SA YIN BAY AN!· 
Giizelliginizi korumak i~in gece yatarken kullan

dtgtmz yagh krem sizi ho~nut etmiyorsa : 
Mahzurlartndan ~ikayetci iseniz ; 

iN NOXA SUTU tatbik ediniz. 
Parisio en kibar mahfilleri ve yiiksek tabakaya mensub milyonlarca kadm 

innoxa sUtU kullanmaktadtr, 

INNOXA sUtU, ~illeri, burutuklaklan iule ederek cildinizi makyajm 
biitiin mazarratlarmdan korur. 

I"NNOXA S .. t .. p . t D kt DEBAT Llboraluvarlar1nda U U ariS e 0 Of haz1rlan1r. 

TUrkiyenln bUIUn Partum6r ve bUyUk eczanelerl~de sal1hr. 

1919 DAN 1937 YILlNA KADAR 

D NYA 
• 
I 

• 
I H u 

Leon Kahen - Raymond Ronze - Emil Folinais'den tercii me eden : Galib Kemali Soylemezoit~u. eski Moskova sefiri 

Bir edibimiz bu esere tahsis etti_gi bir makalesinde : ( 1919 dan 1937 yilma kadar Dtinya Tarihi, hie ~iiphesiz 
biitiin diinya tarihinin yepyeni, capra~rk ve zorlu meselele rle ttkhm trkhm dolu, en orijinal parcasrdrr. Bu yirmi 
sene icinde biitiin diinya, tarih $UUruna mevzu oldugu ilk asrrlardanberi yuttugu ve biinyesinden dr~an atamacl.Igt 
zehirleri miithi~ toksrkoz nobeti icinde bogucu ve ~Ildrrtrcr bir krvram$la ktvramyor.) dedikten sonra ilave ediyor: 
( Yalmz Tiirkiyede de,gil, Avrupada da bu eser, harb son ras1 devrinin canh biitiiniinii tahlil eden sayrh ve belki 
bir tek kitabdrr. Yarmm siirprizlerini merak edenler i.cin, i.stikbale halin tarihi ici.nd.en bakmak zarureti, bu esere 
etraf1m1Z1 saran karanhklar ortasmda oniimiize dii~mii~ bir ktlavuz rolii veriyor.) 

Eserin bashca mevzulan: 1914 - 1918 muharebesi - Versay muahedesinin yaptcl gayreti - Asnmtz diinya-

smdaki ikbsadi hayatm umumi sartlar1 -,- Simdiki diinya mn siyasi ve i~:timai degi§iklikleri. 

525 sahife olan bu eserin fiatt 150, cildlisi 175 kuru~tur. 

Galib Kemali Soylemezoglunun diger ne~redilen es erleri : 

insan ve Totaliter devlet. Fiab 55 kuru~tur. (BasJlmi~br). 
Bugiinkii ingiltereyi iyice anlamak i~in. Fiab 50 kuru' (Bastltyor). 
B~tmJZa 2elenler, Mondrostan Mudanyaya. Fiab 75 kuru~ (Bas1hyor). 

KANAAT KITABEV'i 

-------------------------------------------Her §eyde tasarruf caiz olabilir, 
fa kat ~ocuklarimiZin s1hhatinde asia! 

~ocoklarJnJza ber zaman en lyl ,eylerl veriniz. 

U~ ayhktan itibaren FOSF A TiN vermek basta gOiir 
FOSFAT iN 

en miikemmel ~ocuk g~dasidir 

FOSFATiN 
renksiz yanaklari pembele~tirir. 

FOSFATiN 
ile beslenen cocuk kanh, canh ve daima s1hhatli olur 

FOSFATiN Fransadan gelir, FALYER markasile aray1n1z. 

FOSFATiN FAL YER 
Biitiin eczane ve biitiin bakkallarda vard1r. 

1ngiliz Kanzuk eczanesi 
miistahzaratmdan 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 ~aheseri, biitiin diinyanm en mii
kemmel giizellik miistahzarlandtr. Ote
denberi memleketimiz kibar aleminin 

takdirine mazhar olmu~tur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadm gtizelliginin sihrini terkibinde sak 
hyan en ciddi ve §ayam itimad marka
dtr. Gene ve ihtiyar biitiin kadmlar ic;in 
zaruri bir ihtiyacdtr. Cildin letafet ve 

taravetini arttmr. Yagh, yagsrz ve 
actbadem cinsleri vardrr. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumu§akllgtm temin eder. 
Yiizdeki (<il ve lekeleri ahr. Sivilceleri 
tamamen izale eder. Tra~tan sonra cilde 

latif bir serinlik verir 
ingiliz KANZUK eczanesi 

Beyoglu istanbul 

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

Fiatlan 44 ila 68 liradtr. 

