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8 ki~ilik en giizide 
ile haZlrlanan biifeyi 
rah Vapurumuz) bugiin 
da kalkarak muayyen 
ugrad1ktan soma, Bogaz•91'-'
gmda cevelan yapacak, av 
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derede ve Kii~iiksu plijm 
la 20.45 de Kopriiye g 

\.. 

rk dunya 
de. Turki Meclis, · yaz tatiline ba~hyor Giiniin piiriizlii i..ji 

Ankara: 7 temmuz 
rgisine i~tirakimizin et

tam haberleri ve vesJka
akk'ak ~imdi ~imdi Ankara

;i~rne mektedir. Bir arkada~J
iinlerinde sergiyi ve pa

pJareli her yerde her~e
(dJgJ bir zamanda vuku 

Dun, Hatayzn idari ve adli kanunlarile Tunceli, 
istimlak ve Siimerbanka verilecek munzam 
sermage hakkzndaki lagihalar kabul edildi 

HUkOmet, Meclisten itimad reyi istiyecek 
ba a ufaktefek baz1 

'" ?•rmC!.l' t eder gibi bir ifade 

'evyork sergisinde ona 
~~ me~l~ketlerin p~viyon
&JI yeh§ml~ olmak mmetin-

.lml~ tl , Ayni halin Paris 
R s1biiyiik mikyasta vuku 
litB~ ha lli I am. 

r Nevyork sergisinde 
1 diger memleketlere nis

. ni ilk bitirenlerden ve 
tra~iniinde esas itibarile ha
ded~·ri olmak iizere temayiiz 

-ergmin noksan tarahm 

, e&hir olunacak e&yamn 
0 man Amerikan makam

santtf..si arasmda hala hallon
.. k mii~kiilatl, yani bu 

zamanile giimriikten t;t· 
konamamas1 te~kil et· 

zorluklar da hallolu-
1 ikmali gecikmemi~ ol
tdi Tiirkiyemizin bu ci· 
· akini biitiin meziyet ve 

takdire imkan elvermi§ 

~nm her tarafmda kurul· 
ve hele boyle Pari· 

gibi biiyi.iklerine i~-
'----________ z g1bi diinyaya adeta 

bir memleket i~in ne bi1· 
~ nu hakkil anlamak-

5 temmuz !rar,am
ba giinii, ordumu
zun Hataya giri~i
nin ytldoniimii mii
nasebetile Antakya 
da yaptlan biiyiik 
askeri ge!ridde kah
raman askerlerimiz 

.. 

Mes'ud ve tarihi 
giin dolaytsile Bey· 
Ianda yaptlan par
fak merasim esna· 
smda mektebli yav 
rularimtz 1stiklal 
marflnl soyliiyor
Iar. Bu mes'ud gii
ne dair diger resim 
lerimiz 7 nci sahi-

femizdedir. 
hbyac vard1r. Nitekim 

· · nde bunun -;ok a-;tk 
Osmanh 1mpa· 

sonra kendi 
yepyeni milli Tiirkiye

Ankara, 7 (Telefonla) -B. M. Mec n ihtiyact i~in muhtelif tipte gemiler in,a ~ici taahhiidlerde bulunmas1 hususunda 
lisi bugiin Rdet Camtezin' ba§kanbgmda ettirilmesi ve sair vesait, te~hizat, · maize· Miinakalat Vekaletine mezuniyet veren 
toplanarak ruznamede bulunan muhtelif me, alat ve edevat sipari§i i~in 12 milyon kanun layihasile ni.ifus ·deneme yaz1m ka-
kanunlan ve bu arada Devlet Denizyolla- 600 bin liraya kadar · gelecek y1llara ge· [Arkast sa. 7 siitun 1 del 

fiTSattan istifade ede
raya miimkiin oldugu ka
tasJ maddi ve · manevi ba
leri bir zarurettir. 
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hinin azametini inkar et
aklmdan ge~;memekle be· 
Clmdan bu devlet $eklimi

\ am zarfmdaki geriligi ve 
kmt da beraber siiri.ikler 

Ruslar1n anlasmas1na 
. ' 

kat'iyyen imkan yoktur)) diyor 
· · uin bir aktbete yuvarlan· 

u«uruma kayan bir man· 
bulunmu~ oldugunu bil· 
· . Bu ytktb~tan diinya· 

oniine yepyeni bir mil
m yeni Tiirkiye hakikatcn 

Tokyo 7 (a.a.) - Ba~vekil Hiranu
ma millete hitaben ne§rettigi bir beyan • 
namede diyor ki: 

«- J a pony a kendi vaziyetini teslim 
eden, iyi niyet gosteren ve anti-komintern 
paktmm takviyesine alaka gosteren mil
letlerle faa! bir surette te~riki mesai et • 
mek arzusundadtr. 

ve obiirgiin takib edecegi 
·nek olacak bir varhk ha
:tti. Buna mukabil Japonya Can Kay Sek'e 

gozlerin pek iyi takdir yardtm etmek ve yahud Uzakdogudaki 
•r ...... ft Tiirkiyemiz hesabma yeni nizama kar~J dogrudan dogruya ve· 

~den farkettiren miitemadi ya bilvas1ta obstriiksyon yapmak te~eb • 
i~yac va.rdJr ki o da bizzat biisiinde bulunan memleketlere kar~t icab 

ii~en ba&hca bir vazifedir. eden mi.idafaa tedbirlerini almakta asia 
nya setgisi gibi biiyiik bir tereddi.id etmiyecektir. 

etmekle birinci derecede Alman • Sovyet anla~mast 
YUNUS NADI miimkiin degildir 

[Arkast Sa. 3 siitun 6 dal Tokyo 7 (a.a.) - «Stefani» Ba~ve-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"''''''''''''''''''''1''!'''''''''''''' 

Japon Ba~vekili Hiranuma 

itimadnamelerini 

kil Hiranuma, gazetecilere beynelmilel 
vaziyet hakkmda miihim beyanatta bu • 
lunmu~tur. 

verdiler Hiikumet reisi, ezciimle, mazide ol

Koseivanofun 

Berlin seyahati 

Miizakerelerden miihim 
bir netice abnamadJgl 

anla$Ibyor 
Berlin 7 (a.a.) - Ki:ise ivanof, Harici

ye Nezaretinde yaptlacak bir kabul res
minden sonra, gece Mi.inih'e hare~et e
decek ve • oradaki nasyonal sosyahst te
§ekki.illerini ziyaretten sonra Salzburg'a 
ge~erek oradan Bulgaristana donecektir. 

Bulgar Ba§vekilinin Berlin ziyareti 
mi.inasebetile bu ak§am ne§redilen res
mi teblig, .yapJlan gi:irii§mel~rde. umu
mi vaziyetin ve iki memleketl alakadar 
eden ml'selelerin bahis mevzuu edildi
ginh bildirmekte ve bu gi:irii§melerde 
•iki memleketin gerek kendi aralannda, 
gerek ita!ya ile olan an'anevi miinase -
·betlere tekabiil eden dostluk zihniyeti • 
nin hakim oldugunu• ilave eylemekte • 
dir. 

Resmi teblig, Bulgaristam, cAvrupa -
mn cenubunda bir nizam unsuru:o olarak 
tavsif etmekte ve • iki memleket arasm-

[Arkast Sa. 7 siitun 5 tel 

Leh hiikiimeti, Danzig' e 
bir nota gOnderecek 

Polonya, Danzig' in Almanyaya 
muvafakat etmiyecegini sarahaten 

ilhak1na 

bildiriyor 

Alman Dcvlet Reisi, bundan evvel hududlarda 

Var§ova 7 (a .a.) - Polonyamn ya
kmda Danzig Senatosuna gonderecegi 
notayt mevzuubahs eden siyasi mahfil
lerde, Polonya hiikumeti noktai nazan
nm a§agtdaki ii~ prensipe istinad etmekte 
bulundugu beyan edilmektedir: 

I. Danzig, Almanyaya ilhak edilme
melidir . 

2. Danzig, Polonyanm giimri.ik hu
dudlan haricinde kalmamahdtr. 

3. Danzigte Polonyamn biitiin hakla
nna ve bilhassa limanlardan, doklardan, 

nhhmlardan ve §imendiferlerden serbes
~e istifade etmek ve Danzig ile Polonya 
arasmdaki posta muhaberaltm kontrol et
mek hakkma tamamile riayet edilmeli
dir. 

Diger cihetten, Polonyahlarla Alman· 
Iar arasmda bir fark go~etilmemek ve 
Polonyahlann zaranna olmamak ~utile 
Danzig'te Alman kiiltiiriiniin serbest<;e 
inki~af etmesinde Polonya hi.ikumeti hi~
bit rnahzur gormemektedir. 

[Arkasz Sa . 7 siitun 5 tc] 

Parti miifelth;leri 
· Vazife alan meb'uslar, bugiinlerde tefti, mtnta 

kalar1na hareket ederek iflerine ba,hyacaklar 

Ankara, 7 (a.a.) - C. H. Parti
sinih memleketin umumi hayatmda ta
kib ettigi yiiksek maksad ve gayelerin 
tahakkukunu temin ve Parti ve Halke
vi faaliyetlerini tezyid emelile, Parti: 
nin bi.itiin te§kil ve tesislerini merkezin 
stkt bir kontrolu ve devamh bir rehber· 
ligi altmda bulunmastm temin esasmt 
kabul eden Be.§inci Biiyiik Kurultay 
Parti nizamnamesine koydugu hiikiim
le Parti miifetti§likleri ihdas eylemi§ bu 
lunmaktac:hr. Bu hukme gore ' memle
ket 20 tefti§ mmtakasma aynlml§ ve 
her mmtakamn miifetti§i tayin edilmi~. 
vazife ve salahiyetleri gosteren talimat· 
namelerini almt§lardtr. Miifetti§ler, bu
gi.inlerde mmtakalanna hareket ederek 
vazifelerine ba~hyacaklard1r. Tespit edi 
len talimata gore, mi.ifetti§ler senede en 
az 6 ay mmtakalannda bulunacaklar ve 
biitiin le§kilat kademelerini gene senede 
en az iki defa tefti§ etmi§ olacaklardtr. 

Miifetti§lerin isimleri ve mmtakala
nnm merkezleri a§agtdadu: 

Afyon merkezine Aydm meb'usu 

Adnan Menderes, Ankaraya Amasya 
meb'usu Esad Uras, Adanaya Mara§ 
meb'usu Hasan Re§id Tanku, Amas
yaya Erzurum meb'usu Salim Altug, 
Artvine Mugla meb'usu Cerna! Ara

mugla, Bahkesire lzmir meb'usu Dr. 
Mustafa Dengisu, Bilecige Samsun 
meb'usu Zi.ihti.i Durukan, Burdura 
Edirne meb'usu Osman $ahinba§, Bo· 

luya Kars meb'usu Serefeddin Kara
can, Denizliye Mardin meb'usu Dr. 
R1za Levend, · Erzincana Bahkesir 
meb'usu Muzaffer Akpmar, Giresuna 
Seyhan meb'usu Tevfik Tarman, ls
tanbula Konya meb'usu Tevfik Fik

ret S1lay, izmire istanbul meb'usu Ga
lib Bahtiyar Coker, K1rklareliye Koca· 
eli meb'usu Ragtb Ak~a. Ktr§ehir~ 

Kastamonu meb'usu Hilmi <;oruk, Kas 
tamonuya Stvas ~eb'usu Hikmet I§1k, 

Mara§a Bursa meb'usu Dr. Galib Kah
raman, Nigdeye KJrklareli m~b'usu 
Sevket Odi.il, Stvasa Kars meb'usu 
Zihni Orhun. 

f dugu gibi ~imdi de antikomintern paktm 
takviyesini istihda£ eden J aponyamn si
yasetinde hic,bir degi~iklik hust: ·! gelme· 
digini beyan etmi~tir. 

Almanya ile Sovyetler Birligi arasm· 
da Iicari veya ikttsadi bir itilaf akdedi • 
lecegine dair dola~an ~ayialar hakkmda 
Ba&Vekil, bu iki memleket arasmda boyle 
bir itilaf akdedilmesi ihtimali olmadJgmJ, 
hele siyasi bir anla~ma akdinin hi<; mev
zuu bahsolamJyacagmi soylemi~tir. , 

Ankara hava istasyonu a~1l1yor 

ayn ayn ve merasimle 
Reisimiz gerek Y u

lspanya sefirlerile uzun 

uzad1ya gorii~mii~lerdir. Her iki miimes
silin de kabulleri esnasmda Hariciye Ve
kaleti Gene! Sekreteri Numan Menc -
mencioglu ham bulunmu~tur. Resmimiz 
lspanya el«isi Lopez Dorika ile Y ugos
lav el~isi llya Sumentovi~'i <;ankaya
da Riyaseti Cumhur ko§ki.ine girerler • 
ken gostermektedir. 

Cin harbinin yrldoniimii 
Tokyo 7 (a.a.) - Cin harbinin ikin

ci y!ldoni.imii, J aponyada ve <;inin i~gal 
altmda bulunan kts1mlannda «Sarki As· 
yadaki yeni nizam» lehinde yap1lan te -
zahi.iratla tes'id edilmi~tir. 

Tokyo ~hir medisi, lngiltere sefirinc, 
lngiltereyi Can Kay Sek rejimine yard1m 
siyasetinden vazge<;mege davet eden bir 
karar sureti tevdi etmi~tir. 

J apon Vatanperverleri birligi azast, 
!ngiltere sefarethanesinin oniinde niimayi~ 
yapm1~ttr. Niimayi~<;iler i.izerinde: 

«ingilizler Asya ktt' asmdan <;Jkmalt • 
dtr. » ibaresi yaz1h levhalar ta~Jmakta 
idiler. 

[Arkas' Sa. 7 3iltun 6 dal 

Ankara hava istasyonunun yeni binaat, bugiin Bafvekil Doktor Refik Saydam ve Miinakalat Ve
kili Ali Cetinkaya taraftndan ifletmeye a~tlacakttr. Bu suretle lzmir - Ankara ve Adana - Ankara 
hava seferleri de bafltyacaktrr. istasyon binastmn a~tlt~ merasimini miiteaktb bmir ve Adanaya ilk 
seler u~u,lart yaptlacak, bu tayyarelerimizle meb'uslar gidecektir. 

Yukarrdaki resimler, yeni binamn manzarasile yolcu salonunu goatermektedir. 



• 

Tarihi roman: 77 
I 

Mahfiruz, Valide Sultant 

Y a zan: Kadircan Kaflt 

vururken yumruk 
da raslamtsb ! 

yere 

Pa~aya Sadrtazam Devris • ' 
Koca Sofada t1s yoktu. Padi§ah yerin

den firladJ: 
- Bre al~ak 'nabekar! Soyle bunu ni

~in yaptm? 
Hadim Siileyman titriyordu; cevab 

Yermiyordu. Padi§ah elini hancrerine atti. 
Lakin Mahfiruz onu onledi: 

- Saadetlu hunkanm, uziilmeyin 1 
Hepsini ~oktan biliyordum, lakin sue:; us
tiinde yakalamak i<;in bekliyordum. Bu
nu buytik Valide Sultan hawladJ. Ze
hiri eski saraym hekimi Ebuhazane yap
mJ~tiT. Venedik pazannda attar Hac1 
Ihrahim ve Gedikpa§ada HayganO§ elile 
buna verilmi§tir. Buyuk Validenin kalfa
sJ Miirginaz, Ebiilmeyamm Mustafa 
Efendi konagmda Dilkii§a kadma soyle
mi§, o da bana bildirmi§tir. Hadim D<~
vud dahi bu haini elde etmek icrin crok 
hizmet etmi~tir. Elbet ci.imlesinin mi.i
kafat ve cezalanm gormeleri gerektir. 

Padi§ah han~erini <;ekti ye Siileyma
mn ustiine yurudli. F atma Sultan onun 
online ge<;ti: 

- ~evketlu hunkar kannda§Im, te
mizce ellerin boyle alcraklarm kanile ni
cin kirletirsin? Mademki ilac imi§, ken
disine i~irilsin ve eski saraya gonderilsinl 
Elcezai min cinsiil' arne!!.. 

Zeki kadm dogru soyliiyordu. Bu fi
kir Padi§ahm da ho§un.a gitti. KJZ!araga-

~imdi gene ma gene, guzel, kivrak ve 
saray entrikalanm giinden giine daha iyi 
kavramakta olan eski Yiiriik klZlna gel-

-37-
Bir iotikam daba ••• 

Dervi~ Pa~ay1 yere vurmak i~in her
§eyden evvel onun dii§manlanndan en 
biiyiigiiniin §eyhiilislam olmas1 laztmdL 
<;iink,ii Osmanh imparatorlugunda sad
nazamlarla boy ol<;li§erek ondan iistiin 
c;Ikabilecek adam ancak §eyhiilislamdJ. 

Mahfiruz bu fikrini Padi§aha hi~ a~
madJ. Fa kat ktzlaragasim, F atma Sui
tam, Hatice Sultam, hatta Padi~ahm ~ok 
sevdigi kiic;iik ~ne Sultam, Hoca Mus
tafa Efendiyi, Imam Mustafa Efendiyi 
hep ayni fikir etrafmda birle§tirdi. Padi
§aha anlatJldt ki Sun'ullah Efendi ger
~ekten hamiyetli, hak yoldan sapm1yan, 
acr1k sozlii ve ak yiizlu bir adamd1r. 

~eyhiilislamhk icrin ba§ka birini ara
yan Dervi~ Pa§aya tepeden inme bir hat
h §erif geldi ve Sun'ullah Efendinin, sad· 
nazamdan sonra en nufuzlu olan, hatta 
Divan ve idam giinlerinde Padi§aha kafa 
tutmak imkamm veren bu vazifeye ta
yini bildirildi. 

Bu. Dervi§ Pa§aya kaqt kazamlan i
kinci zaferdi. 

Kalenderoglu ve Kara Saidin yagma-
sma emretti: H 1 bd b Ian devam ediyordu. a e e isyan ay-

- Hele i~ir!.. ragm1 a<;mi§ olan Ali Canbolad Pa~a 
.$im§ir tiibdeki beyaz zehir yarim bar- T rablus~am hakimi Seyfi oglu Yusufu 

dak suya konuldu ve Had1m Siileyma- 1 ku~atmi§, bircrok rna m1 ve kiZlm ald1ktan 
na ic;irildi. sonra ,Sam taraflanm yagma etmi~ti. 

HadJm, ~imdi bembeyaz kesilmi§ti; Bununla da kalm1yarak kendi adma hut
oradan ~tkip gitmek istiyor, <;Hplmyor, be okutuyor, para bastmyordu. Bir ta· 
lakin birakilmiyordu. Biraz sonra silkin- raftan da T oskana hiikiimdan Ar§iduk 
di, gerindi, esnedi, oldugu yerde saga so- Ferdinand' a elcriler gonderiyor; Osmanh 
Ia ~aJl;~ndi . .Si~meye ba~lad!. Padi~ahma kar~I onunla birle§iyordu. 

Arhk kimsf'nin ~iiphesi kalmamJ§tJ. Devletini kuvvetlendirmek ic;in de birta-
Padi~ah emretti: kim serserileri ba~ma tophyarak onla:-a 
- Tiz, bu haini eski saraya, biiyiik sekban adm1 veriyor; ii<; akcreden sekiz 

\r a 1 ideve gonderesiz!.. akc;eye kadar giindelik, koyun akc;esi di-
Hadlm Siileyman yan yolda oldii. ye de lie; ayda bir muayyen para bagh: 
Padi~ah hemen Dervi§ Pa§aya bir yordu. YariSl atb olmak iizere §imdidcn 

<<haUl ~erif» yazdudJ: otuz kuk bin ki§ilik bir ordu hazulamt~tl. 
<<B~nim lalam, e:kit -saray"-anv~~ hi<; Gerek bu ii~ ki~inin em'rinde ve ~erek 

hr·~a gitmez. Oradaki YJ~anlann zehn be- liizumunda birle~mek . iizere ba~hba§ma 
nim haremime. kad~r .. guer de ·se? ;na¥1 .. yagma~ar,;jrapt~n bir<;~k 1~elali '· rei.&leri 
uyursun? Bu mce kul1uktur ~e ~e.n nasi~ daha vard1: Deli Dervi§, Beyzade, Ar
lalasm! Goziin ac; yoksa senm. 1~m dahl navud Hasan, Kumkap1b Ahmed Bey, 
ho$ olmaz! Hem en or.~ya y~m ve zorlu Gedoslu Ali, Konyah Tavil Mustab 
;n117a bzlar. ko~asm. ~oyle h. Dt§anda~ <;elebi, Arnavud Siileyman, T epesitiiylu, 
tcenye ve. Jcenden dJ~anya hi~ ku~ dahl Deliaslan, Delikaplan, Kor Hi.iseyin, 
uc;may<J! Ilia senin ba§m kesenm1» Kara Mirahur, Biiyiik ve Kiicriik Halil... 

Dervi~ Pa~a bu mektu?u a.hp da oku- Konyada Saraczade Ahmed Bey, ka-
du~u zaman once gozlenne manamadi; d1 Cahk Abdiirrahman Efendinin Nai
l akin bu bir hakikatti. Hele son li~ keli- bini. hancerle oldurdi.i Deli Ahmed Pa
me iizerinde birkat; dakik~ durdu; ?eyni §anm sar~ym1 yaktiTd;, §ehirde ~Ikan kar~ 
ugulduyor, damarlanndab kan sank! _P~h- ga§ahg1 kanla bogdu. Elinde yalm kihc 
tJla§I~ordu. Ne olmu§tu ~a. avc~nun ~<;m- oldugu halde sokaklan dola~1yor, diledi
de b1r tutam bal~umu .. gtbt ~?~~rd~.g~. 0 gini oldiirtiiyordu. Yalmz kendisinin ol
kuzu kihkh Pad1~a? boyle kopurmu~tu? diirdiigi.i insanlann sayJsJ bini buluyordu. 
Herhalde buna Safiye Sultanm sebeb ol- . Dervi~ Pa§a bunlara kar§l hi<; bir§ey 
duguna ~iiphesi yoktu; o halde, sars1!an yapam1yordu. Sadece istanbul i~ine kor· 
otoritesine yeniden temel vermek ve Pa- ku salmakla, rasgele vergiler kesmekle 
di~aha ho~ goriinmek icrin Valide Sulta- her i§in yoluna girecegini samyor; yahud 
m ger~ekten s1ki bir ~ember icrine almak kotiiliikleri boylelikle maskeliyecegini u
gerekti. Adeta hmcm1 ondan alacaktJ. muyordu. 
Hemen o gece Kor Ali Agaya laz1m ge- Halbuki !stanbulda herkes ona dii§· 
len emirleri verdi; cellad k1hkh kap1c1- man olmu§tu. 0 kadar ki oldiirmek i~in 
lardan k1rk elli tanesini de vererek eski sozbirligi yapml§lar, firsat kolluyorlard1. 
saraya gonderdi. Sonra Ebiilmeyamin F erhad Pa§anm serdarl!gJ bir dizi re· 
Mustafa Efendiyi ~gtrth. . . zaletle b!l§laml~, gene ayni halde devam 

Mustafa Efendi de mektubu gttttk<;e ediyordu: 
biiyiiyen gozlerle okudu, sakah titredi ve Deli F erhad etrafmdakileri kmp ge
aptal aptal sadnazamm yi.iziine baka kal- <;irmi§ti; o kadar cahildi ki en ehemmi~ 
d1. Dervi~ Pa§a klzd1: yetsiz hadiseler kar~ISlnda ald1g1 tedbirlet 

- Bre bunak, i§in bOyle olacagmt bile giiliincdi.i. Bursada iken sipahiler ve 
hi<; di.i§iinmedin mi? ~imdi senin boynu- yeni<;eriler §ehre veya civanna yay1larak 
nu vurdursam hak degil midir? §Unun bunun kanlanm yahud ktzlanm 

Hoca sararmJ§tJ; Dervi§ Pa§amn e- ka<;Jrmaya ba§ladtlar. Halk, serdarm ka-
teklerine sanhyordu: p1s1na ko~tu; §ikayet etti. Deli F erhad 

- Benim su<;um yoktur! Billah Va- onlara ciki§ti : 
!ide Sultan boyle §eyler yapmaz. Gene o _ Y a beni mi kaldiTSmlar! 
Mahfiruz dedikleri birinci haseki sulta- Konyayt gec;tigi mada Kara Saidin 
mn fendidir. ordusu sipahiler iizerine sald1Td1 ve onlan 

Mahfiruz, Valide Sultam yere vurur- fena hal de bozdu. Y orgun donen asker
ken yumruk Dervi§ Pa§aya da rastlami§, ler F erhad Pa§ay1 tekrar Konyaya ~evir
onu ilk defa olarak fena halde h1rpala- diler. 
mi~tl. Bunun i<;in daha <;ok mes'uddu. Ordunun maa§I da verilmiyordu. Si-

Padi~ahm bir emri uzerine Miirginaz- pahiler daha ~ok dayanamadilar; toplu 
Ia Dilkiisa kadm saraya almdilar; Mahfi- bir halde serdarm cradmna gittiler: 
ruz ~imdi iki zeki ve sad1k dost daha - Elbet u!Ufelerimizi isteriz 1 
kazanmJ~tJ. Padi~ahm da ona kar§l ~iik- Diye giiriiltii kopard1lar. 
ran hisleri duyduguna §iiphe yoktu. Ha- F erhad Pa~a onlara bagudt: 
d1m Abbas da Davud ad1 altmda ortan- - Ben dahi sipahiyim, ulUfe alma-
Cibast yaptldJ. dim. Ben almami§ iken siz mi alacak~ 

Ebuhazane de saraya getirildi, ayni smiz? 
zehir icririldikten ve davul gibi &i§tikten Bu garib cevab iizerine sipahiler ktzdl
sonra lag1ma at1ld1; denize atmamt§l ar- lar; serdann c;admm ta§lamaya ba§lad!
dt, <;iinkii orayt da zehirliyebilirdi 1 HacJ Jar. 
ibrahimin, es~i saray hekiminin yamna 
gitmesi hie; gecikmedi. 

~eyhiilislam Ebiilmeyamin Mustafa 
Efendinin felce ugradigt, sag tarafmm 
tutmadigl haber abnd1; bir hafta ge<;me· 
den oldii. 

Mahfiruz Sultanm oliimile sona er· 
rnek iizere hamlanmi§ olan sinsi trajedi 
1-aci.Y l ec.e bit ti. 

( Arkas! !'arl 

Seyyahlar geliyor 
Aym otuzunda Adriyatika kumpan -

yasmm Markopulos vapurile §ehrimize 
miihim miktarda scyyah gcleccktir. Bu 
seyyahlar Bi.iyiikadayi, Mudanya vc <;a
nakkalc harabelerini de ziyaret edecek • 
lerdir. 

emlekel HahAriAri 
CUMHURiYET 

·~ehir va Mamleket Haberlerl ) 
Sa tie 

al1m 

binaSIDID 
• • sa tun lSI 
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Refi Bayartn ifadesi 
tetkik ediliyor 

Denizbankm Fmd1khdaki Satie binas1 
ahm sahm1 tahkikatmm diinkii safhas1 da, 
istanbul Dordiincii Sorgu hakimi Saminin 
evrak iizerinde tetkikatile ge<;mi§tir. Re
fi Bayarm, rahatSJZhgr dolay1sile evvelki 
gun <;iftehavuzlarda tedavi gordiigii ko~k
te niyabet suretile ifadesi almm1~tJ. Ken

disinin ifadesi yaz1h istinabe kagtdi, Os
ki.idar Sorgu hakimi Saim taraftndan diin 
istanbula gonderildiginden, dorduncii sor
gu hakimi Saminin tetkikile me~gul oldu~ 
gu evrak arasmda bu ifade de vard1r. 

4iincli sorgu hakiminin bu ifadeyi tetkikten 
sonra, komisyon meselesinde Refi Baya
rm ismini ortaya atan mevkuflardan ba
Zllanm tekrar isticvab etmesi muhtemel 
goriilmektedir. Son safhada takibat ken
disine de te§mil edilmi§ bulunan Refi Ba
yann, evinde istinabe yolile sorgusu ya
p1ld1ktan sonraki vaziyeti hakkmda dun 
ak~am Adliyede kendilerile goru§iilen a
lakadarlar, ~imdiki halde eski vaziyette 
hi~bir degi~iklik olmadigmt, vaziyetin tet· 
kikte bulundugunu soylmekle iktifa etmi§• 
lerdir. T ahkikata bugiin de sabahtan o&
leve kadar devam olunacakhr. 

ADLIYEDE 

Kabahat kimde? 
Hamdi isminde bir yumurta taciri, A"

rupaya kabuklan kirli yumurta gonder
mcgc te§ebbiis ettigi kaydile Sultanah
med birinci sulh ceza mahkemesine ve
rilmi§tir. Yumurta ihrac1 nizamname -
sine gore kabuklan kirli yumurta gon
dermek memnu oldugundan, murakabe 

• Valinin yen1 

tetkikleri 
Topkap1 mezarhg1 diizeltile

cek, Bak1rkoyde bir orta 
mekteb yap1lacak 

Istanbul Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kudar, Daimi enciimen azasmdan Sela
mi izzet Sedesi ve Bakukoy kaymaka -
mini ref aka tine alarak T opkap1, Bak1r -
koy, Ye~ilkoy ve Floryada bazt tetkik -
Jerde bulunmu~tur. 

Belediye Reisimizin bu tetkik gezisi, 
temas edilen mevzulann ve bu mevzular 
etrafmda verilen kararlann ehemmiyeti 
dolay1sile §ehrin bir k!Slm semtleri i<;in, 
yeni faydah icraatm bir mukaddemesi 
telakki olunmaktadu. 

Vali ve Belediye Reisi, T opkap1dan 
gec;erken, istanbul - Edirne asfalt yolu
nun ba~mdaki mezarhgm ho~a gitmiyen 
kmkdokiik manzarasm1 diizeltmek zaru· 
retine i§aret etmi§ ve civar halkm mesire 
mahalli olarak kulland1gt bu metruk me
zarhgm bir kismt ac;tlmak suretile yerind~ 
giizel bir park viicude getirilmesini mu • 
vaf1k gormii~tiir. 

Bunun temini icrin alakadarlara tali -
mat verilmi~ bulunmaktadu. 

Lutfi Kudar, bundan sonra yoluna 
devam ederek Bakukoye gelmi§ ve T ah
sil §ubesine ugnyarak, burada i~lerini ta· 
kib eden halkla temaslarda bulunmu~ • 
tur. 

Belediye Reisi, tesadiif ettigi ashabi 
mesalihe, Tahsil §Ubesine kac; defa gidip 
geldiklerini sormu~tur. Vali, bu arada 
Bakukoy ve Ye§ilkoyde yeniden ac;tla
cak yollar uzerinde tetkiklerde bulun • 
mu~. Belediyedeki noksanlann tespiti ve 
tamamlanmast ic;in alakadarlara direktif· 
ler vermi§tir. komisyonu, bu yumurtalann gonderil-

mesine mani olmu§ ve tacir aleyhinde Lutfi Kudar, oradan Y e§ilkoye ge<;-
takibata gec;ilmi§tir. Sultanahmed birin- mi§ ve buradaki Belediye mer' asmm he
ci sulh ceza mahkcmesinde diin ba§!I - men hir haritasmm yapJlmasmJ, yollann 
yan muhakemede, Hamdi, kendisini mii- siir'atle tanzimini, cadde lizerindeki ar -
dafaa yollu cbizde kabuklan temiz y..:.- salann sahhga c;1kanlarak bundan temin 
murta nispeti yuzde yirmi be§i bulmaz; edilecek para ile hemen bir hiikumet ko
s;unkii tavugun kabugu tertemiz c;1kar- nagmm in§asma ba§lanmastm emretmi§· 
d1g1 yumurta follukta kirlcnir. Bu follu- tir. Burada aynca bir de spor sahas1 te· 
gun temizligini gozetmek de miistahsile sis edilecektir. 
aid bir i~tir. Diger taraftan sonradan ka- Vali, Bakukoyiin su ihtiyacile de esas· 
bugu silmek ve yahut kaz1mak da mem- Ja suutte m~gul olmui. ve .Sular idaresile 
nudur. Hulasa. bu i§te benim kabahatim derhal temasa gec;erek ihtiyacm temin edi
yoktur, kabahat mi.istahsildedir~ dcm1~-. lo~gi ~vabm1 alm1§.!.ir ... 
ti: .. ~~hakeme, vaziyetin tahkik ve tet- Vali, Floryadaki kazinoyu da gezmi§ 
k1k1 l<;tn kalmi§tir. ve fiat listeleri iizerinde tetkiklerde bu· 

Fatih Noteri tekrar i§e lunmu§tur. 
ba§ladi Baktrkoy Parti binasmda istirahat et-

tigi bir mada Vali Lutfi Kuadara b&r 

ortamekteb binast ihtiyacmm kendini ~id
detle hissettirdigi, talebenin senelerden • 
beri gayet kotii §artlar altmda muhtelif 
binalarda kisJm kis1m tedrisat yaptlgl ar• 
zedilmi~tir. 

Fatih N oteri ~likrii, istanbul Agtrce
za mahkemesinde bu i§ine aid goriilcn 
bir cihettcn muhakcmesi neticesindc 
beraet etmi§ti. Beraeti kat'ile§erek, eski 
noterlik i§inc tekrar ba§laml§tlr. \ 

Komiinistlik tahrikah 
istanbul Ag1rceza mahkemesinde dLin 

yeni bir davaya aid muhakemeye ba~ -
lanmi§tlr. Dava, komiinistlik tahrikatm-

da bulunmak davas1d1r; suc;lusu da To
rna Nikolof adh biridir. Mubakemeye 
kapah celsede devam edilmi§tlr. 

Elektrik h1rsJZI 
Bahgekap1da berber Adnan, elektr1k 

saatinden gayrime§ru §ckilde cereyan 
ald1g1 kaydile Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesinde muhakeme edilerek, 
iig ay hapis kararile cezalandmlm~§tlr. 

lddialar asJlsJzmi§! 
Evvelki gece Ferikoyde bir hadise 

olmu§ ve dun ak§am istanbul asliye dar· 
diincii ceza mahkemesinde muhakemesi 
ba§lami§tir. Dava edilen Nazminin, Fe
rikoyde Alinin kahvesinde otururken 
Zikri isminde birinin agzm1, burnu -
nu yumrukla kanattig1, gelen Pangalh 
miirett.:batmdan polis Hamdiye de cka· 
rakola gitmem~ derken soviip sayd1g1 
iddia olunuyor. Nazmi, butiin bu :Jdia
lann as1ls1z oldugunu soyliyerek, mii -
dafaa §ahidi gostermi§tir. Mabkeme, bit 
kag polisi §ahid olarak dinlemi§, ondan 
sonra Nazminin miidafaa §ahidlerini ~a
gtrmak uzere muhakemeyi bJrakmJ§, 
ayni zamanda Nazmiyi tevkif etmi~tir. 

Biirhaneddin 0 gen, yeni i§ine 
diin sabah ba§ladl 

istanbul asliye dordiici.i ccza mahkc
mesi reisligine yetmi§ lira aslt maa§la 
ve terfi suretile tayin olunan Bi.irhaned
din Ogen, Bursadan gelmi§ ve dun sa
bah i§ine ba§lamt§tlr. Kendisi, uzun za
mandanberi adliye sahasmda <;ah~nn 

k1ymetH adliyecilerimizdendir. Evvelce 
Uskudarda, istanbulda Mi.iddeiumumi -
lik, hakimlik ettikten sonra K1rklarcl i 
ceza hakimligine, oradan da Bursa ceza 
hakimligine gitmi§tir. Ba§lad1g1 yrmi 
i§inde de eski muvaffakiyetinin devann
m temcnni ilc tebrik cderiz. 

ONIVERSITEDE 

Bu seneki rand1man 
istanbul Universitesinin imtihan ne

ticeleri tespit edilmi§, alakadarlara bil
dirilmege ba§lanml§hr. Alman rakam -
lara gore, bu seneki rand1man, yiizde 
40 - 45 nisbetindedir. 

Vali, bunun iizerine, istanbul Kulti.ir 
direktorile telefonda temas ederek bu ih
tiyacm temini etrafmda kendisile gorii§• 
mii~tiir. 

Gelecek sene i<;inde, Bakukoyde, mii
kemmel bir ortamekteb binasmm in~ast • 
na ba~lanacaktlr. 

T etkikleri esnasmda §ehrin bilhassa 
turistik bak1mdan kaldmlmast laz1m ge
len baz1 c;irkinliklerini mevzuu bahseden 
Vali ve Belediye Reisi hat gi.izergahm
daki teneke mahallelerin durumuna da 
i~aret etmi§ ve yabandara kar~1 yi.iz ktzar
hct bir sahne te~kil eden bu ~erdenc;opten 
mahallelerin en k1sa bir zamanda istimlak 
edilmek suretile ortadan kaldmlacagmi 
vadetmi§tir. istimlak edilecek sahanm bu
giinler zarfmda bir haritas1 tanzim edi -
lecektir. 

MVTEFERRIK 

Y erli mallar sergisinde kitab . 
pav1yonu 

istanbul yerli mallar sergisinde ac;Il
masma karar verilen kitab paviyonuna 
konacak .eserleri tespit etmek iizere, dun 
Maarif Vekaleti basma ve yazma eserler 
miidiirliigi.inde bir toplanh yaptlmi§tir. 

Toplantiya, §ehrimizdeki biitiin kii -
tiibhane sahibleri i§tirak etmi§tir. Scr -
gide a<;Ilacak kitab paviyonunun An -
karadaki kitab sergisi tipinde olmas1 uy
gun goriilmii§ ve haz1rhklara ba§lan -
ffil§tlr. 

<;ocuk bah~eleri ve kamplar1 
<;ocuk bah<;esi ve kamplarda vazife 

alacak muallimleri yeti§tirmek iizere 
Pendik ilkmcktebinde a~llan haztrhk 
kamp1 diin kapanmi§hr. 

Talebe kamplan, oniimiizdeki pazar
tesi gi.ir:ii faaliyete ba~hyacakhr. Son 
vaziycti gorii§mek ve mevcud muallim
leri kamplara tevzi etmck iizere dun is
tanbul birinci mektcbdc bir toplantl ya
plliDJ§tir. 

Ticaret te§kilah 
Mmtaka Ticaret miidurli.igiiniin halen 

merkezi Dordi.inci.i Vak1f handa fakat 
miidiirliige baglanan muhtelif kollar 
ba§ka ba~ka binalarda bulunmaktad1r. 
Mi.idiirlligiin biitiin tc§kilatmm toplana
bilecegi mtinasib bir bina aranmaktad1r. 

Okullara abnacak 

talebelerin say1s1 

Bu yii liselere ancak 
1500 talebe abnacak 

.Sehrimizin ortamekteb ve liselerinin, 
bu y1l alabilecekleri talebe miktanm tes
pit etmek i.izere, bu mektebleri tefti~ eden 
umumi miifetti~ler, dun Maarif miidlir -
liigiinde lise direktorlerinin de i~tirakile 
bir _toplanh yapml~lardtr. 

Toplantlda; mekteblerin bina, s1mf, 
~ube ve talebe vaziyeti gorii~iildi.ikten 
sonra her lise ve ortamek tebin bu y1l ye
niden alabilecegi talebe saylSl da kat'i o
larak tespit edilmi~tir. 

N eticelere gore, ortamekteblere yeni
den 3500, liselere de 1500 talebe alma
bilecektir. 

Diger taraftan da Eyiib, Galata, Bcy
koz ve T aksim semtlerindeki mektebler
de fazla talebe tehaciimii olacagt an -
la§tldigmdan §imdiden tedbir almak icrin 
vaziyetin Vekalete bildirilmesine karar 
verilmi§tir. 

Vekaletten gelecek emre gore bu 
semtlerde yeniden mekteb a~Jlmas1 1~m 
te§Cbbiislere giri~ilecektir. 

Liselerimizin orta kisimlan tedrici su
rette lagvedilecegi i<;in, bu y1l yalmz lise 
klSimlarma talebe almacak, orta klsimla
ra talebe almmJYacakhr. Bu suretle lise
ler yalmz lise Simflanm ihtiva eden mek
tebler halinde tedrisata devam edecek -
lerdir. 

SEHIR ISLER/ 
Taksim ki§lasl enkaz1n1n 

k1ymeti 
Taksim kt§lasmm Belediyeye devre

dildigini yazmJ§hk. Yalmz kl§lanm en
kazma ktymet konulacak ve bedeli ha
zineye odenecektir. Bu k1ymeti koymak 
uzere diin Belediyede muhendis Faik, 
Belediye azasmdan Mehmed Ali ve N e
§Cttcn miirekkeb takdiri k1ymet komis
yonu toplanarak haz1rhklara ba§lami§
br. 

Y iiksek miihendislerin 
diplomalar1 

Miihendislik kanunu mucibince yiik
sck mtihendis diplomaSim haiz olanlara 
N af1a Vekaletince yeni diplomalar gon
derifrM§tir. Bunlar, Belediye vas1tasile 
alakadarlara verilmektedir. 

Vali, nahiye miidiirlerile 
gorii§tii 

Vali ve Belediye reisi Lutfi K1rdar, 
dun, Belediyede $ehir Meclisi salonun
da nahiye mudurlerini toplantlya gaglr
mi§ ve kendilerine §ebir i§lerinde gos -
termeleri iktiza eden faaliyet hakkmda 
direktifler vermi§tir. 

Zerzevat~Ilarin §ikayeti 
Zerzevat<;Ilardan bir k1sm1 alakadar 

makamata miiracaatle kendilerinden, 
Halde ahnmakta olan 16 kuru§tan maa
da 20 kuru§ da kabz1mal iicreti istenildi
ginden ve bu paraYl veremedikleri ic;in 
mallannm Hal dl§mda c;iiriimege terke
dildiginden §ikayet etmi§lerdir. ikhsad 
miidiirii Saffet diin Hale giderek zerze
vat91lann bu §ikayetlerini tetkik etmi§· 
tir. Yap1lan tetkiklerde Halde aynca 
kabz1mal iicreti diye para istenildiginin 
dogru olmadigi, ancak bazt kabzimalla
rm evvelce kendilerine para ikraz ettik
leri bahc;ivanlarla olan hususi muame -
lelerinden dogdugu anla§tlml§hr. 

Dedop ve ardiyelerin tefti,i 
Mmtaka ikhsad miidi.irli.igii baz1 depo 

ve ardiyelerin s1hhate mugayir vaziyet
tc bulundugunu gordugunden bu gibi 
yerleri tefti§e ba§lam1~br. 

DENIZ ISLER/ 

lskenderunda te§kilat 
iskcnderun limamnda i§letme i§leri 

uzerinde tetkikat yapmak maksadile Li
manlar umum miidiirli.igii tarafmdan 
iki memur gonderilmi§tir. Bu memurlar 

tetkikat yap1p geri donecek ve ilhakla 
beraber iskenderun limam i§leri de te

sellum edilecektir. 

T1rhan ~ar§amba giinii lima
nlmJza geliyor 

5300 tonluk Mersin hatti tipi T1rhan, 
Gar§amba giinu limamm1za gelecektir. 
Almanyadan son gelen malumata naza
ran T1rhan tam hamule ile tecriibelerin
de 13,69 mil yapm1~hr. 

INHISARLARDA 

Bira fabrikas1n1n devir 
hazirhklarJ 

Devlet Ziraat l§letmeleri kurumundan 
inhisarlar idaresine devri kabul cdilen 
Anka1 a Orman Giftligi bira fabrikasmm 
devir haz1rhklanna ba~lanmi§tir. Devir 
i~i bu ay sonunda tekemmiil etmi§ ola -
cakttr. 

Bira fiatlanmn 15 kuru§a kadar indi
rilmesi yolundaki hareket de siiratle ya
pilacaktir. Bu ucuzlugun yazm en s1cak 
gi.inle.cindc yap1lmasma c;ah§llmaktad1r. 

~ 

Siya 

Diinya 
A 

/A vrupa 
cephe 
ktt'ala 

biiyiik ehemmi 
ve Asyadaki 
metlere ve bu 
sultan ve prens 
mege ha§lamJ§l 
mJ§ milyon nii 
yiiz milyon nii 
mialara da art 
yorlar. 

Mesela eski 
bulunan ve Eri 
s1z Somalisinin 
§ayan Dankal kl 
Sultam Selman 
di Ramada pa 
dilmektedir. Bu 
masmm birinci 
ag1r kruvazorle 
F as Sultanma 
mmtakasJm ziy 
en ziyade sulta 
katte mi.istakil o 
biiyiik hiirmet 

Y eni ispanya 
en ziyade sayg1 
F astaki zahirde 
namile vekili sa 
sidir. Bunlar gi 
pek az i~itilen m 
lumum Afrikah 
ler, §eyhler ve p 
litikasmda ~ok 
Iar. 

Mesela N 

tecaviizi bir 
ittifaka m 
hil oldu ~ undan 

ve• ,ima~inin 
lundur~n bu ii<; 
pare bir siyast ve 
tedirler. 

Avrupadaki 
§imdi ~imali Af 
bu ii<; Arab 
yayilmt§ ve geni 
devleti, mi.ittefiki 
vaziyeti tetkika 
icrin Irak H · 
Bagdad dan 
mandaikihudud 
kaya aid ihtilaf b 
cektir. Londra ve 
listin meselesine 
konferanslarda 
dun oglu ve v~lli11 .1~ 
yanm oglu Emir 
ingilterenin; Fil' 
ve idaresi hakkm 
tigi plan ibnisuud 
Kahire 
goriilmediginden 
F ransanm Suriye 
olmadJgiDI izhar 
nisuud Londra 

Hesablarint 
miyen K 

KlZllay umurni 
kama yaptig1 bir 

"b s ·l · . ~·le yu , 1 1vr1, "s"l 

heyetlerinin vakit 
kongrelerini 
ve muamelatl da 
direrek bunlar 
meleve tevessiil 

Cum_!!., 
~ 5 

NiisbaS1 

Abone seraiti} . 
Senelik 
Alb avhk 
Oe ayi1k 
Bir ayhk 



CUMHURIYET 

Hfidiseler arasanda 

Kiifiir harbi ~ 'I l Biiyiik davalar !I 

,__;~ ............ ~===-=--=~ 

tekll.flerl·ne cevab gonderildi v ~:~~=!~:r~ii~:~a~a:~~a:: 
saglar sollara, Fa§istler ve ingiltere ve Almanya 

arafh mii§terek bir 
·"if akdine c;ah§dacak 
e d~adaki FranSJZ 

> 
ingiliz el~ileri, ve 

f.·· n Molotofla tekrar 
~ 

gorii~ecekler 

i~'Hususi) - Son Sovyet I eylemektedirler. Gazetelerin ekserisi bu 
ltere ve_ Fra~sa. tarafmd~n tedbirin, ban§ cephesi devletlerini~ sil~h

tesplt edilmi§ ve bugun 1lanma haz1rhklanm tesri etmelerme Im
ve ingiliz bUyi.ik- kan vermek suretile bu cepheyi ehemmi

imat gonderilmi§tir. El- yetli surette takviye edecegi kanaa~inde-
Ba§vekilile bir miila- dirler. Times gazetesi, Polonyanm Ingil

lere ile kendisine silah sahn almak i~in 
b:f'ranstz anlafmast cezrl bir surette yard1m temin edecek o
~.) - Son Sovyet teklif- Ian bir anla~maya varmak arzusunu bil

ve Fransa hiikumetleri ta- hassa kaydetmekte ve Meclise verilen ka
cevab hakkmda Lon- r:un layihasmtn mutlak surette li.izumlu bir 