Ayda 3 Lira T aksitle 
Sirkecide Liman ham strasmda Yel

kenci han No. 8, saat 9 - 14 te mi.iracaat. 

SAPiKSIN 
Sa~ d6kUima va kapaklan -

maalnln 6nUna ga~ar. 

DEPOSU: 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;emberlitat Peykhane sokak No. 4 

Dr. Suphi $enses 
idraryollan hastaltklan mUtehasstst 
Beyoglu, Yud1z sinemas1 kar~JSJ Lek· 
ler apartiman. Fakirlere paras1z ·----TeL 439a4 
Sat1hk IUks mobilya 
Liiks ve gayet yeni salon tak1m1 
yemek odas1 tak1m1 ve yatak odas1 
tak1m1 nakil dolayisile sahhkhr. 
Gormek istiyenler hergiin Taksim 
Talimhane Topcu caddesi Tem 
aparhman1 3 No. ya miiracaatla 

gorehilirler 

( Yeni Radyo mevsiminin yaklat

I mas1 hasehiyle Beyoglunda B A• 

K E R ma~azalarr miidiriyeti , 

hiitiin 1939 senesi 

ZENITH RADYOLARI 
Stoku iizerinde tenzilit icrastna 

karar vermi~tir. Stokun tiikenme· 
ainden evvel istifade ediniz. 

C:ioz Heklml 
Dr. $iikrii Ertan 

ca~taJo~Iu Nuruosma.ntye ca.a. No. c; 
Tel 22566 (OT Osman eerefedd1n 

a nq r••m 11 nll 

. - - --...,. ~ 
-~ --~ ~wno.,. BOimUiiarrtrt: Yunaa Nodi 
Umumt Mf1'ltlatl f4arl eden Yazt t,zers 

M1ldf1Tfl: Hikmet Miinil Olllen 

in,aatcilerin 
Yazm : GUne,len - S1caklan 
k1,1n, rUzg6r ve soguklan 

Korunmak i~in 

in,aatlerlnizl 
Me,hur KLETT Markah 

Ah,ap Jaluzi - lstorlarile 
lechiz edlniz. 

K L E T T Markah 
Saglam ve zarif 

JALUZI - ISTORLARINI 
Daima tercih ediniz. 

Tiirkiye Umum Acentas1 : 

NiKOLA Davranof 
Kontr~plake Parke Jaluzi 

Mahmut p~a Biiyiik Y1ldJZ Han No. 11 114 
Telgraf : Davrano - ist~nbul 

Belediye Sular idaresinden : 
1daremiz miistahdemini i~in cem'an 111 

• 24 
A~1k pazarhk suretile imal ettirilecektir. 

1 - Bu i~e aid ~artname idaremiz Levazrm 
ahnabilir. 

2 - Taliblerin pazarhk gtinii olan 12 temmuz 939 ""''""u•• 
te ~artname mucibince Miidiriyete miiracaatleri 

Ta$radan taleb vukuunda veni katalog )';V<Jluta 

SiNGER Saatleri YENi MERKEZ MAGAZASI : Eminonii. 
No. 8. ~ubesi: Eminonii meydanmda 14 No. daki eski 

iKiNCi SINIF EHLiYETNAMEYi HAiZ 

Bir Elektrik~i Aran1y 
Anadoluda 250 bey£irlik bir elektrik santralmda ve 

elektrik tesisatmda cah~mak UZere ikinci derecede Prl ll VPTn ~l U 
elektrikGiye ihtiyac vardrr. Talib olanlarm el yaztsile 
hallerini ve fotograflanm ve ellerindeki ehliyetnamelerin 
marasm1 E/E rumuzile pasta kutusu 176 adresine nllfllrTT1Pl 

Kocaeli Vilayetinden : 
Vilayete aid ekskavator makinesinin biiyiik dizel 

benzin motorii at;Ik eksiltme suretile tamir ettirilecektir. 
on yedinci pazartesi giinii saat on ikide Vilayet 
Tamiratm muhammen bedeli c 1100 • liradtr. isteklilerin 
saate kadar seksen iki bu~uk lirahk muvakkat teminatla 
~artnamesini gormek istiyenlerin de Vilayet Nafra 
caatleri. 

8 pozu da 
bOyle gQzel 

mevslmde, her havada, 

her saatta, tier 

"KODAK VERIKROM" 28° til 
DAIMA EMNIYET EDEBILIRSfN 

8 pozdan daima 8 

GOzel, net ve detaylt resim 

DAHA IDARELIDIR 

Kopyalanmz ic;in : 

Daima guzet, canh, detayh resim 

zamanla sararmayan V E LO K 5 

tsrar ediniz ,. 

Butun K 0 D A K sattc•lardan arayuitz 

~u adrese muracaat ediniz : 

KODAK $1rkatl - Bayoilu, Istanbul 

Hepsl de gQzel 