t-asmda derhal bir itilaf ha- kanun oldugunu bildirmektedir. 
e _ord Halifaks ile Bone, Gazete diyor ki: 
Jllsteki Sovyet elc;ilerine diin «Diinya bu suretle bizim ikt1sadi ve 
~~~derilmi§ olan bu cevabm mali kuvvetimizin bir masal olmadJgmJ bir 

. erdir. Diplomatik mah- kere daha ogrenmektedir. Bu proje, dai
d!igine gore lngiliz ve Fran- rna mUsalemet politikasmm en mUhim he

umumi bir pakt akdi hu- deflerinden biri olmak icab eden beynel
k kalmak i«;in son bir te- milel ticaretin inki~afma hi«;bir surette za-

'~-tak imkamm vermek Uzere rar vermemektedir.» 
all · is'af eden birkac; formiil Eden'in nutku 
.......... , .•• ~r itilafm kom§u mem- Londra, 7 (a.a.) -DUn Leamington-
p.i i«;in .sarfedilen gayretler da bir nutuk soyleyen Eden, yeni bir ta
l~irde lngiltere ile F ransa- arruzun bUti.in Avrupay1 muhakkak bir 

5 
1 i.i~ hUkumetin mi.i~terek harbe sUri.ikleyecegine bi.iti.in hi.ikumetler-

klinde ifade edilebilecek o- ce kanaat getirilmedigi mi.iddetc;e beynd-
anla§ma akdine «;ah~acak- milel vaziyette salah hasil olmtyacagml 
lerde ilave edilmektedir. bey an etmi§ ve demi§tir ki: 

H nin mali yardzmt «- lngiliz milleti, karar1m vermi§tir. 
a.a.) - Gazeteler gi.ini.in .$imdi beynelmilel nizamm teessUsune yar~ 

J)eleri olan Moskova miiza- d1m etmege hamdtr. Kuvvet istimali teh
·ar ba~lamast ve Cember- didi izale edildigi takdirde mUzakereye 

·e hakkmdaki beyanab me- girtllege de hamdu. F akat tehdidler o
' ar vaziyetini muhafaza et- niinde tereddud etmemege de azmetmi§

lerini ihracat garanti!eri tir. Arttk kuvvet kar§lsmda fedaka.rhk 
i kanun layihasma tahsis yapmtyacakhr.» 

••• ,,,,,,,,,,,,, ... uuuuuunlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluuululloouoooooooooouuuuu ....... 
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er i~in yeni isyan, yer yer hala 
) 

·lar verildi 

· kolayla.br
bir «milli cemi-

1e~kil ediliyor 
a.) - Almanya hUkume

hakkmda yeni bir 
i~tir. Bu kararnameye 

er i~in bundan sonra bit 

te~kil edilecektir. 
· malik olacak o
y ahudi muhaceretini ko-

c Y ahudilerin tahsil ve 
edecek ve Y ahudiler a
i~lerile me~gul olacaktn. 

Y ahudilerile vatans1z 
cemiyete intisab edecek • 
tebaas1 olan Y ahudiler de 

eceklerdir. Cemiyet, 
Nezaretinin murilka

stur. 

Beobachter gazetesi, ycni 
'nde Yahudilerin ecnebi 

devarn ediyor 

T emmuz i~inde yirmi 
be~ italyan zabit ve 

askeri olmiis ! • 
Roma 7 (a.a.) - Ne§redilen bir trb

~igde bildirildigine gore temmuz aymda 
ltal)"anlann Habe~istandaki zayiah 25 
ki~idir. Bunlardan 2 zabitle 2 nefer ten
kil hareketleri esnasmda olduriilm\hti.ir. 
21 zabit ve nefer de hastahk ve kaza ne
ticesinde olmUsti.ir 

' . 
F rans1z Cumhar Reisi <;in 

sefaretinde 
Paris 7 (a.a.) - Diin ak§am <;in 

sefarethanesinde Wellington Koo tara
fmdan verilen bir ziyafette Reisicumhur 
Lobron ile refikas1, Mandel, Guy La
chambre, Phipps, Suri~ ve diplomatik 
mahfillere mensub daha bir~ok zevat ha
m bulunmu§1ardJr. 

Bir ltaiyan gazetecisi Fran
sadan tardedildi 

Naziler «anti» lerine, stmflar stmflara, 
partiler partilere, milletler milletlere 
ve bloklar bloklara kiifrediyorlar. St
mf kini, parti kini, ideoloji kini, mil
liyet kini, top ve tiifek namlulan i~in
den mermi ve giille halinde dt§an ftr· 
lamaymca, biitiin zehrini kiifiir halin
de bo§alttyor. Radyoda, gazetede, kon 
grede, mitingde, niimayi§te, sokakta, 
kahvede, parlamentoda kuvvetli soz 
§U demektir: Kiifiir. 

-------· 

Biz, ne sag, ne sol ideolojimizle, ne 
sag, ne sol politikam1zla bu ztlgtt ~ir
kefinin di§mda kalmi§hk. Y abancila
ra kar§I vekarmdan ve terbiyesinden 
zerresini feda etmiyen bir radyo, bir 
matbuat, bir parti, bir meclis goster
mek lazmtgelince, diinyamn parmag1 
heryerden evvel Tiirkiyeye uzanJyor
du. S1rf tedafiii bir gaye pe§inde in
gilterenin ve Fransanm yamba§mda 
yer ald1ktan sonra da, mihver devlet
lerine kar§l terbiyemizi bozmadtk. Fa
kat bunlarm i~inde bir tanesi, ~irkefe 
batmp ~Ikardigt ~izmesinin biitiin pis
liklerini Akdenizin iistiinden 8§Irlp 
iizerimize kondurmak i~in ayagmx bo§ 
yere sallayxp duruyor: Denize yesteh
leyip onu kokutmaga ~ah§an pi~kuru
su .g-ibi. 

Bir y1gm kiifre teker teker kiifiir-
le cevab vermenin sonu gelmez. 

- Al~ak! 
- Al~ak sensin! 
- Rezil! 
- Rezil de sensin. Na.mussuz! 
- Namussuz mu? Ben sana goste-

ririm, ii1.renc edebsiz! 
- Goster bakabm, kahpe! 
iiah ... Jlah ... 
Diksiyoner tiikense, ayni kelime

lerden yeni terkibler ve istiareler ya
pllarak, bu igrenc oldugu kadar da na
file harbe devam edilir. Bir milyon 
kiifre tek bir hakaret kelimesile cevab 
vererek, topunu birden sahibine iade 
etmek en kestirmesidir. 

Tiirk matbuab §imdi bunu yapiyor • 
Hulasa edilirse bu cevablanmtz tek 
kelimeye s1gar ve kiifiirbazm ~izme
sindeki pisligi yiiziine stvamaga ye. 
ter. (:iinkii bu ~izme ile bizim aramtz
da koca bir Akdeniz va.r; fa kat bu 
~h.menin tabanile sahibinin yiizii ara. 
smdaki mesafe bi1·ka~ kan,ttr. Giinii 
ge-lince biz o mesafeyi <le, o surab da, 
o kara yaz1h aim da yakmdan kari§
lamasmi pek iyi biliriz •• 

PEYAMI SAFA 

Maarifte 
• tay1n ve 

yap dan 

terfiler 

Baz1 muallimlere yeni· 
den takdirname verildi 

Ankara 7 (T elefonla) - Beyoglu 
ortamekteb ti.irkc;e ogretmeni R1fb Me
lui, Haydarpa~a 1isesi felsefe ogretmeni 
Cemil Sena, Bahkesir ~~sesi tarih ogret
meni Kamil, Muzik Ogretmen okulu 
ogretmeni Neci1 Kaz1m, Bursa Erkek li-

«Almanyada, mektebler ve gazete1er 
vasJtasile, ingilizler hakkmda tedricen 
edinilmi~ olan fikrin, en ac1 bir sukutu 
hayalle bitmesi mukadderdi. Bu mi.in"~e
betsizlik, Alman hayalmm biiti.in safaha
tma, yavas yavas ve marh bir sekilde 
yaytlmJ~tl. Bunun neticesi olarak, AI -
manyada, ingi1izler lay1k olduklan ehem
miyetle gori.ilmez oldular ve bu hatay1 
pahahya odernek mevkiinde kaldtk.i> 

Alman devlet reisi. harbden onc:eki 
Almanyada cari olan propaganda usul -
lerini, Mein Kampf isimli eserinde bu 
sozlerle ta kbih ve ~oy le devam ediyor: 
«Maalesef, yiiksek tarih profesorleri • 
miz, Britanya imparatorlugu gibi kud • 
retli bir biinyenin, mf sahtekarhk ve hir
SIZhk iizerine bina edilmesi imkam olma
dti?;t hakikatini, talebelerine telkin edeme
diler.» 

Sarih oldugu kadar da hakh gordi.igi.i
miiz bu tenkid, bugun Alman propagan
dast tarafmdan kullamlan usullerle taban 
tabana ztd tezad te~kil etmektedir. Hit -
ler, kendi sozlerini kendisi ihmal ediyor. 
Uzak~arkta, daha gec;enlerde, lngiliz te
baasma kar~I tatbik edilen nalaytk mua
me1e, doktor Goebbels tarafmdan, Sri
tanya lmparatorlui?;unun inhitatma a~ikar 
bir delil olarak sevincle kar~IIanml$. Al
man matbuatl, disip1in dahilinde, hep bir 
ag1zdan yaygara koparmt§tlr. 

Sunu da keydetmegi unutmamahy1z ki 
bUtun bu propaganda israh ic;inde, bol
~evizm aleyhinde bir tek kelime s~rfedil
nll$ degildir. Ale1umum demo~rastler v~ 
hususile Bi.iyi.ik Britanya, yegane hedeh 
te§kil etmektedirler. KIZII tehlikeni~ rnev
cudiyeti sanki ka1maml$hr; roliinu 1fa et
tigine ~Uphe yoktur. 

Demek oluyor ki, beynelmilel siyase • 
tin diger bir sahasmda olmak Uzere, bu 
nokta bize, J 9 J 4 harbini intac eden yan
h$ hesabm bUti.in elemanlanm vermi$ bu
lunuyor. ingilterenin inhitatmdan bahse
den bu masallar, ingiliz milleti ic;in, bi
~are mugalatalardan ibarettir. F akat, U
zak§arkta veya Avrupada, haricl siy_aset 
sahasmda vukua gelen hadiselerde, In -
giltere hiikumeti tarafmdan ittihaz1 1azim 
gelen hath hareket hususunda ihtilaflar 

zuhura geldigi ~Uphesizdir. Hakikat.te, 
hiir camia ic;inde, bu gibi noktai nazar 1h· 
tilaflarmdan tevakki imkam yoktur. . . 

Maa1esef, lngilizlerin, gostereceklenm 
bildikleri di.iriisti ve azim, Almanyada 
ayni suretle telakki edilmiyor .. C .. ok m.~te
,....,_ · bir "upheli telkinin a&Ikar de!xl • 
-•uulffi '< H ,. 
lerini, dart taraftan goruyoruz. er~un, 
meharetli bir propaganda bu kanaah et
rafa yaytyor. Bu. kar~I~mda ~uk_avemc~ 
gosterilmesi icab eden bu tebhkedir :. akst 
takdirde, bUtun dUnya ic;in felaketh ne

ticeler tevlid edebilir. 
BUyi.ik Britanya, ~arki Avrupa .me~-

1eketlerine kar$1 giristigi taahhi.idlen ~en
ne p;etirmek azmini ifade hususunda~I .te· 
&ebbiis1erinin itimad uyandmnasmi Ish • 
yorsa, bugi.in, bunun aksin~ ina~dJ~m~.k 
ic;in yiirutiilen muhakemelen ve Iien su
riilen bahaneleri hesaba katmahdlr. Ha
kikat ~udur ki Munih anla$m.ast, rnuhtel~f 
memleketlerde, muhtelif ~kt!lerde tefstr 

sesi edebiyat ogretmeni Orhan $aik birer r'akmak I 
sene kldem zammJ, Konya Ktz Muallim Maresal '.!: 
mektebi resim ogretmeni Sami, Antllya ' __ ..,___ 

Yazan: ANTHONY EDEN 

edilmi&tir. ingilterede, milletin bi.iyUk ek
seriyeti, bu anla$may1 Almanyanm Av -
rupadaki arazi taleblerinin sonu olarak. 
telakki etmi~ti. ingiliz namlan, Ceko
Slovakyamn arttk daha fazla kuvvet ka
zanacagmt, c;i.inkU hududlan dahilinde 
bundan boyle, Alman ekalliyeti bulun • 
miyacaibm, samimiyetle soyli.iyorlardJ. 

Halbuki, bu itilafm ihtiva ettigi hi.i -
kUmler, Almanyada ve merkezi Avrupa
nm baz1 ktstmlannda ba~ka ti.irli.i tefsir 
ediliyor ve tefsirler, bazan derhal ve a
~tkc;a ifade olunuyordu. Miinih anla~ma
smm, Buyiik Britanya ile Fransanm, ba
dema $arki A vrupa hadiselerile a1akadar 
olmtyacaklan manastm ihtiva ettigi soyle
niyordu. Bu hulya, Munih anla~a!an
nm akabinde Berlinde toplanan sefider 
konferans1 mi.izakeratile, bi.isbutun kuv
vet buldu. 

Su halde Churchill, Bi.iyiik Britanya -
nm gec;en sonbahardaki mes'uliyetlerile 
halihamdaki mes'uliyetleri arasmda bir 
tefrik yapmak li.izumunda mar gaster • 
mekle milli hizmeti ifa etmi~ oluyor. Bi.i~ 
yi.ik Britanya, ge~en sene, Milletler Ce
miyeti pakh mucibince, diger milletlerle 
mU$tereken mevcud olan taahhiidleri miis
tesna olmak uzere, Ceko-Siovakyaya kar
~~ dogrudan dogruya bir taahhiide giri~
mi~ de~ild;, Bugiin, Bi.iyuk Britanyay1 
Lehistana baghyan taahhud1er gayet ~a, 
rih ve muayyendir. F azla olarak, Biiyiik 
Britanya ile Lehistan arasmda bir an-
1a~mamn mevcudiyeti, gec;en sonbaharda 
Alman devlet reisi tarafmdan lngiliz 
Ba~vekiline verilen bu vadin ihlali neti
cesidir. 

Lord Halifaks'm, 22 haziranda soy -
ledigi tarihi nutkundaki teminat herturlii 
mi.iphemiyetten azade idi ve Hariciye 
N azmnm sozlerini dmleyen h~1 \angi bir 
kimse, onun ~u ifadesindeki samimiyeti 
ve derin kanaati hissetmemi~ o1amazdt: 

<<Bu memlekette umumen ve tamamen 
intizar edilen ve ba~ka memleketlerde bel
ki bu derece iyi aala&tlmami~ olan ~y. 
herhangi bir taarruz vuku bulacak olur
sa, bu taarruza mukavemet etmek husu • 
sundaki taahhi.idi.imuzii yerine getirmek 
uzere, bi.itiin kuvvetlerimizi derhal hare
kete getirmek azmimizdir.» 

Alman hiikumetine, her tiirlii vesaitle 
an!atJlmasJ laztmgeJen ~ey bu esas haki
katidir. Emerson, ingilizler hakkmda der 
ki: «Bence lngiliz, butUn insanlar i~inde, 
ayagm1 kundurasmda en metin ~ekilde tu
tan adamdtr.» Her lngiliz iman etmi§tir 
ki, bugi.in bu hakikat, Britanya milleti i
~in, her zamankinden daha lcuvvetle va
riddir. 

Bununla beraber, buna yalntz lngiliz
lerin iman etmesi degil, diger milletlerin 
kanaat getirmesi §artttr. Binaenaleyh, Bii
yiik Britanyanm, giri§tigi taahhiidleri cid
di surette ifa etmek azminde o1dugunu is
pat i~in ittihaz edebilecegi her ti.irlU siya
si ve asker! tedbir ve i~ittirebilecegi her 
turlii ihtar sesi, sulha bir yardtm olacak
hr. Bu tedbirlerden velev bir tanesini ih-
mal etmek, ilerisi me§kuk ve mazur gori.i
lemiyecek bir tehlikeye ahlmak demek o
lur. 

Yahya Pasa 
' 

k~layltkla yerle§ebilecek
mevcud umumi ve 

mekteblerini iade etmek1e 

lisesi materoatik o!hetmeni Si.ileyman. 
Aydm orta okul tabiiye ogretmeni Hlir
rem F ahri Gi.ileryi.iz, Milas orta okul ta· 

Erkan1harhiye Reisimiz M1s1r Hariciye Naz1r1, diin 
hugiin izmirden ayr1hyor Belgradda kar~dand1 Paris 7 (a.a.) - Romada bulunan biiye ogretmeni Muzaffer, Gaziosman ~ 

FranSIZ gazetecilerinden Robert Guyo- pa~a orta okulu matematik ogretmeni is· lzmir 7 (Telefonla) - Genelkur - Belgrad 7 (a.a.) - Mlslr Hariciye 
n'un fa§ist makamlan tarafmdan mem- hak, lstanbul K1z lisesi fizik ogretmeni may Ba~kammiZ Mare$al F evzi Cakmak Nazm Yahya Pa$a, Sofyadan buraya 

. bir harekette bu-
eylemektedir. 

ayrrlan Y ahudiler 
(a.a.) - Simdiye kadar 

5,000. Y ah~di aynlmi~t!r. 
muhacn kaf1leleri yola ~~

eden Y ahudilerin bUyiik 
mes1ek erbabidir. 

vergisi muafiyeti 
elefonla) - <.;obanlann 

an <_;epenek'i imal etmek
tklan muharrik kuvvetleri 

say1s1 onu gec;miyen mii-
8 den itibaren muame

muaf tutulmast Vekiller 
a§ttnldt. 

Yarahyarak 
d .. d""l ur u. 
elefonla) - Bugiin sa

a feci bir cinayet ol
isminde biri itfaiye 

Halili 3 7 yerinden ya
... Cinayetin, Halilin 
yapi!dJgi anla§thyor, 

Adliyesi tahkikata de-

kam Vekalet 

leket haricine rJkan1masi iizerine Hari- N aime, Eski~ehir lisesi tarih • cog~ rafya 1 · d b 1 0 11 ge1mi•, istasyonda Hariciye N azm Mar-~ ve refakat enn e u unan rgenera er, ~ 
ciye Nezareti Pariste oturan ve Fransada ogretmeni Enver ve almanca ogretmeni deniz, hava birliklerini tefti~ etmi~ler ve kovi~ ve daha bir~ok zevat tarafmdan 
gosterdigi faaliyet dolayisi1e birkact kere Rahmi, Konya lisesi musiki ogretmeni hava kuvvetlerimizin tatbikatmda bulu - kar~tlanmt~hr. 
l'htara maruz kalan bir halyan gazeteci- Arif, Akqehir orta okul matematik og ~ k k "d f k b'l' t' · Solya'daki beyanat 

.. narak, yi.i se mu a aa a 1 tye mm 
sinin hudud haricine ~Ikanlmasml Dahi- retmeni Mahir, UskUdar ikinci orta o· mi.ispet neticelerinden memnun kaldikla- Sofya 7 (a.a.) - Bulgar ajans1 hil-
ll'ye Nezaretinden taleb etmi•tir. kul tarih • coi?;rafya ogretmeni Nedime. d' diriyor: Mtstr Hariciye Nazm Abdul -

~ Tin! soylemi~ler IT. 
M • IJ • I • • t tk1'k H. aydarp_a&a lisesi tabiiye og~ retmeni fettah Y ahya Pa"a ve maiyetindeki zevat anlsa mua .1m er1n1n e 0 C T' t Od · d M real Fev ~ 

beyd, Istanbul K1z lisesi tabiiye ogret· ece tcare asm a a ~ - diin ak~am Belgrada hareket etmi~ler ve 
seyahati meni Fahriye hirer takdirname ile taltif zi Cakmak ~erefine bir ziyafet verilmi~tir. istasyonda Krahn miimessillerile hiikii -

Manisa 7 (Hususi) - Sehrimiz mu· edildiler. Mare~al bugi.in Selc;uka, oradan da Mug- met azas1, kordiplomatik ve yi.iksek me-
b I d M 'f 1 · laya giderek tefti~lerine devam edecek-allimlerinden bir grup, a~ arm a aan stanbul Yiiksek lkhsad ve Ticaret murlar tarafmdan selamlanml~lardtr. 

miidi.irii Rauf inan oldugu halde Bah • mektebi miidurliigi.ine iktJsad ve finans ve tir. Y ahya Pa~a hareketinden evvel mat-
kesir, Ki.itahya, Eski~ehir, Ankara, Kay· istatistik muallimi Nihad, S1vas San'at Fuar i~in habra mendiller buata verdigi beyanatta Sofyadaki ~o -

seri, Mersin ve Adanada tetkikat yap • mektebi mi.idi.ir muavinligine Ankara izmir 7 (a.a.) - ' Fuar komitesi do- rii~melerinin iki memleket arasmdaki ik-
mak Uzere buradan hareket etmi~lerdir. San'at mekteb= ti.irk~e muallimi Nuri, kuzuncu izmir fuan hahrast olmak i.izere tJsadi miinasebet ve mUbadele1erin git -
Muallimler, Hataya da ugnyacak, is • S1vas San' at mektebi agac i§leri atelvesi ipek Uzerine i$leme1i kadm ve erkek men- tik~e inki~af edecegi hakkmdaki kanaatini 
kenderun ve Antakyay1 gezeceklerdir. muallimlik1erine Ankaradan Bekir ve dilleri hamlamaktadtr. Bunlar, fuar za- takviye ey1emis oldugunu bildirmi&tir. 

Yugoslav gencleri Sofyada Vasfi, demir atelyesi muallimligine Re- manmda hahra olarak satJlacaktn. Belgrad' daki temaslar 
Belgrad 7 (a.a.) - Sofyada Bulgar ~ad, tesviye atelyesi muallimligine Nee- Y eni Riitenya komiseri Belgrad 7 (a.a.) - Mtm Hariciye 

« Yunak» tes.ekkiilii tarafmdan tertib mi, demir atelyesi stajiyerligine Ti.irkku- N azm Y ahya Pa$a. bugi.in sa at 9,30 da 
I A .. t 1 · d R "d vazifesine ba~Iadt B 1 d 1 10 30 d B edilen biiyiik tezahi.irata i~tirak etmek ~u P an9r a e yesm en IZa, 1 are me- :t e gra a ge mi~ ve saat • a a~-

murluO.una Mustafa S1"ley, Ankara fs • B d 7 ( ) K t R k'l C tk · t f d k b I d'l i.izere Yugoslav «Sokol» ian dun ak~am ., u ape~te a.a. - arpa us- ve 1 ve OVl~ ara m an a u e 1 • 

Sofyaya hareket etmi~lerdir. metpa&a Kiz Enstiti.isu ti.irkc;e muallim- yas1 fevkalade komiseri Karon Perenys mi$tir. 

C.. ) ligine Ane Ege tayin edildiler. bu sabah resmen vazifesine ba~lam:~t:r. Saat 13,30 da Hariciye N azm Cin-
... KISA HABERLER , Siirdin imar1 Askeri makam1ar Ungvar'da kendisine c;er Markovi«;. muhterem misafirin ~re-
* V~INGTON 7 - ,f}imdi Va~!ngton'da I Siird 7 (a.a.) - Valimiz lzzed~in vazifeyi devretmi~lerdir. fine bir ogle yemegi vermi~tir. 

bulunan Amerikn.nm Irlanda sefil'l John Cagrapm riyasetinde toplanan Beled1ye Eski Dahi1iye N aZin bu miinasebetle I .Mis.afir n. azn, sa at 17 de me<;hul asker 
Cuhady, de Valera'nm 21 eylUlde Amerika- .. . · k · 120 bin b d b 1 k k 

h k d Y• • b t · t' encumem ve 1mar om1syonu . d ·~· k R·· 11 M 

1 

a 1 esme Ir c;e en oymu~tur. ya a~e et e eeegm1 eyan e m1§ Jr. . . . . . . I B Ira ethgt nutu ta, utenya 1 ann acar S 
2 

..1 y h p M . * RIGA 7 _ Balttk rnemleketleri ara - Ina tle §ehnmtze getmlecek o an otan . . .. . aat 1 ue a ya a§a, arkovH; 
) - Seferihisar kay- smda bir Alman i~birligi cemiyeti te~kil et- suyu in§aatlm ihale etmi§tir. Boylece Si-~ milletile olan amhk munasebetlermden ve tarafmdan Kraliyet muhaf1z k1t' as1 mah-

Canka, Vekalet emrine ~=~n:~k~~:~levebi~a~~~~: ;~~~~~ir ~~e~ irdin yegan_e d.erdi olan su i§i tahakkuk Macar ~.rduna olan sadakatlerinden 1

1 
filinde serefine verilen bir ziyafette bu-

l kumlarile gol'\l§meler yapmaktadii. _ i safhasma gumli bulunuyor. bahselmi§tlr. lunmu§tur. 

Halk 
Reis 

Partisi 

vekilligi 

Vali kendi yerine ibr 
Kemal Bayboray1 
Parti ba~kanh -

gmm vali!erden a
lmdtgma dair Cum 
huriyet Halk Par -
tisi Gene! Sekre -
terliginin tebligi 
diin Vilayete gel -
mi~tir. Bu tamime 
tevfikan Vali ve 
Belediye reisi Lutfi 
K1rdar kendi yeri -
ne vekaleten Parti 
Vilayet idare heye-
ti azasmdan Dev - Baybora 
let Denizyollan umum miidiirii ibra 
Kemal Bayboray1 scc;mi§tir. 

Denizyollart ve Liman Umum 
miidiirliikleri 

Ankara 7 (Telefonla) - Ibrahim 
mal Bayboramn Devlet Denizyollan 
Ietmesi ve Raufi Manyasm Liman i~l 
mesi umum miidiirliiklerine tay 
Yiiksek Tasdikten gecti. 

Nev-York diinya 
sergisinde Tiirkiye 

1 Ba~Jmakaleden devam 

bu vazifemizi ifa etmi~ oluyoruz. Bu 
yi.iksek derecesinde siyasi bir hareket 
ki muvaffakiyeti nispetinde diger biit' 
faydalanm beraberinde siiriikler ve l 

min eder. Yeni Ti.irkiye kendini tam 
mak sahasmda kendini kolayhkla ve se 
gi ile kocaklatacak bir millet ve meml 
kettir. Simali Amerika Bir1e$ik devlet1e 
biiyiik cumhuriyeti bizi iyi kar~1lamag 
zaten ham memleketlerden biri idi. Ku 
tulu~ ve istiklal cidalimizle inkiiablanmi 
ve hususile milletlerarast hayatmda c;o 
ac;1k ve diiri.ist sulhseverligimiz, insanh 
gm ~erefli bir huzur ic;inde ya~ay1p yuki 
selmesini kendisine ideal edinen bu b" 
yiik demokrasi diyannda <;oktan ve c;o 
haklt bir $0hret kazanmt~ID. Sergimizi 
ac;th&mda Birle&ik Amerika devletle 
murahhasi, sergiye i~tirak eden milletie 
arasmda bilhassa Turkiyeden §oyle bah 
setmi~tir: 

«- Burada temsil olunan milletlc 
arasmda bilhassa TUrkiyeyi memnuni 
yetle kar~Ihyoruz. CunkU Turkiyeni 
sergisinde Nevyork sergisinin ( yanm 
dunyas1) §iarmm elle tutulur §eklinde tu 
hakkukunu goriiyoruz.» 

Nevyork sergisinde devlet paviyonu~ 
muz yannm di.inyas1 ve insanhgm istik
bali bak1mmdan TUrk gorii~ ve yi.iri.iyti~
lerini tebari.iz ettirmege itina eylemi~tir. 
Ebedi .$ef Atatiirkun a~tlgt ~Igtrla h;lki
kat olmu~ hayallerin bu miistesna diyan 
Amerikaldann c.andan sanldiklan ideal4 

Jeri temsil ettirmektedir: Demokarsi, 
yurdda sulh ve cibanda sulh, Avrupa ile 
Asya arasmda medeniyet kopriilugii, hu
lasa hem kendisine, hem insanhgm hay
rma hizmeti umde ve gaye edinen yepye· 
ni bir varhk. 

Devlet paviyonumuzun yamba§mdaki 
TUrk sitesi ise di.inya milletleri arasmda 
TUrki.in hayat kabiliyetini tecelli ettiren 
istihsal kudretinin «;e§idli tecelli1erine tab
sis edilmi§ ve milli TUrk mimarisi motif
lerile viicude getiri1en bu bina ile muhte
viyatt ve kar~Jsmdaki §ad1rvan - Ameri
kan matbuatmda gori.ilen ne§riyata ve di
ger vesikalara gore - hemen hemen istisna• 
stz ~ok iyi telakkilere mazhar olmu~tur. 
Sitemizdeki Tiirk lokantasmm bi.itiin Nev
york sergisinin en muvaffak ko§elerinden 
birini te~kil etmi§ olmas1 bile bizi iftihara 
sevkedecek bir hadisedir. Demek ki tut
tugumuz i§lerde ba$an goseterebiliyoruz: 
Nevyork'un diinya sergisi gibi bir yerde 
bile. 

Yukanki satnlar Nevyork sergisine i~
tirakimizin tafsilatmt vermek iddiasmda 
degildir. Ona boyle bir degil, on makale 
yetmez. Devlet paviyonumuzdaki muvaf
fak tertibattan ba~ka sitemizde memlcke· 
timiz mahsulat ve mamulatmm te~hiri ve 
te~hir ~ekillerile bunlann etraftan toph
dtgt telakki tarzlan hakikaten biiyuk \'e 
geni~tir. Serginin tertibine memleketimiz
de muhtelif Vekalet ve mi.iesseselerdeu 
ba§ka akh eren ve giici.i yeten vatanda~
lann hakikaten takdule kar~tlanack gay
retleri i§tirak elr.li~tir. Sergiye i~tirakimizi 
takdirle kar~tlarken onu muvaffak ktlan 
bi.iti.in bu mi!Ji faaliyetlere te§ekkiir et· 
megi vazife biliriz. 

YUNUS NADI --.•. .._. 

Ba~vekilin istanbul 
hallnna cevab1 

Ba§vekil doktor Refik Saydam, Elek
trik, Tramvay ve Tiinelin Belediyeye 
devri dolayiSile istanbul Vali ve Bete
diye reisi Lutfi Ktrdann te§ekkiir tel -
grafma §U cevab1 gondermi§tir: 

cElektrik, Tramvay ve Tiinel idare • 
lerinin istanbul Belediyesine devri mii 
nasebetile istanbul §ehrinin hakktmua 
gosterdigi samimi hislerden dolay1 t~ .. 
~ekkUr eder, g0zlerinizden operim.:. 
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Kumandan ~ad1.nna ~ekildigi zamanv o-j gibi olmad1. Bir oglunun dogdugunu ar- tefhim edilecek Bette Davis bir sahtekar m1d1r muzlanna denn biT ya§ama yorgunlugu- kada§larmdan haber ald1. Bin mii§kiilat
nun ~oktiigiinii hissetti. Nihayet giinlerden Ia ~Ikarabildigi ilk iznini c;ocugunu almak 
beri harb divamm me§gul eden bu i§ bit- yolunda kulland1. Ne yaz1k ki kariSlm bi
mi§ti. Verdigi hiikiimde bir isabetsizlik rakhgi yerde bulamadJ. h bJTakmadan 
yoktu. Buna ragmen yiiregi rahat degildi. cikip gitmi~ti. !htiyar kapicJ, onun, c;ocugu-

Masasmm iistiinde ak§am postasmm b1- na tam manasile sahib olabilmek ic;in bir 
rakhgi gazeteler, mektublar duruyordu. c;ok fedakarhk mukabili kiic;iigii ba§ka bir 
ltiyadt hilafma hic;birine el siirmedi. Por- isimle tesc;il ettirdigini haber verdi. 
tatif sandalyeye yigthr gibi oturdu. De- Arllk deli den fark1 yoktu. Y eryiiziinde 
rinden derin~ ~g.uldaya? top seslerini, c;a· kendi kamm ta§Iyan bir kiic;iik mahlukun, 
dmn ~tekle~mi tltret~n mce ak§am riizga- yabanci §artlar altmda yeti§tirilmesine ta• 
rml htssetml~.o~du. u~ ~dort gii~diir geni§ hammiil edemiyordu. Bir yabanCIYl sev
meydan~an olum yatagma c;ev1ren harb, mekle hayatmi altiist etmi§ti. Zaman ka
hiZinl buaz kaybetmi§ gibiydi. Sanki iki 
taraf da daha zorlu vurmak i~in kuvvet 
toplamaga ~ah§Iyorlardt. Kumandan dii
~iiniiyordu ki, delikanh te§ebbiisiinde mu
vaffak olsayd1 ~imdi buralan ani bir i:ilii
miin silip ge~tigi bo~ bir sahadan ba~ka 
bir §ey olm1yacaktt. Karargah, en kuvvetli 
erkam harbleri, kumandanlan ve son koz 
telakki edilen taarruz planlarile ~oktan 
uc;mu§ olacakh. Bunu dii~iindiigii zaman 
verdigi hiikiimden memnun oluyordu. 

Buna ragmen ... 
Ertesi sabah ~afakla beraber kur§una 

dizilecek gene yabancmm ic;i laciverd <;Im
gth gri gozlerini ruhundan kopanp ala· 
rniYordu. Bu gozler, onu, ~ok uzak bir 
maziye c;ekip siiriikliiyorlardi. Arkada bt
rakltgi y11lar birbirine eklenerek siir' a tie 
ayaklanna dolamyor; hat!ralardan kurtul
mak istedikc;e onlan daha canh bir §ekil
de ruhunda hissediyordu. 

Yillarca evvel bir ak~amd1. Bembeyaz, 
biiyiik bir vapur ba§mi nht!mm soguk ta§
lanndan kurtanp sulara dald1. Her§ey ve 
herkes arkada kalmi§tl. Bu bir uzun yol
culuktu. Ve donii§te belki biraktJklannm 
cogunu bulamiyacagmi dii§iinmekten ge
len bir iiziintii ic;indeydi. Sevdigi §Chir her 
an uzaklas1yor, gurbet ruhuna damla dam
la rloluyor. Karadeniz bir hasret tiirkiisii 
gihi derinden derine c;aglayordu. 

Bu uzun ve sonu me\hul yolculuga f¥1-
karken ak sac;h, ince ruhlu bir kadm: «He
nii7. c;ok gencsin. Saadetinin nereden gele
cegini belki isabetli bir §ekilde kestiremez
~in. A~k denilen kuvvet insam esir eder. 
lrade, terbiye, an' ane ve milli duygular 
bu kuvvete kar§I bazan mukavemet goste
remezler. B11rtun icin mustaribi.m.» diye 
mlanmi~h. Bu bir anne idi ki gencligini 
hndisine vakfetmi~. iilkiisiinii bir tek ba-

•• -~.a ba~lami§h. Onu havatta herkesft!n ve 
hmeyden ~ok seviyordu. Boyle olmakla 
b~raber ic;i ona hak vermiyordu. Nefsine 
itimadi vard1. Askla ar1uyu yekdigerin
den ay1rmak kabiliyetinde olduP,unu sam
vordu. C?hskandi. Yabanci dillere kaqi 
istidadh idi. Sm1flarda iistiin olmag1 milli 
bir dava, bir izzeti nefis meselesi telakki 
ediyordu. Programh bir §ekilde yali§hgt 
irin muvaffak oluyor; masmda eglenmesi
ni ve dinlenmesini de biliyordu. 

lki y1l boyle geC<ti. Giiniin birinde bir 
k1zla tam§h. Asil bir ailedendi. Kiiltiirlii 
ve giiz.eldi. Kadma, zevke susamam1~ ol
dugu ic;in ona verdigi mevki ba~ka oldu. 
flk giinlerde tam bir fikir arkada§J olarak 
birbirlerine bagland1lar. Mii~terek seyahat 
ler yaphlar. En giizel eserleri beraber o
kudular. Tiyatrolara, operalara gittiler. 
San'atin oziinii ba~ba§a ve yudum yudum 
ktiler. Zevklerinde benzerlik vard1. Git
tikc;e aralannda ah§kanhk arhyordu. lra~ 
delerine o kadar giiveniyorlardt ki, bir gun 
birbirlerinden gec;emez hale geleceklerini 
ak1llarma bile getirmiyorlardi. 

Lakin tabiat hiikmiinii vermekte gecik
medi. Her1eye ragmen aralarmdan a§ki 
kaldiramadtlar. Nihayet sevginin fiisunu 
ic;ine gomiildiiler. Korktular. Yurdlanm 
canlarmdan c;ok seven, an' anelerine bailh 
iki insandilar. Kalblerinde daima yekdi
gerinden ayn kalacak hisler de mevcud 
olacagm1 dii§iinebiliyorlardi. Aynlmak is
tediler. Fa kat yalmz kalblerile del!il, ka• 
falarile de anla§mJslardl. Aralannda sevi-

e, z.evk ve duvu§ beraberliili vard1. A~
n dilinden a lamamamn imkam olmad1. 
;;viik tereddiidlerden sonra evlendi!er. 
ilk aylarda ne harbi dii§iindiiler, ne 

k c;ocuklann kiiltiir meselelerile a
oldular. Biiyiik ve hiimmah bir 

kucagmda sanki diinyay1 unutmu~
rdi. Bir giin tahsil rniiddeti sona erdi. 

kadar ince duygulu olan kadm gayet 
kin \'e kat'i bir se~le vatanmda kalaca-
1 soyledi. ikisi de musiaribdi. ~imdi 

kada sadece bir ask kalmivordu. Ara
mda bir c;ocuk da vardt. Birlesik ha-
tlannm ve oniine ~ec;ilmez a§klannm 
•i yakmda do~acakh. 
Miinakasa ettiler. A<7Ir konu§tular. «Bu 
a~k izdivacJ oldu. V,. bu tio evlenme

c;of,u ~akat ~~kar!» Bunu hangisi soy
i~ti. Jhlki ikisi birden ... Nihayet ay
IIar. flk f1rsatta ~elio c;ocugunu ala
I. Y abanc1 topraklard~ diinyaya goz
i acacak vavrusunu b1ska kucaklar
uakamazdL A•k1m ayak altma alabi-
bu kadm, belki f¥ocugunun hasretine 
nam1yacak. karanndan vazgec;ecekti. 
esele hi~ de umdugu ve tasarladJgl 

nsma aid tshrablanmn ve hasretinin htzi· 
m gev§etiyordu. Hatta ~ocugu kendisin
den ka~trdtgJ, ona yabanc1 bir isim verdigi 
i(in kin bile duyuyordu. Astl derdi ~ocu
gundan geliyordu. Bir ~ocugu vard1. Fa
kat ona sahib degildi. Ve bir baba i~in 
bundan daha miithi§ bir azab tasavvur e
demiyordu. 

Ytllar ge<;ti. Omriinii i~ine baglad1. E
linden binlerce asker geldi, ge~ti. Stra ile 
riitbeleri degi~ti. Bir kere daha evlenmegi 
asia hatmndan gec;irmedi. Nihayet gene
ral oldu. Bugiin de reisi bulundugu harb 
divamnda bir i:iliim karan verdi. 

Kumandan ayaga kalktJ. <;admn ic;in
de k1sa adtmlarla dola§maga ba§ladt. Ni
c;in delikanhya sua! sorarken i~inde bir 
iirperti duymu~tu? 

Hie; sarstlmadan cevab veren o gene 
ses, nic;in onu miiteessir etmi~ti? 

Y a§h asker bu hissinin nereden geldi
gini tahlil etmege c;ah~tyordu. Delikanh, 
muhakkak ki ate§li. milli duygulan keskin 
ve cesurdu. Bir asker stfatile onun yurd
severligini takdir etmemek miimkiin ·degil
di. Saatine bakh. Simdi bu i§in bir an ev
vel olup bitme~ini istiyordu. Delikanh i:il
diikten sonra yiire~indeki bu stkmtmm da
gtlacagmt samyordu. 

<;adudan c;tkh. Farkmda olmadan ken
dini mahkilmun muhafaza edildigi cadmn 
i:iniinde buldu. Ni:ibet~iler titiz bir dikkat
le i~lerinin ba~mda idiler. Uzun siirmeyen 
bir tereddiidden sonra bez kaptdan ic;eriye 
daldt. 

Delikanh ba§mi ellerinin arasma alml§ 
cturuyordu. Kiic;iik masanm iistiine koy
dugu bir resme dalml§ goriiniiyordu. Ku
mandamn yakla§hgmi farkeder ctmez a
yaga kalkb. Bir an gozgoze geldiler. 

Ah bu laciverd <;tmgth gri goz.ler •.• 
Kumandanm ic;inde garib bir tecessi.is 

klmtldayordu. Sanki gayriiradi bir §Ckil
de herhangi bir ipucu aramakla me§guldii. 
Birkac; adtm daha ilerledi. Gozleri fotog
rafm iistiine ili§ti. Kiiciik gaz lambasmm 
SOniik l§Igl aJtmda giiJiimseyen bir gene 
kadm re~mi idi bu ... Birdenbire bu gene 
adamm da bir kalbi oldugu ve bu kalbin 
if;inde biiyiik bir askm bannmast ihtima
lini diisiindii. Yiire~i yanar gibi oldu. Bir 
az daha yakla§h. Resme dikkatle baktt. 
Ve vt!dmrn Ia vurulmu§ gibi sendeledi. 0 
idi. 0. o, kanst idi o ... Evlendikleri giin 
c;ektirdikleri bir resmi idi ... 

Demek birkac; saat sonra kendi emrile 
kur§una dizilecek casus oglu idi? Demek 
oliime mahkilm ettigi delikanh kendi kam
nm bir par~asmt ta~tyordu. Ytllardan son
ra nihayet onu bulmu§tu. Ne bahasma o
lur~a olsun §imdi onu kurtarmak laztmdt. 

Bu duygular kar~tsmda asker ruhu is
yan ediyor, insan kalbi aghyordu. 

Delikanh harb divanmda yiihelen ber
rak ve keskin sesinin tamamile aksine ga
yet lath ve yumusak: 

- Annemdir dedi. Ben diinyaya gel
meden once olen babamm a§kma sadtk 
kalan ve hayatmt miinhasuan bana bag
layan ann em ... 

Kumandn susuyordu. 
Delikanh ic;ini c;ekerek: 
- Carib tesadiif diye soziine devam 

etti. Tam oliimiiniin ytldoniimiinde ben 
de ona kavu~mu§ olacagtm. 

Asker olmaytp da sadece bir baba ol
saydt, c;oktan bu miithi~ Ishrabm elinde 
yerlere serilirdi. Kendini c;abuk toplama
ga muvaffak olarak: 

- Son arzunuz.u ogrenmek istemi§tim, 
diye konu§IU, onu bizzat yerine getirece
gim de .. 

- <;bk centilmensiniz kumandan! 
- Ben de bir zamanlar baba idim ... 
Delikanh steak baki§Iarla ona yakla§h. 
- Annemin resmile gomiilmek isterim, 

diye dilegini ac;Ikladi. Bu benim son saa
dctim olacak. 

... Ve sonra kumandan kendi kalbini 
de binbir yerinden delen kursun seslerine 
kulaklanm kapadJ. Aham. karanhklan 
inin~e jloriilmekten korka korka oraya git
ti. Ebediyen ta~s1z ve menrs1z uyuyacak 
o<>lunun atJ!dtgi c;ukurun ba~ma c;oktii. 

Gl'nclik hatasm1 oglunun ba~ile odeyor
du. Bu dii§iince onu i§e yaramaz bir kiil
.:;e haline getiriyordu. Gozlerinde ya§lar 
vardt. Yavrusunu ilk karanhk ve me~hul 
gece•inde yalmz b1rakmamaga c;almyor 
ve, o da, o da artJk i:ilmr'k i•tivordu ... 

M. K. Su 

Sab1k icraab Vali 
hakk1nda bir eser 

hazrrbyormu~ 

Temyiz mahkemesi di:irdiincii ceza 
dairesi bugiin eski Vali ve Belediye Re
isi Muhiddin Ostiindagm bir miiddetten
beri cereyan eden Siirpagop mezarhgi ve 
otobiis i§i hakkmdaki muhakemesinin ka
ranm tefhim edecektir. Muhiddin Ostiin
dag karann tefhiminde ham bulunmak 
iizere diin Ankaraya gitmi§tir. 

Haber aldigimiza gore Muhiddin Os
tiindag, zamamnda cereyan eden mua
melat hakkmda efkan umumiyeyi tenvir 
ic;in hatJrahm yazmaya karar vermi§tir. 

Turizm tetkikleri 
Diin Limanlar Miidiirliigii 
ile Belediyenin alacaklar1 

tedbirler gorii~iildii 

Limanlar Umum Miidiirii Raufi Man
yash ile Umum Miidiir muavini Hamid 
Saracoglu diin Vali vc Belediye Reisi 
Liltfi Kudan Belediyede ziyaret ederek 
~endisile uz.un miiddet gorii§mii§lerdir. 
Ogrendigimize gore Limanlar Umum Mii
dirile muavininin Valiyi diinkii ziyaretle
rinde bilhassa lstanbulun turistik baktm· 
dan inki§af1 i~in Limanlar Umum Mii
diirliigii ile fstanbul Belediyesinin mii§te
reken almas1 liizumlu goriilen tedbirler 
iizerinde gorii~iilmii~ ve bir miizakere ze
mini a~Ilmi§hr. 

Giizel istanbula seyyah celbi i~in, tu
rist vapurlarmm istanbuldan ~ok ucuz ih
rakiye ve su alarak, nhtJm ve §amandira 
iicretlerinde azami miisaadeye ugrayarak 
kalmalanm temin edecek hususlar iizerin
de Belediye ile Limanlar Umum Miidiir
liigii arasmdan temaslara devam edilecek
tir. Diinkii gorii~melerde istanbul limam
mn miistakbel §ekli, bilhassa evvelce Prost 
la yapilan temaslar neticesinde Emini:iniin
den :Sarayburnuna kadar olan sahil ic;in 
hazirlanmi~ olan projede son vaziyete gO
re tadilat yapilmasJ icab edip etmedigi 
hususunda da tetkikler yaptlmt~tlr. 

Aldi tebligabn posta 
ile yapdmast i~in 

haz1rhklar basladt 
' 

Adli tebligat i~lerinin Posta, Telgraf 
ve T elefon idaresine devri neticesinde, §e· 
hirler ic;erisindeki adli tebligat evrakmm 
sayiSI 4,444,404 e ve §ehirler harici teb
ligat evrakmm say!SI da 1,861,1 01 e ~~
kacaktu. Umum miidiirliik kadrosu ge
ni§letilecek, miivezzilerin bisiklet ve mo
tosiklet gibi vas1talarla tebligatta siir' at 
temin etmeleri gi:izetilecektir. Muhtelif 
yerlerde bir defaya mahsus olarak me
murlara adli ebligat kurslan ac;Ilmasi, 
yeni te~kilata ve usule gore i~lerin kendi
sine anlatJlmasi da aynca kararla§tml
ml~tlr. 

Deniz kazalar1 ba§ladl 
Eyiibde sakin manifotura komisyon

cusu ismail Cirid, ailesile birlikte Ali bey 
koyiiue giderek dere kenannda yemek 
yemi~lerdir. 0 s1rada ismailin hizmet -
r;isi on be~ ya§mda Sadiye biraz uzakta 
ytkanmak ii.zere denize girmi§, fakat 
yii.zme bilmediginqen denizde bogul -. 
mu§tur. Sadiyenin gittigi yerden gelme
digi §iiphe uyandiriDI§, yap!lan ara§hr
mada sazhklar arasmda cesedi bulun -
mu§tur. 

Bursa meyvalan nasd 
sevkediliyor? 

Bir artistin 
yiirekten 

rollerini 
oynay1p 

tamamile 
oynamadigini 

can ve 
tayin 

edecek yandmaz bir ol~ii var midir? 
Holivud' dan yaz1hyor: 
Su sinema artistleri de biitiin meslek 

erbab1 gibi birbirini c;ekemezler. Hemen 
herkes hergiin birbirinin aleyhinde muh· 
telif dedikodular c;1karmaktan geri dur
maz. Burada doniip dola~an son ~ayia -
larda sade Amerikanm degil, biitiin diin
yanm en biiyiik karakter artistlerinden 
biri olan Bette Davis'in aleyhindedir. 
Guy a, bu san' atkar biiyiik istidad sahibi 
oldugu ic;in degil, biiyiik bir sahtekar ol
dugu i~in bu §i:ihreti kazanmi~ .. Rollerini 
ic;ten gel en bir his ve gayretle degil. sun 'i 
ve yapmac1k tavularla oynarrm§. Eger 
boyle olsayd1, diinya sinema seyircilerinin 
nazarmda bu kadar takdir kazanabilir , 
miydi? 

Bu r;:ekememezlik nereden geliyor, biz 
biliyoruz. Bette Davi~. hemen iic; sene
dir ard1 arkasisira sinema akademisinin 
biiyiik miikafatlm kazamyor. Evvelki 
sene «S1gmtJ kadm», ge<;en sene «Kor
kunc orman» ve bu sene de «Zaptedile
miyen kadm» filimlerile akademi azasma 
en biiyiik sinema artistlerinden biri oldu
gunu tasdik ettirdi. Gec;en giin kendisine 
bir mecliste tesadiif ettim. T abiatile mev
zu done dola§a son dedikodulara intikal 
etti. Ytld1z: 

- Ne soylerlerse soylesinler, dedi, 
ben onlara ehemmiyet vermem. Bilakis 
gayret ve faaliyetimi arhrarak kendilerini 
filen susturmak isterim. N as1l hergiin, ye
ni bir giindiir, digerine benzemez, her 
yeni filim de benim ic;in yeni bir tecriibe
dir. Otekine kat'iyyen benzemez. Boyle 
dii~iinen bir aktris, hit; ~iiphesiz kazandl
gl miikafatlarla kurulup c;ahm satmaz. 
Maksadma erdigini zannederek arhk c;a
h~maktan bezmi§ olanlardu ki sukut et • 
mek tehlikesine maruzdurlar. 

Bette Davis bu dii~iince ile hareket et
tigi miiddetc;e hi~ §iiphe yok, san' atmm 
kudretile kazand1g1 birinci s1mf artistlik 
mertebesini muhafaza edecektir. Zaten 
gurur ve tefahiir onun manevi hayatmda 
ol~ad1gi kadar maddi ya&aYitmda da 
yoktur. Kii,.iik ve mutavaz1 bir evde her
tiirlii $atafattan ari olarak omiir siirmek-

.. 

* Holivud' da vaktile sessiz olarak 
«Kralice Kelly» ismmde sessiz bir filim 
yapJimt~tJ. Bu kordelada ba~rolleri Erich 
von Stroheim ile Gloria Swanson tara -
fmdan oynanmi~ ve eserde mevcud son
suz hatalar yiiziinden kordela oynana -
maml~h. Simdi bu filmin bazt sahnelcri 
aynen kesilip almarak yeni bir kordela 
viicude getirilecektir. «Kralic;e Kelly>> 
nin sessizini yapan kimdi biliyor musu -
nuz? Amerikanm ~imdiki Londra elc;isi 
Joe Kennedy .. Zavalhya bu eser tam 
800 bin dolara mal olmu§, adam sade bir 
sahne i~in 250 bin dolar sarfetmi§ti. 
* Ba~rollerinde Norma Shearer, Ro

salind Russell ve Joan Crawford olmak 
iizere «Kadm» isminde bir filim viicude 
getirilmekte oldugunu evvelce yazm1~1Ik. 
Bu kordelada lie; ba~miimessilden biri 
kucaklamp opiilmiyecektir. Filimcilik ta
rihinde nadir goriilen bir eser degil mi? 
Ama, bu busesizlik kordelamn mevzuu
nun ac;Jkhgmdan m1, hayJT .. <::unkii kor
delada rol alm1~ erkek yok ki .. 
* Nelson Eddy ile ilona Massey'in 

viicude getirecekleri <<Balalayka» kor -
delasile Edward. G. Robinson ve Ruth 
Hassey'in yapacaklan «Blackmail» fil
mine aid ilk sahnelerin c;ekilmesine ba~ -
lanmi~tlr. * Avrupaya geldiklerini evvelce ha • 
ber verdigimiz Myrna Loy ile kocasi 
Arthur Hornblow F ransiZ limanlanmn 
birinden hareket eden Normandie vapu • 
rile Amerikaya gitmi~lerdir. Ayni va • 
purla Mary Pickford ile kocasi Buddy 
Rogers de Nevyork' a hareket etmi~ler -
dir. 

Bette Davis 

tedir. Evlenmesi bile gayet sakin ve gii
riiltiisiiz, reklams1z olmu§tur. Keza bo • 
§an mas! da oyle! .. 

Herkes onu ii~ sene ya§ad1g1 aile ha
yatmda gayet mes'ud samyordu. Bu ay· 
nhk onu tamyanlar arasmda bir bomba 
tesiri yapt1. Demek, teessiirlerini, Ishrab
lanm en yakmlanndan bile sakhyabili -
yordu. Hala da sakhyor. Miimkiin olclu· 
gu kadar §en ve ne§' eli goriinmege ~ah~t· 
yor. 

- Madam, dedim, boyle bir inkisan 
hayalden sonra $imdi hangi iimid ve ha· 
yal sizi oyahyor "? 

Hafifc;e giildii: 
- Omidler ve hayaller otomobil te -

kerleklerine benzerler. Eskiyince onlan 
degi~tirmek laz1md;r. Y oksa tehlike u~u· 
rumuna yuvarlanmamz mukarrerdir. 
Eger bir iimidimiz has1l olduktan ve ya· 
hud kmhp gittikten sonra yeni bir iimid 
peyda olmasaydi, halimiz neye vamdi. 
Hayat bir ko~udur, ona insamn mutlaka 
var kuvvetile i~tirak etmesi lazimdJr, bi
rinciligi ka£amp kazanmamak ikinci de· 
recede mevzuubahs olacak bir noktad1r. 

* Holivud' da filim senaryolan ya -
zarak haftada 6000 dolar kazanmakta 
olan Ben Hecht 65 hafta c;ah~amiyacak 
yani 65 kere 6000 dolardan mahrum. ka
lacakhr. F akat bun a mukabil stiidyolar
dan biri tarafmdan kendisine havale o
lunan «Holivud' un tc;yuzu» ismindeki 
eseri viicude getirecek ve buna mukabil 
kaybettigi kazanc o §irket tarafmdan taz.· 
min olunacaktJr. 

--IO<IHI ... I_ 

Sacha'ntn izdivaci 

Fransanm en biiyiik sahne ve sinema 
artistle::inden Sacha Guitry'nin Gene
vieve isminde gene bir artistle evlendi
gini yazmt§tlk. Resimde Sacha'yt yeni 
zevcesile kiliseden <;tkarken goriiyor -
sunuz. 

Bursa, (Hususi) - Mudanya hattJ
na seri yollu liiks yolcu vapurlan tahsis 
edildigi giinlerden itibaren Bursanm nefis 
meyvalanm giinii giiniine 1stanbula laze 
olarak gotiirmek imkanSIZhgi kar§I~.nda 
kalan Bursa meyvactlan bu i~i motor
lerle yapmaya ba$lami§lardir. (:iinkii: va 
pur evvelce sabahlan Mudanyadan hare
ket ettigi ic;in o zaman meyvalann gii
nii giiniine sevki imkam mevc'.ld oldugu 
halde bugiin vapurlann sabahlan Istan-
buldan Mudanyaya hareketi ve ak§am- Karagiimriik A Y S U sinemasmda 
Ian da Mudanyadan 1stanbula avdeti do- Y A ~A S I N A~ K j Meksikah Dansoz 
lay1sile bu imkan elden ka~mi§ bulun-
maktadJr. Simdi motorler, meyvalan Tiirk~e 2 filim. Bugiin 1 de, 3 de, 9 da 
ak~amdan alarak gece lstanbula hareket ~~~~~~~~~~~~G~e=c=e~le:r~i_:b~a~h~~=e~d=e~~~~~~~~~~~ 
etmekte ve ertesi sabah erkende meyva -
hali oniinde bulunmaktadJTlar. Bunun i- Be~iktq SUAD PARK Sinemas1 Yazhk Bahcesinde 

Mtsn Raks Krali~esi SEMIRA MUHAMMED ve arkada~lart 

Film : y A~ As I N A ~ K ABDO~ VEHAB ve 
Y Y LEYLA MURAD 

Biiyiik bah~emiz dar geliyor. Yiizlerce insan yersizlikten geri 
Biletlerinizi giindiizden ahntz. Her yer 10 kuru~tur. 

doniiyor. 

c;in motor sevkiyall son zamanlarda na
zan dikkati calib bir §ekilde artmi§ bu
lunmaktadu. Motorler sadece meyva 
naklile de kalmiyorlar, ticaret e~yas1 da, 
gotiirerek kazanclanm temin cdiyorlar. 
Y almz Mudanya iskelesine civar olan 
motor iskelesinin harab olu§undan §ika
yet edilmektedir. h---• Son gecedir. Ka~IrmaymiZ. Telefon: 43143 ----• 

T. A. Q. 
T. A· P. 

13.30 .,...,O'T~l 
~revl. 2 
nin a~kmla 
§arkl - Bir 
taksiml. 5-
Sana noldu 
~rk1- A~ll 
- Hlcazkar 
yiizHi ylr. 14 
ve meteoroloii 
(Dans m.iizl~l 

Miizl11: 
zik (Kii~iik 
Tiirk miizigt 

su (Ecnebl 
zl~l - Pl.) 23.00 
esham, tahvUA.t, 
(flat) 23,20 MUzik 
Yarmkl program. 
Operalar ve 

21,25 

21,35 

21,50 
22,05 

22,05 

16,05 Stokholm: 
19,30 BOhmen: 
Solistlerin 
18,10 Stokholm: 
21,05 Var§ova: 
N elesli sazlar 

20,05 
21,20 
21,20 

21,25 

Miinir 
§amki 

Bilhassa san'atkar 
konseri, baloya ba~kS 
recek ve eglenceler ss'i 
edecektir. 
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kimdzr? 
her ~hrinde heyk ller 

dilsiz bir mefkuredir 
gibi 

bir 
gibi eviAddan evlada intikal eder 
.. 

~~i meselesi 
Bundan bir miiddet evvel, bir yazirniz

da Tiirkiyede bir it buhram mevcud ol
madigmi yazmi§hk. Baz1 sanayici dostla
runtz, bu yaz1y1 biraz da eksik bulmu,Iar; 
diyorlar ki: 
«~ Evet: tnemleketimiz.de i~sizlik, i, 

buhrarl! yoklur. F &kat iddia edilebilir ki 
i~i buhrant vardtr. Fakat yanltt anlattl· 
masm, Kalifiye it'ri buhram.» 

Bizde !llnayi hareketinin leessi.isii pek 
de eski degildir. Cumhuriyetten evvelki 
y1llt.ra gidenek sanayi miieesesesi namma, 
busiinkii aanayi teli'ikkisine nazaran ol
duk~a iptidal diyebiletegimiz F eshane 
fabrikasile Baktrkoy bez fabrikaAim go
rebiliriz. Ge'<en y1llar i~inde memleketin 

Yazans CELALEDDIN EZINE muhtac olduiu &mat miieaseseleri kurmak 
hususundaki muvaffakiyet ve siir' ati bu 
miiesse!elerin muhtat:: oldugu ihtisas sahibi, 
kalifiye i§<;iyi yeti§tirmek hususurtda gos· 
leremedik. h"ilerimizin yeti,mesi namma 
yaptlg1m1z biitiin hareket biiyuk dostumuz 
Sovyet Rusyada yeni kombinalarm maki• 
heleri yap1hrken muayyen san' at §ubele
rinde staj gormek i.izere birka~ ~~~i kafi
le!ini gondermek ve baz1 devlet fabrikala· 
tmda kunlar a~maga inhisar etti, denile
bilir. ,Simdi, Tiirk i~<;isinin tekamiiliin te· 
rnin elmek me&lek dahilinde ihti&aslanm 
artt1rmak yolunda mesleki kurslar a~1lma· 
s1 ir;in bir kamJn ve bir nizamname orta
ya konulmu~ bulunuyor. Fa kat bunun da 
i§c;imizin ve smai miiesseselerimizin husu· 
siyetleri n&zan itibara ahnarak tamamile 
tatbikma imkan goriilerniyor. 

Bizce, bir nizamnamenin ~imdi hangi 
' hiikiimleri tatbik olunabiline olunsun ve 

Nevyorkta yapdan bir nit 1 t .• ti U ~~!\ ne taraftan i§e ba,laniUa batlan&an mem· 
may If en gor n ¥··• l k . . d . • · kA '"1'" d v k e etlmtz c J~tnm te amu une Ogru ~o 

Va,ingtott, ( haz.lran) rnastnda tebelliir eder. 0 :taman hakika- rniihim bir ad1m atJlmaktadir, F akat bu 
I: S~ demokrasisinin 1lk nazanye- ten iki z1d akidenin, iki muhasun politika hareketin bu kadarla kalmamas1 i~inill 
be.<;te or'· F ranslZ Ansiklopedist'leri- sisterninin ic;yuzi.ini.i anlarni~ oluruz. Bu ilt- ihtisaalna sore klymet almaSI Ve verilen 

~onteskiyo'yU. &evn:i§. bir a• hsadi _re.hbet, devletin d1§ siyaselinin .ia~i- emegin kar11!ahmas1 da li'iztmd,r. Eger, 
adh esenm gec;c:n kamehm tayin edecek lcadar kuvvethdtr. kunun ihtisumt arthran itc;i, fabrikamn 

;tcmd~ ne§re~ti .. P.rogramt s:- Cu~huriyet~il.er himaye, Demokratlar.s~r- hpiSina tnrf (it olaun da nas1l oluua 
0
]. 

li'lr•u.n,'<IJ~c#tevazl oldu~u 1~m. buaklla1 best1 usullermm taraftarlan olduklan l'rln• ~un ... ) dii§iincesile gel en i§<;i ile bir tutu-
1 ve biiyiik oldu. iktidar mevkiine gelen f,rlta, giimriik ta.ri- lursa gene matlub netice almamaz. Bi• 
/~dikal hi: i~k1la~a miista?~k felerini tadil etmekle i9e ba,lar. Ameri- naenaleyh, bir~ok sanayi memleketlerin· : : ::~s ten, sosla,ltzma Y1 metafll!~ kamn son elli senelik siyasi tarihi, himaye de oldug\1 gibi Turk i§'risini de ihtisasma 

. ~asal!e dan c;ok e_v:rel y~· ve serbesti taraftarlatma sahne olan bir gore ktymetlendirmek, aegari ticret haddi
~~~. ull_h~l~s1 daha ampmk, go- boua oyunudur, 1883 ten 1914 e ltadar ni tayin etmek lazundu. Bunu temin ede-

hakikidlr. tfkan umumiyeyi i§gal eden, ne Panama celt elirnizde haztr bir fiTSat da bulun-
si•tem iitopia'a•ha inandn- lcanah meeelesi, ne Japonya hegemonya- rnaktadtr. h kanununun dordiincii fasbna 
kap,lmadJ, Haykurnadan SI idi. Fa kat giimriik tatifeletinde him~ye gore j'~ilerin elveri§li oldukllln i§lere yer· 

: ~~~-j? fikirleri tev&zuu kadar ta- uAuliinii isteyen Cumhuriyet~ilerle, serbes- le,melerine ve muhtelif i§ler i~in elveri,li 
)ll tiyi tervic eel en De, mokratlarm ihti_laf_Jd_ 1r. i•riler bulunmasma tavatsut hususlanmn acu» beynelmilel bir tohret o- 1 .:2o5 d c h R 1 - n 

• ~ t~ Clevlan lh urn ur. ei~ Jgme tanzimi vazifeai, bir amme hizmeti olarak, 
. ~;~~~~~~i:af~zlet miieavat eia- mhhab1 Demo~utlan_n ~afe~r .o~mU§tU: devlete verilmekte ve bunun i~in bir idare 

!Zender: 1890 da halef1 Harrt~~on ttn Ilk 1~1 • !eleft kurulacagl tasrih olunmaktadn. Bu hu-
*ff* ve fakastnln vazettikleri giimri.ik tarifele- susun tatbiklm temin edecek nizamname-

.. ,.••r•r un demokrasi programtndan- rini Cumhuriyet~ilerin lehine tadil etmek nin hawlanmakta oldugunu duyuyor fa-
--·dan fazla zaman ge~ti. Arne- ld C h R · 1 · · 1•h' 1 · e ' 

b b o_ U. ~urn_ u_r _e•s. ermln sa_ a tyet er_1 v_11• kat ne "ibi hiikiimleri ihtiva edecewg'tni hil· bides kita 1 a§ucuna koydu. _ b - " 
: l tik olmiyan het akicle kitab• SJ. oldugu tc;m, Inttha Ian Ayan sec;,mm- miyoruz. Maahaza kanunun ruhuna uya· 
r~>umak aklma gelmedi. Hakiki den ziyade efkal'l umumiyeyi alakA• rak kaHfiye i§'ri yeti§mesi ir;in gerekli olan 

MuJl bl d k dar eder. Y eni Cumhur Reisi, ayni za- tedbirlerin almmas1 vazifesinin de bu ida-• ' ve inbla ar onu emo ra-
aylt!tmadl; fakat tatbi- manda mensub oldugu f1rkamn menfaat- reye verilecegi muhakkaktJr. ,Su vaziyete 

lerini himaye edecegi i~in: Cumhur Rei· aore hem bugun tel at uyandnan mesleki ,jt birakmadi. o 

kC Herson, Amerikamn her ~eh- si intihab1 birr;ok yolsuzlultlara hatta is- kurslar nizamnameainin muhtevael daha 
g: kelleri gibi giizel bir esas, fa- kandallara sebebiyet vermi§tir. Cumhuri- kolay tatbik olunacak, hem de daha salim 
0 ir mefkuredir. Ciiz.el §eyi gor- yetr;i Mac Kinley'in 1897 deki intihab1 bir yoldan yiiriinmi.i§ olacakhr. 

&esini i§itemcmek tabiatm ac1 iic; milyon dolara mal olmu§tu. 
B¢idn. «Democracy» adh kitab Daha Cumhur Reisi sec;iminden evvel, 

F. G. 

"'"z,,..," act bir istihzasi oldu. Biiyiik komiteler, cemiyetler te§ekkiil eder. H1r· 
,.II' ve haris bir politika havas1 eser. iki nun Amerikan demokrasisi, el· ... 

~ ftrka arasmdaki tezad son haddini bulur. ; e Marx'm yagl1 sakahm ok§a• 
b • Namzedligini vazeden miistakbel Cum-If ir adama benzer. Onun i'rin 

EB ve zengin miistahailin istihlak bur Reisi, efkan umumiyeyi kendi taraf•-
haykiran 1ozlerine pek kapd- na celbetmek i~in, akla gelmedik ~arelere 

salonu gibi mabedleri de tevessiil eder. Biz de, zamantnda ittihad
e siialeyen yeni diinya i~in, c1larm ~andtk ba~mdaki rovelver tehdidi, 

de petrol kuyusu ve otomobil buradaki politika Onikilerinin ~iddeti ya-
all~ibi biiyiik bir ticaret oldu. mnda e~ki bir masal gibi giizeldir. 

liyet~ilik, yahud inMnc1hk Simdiye kadar Cumhuriyet~ilerden 18, 
l ·i. kafamtzm ve gonliimti1.iin j~- De~okratlardan 9 devlet reisi intihab o
Jll' dog an bir iman gibidir. Burada lundu. Bu rakamlar, memleketin itt poli-

mevrus bir aparhman gibi ev- tikasmm, bir satranc oyunu gibi, ne kadar 
p(lad_a i~tikal .eder. Fnka miinte- tahavvi.illere ugrad1gm1 gosterir. 

b1r a1le an anesidir. $imal vi- Wilson ve Roosevelt'e gelinceye kadar, 
Ct!!i senedenberi Cumhuriyetc;idir- Cumhuriyet<;ilerin rakam tefevvuku hakh 
ll vilayetleri elli senedenberi de- bir galebeydi. Sermaye istikrartm, biiy~k 
, Irkac•hk bir mefkureye inaml sanayi inki~afim, Amerikan emperyahz

#~o~tan c;Ikt1; va~i~lerin mal kav- ma'sm1 yay1m devresini Demokratlardan 
5 B1z fukac1hk d1ymce sag ve sol ziyade Cumhuriyet~ilerin zamanma borc
trin i§aretini goriiriiz. Amerika- ludur. 
li menfaatlerin smtflar arasmda- CeUileddin EZfNE 
iiciidiir. Kendini komiinizma'ya ~---------""'!!!~--
tan korkan, fakat bir a§tk gibi 
etmekten vazge'<emiyen Roose• 

servet aahibidir. Komiir tozi-
ocagmdan ~1kan amele, altt si

omobilile evine gider. 
· · Birle~ik devletin Cumhuri
J""'0'" at fakalartm A vrupanm 

ve sosyalistlerine ben1.etrnek 
k1yas olur. 

Demokrat partisi resmen orta st
• · ir; fakat ayni zamanda bi.i
sahiblerinin de firkasidir. Nite· 

1huriyet~iler de orta stmfa ayni 
dettikleri halde, biiyiik sanayiin 
fntihabat esnastnda amele sen-

n en fazla vadeden tarafa tema
sebeblerde aramahy1z. !deolo
an birbirini nakzeden bu iki 
hiyetleri, menfaatlerin c;arpi§-

Bir otomobilin sebeb oldugu 
yaralanmalar 

Bir otomobil, evvelkl gece Voyvoda 
caddesinde iki kadmm ag1r surette ya
ralanmasma sebebiyet vermi§tir. 

Saat birde stiratle ~i~hane yoku~un • 
dan Kal·akoye gelmekte olan ~ofor Si.i -
leymamn idaresindeki 2241 sayil1 oto -
mobil, kar§Jya ge~mek istiyen 22 ya~ • 
larmda Bedri k1z1 Muhteremle arkada§J 
Lemana c;arparak her ikisini de muhte
lif yerlerinden ag1r surette yarala -
rn1~hr. 

~ .•. _., 
Amerikada 20 bin amele grev 

ilan etti 
Nevyork 7 ( a.a.) - Y evmiyeleri art· 

tmlmadan i~ saatleri artttrtlan 20,000 
yo) ve naf1a amelesi, grev ilan etmi,tir. 

Yenikap1da ~ok 
feci bir kaza 

Bir tren memuru, katar 
altJnda kald1 ve par· 

~alanarak oldii 
Diin sa bah saat on birde Y enikapt is· 

tasyonunda bir kua olmu§, bir tren me· 
muru, ba~I govdesinden aynlarak o)tl'IU~· 
ti.ir. Sirkeciden Kti.c;Uk~ekmeceye giden 
26 numarah katar, Y enikapt istasyonuna 
girmi§, bu strada iic;i.incii mevki vagon· 
larmdan birinin basamagmda duran Dev· 
let Demiryollan kondiiktorii Hayrullah. 
daha tren durmadan, bekleme salonun;.tn 
l:intinde yere atlanu~hr. Atlar atlamaz 
mtiistii di.i~erek boynu ray iizerine c;arp· 
ml§ ve 2065 numarah vagonun tekerlek· 
Jeri ba~101 boynundan ayum1~1Ir. Bun
dan sonra da yedi vagon gec;erek, tren 
durrnu~tur. 

1stanbul Miiddeiumuml muavini Ne
cati, Ad!iye hekimi Enver ve Belediye 
fen heyetinden F ethi, hadise yerine git
mi§lerdir. Tahkikat, muayene ve ke§if 
yap•lmiihr. Saat on ikide katarm yolu
na devam etmesine miisaade olunmu§, 
katar Kii9iik~tekmeceden Sirkeciye do
niince tahkikat neticeye baglanm1~11r. 
Hadisede herhangi bir kim sen in mes' u
liyeti goriilrnemi§tir. Memurun a eel eye 
kurban gittigi kanaati hasii olmu§tur. Ce
sedin gomulmesine ruhsat verilmi§lir. 

Tramvaydan dii§tU 
Sirkecide Yahko~kii caddesindeki do

neme«te tramvaydan atlamak istiyen 
72 ya~larmda Mehmed ad1nda bir ihti
yar, muvazenesini kaybederek dii~rnii§, 

sol bacagmdan yaralanmi~ttr. 

a y 
'\'E 

Hamdullah Suphi 
Diinyada hit< ho~uma gitmiyen i,1er -

den biri «cdebiyat tetrifatc;lhgt» d1r. Bir 
taktm mlinakkidlet bu stktnuh &porun a· 
deta profesyoneli olmu~tur diyebiliriz. 
Fakat elden ne gelir7 Her san'attn baz1 
mesleki zahmetleri bulundugunu na111 in· 
kAt edelim? 

Edebiyat te~rifat<;Ihgi nedir ~ 
Bu san' at, matbuat divanhanesinde, 

yeni c;tkomt~ bit ~serin onilne du§erek ipti
da okuyucular• bir reverans yapmak, 
sonra bahis mevzuu kitabt karilere tak
dim etmek hUneridir. Y almz bu i~i gore· 
nin resm1 protokol §efinden farkh bir nok
tanm farltederiz. Protokol §efi birbitine 
tamtt!TdJgl imanlann aleyhinde soyle • 
mez. Edebiyatda i'e kaide berakistir. 
Eger okuyueulara tantttlan kitab, bit ar
kada~ eseri ise ve ~ayed hakkmda biraz 
reklim yapmak istiyouak mutlaka mliel
lifi gi:iklere c;lhrltlz. Y ok; edib vey&. ~11ir 
boyl~ humsi bir tevecci.ihUnilze mazhar 
degihe, tabit aleyhinde bulunulur. Hele 
z&vallt adam ihtiyar ve yaz1 yaz~n mii
nakkid genese!. 

Umumt kaide budur. Nadiren gori.ilen 
istisnalar es11s vaziyetini de1H~tirmez, yal
ntz miinakkidin dUrUat ve iyi ruhlu ol
duguna, muvazeneli ve olgun bir kafa 
sahibi bulunduguna delalet eder. Bu i~e 
0yle bir nimettir ki hemen hemen gUzel 
eserden daha nadir goze <;arpar I 

Ne demek istiyorum ~ Evet §U ba~lan· 
g1c bir maksad1m .oldugun~ .gosterdi .. 0 
sebeble vakit ge<;Irmeden 11iraf edey1m; 
Ben de istek.sizlige ragmen te~rif&t~thk 
yapmaga karar verdiM; fakat daima -~u
giinden yarma degil de diinden bugune 
do~ru! 

Bilirsiniz: nice ve nice eler (:tkmte ve 
bunlar hakkmda nice ve nice sozler soy• 
lenilmi~tir. Ukin h&fitahlZl biraz yo~
lay•n: ve eskilerin dediiH gibi .. biraz ?e.fts 
muhasebesi yapm: ~unu goteceksmiz: 
Eski a~inaniZ olan bir kitab, bugiin size 
diinkii, evvelki gUnkii aimayt gostennez. 
Nas1l c;ok zaman gormediiiimiz bir dos
ta raslay1nca ~hre~inde yeni buru~uklar 
ve sadarmda agartnt~ teller farkedmek 
eski kitablart ka n~ttrdtgJmtt. zaman da 
boyle oluruz. Nekadar cild bilirdik ki 
ilk okudugumuz vaJCit gozlerimizden ya~
lar dokiilmii§tii. Halbuki ~irndi _onlara 
goz gezditinee, duda~la~l~I~da .. ~-If te • 
bessiimiin bile zor behrdigmt goruyoru:t. 
Ancak gene dikkatimizden hi~ ka<;mama· 
5 "kt1za eden bir noktayl hallrhyabm: y ~ktile go nUl atinas1 edindigimiz kitab-
lardan baz•lart, ruhumuza gtinden gi.ine 
daha yakm ve daha samimi olurlar. 
Hatta biz onlart gencligimizde iyice kav• 
rayamadtgtmtzl sezeriz ve gun ge~tik~e 
manalanm ruhumuza daha yahn bulu • 
ruz. Hatta bunlarm kinde iiyleleri var
d1r ki bize hirer, <qrSri can>> kesilirler; 
kendilerinden mahrumiyeti, zekamJz ir;in 
manev! bir oliim aciSI sayanz. 

Biitiin ~u malum ~eyleri bo~una tekr~r
lamiyorum. Maksadim a~Ikt!r: Hergun 
bin tiirli.i ~Y okumaga mahkumuz. Bu 
suretle yeni h~diselerin, yeni mii.ellifleri~ 
muarefesini kazamyoruz demekhr. Bu I~ 
bir taraftan oladursun, diger taraftan is· 
tiyorum ki eskiden okudugum, eskiden 
sevdigim bir~ok kitab1 • firSat bulduk<;a • 
tekrar gozden gec;ireyim; t1pkt aziz dost· 
lart hiicra ko$elerde oturan sevgilileri zi
yarete gitmek arzusu gibi bir dilek gon· 
liime dogdu .. Hani vaktile ihtiyarlan • 
mild an bir soz i~itirdik: «Ah kabil olsa 
da filam diinya gozile bir daha gorsem I» 
derlerdi. 1~te ben de bunu yapmak isti
yorum. Peki ama bundan ne olacak? A
caba zihnimin eski a,inalanm bulup ka
pilanni ~aldtglm Zaman kar~Ima giiler • 
yiizlii hirer sima m1 <;lkacaktir? Y oksa 
zaten porsiimi.i~ ruhum, gencligimin en 
taze ve sevgili hahralanm kendim g1bi 
ne~· esiz ve yorgun mu bulacak? Kimbi
lit? Fa kat en galib ihtimal ikincisidir. 

Bu iiji yaparken hic;bir ma ve nizam 
kovalamlyacagJm, Simdi Pe<;evl Tarihine 
bakarken biraz sonra Volter'i okumama 
hic;bir tnani yoktur. Aziz Hamdullah 
Suphi ile (Dagyollarma) nas1l sevinerek 
c;tkacaksam mesela (Marcel Praust) ile 
de birc;ok ruh <;ukuruna oyle inecegim .. 
Mevzulanm bugiin mesela Mesihi, Ba
ki, Vecdl ve Sabit, yartn ise ikttsad, ma
liye ve hukuk miitehasstslanntn, hele 
(cinaiyat) ve akd hastahklan iilimlerinin 
katl, sert etiidleri olabilecektir. Ham -
merden, N aimadan, E vliya Celebiden de 
(Albert Sorel), (Taine) ve (Bergson) 
dan da ayni sevgi ve alaka ile bahsede
bilmek diliyorum. Kendi zihni hayahmda 
bana vaktile en biiyiik keremkarltk etmi~ 
muhterem simalar tantnm: Tevfik Fik • 
ret, Halid Ziya, Cenab ve Hamid gibi. 
Sonra nesilda$1arlrn i<;inde pek <;ok sevip 
hie; unutmadtglm arkada~lar oldu ki hep
sine ayn minnettarhklanm vard1r, Mese· 

Yazans Faztl Ahmed AYKA' 
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/~IL:IM KOSESi 
IHTIRALAA. KESiFLER 

Renk terminolo jisi 
Herhangi bir renk 'retidi, i1ba ve P 

lakhk derecesi yontinden tam bir sur 
ifade edilebilir. Tabiatte mevcud 
renklere isim takrnak imkani!Zdir. Nor 
mal goziin bir bu~uk milyondan fazla 
renfi tefrik edebildigi iddia edilmektedir, 
Rengin <;etidi, koyuluk ve ac;1khk sibi, 
dalga uzunlugile tayirt edilebilir. hba ve· 
ya. .afltk derecesi ise renkteki beyaz · 
yamn izafi miktarile alakadardu: dab a 
ilmi olarak eoylemek laz1m gelirse beyaz 
ziyadan serbestligi derecesidir. Beyaz zi· 
ya dedil!imiz giine$ ziyast bir cam men• 
~urdan gec;irilince ( tay1f) haa1l olur. T a4 

y1ftaki renkler suasile (ktrmiZI, turuncu, 
san, ye~il, mavi, mor, menek~) dir. Bu 
yedi ren~i goren goze Heptokromat de
nir. Moria menek~eyi birbirine kan~tiTlp 
alt1 renk goren goze de Heksokromat de· 
nir. Bu tecriibeyi ilk evvel yapan Nevton• 

GOMRVKLERDE 
Umum kumandan 

Trakya ve Marmara mmtakasile §eh· 
rimizde tefti~ler yapan Muhafaza Umum 
kumandam Tum general L1ltfi Karapmar 
yarm Ankaraya hareket edecektir. U· 
mum kumandan Ankaradan sonra ce -
nub hududlannda muhafaza te~kilatmt 
gorecektir. -···· Amerikaya ihracat i§1 

olan bir kitab .. 
Bunu yeniden okuyan gene nesiller, 

kendilerini bugiinlere kavu~turan bozuk 
havah mukadderat mevsimlerinin birc;ok 
hususiyetini ogrenecek, birc;ok simasm! 
tamyacaktu. Bu miinasebetle de diiniin 
~emailinden yarmtn fiziyonomisine kolay· 
hkla intikal edecektir. 

Dagyolunun. benim ki.itubhanemde 
bulunan birinci cildi, eski harflerle bastl• 
mi~hr. Bilmiyorum; sonra ikinci cild gibi 
bu da yeni harflere <;evrildi mi? Cevril
memi~se aydm kafal. yeni neslin istifa • 
desi namma bu hayal. i~in goriilmesini di
lerim. Bir dilegim daha var: Hamdullah 
Suphiden rica ederirn ki $imdiye bdar 
~urada burada kaiml$ diger yatJ!arlnl. 
lutfen toplayip bashrsm. 

Bu sure tie ne olacak. bilir misiniz) Is
mail Habibin dedigi $U guzel tc:y: 

Goriilecek ki resml hayatm lcazandigl 
nice bymetli ba$. edebiyat ic;in kaybol
mu~ degildir! 

Fazzl Ahmed AYKAC 
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Ort ki olem! 
Fransa kasabala

nndan birinde, Kar
letti admda bir du
vam, giiniin birinde 

kaybolmu§. Bir haf
ta sonra da, civar 
nehirde, tanmmaz bir 

halde bir na'§ bul
mu~lar. 

N a' §I te§hir et
mi§ler. Karletti'yi tamyan nekadar adam 
varsa hepsi «Yah zavalh! Ta kendisil» 
demi~. 

Kazara suda bogulup oldiigii anla§t· 
lao zavalh Karletti'yi gommekten ba§ka 
yapacak i§ kalmami§. Dan diinyada 
kimsecigi de yokmu§. Evini araml§lar; 
ttkhm hkhm elbise dolu bir dolab, bir
hayli e§ya, iki bin hank da parast c;tk
ml§. 

Bu para ile, §amna laytk bir cenaze 
alayt tertib edilmi§, cenazesi gomiilmii§. 
Esvablan ve e§yast, kasabanm fakir fi· 
karasma, Allah nzast ic;in dagitilmi§. 

Ertesi gi.in, Belediye Reisinin odasm· 

da, Karletti am en dam etmez mi? Me
ger, civar bir koyde i§ bulmu§. 0 i§i bi
tirmekle me~gulmii§. Kendi vefah ve ce· 
nazesinin defni havadisini gazetede oku
yunca ko§up gelmi§. 

KaTI§Ik i§. Evvel.a, oliip dirilen bir 
adama, hiiviyetini iade etmek bir mese· 
le. Haydi edildi, e§yllSml ve parasm1 na
si! iade edersiniz? 

Karletti, kendi yerine gomiilenin me· 
zan ba§mda durup «1nsan bir de fa oliir; 
artik Azrailden korkum kalmadd» diye 
teselli bulmaya c;ah§Iyormu§ ama, ev1m 
tamtak1r buldugu giin mutlaka: 

6rt ki olem! demi§tir. 

Kulaklz balzklar 
Bir alim, bal•k

larm sa~r ve dilsiz 
olmad•gmt ispat ic;in, 
do, re, mi, fa, sol 

• usuliine ba§ vurdu. 
Okuyuculanma ha
bor vermi§tim. 

T ecriibesini ilerle
:===::S-~ tiyor, sesleri, yaln1z 

gel, git i§areti olarak 
degil, bahklara muhtelif i§ler gordiirmek 
ic;in kullan1yormu§. 

«Do» dan sonra, stra <<mi» ye gelmi§. 
Birer hirer, biitiin sesleri kullanacak, son
ra diinyaya bu §aheserini, ogiinerek gos
terecekmi§. 

Alim, bu kadarla kalm1yor. Ses tec
riibesi, bahklann i§itme hassasmt ispat 
ediyor. Dilsiz olmadtklanm, miikemme· 
len konu§tuklanm ispat ic;in de, bahk 
seslerini teksif edip biiyiiten bir cihaz 

hazulamakla me§gulmii§. Y akmda, ba
hk sesini ve bahk lisamm i§itecegiz de
mektir. 

Deniz dibinde ne var ne yak diye dal
g•c; indirmeye, artlk liizum kalm1yacak 
iiyleyse. Filan denizde bir servet mi ya
hyor} 0 civarda ya§Iyan bahklart do, 
re, mi, fa, solla suyun iistiine davet edip 
-tabii o zamana kadar tahsil edecegimiz 
bahk dilile- bir iki sua! sorc:l'lk muydu, 
servete konduk gitti. 

Oldu olacak, Profesor Pikar, be§ bin 
metre deniz dibine inmeyi biraz daha 
geciktirse de, tahtelbahir alemin esranm 
erbabmdan ogre!WI. 

Dor~ kavgac1 kadm 

Fatiht~ Hasanhalife mahallesinde o
turan .. , ezire, Makbule, Hatice ve Zekiye 
adlanndaki dort kadm, aralarmda te -
haddiis eden bir mesele dolaytsile kavga 
etmi§ler, birbirlerini diivmii§lerdir. Diirt 
kavgac1 da yakalanmi§hr. 
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Gene k•z. o giiniin ak~amt, Kamilenin 
h davetini dii§iinerek, suf onu gor-

ek ic;in terzinin ev ·, e ugrad1, fa kat bu
' a'J"a'"· Madam da yoktu. Kap1y1 ac;an 

klZI da ~apkas1m giymi§, ch~an 
hamlamyordu. Bu. Tiirkan, 

F eriha ilk defa bu eve geldikleri 
an onlara kap1yt ac:;an k•zd1. Yiiziin

hep o soluk, mahzun ve saf giiliimse
vardt. 

Sokakta beraber yiiriidiiler. 
Tiirkan sordu: 
- Atolye hamland1 m1? 
Diki~i k1z yorgun bir sesle: 

Evet, dedi. 
durdu, Tiirka\!m yiiziine kor

yan gozlerle bakarak sordu: 
Nic;in siz geliyor buraya her za-

urkan hakikati soyledi: 

CUMHURIYET 

Y eni istimlakler 

sehrimize 
' 

taktm~ I Din~rb Mehmedle 
geldi Bulgar kar,IIa,iyor 

Belediye Unkapani 
caddesi i~in haz1rhk· 

lara basladl 

Ciice 
Almanyada Mirabel 

sinden go~ eden 
hevkelleri toplamaya 

Talnm, burada ~etin 
miicadeleler yapmak 

mecburiyetinde 
Milli kiime §ampiyonasmm son mac;m1 

yapacak olan Ankara Demirspor takum, 
diin !stanbula geldi. 

Galatasarayla Be§ikta§ arasmdaki 
mac;m tekranna dair verilen karann 
federasyon tarafmdan geri ~evrilmesi, 
Demirsporu bekledigi §ampiyonluga 
yakla§ttrmt§tlr. 

Malum sebebden dolayt oynanmtyan 
bu mac,: hakkmda, Be§ikta§ kuliibiiniin 
yaphgt miiracaati Beden terbiyesi u
mumi miidiirii nazan itibara alml§ ve 
bu mac;m yap1lmas1 lehinde miitaleada 
bulunmu§tu. 

i§in beynelmilel cephesini bilenlerin 
itiraz1 kar§tsmda iki taraf anla§mi§ 
olduktan sonra ortada bir mesele kal -
mamt§tlr. 

Faraza; Galtasaray bu mac;t evvelce 
yaptp maglub bile olsaydt; hie; olrnazsa 
bir puvan bile almtyacak m1yd1? §ek -
linde i§i miidafaa eden umuroi miidiir, 
Ankaraya dondiigii zaman Demirspor 
tarafmdan yap1lan itirazlan da muhik 
gormii§tiir. 

Bu mac;m yap1lmast hakkmda evvelce 
verilen karar, i§in yeniden incelenmesi 
kar§tsmda geri almm~, bu suretle De -
mirspor taklml yukanda soyledigimiz 
gibi §ampiyonluga bir kademe daha 
yaklA§mi§ttr. 

Demirspor bugiin ilk mac;mt Taksim 
stadmda Vefa ile yapacakttr. 

Uzun zamandtr oyununu gormedigi -
miz Demi,rspor, milli kiime §ampiyon -
lugu ic;in burada c;ok ~etin mac;lar yap
mak mecburiyetindedir. 

istanbula ilk geldigi zaman Galatasa
raya ve Fenerbahc,:eye maglub alan De
mirspor, Vefa ve Be§ikta§ kar§ISmda a
caba daha iimidli bir vaziyette midir? 

Bir mac;ta berabere kalmast bile §am
piyonluk yolunun :kapanmasma vesile 
verecegi ic,:indir ki, Demirsporun bu -
giin ve yarm yapacagt iki mac; iizerinde 
ciddiyetle durmak Iaz1mrur. 

1939 - 40 senesi milli kiime §ampiyon
lugunu Galatasaray gibi neticeyi bekli
yerek degil, iki mac; kazanmak suretile 
elde edecek Demirspor tak.lmt bugiin 
Vefayt, yarm Be§ikta§I maglub edecek 
olursa, boyle bir tak1ma §ampiyonluk 
hem yakt§tr, hem de Hiy1ktrr. 

Bugiinkii mac,:t Ahmed Ade~ tdare e
decektir. 

Milli kiime hakemleri 
Bed en terbiyesi istanbul bi:ilgesi fut

bol ajanhg1ndan: 
Evvelce yaptlan ilanda gosterilen milli 

kiime mac;lan a§ag1da adlan yazllt ha -
kemler tarafmdan idare edilecektir: 

Demirspor - Vefa, Ahmed Adem Gog
dun. 

Y arinki giire,Ier, biiyiik 
bir alaka uyand1rdJ 

' 
Istanbul Belediyesinin Belediyeler 

Bankasmdan akdettigi istikrazm iic; mil
yon lirasnll Erninoni.inden Unkapanma ka
dar alan sahanm ac;tlmasma tahsis edece-

Habe§, Bulgar ve Tiirk pehlivanlan- -· · b b d ·· 1 d ·1 
mn i§tirakile yaptlacak miisabakalarm gmt ve u paray• ura a mu e av• ser-
sonuncusu yarm Taksim stadmda yap! _ maye olarak kullanacagm1 yazm•§bk. ls
lacaktir, tikraz aktedildigi cihetle Belediye mezkur 

KaraAli gibi en maruf pehlivamm1zla yolun ac;•lmast ic;in laz1m gelen formali
stk.l bir c;eki§m.eden sonra berabere ka- tenin ifasma ba§lami§hr. ,:limdiki halde 
lan Bulgar Feri§tanof'un kar§tsma <;tk- bahkhanenin arkasmdan <;ukurhana ka
ma~ kabul eden Dinarh Mehmedin ken- dar uzanan Eminonii _ Unkapam caddesi 
disinden kiloca ve kuvvetc;e fazla olan sahasmdaki 700 parc;a emlakin vaziyetleri 
bir pel1livanla yeni~inciye kadar miisa- ve k•ymetleri tespit edilmi§tir. Bunlar hak
baka kabul etmi~ olmast, giire§ muhitin-
de biiyiik bir alaka uyandtrm~hr. kmdaki menafii umumiye karan Daimi en 

Polonya ve Almanyada yapttgi mac;- ciimenden c;•kmi§ ve bu karar tasdik edil
larda daha ziyade Greko - Ramen giire~ mek iizere Dahiliye Vekaletine gonderil
yapmak suretile tanmm1~ alan Bulgar mi§tir. Esasen bu sahanm harita ve plan
pehlivammn, aksine olarak serbest gii- lan ham oldugu cihetle menafii umumi
re~te hemen biitiin oyunlan iyi kavra - ye karan Dahiliye Vekaletinin tasdikma 
m1~ olan Dinarh Mehmedin birbirlerine iktiran ettikten sonra hemen faaliyete ge· 
faik olduklan taraflar bu sistem fark.l -

c;ilerek yolun ac;tlmasma ba§lanacakbr. dtr. 
Ele, avuca s1gm1yan Habe§ pehlivam 

Kastm Tafari ise biiyiik §Ohretine rag
men yaptt~ iki mac;1 da giiriiltiilii bitti
ginden, Kara Ali ile yapacag1 son mac;
ta §erefli bir netice qlmaga c;ah§acagt 
ic;in miisabaka saatini bilhassa uzatma
gt kabul ettirmi§tir. 

Fuar ma~lari 
izmir fuan dolaytsile, futbol federas

yonu bazt ecnebi mac;lar tertib etmek 
tasavvurundadtr. Atina, Pire, yahut Se
lanik muhteliti nann altmda bir tak.Jm 
davet edilmesi ihtimali kuvvetlidir. is
tanbul ve Ankara tak1mlannm da i~ti -
raki dii~iiniilen bu mac;lar, 2 eylulde 
ba~hyacak, bir hafta devam edecektir. 

ltalya, Macaristan atletizm 

ma~1 

1talya ile Macaristan arasmda yapi
lan beynelmilel atletizm miisabakalan, 
Macarlann 84 puvanma kar§l 99 puvan
la italyanlann lehinde bitmi§tir. 

Giiniin en giizel d.erecesini italyah 
Lanzi 800 metreyi 1,49,9 dakikada ko~ -
mak su::-etile yapmt§br. 

Demirspor kuliibii 

istanbul Demirspor kuliibiinden: 
Cemiyetler kanunu hiikiimlerine gO

re, esas nizamnamede yaptlacak tadiHi.t 
hakklnda gorii§mek iizere miiessis iiye
lerin 10/7/939 pazartesi giinii saat 18 de 
Yedikuledeki kuliib merkezini te~r if -
Ieri rica olunur. 

Betikta§ kuliibiiniin kongresi 

Be~ikta§ jimnastik kuliibU ba§kan -
hgmdan: 

5/7/939 gar§amba giinii saat 18 de top
lanacagt ilan edilen kuliibiimiiz fevka -
lade kongresi nisabt ekseriyet hast! ol
mamasma mebni 12/7/939 c;ar§amba gii
nU saat 18 de Be§ikta~ta Akaretlerdeki 

Belediye bu yolun yirmi§er metre derin· 
liklerini de kendi namma istimlak ederek 
buralarda yeknesak bina in§a edilmek iize-
re taliblere satacakhr. • 

Liman miitehassiSI Dr. 
Kip memleketimizde tet

kiklerine ba~hyacak 
Limanlanmtzm in~a ve tslaht hakkm

da son tetkikleri yapmak iizere Miina· 
kale Yekaletince yaptlan davet iizerine 
lngiliz hiikumeti mii ~avirlerinden liman 
in~aat miitehassisJ Doktor Kip'in iki mu
avinile teknik mii§aviri c;ar§amba ll'iinii 

§ehrimize geleceklerdir. MiitehasSJSlar o 
ak§amki trenle Ankaraya gidecekler ve 
ondan sonra limanlanm•zda etiidler ya
parak in§aat projelerini tekemmiil ettire
cek ve kat'i hesablan vereceklerdir. 

Limanlanmizm 1slah ve in§aah ic;in 
Doktor Kip evvelki sene bizzat memle
ketimize gelmi§ ve in~a olunacak liman
lanmiZia istanbul limanmm inki§ah ii
zerinde tetkikler yapm1~h. Bu tetkikler 
sonunda projeler haZirlanmt§tl. 

Ogrendigimize gore bu defa hazirla
nan projeler iizerinde son ve kat'i bir 
etiid yap1lacak ve sonra limanlanmmn 
tesisatJ hususunda 1ngiliz kredisinden is
tifade edilerek in§aata ba§lanacakhr. 

Son etiidleri yap1lacak limanlartmizin 
ba§mda Trabzon gelmektedir. Trabzon 
limanmm tahsisah da hemen hemen ha
Zlr oldugundan siir' a tie in§aat safhasma 

gec:;ilecektir. iskenderun limammn ise ye
niden etiidii yapilacaktu. Bu limanm in
~aah i§ine biiylik bir ehemmiyet veri!· 
mektedir. 

Almanyada toplanmasma ~;ah~tlan ciice 
Haberci Elmah Kadm 

Almanyada bir zaman ayni bahc;ede I gibidir. 
duran yirmi sekiz ciice heykeli, tarihe Boyle dice neyfellll'~:s 
gec:;en maceralar gec;irmi§ ve bunlar bir· fiye yerlerindeki bazt h 
birlerinden aynlarak adeta seyahate c;•k- ba§larmda da siis ollll' 
mi§IIr. Soyle ki Zaltsburg'da Mirabellen Bilhassa Biiyiikadanlll rde 
saray1 bahc;esinde duran mermerden yir- c;esinde heykel ciiceletl rna 
mi sekiz clice heykeli, giiniin birinde, Bunlarm umumiyetle me 
Bavyera Kralhg1 Veliahdi olan Lud • ta§lardan ve tugla reD giri, 
vig 'in ho§una gitmemi~. «Bu acayib mah* giizetilirse de, Zaltsbll\st 
luklar sinirime dokunuyor; bir daha giir- saraytnm bahc;esindekildan si 
miyeyim.» demi~ ve bu suretle 1811 se- ve yapth§lan oldukc;a verm 
nesinde bu ciice heykellerine saray bah· Bazt kimseler, boyle ll'j ve 
c;esinden yol goriinmil§tiir. Elden ele o- siis olmasmdan ho§l'1 tet 
radan oraya dola§tmlan heykel ciiceler, k1ymeti bulunsa da, sii.s {, lay 
zamanla tekrar ayni saray bahc;esine ge- ze goriinen §eyin derhl.cla ~a 
tirilerek, 1923 senesinde tekrar birbirleri- masm1 tercihe miitema1' 
ne kavu~mu§larsa da, bu tekrar kavu~ - Bavyera Kralhgt Velia tak 
rna, ancak yirmi altiSina miiyesser olmu§- SITf bu hisle cii.celeri o~nkii 
tur. Ciinkii ikisi hususi bir bahc;ededir ve saraym bah<;esmden ut · i 
bun! arm sahibi, bir c;ift ciiceyi elden <;I- ~tlmaktachr. Y oksa, egerl 1

1~ 
kanmyarak, onlan akraba ve taallukat:- giizoniinde tutmasayd;, ~ ~rb 
na hasret b1rakmakta inad etmektedir. bu ciiceleri ktrdmp ortart~Jde 

Mirabellen saraymm bahc;esi, ilk de fa lirdi; kendisi, kmlmadan;~ n 
on sekizinci amda tanzim olunarak, bu gotiiriilmesini soylemi§ -;t ba!irel 
ciice heykellerin dikili durduklan ktstm rabellen saraymda me'"' al tesit 
da «Ciiceler bahc;esi» diye amlmi§IIr. canlandmr heykellere h"l" 
Simdi de o eski vaziyette, tarhh yollann Bazt kimselerin san'at kl .. 11Ha 
kenannda sagh sollu duran ciiceler, muh- etmelerine ragmen, me-;tfl· er 
telif tipleri g()stermektedir. Mesela, di~ cirkin olan tablolan evl 0 ~ . 

bir ciice, onliigiine yerle~tirdigi elmalar· mak i etne · eri, t;y!e ,_ 8 !.1
§
1 

d . . J • ] k wcu u 
dan birini havaya kaldmyor; maksa 1 anhpah roese est o ara • b Tuno 
da, bu elmayt beriyanda duran a§tkma z~man ~or~legel~n bir h "kumet 
firlatmakhr. Halbuki onun karm toktur, m1le ruh1 b1r tahhl mevzJl d hii\ 
elini karm iizerine koymu§ bunu anlata san'attan anlaytp aniaJ"'M~ · 
rak, iistelik ma§ukasma dilini c;•kanyor; bir noktadm> kaydile ruJ! H~~ 
kendi a§kmdan bahsederken, onun elma ~evzua yer bJrakiltna~~ :fmd~ 1 

ikram etmesine ofkelenmi§tir: erkek ka- Eski mesele ·· amlan 
dmla a lay ederek ofkesini ahyor. Bir 11htelif y 
parc;a daha otede, tahta ayakh bir di - lki arkada§ birbi~'>lline giri 

Demirspor - Be§ikta§, Feridun K1hc,:. kuliib merkezinde toplanacagmdan sa -
Slavya, Beog~ radskiyi ym asli azanm te§rifleri rica olunur. 

Bu defa istanbul limanmin inki§an i
§inden ba~ka Karadenizde de yaptlacak 
biiyiik limanm Ereglide mi, yoksa <;a
talagzmda mt kurulmasi hakkmda kat'i 
bir karar verilecektir. 

lenci, suratm1 ek§itmi~. acmdmct bir hal- su~lu ka~arken fa, koprii 
de elini uzatmi§, sadaka bekliyor. Lakin _ 1 lar). 

Ruzname: 
2 - 1 yendi Cemiyetler kanununa gore tanzim o-

Slavya ile Beogradski taklmlan ara- lunan kuliib nizamnamesinin miizake -
smdaki merkezi Avrupa kupast mac;t resi. 
Prag'da oynanml§tlr. 

25,000 ki§i iiniinde yaptlan bu ma~ta 
Slavya taktmt c;vk sinirli, buna mukabil 
Yugoslavlar, c;ok sakin ve giizel oyna -
ml§lardir. 2 - 1 Slavya taklmmm galibi
yetile biten mac;ta yaptlan ii<; gol de bi
rinci devrede olmu§tur. 

lzmirde giiretler 
izmir fuarmda istanbul, Ankara ve 

izmir taktm!art arasmda giire§ miisaba
kalan yaptlacakhr. 

Bu sene yap1lacak Tiirkiye serbest 
giire§ birinciliklerine ordudan da taktm
larm i§tirak ettirilmesine karar veri! -
mi§tir. 

Muhtelif alay ve f1rkalar, birer ta -
ktmla miisabakalara gireceklerdir. 

Yazan : Server B edi 
Ben de c;ah§acagim. 

- <;ah§ac.ak ~ N as11l 
- Diki~ dikecegim. 
Caddeye gelmi~lerdi. Rum kJZ< durdu, 

Tiirkanm yiiziine bakll, bir§ey soyleme
ge hamlamr gibi ka~lanm kald1rdt. Ve 
dudaklanm uzatll. Sonra oniine baktt ve 
ka~lanm c;attl. Yutkunuyordu. 

Tiirkan onun bir§ey soylemek istedi
gini, fakat bir tereddiid gec;irdis:ni anla
di. 

- SOyleyiniz I dedi. 
K1z sordu: 

Siz tamyor Kamileyi eskiden? 
Haytr tammtyorum. 
Madam tamyor? 
Madam! da yeni tamyorum. 

Diki'<;i k•z birdenbire: 
- Orevuarl dedi ve uzakla~tl. 
Tiirkan onun arkasmdan bir an ba-

*** 
Sllnyer kazast gencler mahfili ba§ -

kanll/P.ndan: 
Goriilen liizum iizerine 10/7/939 pa

zartesi ak§amt saat 21 de toplanb yapl
lacagmdan azalarm i§tiraki rica olunur. 

Ruzname: 
Yeni cemiyetler kanununa uygun ola

rak nizamnamenin tadili. 

*** Tokkap1 spor kuliibiinden: 
Topkap1 spar kuliibii ba§kanhi\"mda 9/ 7/ 

939 pazar giinii saat 13 te fevkalade kon
grenln toplanmasi mukarrerdir. Uyelerin 
te~r11lerl rica olunur. 

Ruzname 
Yen! cemlyetler kanununa giire nlzam

namede yapllacak tadllattlr. 
1 --

ka kald.. Ne demek istemi§ti bu ktz? 
Madamm ve Kamilenin aleyhinde bu
lunmaya cesareti olmadigl ic;in Tiirkam 
bu kadarc1k uyand1rmakla m1 iktifa et
mi~ti, yoksa, maksad1 yalmz onun vazi
yetini anlamaktan m1 ibaretti? Oyle ya, 
ne de olsa Tiirkan onun ve arkada§lan
nm rakibesi demekti. 

Gene k1z, gene annesini iizmemek i
c;in, o ak$am bu kiic;iik hadiseden d~ 
bahsetmedi. 

Ertesi giin, mektebden c;tkmca, dogru 
terzinin evine gitti. Art1k o giin i§e ba~
hyacakh. Kap1y1 gene o k1z ac:;ll ve ma
damm da, Kamilenin de evde oldugu
nu haber verdi. 

ikinci kata yukandan hala birtaklm 
e§ya, bir bi<;ki masast ve bir prova ay
nasl indiriliyor, sofada madamla Kamile 
rumca miinaka~a ediyorlard1. Kalyopi, 
gene Tiirkam gormemi~ gibi yaptt ve 
Kamile ona biraz beklemesini i§aret etti. 
Miinaka~a bittikten sonra madam yu
kanya c;•kmi~h. Kamile Tiirkam kendi 
oda:sma ald1: 

- Her§ey olup bitmi§ti, dedi, atel
ye hawd1. F akat madamm inad1 tuttu, 
odalann vaziyetini degi~tirmeye kalkt1. 
Aman, bilmem. Ne hali varsa gorsiin. 
Orta!J~I <;orbaya <;evirdi. 

Y akalananlar 

Kurtulu§ta Yaz1C1 apart1mamnda otu
ran Vasil, Taksimde Lamartin cadde -
sinde Manton apart1mamnda oturan isak 
ve Ortakoy Bulgurcu sokagmda oturan 
Baran, 2007 sayth kanuna aykln hare -
ketleri goriildiigiinden yakalanmi§lar -
dtr. -···-lzmir kuliiblerinin isimleri 

izmir 7 (Hususi) - Alsancak kuliibii 
kongresi diin gece toplanmt§ ve tekrar 
eski cAltay. ismini almag1 kararla§tir -
mt§br. 

Bugiinlerde U c;ok kongresi de topla -
nacak ve eski cAltmordu• ismini ala -
cakhr. 

Kapmm oniinde, ayakta duran Tiir
kamn omzuna bir elini koyarak: 

- Sen nas.!sm, cicim ~ dedi, bura
ya t~diin gelmi§sin. Biz madamla Ha
coplu pasaima kadar gittik. Bekleseydin 
gelirdim. Neyse yavrum. Sen §imdi bi
raz burada otur. Biz §U bicJi odasm1 yer
le§tirelim. 

Gene k1z boynunu biikerek: 
- Kuzum, dedi, bo§ durmasam ol

maz m1? Vakit gee; ... Biraz c;ah§mak is
tiyorum. 

- Dur bakay1m, sana bir i§ getire
yim. 

Kamile odadan c;•kh ve tekrar tc;en 

biraz yandan bakllmca, bu dilencinin ba- Evvelki gece saat 11 dll.""kumet' 
cag1 saglam oldugu, tahtayt bacaks1z gO- de agu bir yaralama vak't:~lara v~ 
riinerek sadaka toplamagt kolayla§IIrmak Fenerde Y1ldmm cad~ devri 
maksadile takllgt ogreniliyor. Beritaraf- Ahmed, vak'a gecesi f•s~~inmeni 
ta da, yorgun bir bahc;tvan, kiiregine da- Mehmed ismindeki arkad~hi kulla 
yanm•§, dinleniyor. Sakalh, sankh bir alemi yapmt~llr. ,nlatllg• i 
ihtiyar, ka§lan c;ahk, kuru bir da1a goz· Gee; vakte kadar kafal a girrnek 
lerini dikmi§ ve az uzagmda da ciice bir tiitsiileyen iki arkada~. ta tb"kmt ha 
h1rstz, gozlerini ana <;evirmi§, kis kis gii- §Urlarken aralanndaki eskl F\hakika 
liiyor. Hm1z, bir tavuk c;almt§llr, ta vuk tazelemi§lerdir. ff k 0 
elindedir. v.s. Birbirlerine saldtran a a rki 

Hulasa, ikisi §imdi hususi bir bahc;e· med siddetli bir kavgaya ~enma 
de bulunan bu yirmi sekiz ciice, insanm Bir aral1k Mehmed, bJc;agiJll'~·· .. 1 · 
ruhi haletini tiirlii cephelerden tezahiir medi muhtelif yerlerinden re~pr~ifin 
ettiren eserlerdir. lnsanlann temaylilleri- ffil§hr. . . 

1
,(aydaran a 

ni karikatiirize etmek esas tutularak, bu Arkada§mt kanlar t<;IOoo k "' 
I d o yu an M 

husus gozetilerek ortaya konu mu§ ve a· ten sonra ay•lan Mehme • 
gaclarla tarhlar arasmda olgun goriilen gile §a~km bir halde ka~' 1937 t "h' 
yerlere yerle§tirilmi$tir. Her birinin bii- de bulunmussa da polisler tf ~n 
yiikliigii, on ya§mda bir c;ocukla miisavi kalanmt$tlr. ~~s~~:~:~ 

diki~ kutusu getirdi ve c;•kh. Kamile girdi. 1uza tecavii 
Kamile ceketi Turkana vererek larif Kalyopi Tiirfi.ana yakla~ne u<;lincli 

etti: ne ald1 bakh: \938 senes 
- Sen bunu bugiin yap, yeti§ir. Bu - 'Bravo l dedi, guzel• • gec;ildi. B 

tayyor madamm ic;ine derd oldu. Eger c;ah§ml$ bundan evvel balk1e Kalan 
iyi yaparsan <;ok memnun olur. - Hayu madam. fte ilan e 

Tiirkan ceketi sevincle eline aldt, mu- - Cok iyi yaptl sen bll klolundu. 
ayene etti ve hemen i§e ba§lad1. de ~abuk yaptl. erriid eden 

Kamile di§an <;Ikmt§tl. Uzun miid- - o~ tane kald •. Ugr~ le magaral 
det giiriinmedi. lc;eriki odadan e§ya gii· kadar bitiririm. Bitmezse e~ e 1srar ettiler 
riiltiileri ve Kalyopi'nin keskin sesi geli- sabahleyin erkenden getiri~· devam etti 
yordy. Tiirkan elindeki i§e bir tahlisiye - Olur, olur. f'· mekte~l 
simidi gibi sanlmt§tl. Oooh ... Nihayet c;a- Kalyopi bir omzunu kaldi antazam bu 

girdi: 

h§Iyor i§te... N eydi biitlin o §iipheler, hem en arkasm1 dondii ve od',Junu takib e 
korkular ? .. Ic;ine biiyiik bir iimid ve ce- Kamile Tiirkamn yanlll' neye kadar h 
~aret dolan gene k12. etrafma baktt ve elini onun omzuna koyarak~ ihayet Ko<; 

Sen iyi ilik yapabilir misin? dii§iindii: «Hayat!.. dedi, boyle bir ev- - Makine diki$i olmad1Sl k•smt tenkil 
Y apanm. de, boyle bir odada c;ah§acagimt hicr ha- hep bur ada c:;ah§Irsm, o!Illa: famanl~~da h 
Bizim Eleni yapardt. 0 da iki tmmdan gec;irir miydim ?» dedi. 0 pis k1zlann yantnd tr. Bugun D 

giindiir hasta. Bir tayyor var, c;abuk ye- Kamile ic;eri girdi ve Tiirkanm yamn- sen. .. ydudlardan 
ti§tirilecek. Onun ceketini sana vereyim, da oturarak c;ah~masma bakh. Birdenbire Ye Tiirl&m sac;larmiP 11 bale gelmi§tir. 
iligini yap. Buraya getiririm. Fa kat ha- el c;upml§ll: tii: 
llrh mii§teridir, iyi yapabilirsen... - Bravo! Am an ne giizel yaptyor- - Ne hazine bu sacrlaf• n yasak mmtalt 

- Merak etmeyiniz. sun? Bravo! Our madam a gidip miii- madeni, altm! dr)enman, Hay 
- <;iinkii ilik ba§ka i§tir. Herkes be- deleyim. Sonra ayaga kalktt ve gar re Yukanabba 

ceremez de... Ko§arak odadan c,:Ikh. Fa kat madam ne giderek: ar da arhk h"' 
- Biliyorum. da, kendisi de goriinmedi. - Bana izin verir misin!tf metten iimidle 
Tiirkan oradaki divana oturdu ve bek- Bir saat daha gec;ti. Tiirkan ikinci ve yanmda soyunaytm, giyineY1 : peyderpey te 

ledi. Kamile elinde bir tayyiir ceketile iic;iincii iligi daha ~.;abuk yapmt§ll. Dor- davetliyim. rl 
~lm~.kka~dan~k•zdaobb:~:~:·k~hl:r:d:iin:c:ii:su:··n:e~:b:q:l:ar:k:~~o:d:a:y:a~m:a:d:am:la~------~--~~····· 

----~-
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~e~ Millet Meclisi bugUn yaz tatiline karar veriyor Leh hiikiimeti, Danzig' 
-~~rrc:a1k~::~~~~e~~4 ·--·--·-·-.--. t:~:~:.~;;\:b~~:;::J:.~~~d:~~,:,~ bir nota gOndereceK 

arayJDJP de~.i§t.~ril.~~-si ... Tapu _ve belediyelerce yaptlacak istimlak hakkm-
n Mudurlugunun Adhye daki kanunun bazt hiikiimlerinin degi~ti- Polonya, Danzig'in Almanyaya ilhalana 

l• koylerde a~tlan egitmen rilmesi ve yeniden bazt hiikiimler ilavesi-
>:oy ogretmen okullarmm ne aid kanun layihalanm ve Hatayda vi- muvafakat etmiyecegini sarahaten bildiriyor 

b 
lki kanun layihalanm mii- layet kurulmast ve burada adli kanun[a-

bu 
~ S etmi§tir. rm tatbik ~ekline, ilamlann infaz tarzma, 

1 
• bugiin kabul ettigi di- askerlik i~lerine ve Iskenderun limantnm, 

Tunceli vilayetinin ida- Toprakkale - iskenderun hattmm Dev -
hiikmiiniin 31 birin- let Demiryollan ve Limanlart hletme 
kadar uzattlmastna Umum Miidiirliigiine devrine aid kanun· 

bu layihamn miizakeresi Ian alkt§lar arasmda tasvib eylemi§tit. 
iye Vekili Faik Oztrak Bu miinasebetle soz alan Tayfur Sok -

atta bulunmu§tur. men «Antalya» §U beyanatta bulunmu~-

kanunile Tunceli vi
Dersim mmtakast 

, ~emi§kezek, Mazkird, 
ctk, Pliimiir ve Mameki 
etmektedir. 

· Tiirkiye tarihinde 
ayni zamanda ibret verici 

. Dersimin ne oldugunu, 
nihayet oradan ~tkan bit

gailelerin Turk milletine 
bilmiyen kimse yok

!ol Ders_imi~ t.a~hinden bahse
vakttlermm almak iste • 

I 

Jieyfe!le~ktsa bir tarihc;esini yapan 
· bazt ~iii bunu miiteakib demi1 • 

sus ohna 

antn rde tekerriir eden isyanlarin 
cii<:elert madiyen vaki tecaviiz ve ta 

· tie me ge~mek ve Dersimde 
a ret giri§mek ic;in oradan silah

tur: 
«- Biiyiik Turk milletinin ozii ve o 

biiyiik varltgm hakiki miimessili olan aziz 
arkada§lanm, Hataym 20 senelik milli 
miicadele tarihini ~anla, §erefle, zaferle 
kapayan anla~ay1 birka~ giin e-Yvel tas
dik buyurmu~tunuz. Bugiin de Hatay1n 
bir vilayet olarak idare edilmesini temin 
ed.ecek te~kilat kanununu tasdik buyurdu· 
nuz. Alman tarihl kararlar dola}'lsile 
yiiksek huzurunuza Hatayhlann minnct 
ve §iikran hislerini arzetmek i~in c,;tkhm. 
Ya§aym, var olun aziz arkada§lar. <<Al
kt§lar». 

T e~kkiil ii anmdan bugiine kadar ta
rihini zaferle mes'ud ve cihan§iimul ka • 
rarlarla siisleyen Biiyi.ik Millet Meclisi 
ve onun muhterem azalanm saygt ile kt.t
larrm. «Alkt§lar». 

Bu buyuk varhk her zaman bahtiyar, 
daima bahtiyar kalacakttr. 

Aziz arkada§la:nm, 

laztmdt, 1933 senesi 
silah arama hareketi bek

olduke<a vermedi ve anla§tldt ki Der
boyle gri ve devamh bir surette halli 

ho~lali tetkikat yapmak ve esash 
da, s~:~ laytp kat'i neticeyi almca-

Miitarekenin act ve karanltk giinleri -
nin dogurdugu bazt zaruretlerle aynlmt§ 
olan bir yurd par~asmm tekrar anavatana 
baglanmast her Tiirkiin kalbinde biiyi.tk 

,...,....,_,_..,...,_.,. bir sevinc ve heyecan doii;urmu§tur. Ha

derll ~alt§mak laztmdtr. (Bra-

VeliaP d' d 1 . ttl tak tr e en o zamanm Ba~-

d 
0 
t,mkii Milli ~efimiz §ark seya-

en u · · k'k l · · d ~ 
1 

1 t§t tet 1 ve ~are enm e 
' ege 1ular. 0 haytrlt seyahatin fe

tahni bugiin idrak ediyoruz. 
orao sin de yiiksek Meclisc;e kabul 

,.eS4 numarah kanunun biiyiik 
~ hatiretle tatbikma giri§ildi ve 

me al tesiri goriilmege ba§lad1• 

at 1 hili manzarasmda biiyiik bir 
mevzii· Her sene civar vilayetlere 

evJe n tecaviizler durdu ve Der- :Jsl~ellldcrm1d 
l:fyie sayi§inde de hay li salih basil 

k incii umumi miifett~ligin bu 
b · h'~tJ T unceli halkmt huzura ka-

tr 
11

"kumete itimada sevketti. Kt· 
mevz d h"k. 768 · 
anlarr.n ~ .u u~ete w st!ah tes-

uh Mucrtmlenn ~ogu hiikumete 
r r. Hiikumet otoritesi, Tunce

fmda yerle§mek ve devletin 

IJI'<""''""" her tarafta hakim ol
. yerlerde nahiye ve ka- _..,""""'"" 
giri§ildi ve bunlar birbi-

1 a, kopriilerle baglanmaga ba§· 

J/' lar). 
ll k'

1
hukumetin bu ciddi ve esaslt 

vadJ!Salara ve seyyidlere tagalluh 
ca f ,~n devrinin, ~alt§madan halk 

J. • halka efendi olup 
hi kullanmamn sona ermekte 

lathgt i~in bu ziimre bir tee· 
tal a . girmek istedi ve Orman ka
skl tbtkmt halkt ifsad i~in vesile it~ 

e Filhakika bu ifsadkar propa· 
.Aifaffak oldu. 193 7 senesinin 
~e ~arki Dersim mmtakasmda 
ve Denman a~iretleri nahiyeler 

1 kopriileri ve telefon hatlanm 
rek fili harekete ba~ladtlar. 
laydaran asiretile Seyid Rtzanm 
a yukan Abbasu§agt a~ireti de 

ti1937 tarihinde Kalan mmtaka
nsuru~agt koyiinde jandarmala
~ Dizda~ koyiindeki jandarma 
mza tecaviizler vaki oldu. Bu

iic;iincii ordu kttaatmm da 
1938 senesinde kat'i bir tedib 

: gec;ildi. Bu hareketin sonunda 
Kalan mtntakalan ya-

~e ilan edildi ve sakinleri 
klolundu. Bunlann ic;inden is· 

erriid edenler sarp daglar:n a· 
~e magaralarda bannarak rou
e tsrar ettiler. Hiikumet de ted
: devam etti. Y allan, hiikumet 
mi, mektebleri, karakollan, kt§· 

bir plan ve programla 
>lunu takib eyledi. 

neye kadar hal bu suretle devam 
ihayet Koc; mmtakasmda kalan· 
ktsmt tenkil edilmi~ ve bir ktsmt 

anlarda hiikumete teslim ol-
Bugiin Dersimde Kcx; mm· 

ardan tamamen temizlen
ale gelmi§tir. (Bravo sesleri, a!-

yasak mmtakasma gelince, «Yu· 
an, Haydaran, Korabbas, 

Y ukanabbas a~iretleri» or ada 
r da arhk hiikumetin tazyikma 
etten iimidlerini kesmi~ bir ha
peyderpey teslim oluyorlar. Y a-

gece tezahiirah 

km bir za~anda o bolgenin de tamamen I ve itidalle ve daima yerinde kullamlmi§ 
temizlenrni§ olacagmdan eminiz. oldugunu iftiharla huzurunuzda arzede-

Dersim mmtakasmdan ~imdiye hdar rim. (Bravo sesleri.) 
toplanan silahlann adedi 14593 tiir. Bu Herhangi bir memlekette olursa olsun 
silahlarm hepsi son sistemdir. miimasil hadiselerin bundan az fedakar-

T uncelinde bir taraftan tedib hareketi ltkla ve bun dan daha biiyiik bir basiret ve 
devam ederken diii;er taraftan da imar ve isabetle bertaraf edilmesine imk.ln olma-
temdin i§leri yiirutiilmoktedir. dtgmt cesaretle ifade edebilirim. 

Kanunun ii~ sene daha t~mdidini _Y aptian .1~lahatm mahiyetini tebariiz 
rica etmemizin saiki, istihsal edilen ve kt· ethren D~h.thye Yekili sozlerine §i:iyle de
sa bir zamanda ikmal edilecek olan ne- vam etrnt§hr: 
ticenin yani Dersirnde saglarn bir hiiku• <<- D~ne kadar bir isyan mintakasindan 
met nufuzuna dayanan gec;ici degil, rniis- ba§ka btr§ey olmtyan bu bolgede tahak
takar daimi ve asia bozulmtyacak olan kuk ettirildigini biraz evvel arzettigim e· 
niza~ ve asayi§in ebediyyen takriri ve serler hie; de istihfaf edilecek ktymette de
ba§ltyan imar ve temdin i§inin arttk ora- ii;ildir. S~ndu~umuz kanun layihastni ka· 
Iarda hie; kimsenin yolunu §a§trmasma bul suretJle buyiik eserinizin ikmali ftrsa· 
imkan vermiyecek derecede geni~leyip hm hiikiimete vermenizi rica ediyorum. 
kokle$mesini temin arzusudur. Burada ge· . So_zl~rimi bitirirken amltk ~akavet ve 
~ici bir idare edegil, rniistakar ve rneden! It~atstzh~ yuvast olan dersirni vatanm sa
bir devlet te§kilatt viicude getirmek nok· ~m ve ~tzama. ~ayetli bir mmtakast ha
tasmdan T unceli kanununun bugiine ka- lme gettrmek l~m aziz canlanm fed a et
dar verdigi muspet neticeyi, yani bozul- mi§ olan kahraman Tiirk c;ocuklannm 
maz ve geri doniilmez fikrini tam ola- hatt.rasm~ . ~urmet_ ve minnetle an~ayt 
rak verinciye kadar idame etmek laztm· vaztfe btlmm. Btze bu neticeyi temm e· 
dtr fikrindeyiz. den ordumuzun ve jandarmamiZin kah-

T .. k d d b' · 't t ramanca fedakarltklanm kendilerine bii-
ur yur un an If parc;asmm I aa. "k lAb' I . k • ' r t' . 

sizlik ve ~aka vet yuvast halinde kalmasma yu _sa 3.~1!e: en ullanmak mes .u 1 Y~ mt 
C h · t 'd · .. d d d' tevdt etbgtmtz vazifeaarlann t~lermde urn unye 1 ares1 musaa e e emez 1. • 

Dersimi tipkt Ankara gibi Aydm gibi gosterdikleri gayret ve basireti ve mha-
emniyet, si.ikun ve huzura ~azhar etmek yet hepsinin yurda ve vazifeye baglthkla-
i~in ]az1m olan tedbirlere tevessiil etti. nm takdirinize arzederken biiyiik bir haz 

T db. ] · · "I "1" J k 'dd t duymakta olduguma inanmamzt nee e-e IT enm o ~;u u a rna , §I e e an· . . . .. . 
cak zaruret hal in de ve memleketin yiik- denm.» o;hddeth ve surekh alkt~lar). 
sek menfaatleri ernrettigi zamanlarda Siimerbank sermayesine 19 milyon 
miiracaat etmek ve i§e giri§ince matlub 500 bin lira ilavesine miiteallik kanun 
neticeyi ka •'j ve em in surette almak §ia- ]ayihasmm miizakeresinde Ber~ Ti.irker 
nmtzdtr. (Aik:~lar). layihanm heyeti umumiyesi hakkmda soz 

T unceli kanunu vazifedarlara ~ok almt&tlr. 
kuvvetli salahiyetler vermi§ olmasma rag~ Heyeti umumiye hakkmda ba~ka soz 
men bu salahiyetlerin ne buyiik dikkat alan olmadtgmdan maddelere ge~ildi ve 

taym aziz vatammtzm mukaddes sinesine 
ne vakit ne suretle aynldtgmt, ge~mi~ a
lan 20 senenin act korkunc hilanc;osu bu 
hadisatm ne gibi §artlar altmda cereyan 
ettigini anlatarak degerli vaktinizi alacak 
degilim. Bunlar hepimizin ~ok yakmdan 
malumudur. 

Sozlerime nihayet verirken bu milli 
davamn yaptctsJ Ebedi Sef Biiyiik Ata· 
turkiin manevi huzurunda egilirken bu 
mukaddes davayi tahakkuk ettiren Milli 
Sef lnonune layezal ~iikran ve tazimleri
mi arzederim. Gene bu aziz davayt ytl
maz bir azimle takib eden saym Refik 
Saydam kabinesine ve ytlmaz ~elik Tiirk 
ordusuna da sayg1 ve minnettarltklanm1 
arzderim. Y a§asm ve var olsun Tiirk rnil
leti, Hatay mubarek olsun. «Siddetli ve 

siirekli alkt~lar». 
Meclis yarm sa at onda loplanaca kttr. 

Ruznamede Miistakil grup reis vekili 
istanbul meb'usu Ali Rana Tarhanm iki 
sua! takriri vardu. Biri harici ticaretimiz· 
de tatbik edilmekte olan usullerin tadili 
i~;in ne dii§iiniildiigunii ve hayat pahah· 
hgt hakkmdaki tetkiklerin ~ ~e za~a~ ta~
bik sahasma intikal edecegme datrdtr ki, 
buna Ticaret Vekili Cezmi Erc;in yann 
cevab verecektir. Ogrendigime gore bu 
cevab bilhassa son siyasi vaziyetler do • 
laytsile bazt noktalan aydmlatacakttr. 
Bu arada hi~bir devlet aleyhine miitevec· 
cih olmtyarak sadece milli e.mniyetimiz 
noktasmdan hi.ikumetc;e almmt~ olan ka
rarlann ve yaptlan ittifaklann mesela Al
manya ile olan ikttsadi miinasebetlerimize 
muessir olup olmtyacagt ~klindeki bazt 
tereddiidler izale edilecek, vaziyet tavzih 
olunacakttr . 

Ali Ran a T arhanm ikinci sual takriri 
de beynelmilel miinasebat ve memleketi
mizin harici politikast hakkmdadtr. Ha
riciye Vekili Siikru Saracoglu bu sual do
laytsile beyanatta bulunacakttr. 

Biiyi.ik Millet Meclisi elinde olan mi.i
him kanunlan ~Ikarmt~ oldugundan yann 
dort ]ayihanm ikinci muzakeresini yapa
cakttr. Bunlar, asker! ceza kanununun 
848 inci maddesinin degi~tirilmesi hak -
kmda, askerl muhakeme usulii kanunu -
nun 3 ve 30 uncu maddelerine hirer ft"tua 
ilavesi hakkmda ve askeri ceza kanunu· 
nun 47 nci maddesinin degi~tirilmesi hak
kmdaki layihalarla Tlirkiye - Estonya, 
ticaret ve klering anla~alannm ve mii • 
zeyyelatmm tasdikt, Tiirkiye - Yugos
lavya arasmda imzalanan afyon anlalj'ma· 
smm tasdikt hakkmdaki layihalardtr. Bu 
miizakerelerin sonunda Ba~vekil doktor 
Refik saydamm beyanatta bulunmasJ ve 
hukumetin Meclisten itimad reyi taleb et
mesi muhtemeldir. Meclis yann yaz ta
tiline karar verecektir. 

Antakyada fenlikler 
Antakya 7 (a.a.) - Dun gece or • 

dumuzun Hataya gm~mm ytldoniimii 
miinasebetile burada yaptlan gece ~en ~ 
likleri ve fener alayi pek muhte~em ol • 
mu~tur. F ener alayt Halkevi aniinden 
hareket etmi~. asker! miimessilligimiz, 
fevkaJade murahhashgiffiiZ onJerinde te• 
zahiirat yaparak Kt~la caddesinden :;(ec,;• 
mi§, Dortayak mevkiine gelerek oradan 
tekrar Halh·vine donmi.i&tur. Gece scn
liklerine pek kalabahk bir balk ki.itlesi i§'" 
tirak etmi~tir. Biitiin ~enlik geceyartsm· 
dan sonraya kadar ayni co§kunlukla de -
vam etmi§tir. 

[Ba~tarafi 1 fncf saht/ede] 

Alman kruvazoriiniin ziyareti 
Var~ova 7 (a.a.) - Yamesmi Ga

zeta Polska yaztyor: 
«Konigsberg kruvazoriiniin yakmda 

Danzi.g'e geleceginin Almanya hiiku
meti tarafmdan haber verilmesinden 
maksad, fiiphesiz efkan umumiyeyi tes
kin etmektir. Bununla beraber, Alman
yanm serbest §ehir arazisinde bir kuvvet 
darbesi hamladigt muhakkakttr. Bina
enaleyh, vaziyetteki gerginligin zail ol
mu§ gibi goriinmesine ragmen pek miite
yakktz bulunmak laztrndiT. <;iinkii yakm 
bir istikbalde Alman emellerinin Danzig 
ile Polonyanm deniz rnahrecini hedef it
tihaz edecegine ti.iphe yoktur.» 
Hitler, Danzig hududunu teltif etti 

Berlin, 7 (a.a.) - Hitler, Berchtes· 
gaden' deki sayfiyesine gitmi§tir. Fuhrer, 
hareketinden once Polonya hududu mm
takasmda tayyare ile bir tefti§te bulun· 
mu~tur. 

Polonyanrn ihtiyatt 
Paris, 7 (a.a.) -<<Havas» Parise ge· 

len emin malfunata gore, Polonya hiiku~ 
meti, li.izumu olan biitiin ihtiyat tedbirleri
ni almt~ bulunmaktad1r. Buna binaen, Po
lonyanm bilhassa Danzig limanmdaki 
menfaatleri haleldar olmadtkc;a, Polonya 
hiikumeti biiyiik bir ihtiyatla hareket ede· 
cektir. Danzig'de ahnan askeri tedbirler, 
Polonyamn Danzig' deki vaziyetini tehli
keye du§iirecek mahiyet aldtgl ve V ar§o· 
vamn tespit ettigi hududu a§hgt takdirde 
Polonya hiikumeti ayni mahiyette tedbir
lerle mukabele etmeden once ekonomik sa
hada kararlar verebilecektir. 

lngiliz; • Leh miizakereleri 
Var§ova, 7 (a.a.) - !ngiltereden ya· 

ptlacak istikraz hakkmdaki miizakerelere 
memur Leh heyetinin reisi Albay Adam 
Koc yeni talimat almt~ ve miizakerelere 
devam etmek iizere Londraya hareket et-

Afrika ve dogu itleri direktorii 
ve General Gamelin de haztr 
lardtr. 

VarfoVa'da miidalaa tedbirleri 
Var§ova, 7 (a.a.) - Var§ova 

hendisleri, pasif miidafaa tedbirleri 
vesine dahil olarak, harb halinde 
vaya filitre ve borularla gelen su 
tmm yerine kaim olmak iizere 
kazdiTmaga ha§lamt~lardu. 

Dartzig,de askeri hazzrlzk 
Var§ova, 7 (a.a.) - Polonyalt 

balardan alman mal\unat, Danzig'deki 
keri hamhk faaliyetinin devam 
oldugu merkezindedir. 

Danzig'den verilen haberlere gore, A 
manyadan gelen siiah ve miihimmatm ka· 
raya. 9kanlma. yeri olan Schichau doklan 
civannda bulunan evlere diin gece seki1 
agtr makineli tiifek yerle§tirilmi§tir. D aha 
bir~ok agtr makineli tiifeklerle toplar dQ 
Danzig lu~lalarma nakledilmi~tir. Bu kit 
lalarda halen asker toplama yiiksek kon• 

seyleri faaliyette bulunmaktadtr. Bu kon• 
seylerin vazifesi, orduya almacak genclet 
arasmdan iyilerini ve makineli tlifek ve top 
kullanmaga yarayacaklan aymp se~mek· 
tir. Bu konseyler huzurunda isbatt vi.icud 
etmege davet edilen Danzig'lilerden Po· 
lonya milliyetine memub olanlar, Polen• 
yalthklanm ispat eder etmez hemen derhal 
serbest btraktlmaktadtr. 

Gestapo gizli devlet polis ajanlan, Kalt 
hof hadiselerinden sonra Danzig makam .. 
ian tarafmdan geri c;ekilmesi taleb edilen 
Polonya giimriik ba~miifetti~inin evinde 
ara§hrmalarda bulunmu§tur. Vazifesini ic
ra i~in tayyare meydantna giden Polon• 
ya glimruk miifetti~leri, ilk defa olarak, 
tayyare meydanma girmekten menedilmit 
tir. 

Nihayet, Schichau doklarinda ~ah~an 
Polonyalt ameleye de yol verilmi§tir. 

Bundan ba§ka gazeteler, Bichofsberg· 
Paristeki muzakereler deki istihkam i§lerinin bitirilmesini miite· 

Paris, 7 (a.a.) - Daladye ile Bone a· abb, amele ekiblerinin §imdi de sahil bo· 
rastnda bu sabah yaptlan gorii§rne esna· yunca Glettkau civarmda istihkam i~le
~mda Hariciye Gene! Sekreteri Leger ile rine ba~ladtklanm bildirmektedir. 

• ""'"~' ,. I ... 

Koseivanofun Berlin 
seyahati 
[Ba~tarat1 1 fncf sahlfedel 

daki mlinasebetleri inki~af ettirmek ni
yetini. de izhar eylemektedir. 

Resm1 Alman mahfillerinin beyanatt
na gore. Alman - Bulgar gori.i~meleri es
nasmda bilhassa ekonomik meseleler 
bahis mevzuu edilmi~tir. Bu meseleler 
iizerinde bilahare miispet anla~malar 
yap1lacakhr. 

Gi:irii§melerde her halde biitiin diinya 
meseleleri gozden ge~irilmi§ ve bittabi 
Bulgaristanm siyast arzulan da bahi.s 
mevzuu edilmi§tir. Fakat yalmz sathi 
mii§ahedelere vanlmt§tir ki, bu da, Kose 
!vanof'un ziyaretinin derhal kendisini 
gosterecek miihim ve miispet neticelere 
varmadan bittigini gosterir gibidir. 

Suriye Cumhur Reisi 
istifa etti 

~am 7 (a.a.) - Havas muhabiri bildi
riyor: 

Suriye Reisicumhuru Ha~im Bey A
tassi istifa etmi§tir. Reisicumhurun bu 
karanm bildiren mektub yarm sabah 
saat 9 da meb'usan meclisine tevdi olu· 
nacaktlr. 

1zmirdeki dolu ve kasirganin 
zarar bilan~osu 

lzmir 7 (a.a.) - Kemalpa~a kaza
stnda 30 haziran cuma ak§arnl vuku bu
lan dolu ve kamrnamn zararlanm mahal

linde tetkik eden komisyonun haztrladtgt 
resmi rapora g{)re, zarar nispeti Kemal~ 

pa§a merkezinde yiizde 70, Arrnudlu 
koyiinde yiizde 80, Oren koyunde yiiz
de 40, A§aglktztlca koyi.inde yiizde 95, 
YukankiZilcada yiizde 65, Anstzcada 
yiizde 80, Y enmi§, Akalan ve Ekmeksiz 
koylerinde yiizde 100 diir. Bag ve zey

tinlerin gelecek senelerdeki verim kabili~ 
yetleri de miihim miktarda azalmt§hr. 
Zarar goren halka icab eden azami yar· 
dtmtn yap1lmast ic;in kaymakamhk~a 
tedbirler almmaktadu. -···-~ehir ve lnk1lab miizeai 

Uzun miiddeUenberi haztrlanmakta 
olan §ehir ve inkllab vesikalan miize ve 
kiitiibhanesinin biitiin haz1rhklan ta -
mamlanm1~hr. Miize, oniimiizdeki pa -
zartesi giinii saat 17 de merasimle a<;t -
lacakhr. 

I 

Mi.ize idaresi, miize eserleri iizerinde 
~ah~mak istiyenlere risale, kitab, mec -
mua ve gazete verecegi gibi bunlardan 
ne suretle faydalanacaklanm dahi izah 
edecektir. 

~i~lideki Atati.irk inkllab miizesinin 
haZJrhklarma da b~lannu§tlr. 

Japon Basvekili 
' [Ba~tarat~ 1 fnct sah.ifedel 

Harbin bilanfosu 
Paris 7 (a.a.) - «Cin hadisesi» nin 

ikinci ytldoni.imii miinasebetile «Daily 
Mail>> gazetesinin ingiltereye mahms 

tab'mda inti~ar eden bir makalede ~oyle 
denilmektedir: 

«Kaibd iizerinde J aponlann kaz a net 
buyiik, fakat Cindeki vaziyetleri naziktir. 

J aponlar, C:inin takriben u~te biri ile bii
tiin sahilini ellerinde bulundurmaktadtr -
Jar. 

Hakikatte ise yalmz demiryollarile 
miistahkem mevkileri i§gal edebilmi~ler • 

dir. ]aponlann uzun muvasala hatlannca 
Cin c;eteleri miitemadiyen taarruz etmek
tedirler. 

Diger cihetten J aponlarin Cinle miihim 
bir ticaret tesis etmek hususundaki iimid
leri tahakkuk etmemi§tir. Ni~in ~ C:iinkii 

J aponlann cebren kabul ettirdikleri do
viz Cin dolarlan kar~tsmda aciz kahyor. 
Ecnebi imtiyaz mmtakalarmda eski do • 

vizin serbes~e tedaviil etmesi bu mmta • 
kalara Cin dolarlanm ve ticaretin en bii
yiik ktsmmt <:elbediyor. Tientsin abluka~ 
smm hakiki sebebi de bulur.» 

Amerikanm hath hareketi 
Va§ington 7 (a.a.) - Ayan mec!isi• 

nin hukuk enciimeni, AmerikaYI deniza· 

~m muhasamata siiriikliyecek bir harD 
ilanma karar verilmeden evvel reyiama 

muracaat edilmesine dair yaptlan teklifi 
5 reye kar§I 9 reyle reddetmi tir. 

Japon mallarrndan lazla gumriik 
almacak 

Va§ington 7 { a.a.) - Y akmda J a • 
ponyadan (\merikaya yaptlan ithalattan 

munzam bir giimriik resmi almmast dii ~ 
~iiniilmektedir. 

Bu mesel~. birkac; haftadanberi hazine 
eksperleri tarafmdan tetkik edilmektedir. 

Fransrzlarla Japonlar arasrnda 
bir hadise 

~anghay 7 (a.a.) - Domei ajans1 bil
diriyor: Hankeu'daki Franstz imtiyaz hal 

gesi hududunda F ranstz makamlan har· 
bin ikinci y1hm tes'id etmek iizere nehir· 

den ge~mek istiyen bir alaym ge~mesinc 
mani olmu§lardtr. 1 00 kadar F ranstz de

niz askeri karaya ~tkmt~ ve mitralyozleri 
ate§ vaziyetine koymu§tur. Hadise ancak 

Franstz ve Japan askeri makamlan ara
smda miizakerelerden sonra halledilmi~se 

de J apon askerleri Franstz bolgesinin kar
~lsmda harb vaziyetinde yer almt~larr' 



I 

CUJy.HURIYET 

GONON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Eski fikirlere taraftar. 2 - Muhtar 

vilayet, ~efaat e:len. 3 - Ters yeti~en bir 
agac, ziya. 4 - istikbal, vefat etmi§ lnsan 
(iki kelime) . 5 - Kan9t1r1C1 ve bozucu, bir 
renk. 6 - Bir emir, blr edatm kJsaltihn~I, 
ikametgahm tersi. 7 - Miistahkem mevki
de yank agan (iki kelime). 8 - <;1ft biiyilk 
bJCak (iki kelime). 9 - Uzuvlarumzdan, 
eski bir mabud, k1vmp indiren. 10 - Ma
lmm krrkta birini flkaraya verme, viicu -
dumiiztin klSimlarmdan. 11 - Yangm, uo;. 

Yukaridan a§ag1ya: 
1 - Felsefede bir bah!s. 2 - Uyku ve

ren, ipekbiiceginin ikametgil.hi. 3 - Ber • 

Aylardanber i beklenllen Budape,tenin me,hur 

C i GA N ORKESTRASI 

Kii~iik Ciftlik Park1na 
geldl. 

BugUnden itibaren konserlerine ba,hyor 
Aynca : 15 Artistten miirekkeb varyete numaralan 

ve muhtelif siirprizler 

Maarif Matbaas1 Direktorliigiinden : 
Muhasebe Biirosu Devlet Kitablan Hesab- i~leri kadrosunda miinhal 

iki hesab memuru yardimcihgl i~in askerligini yaplT'•$, ya~?l otuz be~i gec;
memi~ ve en az orta tahsilini bitirmiq olan isteklilerin 17/7/939 pazartesi 
glinii saat 15 te yap1lacak imtihanda bulunmak iizere vesikalarile §imdid.en 
Mlidiirliiglirr,iize miiracaatleri. 

Ticaret Mektebi mezunlan tercih olunur. ( 5013 ) 

BEBEK bah~esi 
Hcrgiin saat 12 den gcce ikiye kadar 

Profesor BRAUN idaresinde me~hur KAZASKi CAZI ile Profesor 
LAKSi idaresirdc KADINLI ERKEKLi 14 ecnebi artist tarafmdan 

BUDAPE$TE REVUSU 
Bahr,;enin doyulmaz gii~~lligine, bo~ ne~?'e ve ~ataret kahyor. 

HER YERDEN LUKS SERVIS - UCUZ LiSTE 

bad ve rena. yenecek §eyler deposu. 4 _ T oprak 
mtikemmel, bir erkek ism!, bir edat. 5 -

Mahsuller i Ofisinden : 
Bir harfln okunu§u, ate~, ters o;evlr!rsen!z 
miirekkeb bir emir olur. 6 - Tenbel, Efga
n!standa bir ~ehir. 7 - Harbde olen miis
ltimanlar. 8 - Fazla muhabbetkarane, o;o
cuk dogurtan. g - Kokulu bir ot, biiytik 
tas. 10 - Bagl§lama, kon~ma tarz1, bir 
goz rengl. 11 - Ters o;evirirseniz b!r emir 
olur, inilti. 
Evvelki bulmacanm ha11edilmis sekli 

2 s 4 5 6 1 s !' to 11 
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( -, 
Ankara Borsas1 7/7 /939 

A~uiS ve Kapanl& 
1 Sterlin 5,93 

100 Dolar 126,665 
100 Frank 3,355 
100 Liret 6,6625 
100 isvicre Fr. 28,545 
100 Florin 67.2325 
100 Ra:vi$mark 50,835 
100 Behra 21,53 
100 Drahmi 1,0825 
100 Leva 1,56 
100 C. Slovak Kr 4~ 
100 Pezeta 14,035 
100 Zloti 23,845 
ioo Penl{a 24,8425 
100 Ley 0,905 
100 Dinar 2,8925 
100 Yen 34,62 
100 isvec Kr. 30,5475 
100 Ruble 23,9025 

Esham ve Tabvilat 
T. B. I, pe&in 19,325 
S1vas-Erzurum III 19,88 
SIVas-Erzurum V 19,88 

19,325 
19,88 
19,88 

_J 

~·SATILIK-.. 
Miifrez arsalar 

Kalaml§ deniz ktytsmda, miiracaat 
Kiziltoprak, Rii§tiye sokak 47 No. 

da Mi~o dalaletile. 

TecrUbell ve dlplomah 
(Su, Yo!, Demiryolu, Koprii) 

E 

Bir Mfthendis 
i~ anyor. Ankaraya ve ta§raya da 

gidebilir. Her nevi proje ve hesab
lar yapar. Al§.kadarlann istanbul 
Taksirn, ~ehidmuhtar <:addesinde 
62 numarada KELLER adresine 

mliracaatleri. 

Fen Memuru Aran1yor 
Memleketin muhtelif mmtakalarmda yaptmlacak olan in~aata aid zemin 

mukavemet tecrlibesi i~?lerinde r,;ah~mak ve bilahara nezaret etmek lizere 
tecrlibeli fen memuru almacakhr. 

istekliierin vesikalarile en gee 15/7/1939 tarihine kadar Toprak Mah
sulleri Ofisi Umum Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

lrak Sefaretinden : 

1912 T evelliidlii lrak Tebaas1na 
1912 tevelllidlii ve Tiirkiyede mukim Irak tebaasma mecburi askerlik 

hizmetin~ ifa etmek iizere Irakta merbut olduklan ahz1 asker ~ubesinde 1 
agustos 1939 tarihinCie ispati vlicud etmeleri veyahud hizmeti askeriyeden 
af edildiklerini mlispil evrak ve miistemsekatl resmiyeyi makamat1 2idesine 
mlimklin mertebe siir'atle gondermeleri llizumu ehemmivetle ilan olunur. 

A. KLAVERI 
Miiessesesinden geti
rilen son moda GEN 
ve 4 telli SKANDAL
LAR ve dlinyaca ta • 
mnmi§ KESTOS slit- • 
yen gorjlar Paristen 

gelm~tir. 
AMERiKADAN ge

len SATEN LAS -
TEKS korseler bli
ylik ragbet goriiyo.r. 
tsmarlama korseler 
dikkatle yap1hr. 

ALETUAL 
L. Hovagirnyan 

437 Beyoglu 

... 
! 

-· 
··: 

Ankara asliye 3 iincli hukuk hakim -
liginden: 

Ankarada Gencaga apartJmanmda 
kendisine bilasale Ziihtii Hilmi Velibe§e 
namma bilvekale avukat Hamid ~evket 
vekili Adnan Uzay tarafmdan istanbul
da Fennenecilerde Yeni handa dairei 
mahsusasmda Danyal Oztemel aleyhine 
ac;1lan alacak davasmm muhakemesi Sl
rasmda: Miiddeaaleyh Danyal Oztemele 
yaz1lan davetiye gosterilen bu adreste 
bulunmad1gmdan iade edilmi§ oldugun
dan kendisine teblig tarihinden itibaren 
on be§ giin zarfmda mahkemeye gelme
digi ve yerini bildirmedigi takdirde ye
minden ka<;mi§ sayrlacagma dair usullin 
141 ve 142 nci maddeleri mucibince 
27/5/939 tarihli Ulus ve 30/5/939 tarihli 
Cumhuriyet gazetelerile ilan edildigi 
halde 29/6/939 per~embe giinli saat 10 da 
mahkemede bulunmami§ oldugundan u
sul\in 337 nci maddesi mucibince yemini 
hakkmda ittihaz edilen karann bu ilan 
tarihinden on be§ giin ic;inde gelmedigi 
veya mahkemeye bir vekil gondermedi
~!i takdirde yeminden kac;mmi§ olacagi
na dair olan karann kesbi kat'iyet ede
cegine ve muhakemenin 20/9/939 per -
§embe saat 9 a talikma karar verildigi 
ihbarname makamma kaim olmak lizere 
ilan olunur. 

« 2823 » ( 4963 ) 

numarah 

SA Hi N 
Sac; 

sabunu 
oa,maz 

ka,mayor 
sac;laramz 
dokUIUyor 

ve 
kepeklenlyorea 

$AHiN 
Laboratuvar1 

nm 
uzun tecriibeler ne
t icesinde imal et

tigi 3 numarah 

Sat; 
sabonn 

le b~ y1ka mamz 
menfaatiniz icabm
dandir. Her yerde 

araym1z. 
Umuml deposu: 
Tarak'r1lar No. 10 

$A BiN 
laboratuvar1 

---• Tl FO Bi L --· Dr. I HSAN SAM I 
Tifo ve paratifo hastahklarma 

tutulmamak i<;in ag1zdan alman ti
fo hapland1r. Hie; rahats1zhk ver
mez. Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr. 

Sat1llk enkaz 
Yikilmakta olan Sarayburnu eski ah

§ab kazinosu enkaz1 ehven fiatla pera -

kende olarak sahhkhr. 

takmd1: 

- Y oo! Oyle §ey yok, dedi. Bizi 
ekip gidemezsin. Sana benzer, tuttugunu 
kopanr, kabaday1 bir adam laz1m bize 

Nazlanma da gel i§te. Pi§man olmaz
sm, korkma! Papelin daniskasi var, laf 
de gil. 

-43-

Raks, ne cevab verecegini bilmiyor
du. Bir yandan konu§urken, bir yandan 

da yiiriimeye ba§lami§lardi. Az evvel, 
Raks'm, yiirek ~arpmt!Sl i<;inde onden, 

Koca Jejen'le Kii<;iik Lui'nin onu taras
sud ederek arkadan yiiriidiikleri ayni 

yolu, §imdi tekrar ge<;erek avdet ediyor• 
lard!. 

Karanhk sokakta, yuzu, k1yafeti, ne 
olsa pek a~rkar surette belli olmuyor
Fakat bu iki kafadann aklma eser 

kendisini bir yere, mesela o batakha
davet etmeye, sokakta ba~hyan ah

bhgl, ispirto kadehleri ba§mda takviye-
kalkarlarsa? 0 zaman ne olacaktl? 

Raks, boyle dii~iinmekte ve korkmak
haksiz olmadJgml c;ok gec;meden gor-

Koca ] ejen, diimbelek iltifahm sessiz

dinlemi§. fakat Kiic;iik Lui, heyet§i
yakla~arak: 

Bana bak arkada§, seni bizim lon· 
alahm, teklifinde bulunmu§tu. Dort 

bir vurgun hazuhyoruz. Ama. 
un. derim sana! Ho§uma gittin, gel 

aramiZa gir! 
Raks, fena halde afallad1. Bu teklif, 

ic;kiye davetten daha kotii, daha tehlikeli 
idi. Reddetse, herifleri ofkelendirip, tiki

nnda giden vaziyeti kendi aleyhine c;e· 
virmesi ihtimali vard1. ,Kabul etse, bu 

sefer i§in ic;inden s1ynlmak bir mesele o
lacakti. F azla dii§iinmeden gene birinci 
§1kk1 tercih etti ve itiraza yeltendi: 

- Y ok, dedi, ben tek ba§Ima c;ah§I
nm. T ak1ma girmem. 

Bu sefer, Koca Jejen lafa kan§h. Q. 
nun ikna kuvveti, Kiic;iik Lui' den fazla 
oldugu ic;in, yalmzba§lna c;ah§IP tak1ma 
girmek istemiyen bu meslekda~J ancak 
kendisi kanduabilecegini dii§iinmii§tii. 
Hem arkada§c;a, hem amirane bir eda 

Meyhaneden, esasen c;ok fazla uzak
la~mami§lardi. Biraz yiiriidiikten ~onra, 
tozlu, isli pencerelerden d!§an s!Zan kot 
I§Ik belirdi. 

Iki serseri, Raks' a teklif ettikleri or
takllgi, i<;ki masas1 ba§mda saglama bag

lamak ve bu ortakhk §erefine birka<; ka
deh ~arab igmek istiyorlardl. 

Y olda gelirken bunu da Raks' a soy
lemi§ler, fakat ondan miispet veya menfi 
bir cevab alamami~lardi. 

Raks, kar§ISma C<lkan emrivakiin ba§l
na ne i§ a<;acagmi derin derin dii§iinmeye 

Teminath NACAR saatlerinin 
Yenl modellerl gelmh~tlr. 

Fiatlar: Ceb 10 lira, kol 12 lira. 

inhisarlar 

Cinsi 
Cektirme 
Cektirmey~ ko
nacak motor 

.Miktar1 
1 

1 

Umum Miidiir 

ad.ed 

" 

Muh. B. 
Lira K. 
4480,-

4200,-

%7,5 
Lira!{. 
336,-

315,-

I - ~artnameleri mucibince yaptmlacak bir aded 
tirme ile bu cektirmeye konacak motor satm almaca);:t!!· .. 

II -Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, ekS:l .. 
atleri hizalarmda yazihdir. 

Ta~ra mii§terilerimiz posta vas1tasile 
sipari§ bedelini pe§inen gonderdikleri 
takdirde posta iicreti almmaks1zm gon
derilir. 

III - Eksiltme 12/VII/939 Gar~amba gi.inii Kabata~ta 
bayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap!lacakbr. 

IV - ~artnameler hergi.in sozli ger,;en ~ubeden paras~ 
V - Almacak motor Hanzetif?, Vidop, Doyr,;, M. W. 

Emayen, Skandiya, elve volf markalarmdan biri olacaktlt· 
VI - istekliler eksiltme ir,;in tayin olunan gi.in ve 

venme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan 
Bahc;ekap1, Sad1k1ye Han No. 1 

Hali haz1rda miistesna makalelerile 
!;Ok renkli resimlerle inti§ar et

mekte olan 

Enternasyonal bir mecmua 
idaresi aboneman ic;in 

Mtimessil aramyor 
Mufassal tekliflerin bir fotografla 

§U adrese gonderilmesi: 
H. Kegeler, Berlin- Nikolsburger 

Str. 10 

A<;1k arttlrma ile fevkalade sah~ 
1939 temmuzun 9 uncu pazar giinii sa

bah saat 10 da Beyoglunda istiklal cad
desinde 342 numarah Kalivrusi maga -
zasmm (0 Lion yamnda) iistiindeki Si
niosoglu aparbmammn 3 Ne. h dairesin
de (kap!Sl yanmdaki Saka sokagmdan
dir; tam Singerin kar§Ismda) mevcud 
ve gayet maruf ve eski bir aileye aid 
emsalsiz biblolar, heykeller, an . 
janteri ve sair e~yalar apk art
hrma ile sahlacakbr. Renesans is
hlinde ve 15 parc;adan miirek -
keb aynah masif cevizden mamul gayet 
giizel yemek oda tak1mi, 3 parc;adan mii
rekkeb asri yatak oda takJmi, hayli ay
nah ve aynas1z dolablar, lavmano vc 
komodinolar, emsalsiz Galle bir vazo ve 
eski <;in kluazoneleri, Blo - Bllanlar1 ve 
Kiitahyalar, gayet maruf ressamlarm 
yagh boya hayli tablolan, 142 parc;ahk 
<;ekoslovak bir giizel tabak taklmi, 64 
parc;a c;atal b1<;ak takimi, beyaz maden
den ve porselen miiteaddid !ray tak1m -
lan, Portugez, Viena ve sair dLtvar ta -
baklan ve vazolan, 3 aded ccviz masif 
Louis XVI vitrinler, miiteaddid duvar 
ve konsol saatleri, hayli eski ve asri 
biblolar, hayli ter-kiiit ve bronz heykel
ler, c;ini ve dokme sobalar, sedefli ve 
mu~arabi e§yalar, hayli giimii§ kapla
ma tepsiler, kristal bakara su taktml , 
giimii~ ve sair kiiiclar, port-manto, mut
fak tak1mlan, Yunkers & Ruch gazocag1 
ve gaz fmm, gayet giizel bir Singer di
ki.§ makinesi, Rio;mond - indiana em -
salsiz bir P iano - Pianola 200 aded plak
larile, hayli Anadolu ve Acem hahlan. 

BA LIKLI 
Rum hastanesnden: 

Hastanemize laz1m olan 60,000 kilo 
(balya olarak) kuru ot, 15,000· kilo sa
man, 2,000 kilo arpa ac;1k eksiltme ile 
satm almacagmdan eksiltmeye girmek 
istiyenlerin eksiltmenin yapilacagi 
11/7/939 tarihli sah giinli saat 15 te Ga
latada Bliylik Bahkh hamnda 69 say1h 
heyet blirosuna% 7 1/2 i§tirak ve %7 1/2 
daha da ihale teminat akgesile gelmeleri 
ve eksiltme §artlanm havi ~artnamenin 
de mezkfu bliro divanhanesine yap!§ -
tmld1gr ilan olunur. 

Bahkl! Rum hastanesi idare heyeti 
blirosu 

Minirnini yavrunuzun slhhatini dli
~linlinliz. Onlara gocuk arabalarmm 
kralic;esi olan ve en iyi irnal edilmi§, 
en fazla tekemmiil ettirilmi§ en s1hhi 
arabayr ahmz. Yeni gelen 1939 m~ 
delinin 50 den fazla c;e§idi vard1r. 
Her yerden ucuz fiat ve mlisaid §art
larla yalmz, 

BKER MA GAZALARiNDA 

bulabilirsiniz. 

koyulmu~. laklrd! soylemek imkamm a
deta kaybetmi§ti. 

Meyhanenin kapisina yakla§tiklan si
rada, Koca Jejen, yolda bulduklan bu 
arkada§m ismini heniiz bilmedigini bir
denbire dii§iindii. Adm1 bile bilmedikleri 

bir yabanc1 ile kadeh toku§turmak ma
nasJz olacakh, Raks' a donerek sordu : 

- Adm ne sen in? 

Profesor Pleyson'un muavini, bu te
peden inme suali hi<; beklemiyordu. Onun 
ic;in, dalgmhkla, azkalsm hakiki ismini 

soyliyecek, i§i berbad edecekti. Bereket 
versin, c;abuk toparland1. 

Derhal bir isim bulmak, hem de ye
ni arkada§larile te§kil ettigi bu nev'i §ah· 
sma miinham grup i<;inde aykm gorun' 

miyecek bir§ey ke§fedivermek lazimdi. 
K1sa bir tereddiidden sonra onu d·a bul
du: 

- J,ii)o, dedi. 

Vaziyete gayet yakl§an, bu serseri mu
hitine hie; yabanc1 gelmiyecek olan, mii

kemmel bir isimdi. Koca ] ejen'le KiiGiik 
Lui, ]iilo adm1 derhal benimsediler ve 
Koca Jejen: 

- Gel bakahm ]iilo, dedi, arhk biz
densin I 

-I - Idaremizin Samsun, Adana, izmir ve Cibali 'fU 1' 

iGin cem'an 224 k:o.lem ecza ve alat a~1k eksiltmiye K011ffilH";, 
II - Muhammen bedeli 2000.70, muvakkat teminati 
III - Eksilt!T..e 17 /VII/939 pazartesi gi.inii saat 16 da 

vaz1m ve Mubayaat ~ubesind.eki Ahm Komisyonunda yapl~ 
IV - ~artname ve listeler hergiin sozii ~ter,;en ;~o 

almabilir. 
V - isteklilerin % 7,5 glivenme paralarile birlikte ek d 

edilen gun ve saatte yukanda ad1 geGen Komisyona gel!ll i t 

Cinsi Miktan 

Melanjor 
Platform 
Alttan siirme araba 

1 aded 
12 » 

3 » 

-
Muhammen 

B. 
Lira K. 
3420,66 

730,-

%7,5 
teminatl 
Lira K. 
256,54 

54,75 

I - ~artname, plan ve resimleri mucibince yukanc.a cit' s 
yaz1h iki kalem malzeme ayn ayn eksiltmiye konul~ ii 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme ~v 
leri hizalarmda yazihdir. lfU~i• 

III - Eksiltme 18/VII/939 sah giinli Kabata~ta Levaz1m ve 1 k• 
besindeki Ahm Komisyonunda vapJlacakhr. 1 

• 

IV - ~artnameler parasiZ aimabilecegi gibi melanjor, pJ,lD~a~ 
hergiin sozli ger,;en ~ubede goriilebilir. 

V - Melanjor ir,;il1 miinakasadan evvel taliblerin Miiskirat '<· 0 

be sine miiracaatle bu gibi i~leri yapabilecek atolyelerl ~s. 0 

tespit ederek vesika almalan, diger eksiltmi~ girece ~JY 
tekliflerini tetkik edilmek iizere b~r hafta evveline r a ' 
~ubeye vermeleri lazund1r. 

VI - istekliler % 7.5 giivenme parasile birlikte yukanda ad1 
yona gelmeleri. • 

- \1 \lar 

I - 50 santim eninde, nlimunesi mucibince BOO metre ~11:3; 
eksiltme usulile satm almacakhr. e ve. 

II - Muhammen bedeli 400 lira, muvakkat teminab 30 lira •ket 
III - Eksiltme 14/VII/939 cuma glinii saat 16 da Kabata~ts - H 

Mubayaat ~ubesinC.eki Ahm Komisyonunda yapilacaktll A 
IV - Niimune herglin sozli ger,;en ~?Ubeden almabilir. B 
V - isteklilerin o/c. 7,5 giivenme paralarile eksiltme i~;in g 

glin ve saatte mezkur Komisyona gelll}eleri. Fl 

- de 
Muhammen % 7,5 Eksil1nd.a b 

bedeli teminatl Glinii ndukl 
Cinsi Miktan Lira K. Lira K. 

Mfrsveddelik kag1d 
No. 5 

Karbon k~g1d1 
bliyiik boy 

Iyi cins mefisto 

1000 top 

100 " 
kur~?un kalem 10000 aded 

iyi cins kalem sap1 1000 :. 
Kur~un kalem lastigi 2000 :. 
MUrekkeb » 5000 .. 
Biiylik el defteri 1000 ~ 
Mukavva kaph kii-

r,;lik el defteri 
Sabit mlirekkeb 

1h kiloluk 
Piinez raptiye 
Yumak sicim 
Kag1d z1mba rna-

kinesi 
:. k1skacJ 
.. makas1 
:. sepeti 

~apirograf makinesi 

" » 

mu~ambas1 
Adi yaz1 tak1m1 

( yekpare cam ) 
Yaz1 makine f1r<;as1 

» :. bezi 
Cak1 

1200 

1000 
400 

2000 

500 
400 
200 
100 
12 

75 
400 

~i~?e 

kutu 
yumak 

aded 
~ 

» 

» 

100) » 

400) • 
400 • 

389,30 

183,-

999,60 
67,50 
57,60 

272,50 
28,20 

151,80 

200,-
84,-

110,-

125,-
60,-

200,-
40,-

278,40 

431,25 
612,-

60,75 

134,64 

28,19 

13,72 

77,97 
5,06 
4,32 

20,43 
2,11 

11,38 

15,-
6,30 
8,25 

9,37 
4,50 

15,00 
3,00 

20,88 

32,34 
45,90 

4,55 

10,89 

• 

25/VII/939 

26/VII/939 

" 

» 

AR gun 

1' 

celi 
I - Yukar1da cins ve miktan yaz1h k1rtasiye levazimi ~artn' - Eksil~ 

muneleri mucibince hizalannda !!osterilen usullerle satm allnaC dir. :u 1 

II - Muhammen bed.elleri, muvakkat teminatlan, eksiltme = E~s~~ 
zalarmda yazihdir. - Muka 

III - Eksiltme yukanda yaz1h giinlerde Kabata~?ta Levazl. - Baym 
bayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. - Ke~if 

IV - Sartname ve nlimuneler herglin sozli ger,;en ~ubede • - ~usu. 
v - i~teklilerin eksiltme ir,;in tayin olunan giinlerde % 7.~ ~ = s~~~d· 

parastle birlikte yukanda ad1 gecen Komisyona gelmeleri. ~ - Pro)e. 

Ve sacayak, meyhaneye girdi. 

*** 
Meyhanenin i<;i, anason, tiitiin dumam 

ve ter kokuyordu. Goriiniirde, tezgahm 

yanma oturmu§, ihtiyar bir mii§teriden 
ba~ka kimse yoktu. Salyasi akan, heben

neka surath bu tek mii§teri, fazla uzun 
yeninin i<;inden meydana c;Ikmaya uta· 

myormu§ gibi belli belirsiz di§an uzanan 
ko<;an parmaklarile, kahn bir bardak tu· 
tuyordu. 

Y eni gelenlere, ba§Ini c;evirip bakmad1 
bile. Raks ve yanmdakiler, meyhanenin 
arka tarafma dogru yiiriidiiler. 

Meyhanenin orta yerinde, kumiZI go· 

bekli bir deqJ.ir soba vard1. Meyhaneci 

Baba Artiir, eline bir pa~;avrac1 kancasi 

almi~. sobanm i<;ini kan§hnyor, ate§i can

landirmaya ugra~1yordu. 

Bu sobanm yanmdan dola§arak ge<;ti

ler. ihtiyar mii§teri, te~gahm yanmdan 
ge<;erlerken bile kafasmi kaldumad1. E-

lindekine gelinciye kadar kim bilir ka<; 

bardak muhteviyatm1 bo§altmi§, bunak 

kafasJ, kim bilir hangi hayal alemine 

dalmi§, gitmi§ti. 

Meyhanenin arka k1smmdaki bolme-

- stiyenler b 
de bir masa vard1; masaf\111 ili.~ler. 
yuvarlak karmh b\r bak1r Ia - Eksilt 
d binasmda 

u. . . .. ~ _ Eksiltm 
fk1 sersen ve Raks bo]me 1csi ve a~ag 

0 . d rince, masamn ba§mda otur' &, - Ihale 

ayaga kalkti. Bu, sokakta 1,e gireT~ilme 
•• 10 - 1care 

SJTada, serserilerin, dordiincll 5 _ Tekli£1 
larak bahsettikleri Goldoni~f •eli Nafw D 
d d .de tcslim ed. 

a am 1· · .dede yaz1h 
Arkasmda, kestane rengi bii nun a · uygu 

ket vardJ. Y almz, o anda, yii ;ada olacak 

mn golgesinde kalmi§, iyidell ~ Bi 
riinmiiyordu. Lakin goriiirneYe .1n 
c;ehre idi. lri bir burun adet~ 
ziinii kaphyor; gozleri, ka~I.a. 
ettigi fasilasiZ, diimdiiz ve Ifl Bu sene 22 
c;izginin alhnda sakh bulunU1° nci Yer~~ ~lal 

· amba gunu s 
ma, bu k1l y1gmmm altmdakl g~ mcyi ~lmak i 
k!V!lcim gak1yor, bunu kahn b, rke:o.inde Scrg 

riiltiisii takib ediyordu. Bu. G "'k k 
konu~mas! idi. se 

,r·ra 
Adam Koca Jejen'le !'>u' Okulumuzun 

"k" 'w k I w • 5,pJ Einoda yap1lac 
1 1 parmagm1 u agmm h1za ·. sile e~ki ve 
rak selamladJ. Sonra, <;enesi111. GE>leceklc>rin: 
ru !;lkararak, Raks'I i§aret ettl· malar1 Iica ol 

(Jf 
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...... 1de Bigane kalan §ehre en yakm g\izel 

lugiJJlNORAMA ~ 
manzarah 

% 7,5 teminst.;esinde : Her ak,am ~. 

~~6~~ iYET Vuceses r 

bir 
3~:·: tianburi Salahaddin P1nar . 

almaca~t~~· NOBAR T k eks:l~ e yay 
~~~ve arkada,larl 

·paras!~ L Q V A 
M. W. K APLICALARI 

AMAMEN A<;ILDI 
kaynaklarmm c Hyperthermale ,. • Radio _ active » ve miisekkin 

Cibali Tii 1• _rom.atizma a,gnlan, siyatik, her tiirlii asabi elemler ve nevri
konmuslllknz, ~l$ma~hk ve ~eker hastahg1 gibi tegaddi anzalan ve haz1m 

teminatl I assa em,'a 1le safra kesesi hastabklarmm agnh ~ekilleri • Kolit, 
16 da muanmd isfll, spasmodique inkibaz iltisakat elemleri • miizmin 

a yapJI m vt> .. ten.asiil gud.deleri emraz1 gibi, miitenevvi hastahklarm te-
gec:;en SC!Ok .. muessir .~e asulardanberi de mucerrebdir. 

kur ve reJim yemekleri mutehassiS doktorlarm daimi nezareti 
kte ekSI' 

gelrn~da s~ alh~?a veya~.ud .. kuru masajlar, fizyoterapi ve elektrikle 
1 tatb1k ed1hr, her turlu tJbbi tahliller yap1hr. 

rmal otelde • pansiyonla beraber • bir ki:si ic;in 605 kuru~tan 
) kuru$a kadar. 
i ki~i ic:;in 950 kuru~tan llOO kuru k _,_ }. • b 1 :sa a<=r. 
lsusJ anyo u odalar ve salonlu hususi daireler fiatlan 1210 ku
,sla 1750 kurus arasmdad1r. 

. otcl ve Cmar oteli tamamen tecdid edilmi$tir. Her odada s1cak, 
anc!.a c;,."r: sulan vardlr. Konfor tamam ve miikemmeldir. 

konuir: 
eksiltme iyiik koted.l cpansiyonla beraber. bir ki:;,i ic;in 420 kuru~tan 530 

1ru~a a ar. 
ve i kisi !c;in 730 kuru$tan 840 kurusa k d 
• 1k~ salo~lar 895. kuru$tan 1060 kuru~: ~:dar. 

, pl<lt nar oteh •pans1yonsuz. bir ki$i ic:;in 200 iki kisi 300, iiG ki~i 
10 kurustur. ' 

skirat 1c;;. otel cPan~iyonsuz. bir kisi 125, iki ki~i 200 kuru~tur. 
LUl'VP''" as. otel •Pan~IVonsuz. ~ir kisi 100, iki kisi 150 lauru~tur. 

rece av1yon •?anslyonsuz,. b1r kisi 50, iki kisi 80 kuru$tur. 
rda serv1s % 10 Ian dahildir. ( 4793 1 

Okulu Ko mutanbg1ndan: 
ull~~~ talimahnt? 86 .. maddesinde yazdt ~artlart haiz istekliler 

metre kag1d.l ve vesikalarile temmuz ba~langicmdan agustos sonuna 
lla ba~ vururlar. Oku~un bulundugu yerin di~mda bulunanlar dilek 

30 1. 
8
t,e ve~1kalanm pasta 1le okula gonderirler, ve alacaklan kar~Jhga 

1r •ket ederler. 
bata~ta - HGlva Okulu gedikli ktsmma girme ~artlan &unlardJr : 

IlacaktJf A • Tiirk olacak. 
B • Ortamekteb c lise sekizinci s1mf c tahsilini bitirmi~ en az 

ic:;in l 7 ve en c;ok 20 ya~mda olmak, bekar bulunmak 
C • S_1h?i va:iyeti u~uculukta ve UGU~ i~lerinde kullamlmaga 
E'lvensh olduguna da1r miitehasstslan tamam olan bir hastane-

. den s1hhat heyeti raporu almak. Boy 1,65 ten a&a~ olmtyacaktlr. 
EksJ nd.a bulunanlar : 

nii 'nduklar.J .verin Askerlik $Ubesine miiracaatle muayeneye gonderi-
a~ te~k1lath s1bhi heyet bulunan yerde o yerin en biiyiik kuman-

I :nuracaatle muayeneye gonderilirler. 
/939 D • Ahl§.kl sall:lam olduguna ve hie bir surette suclu ve mahkum 

olmad1gma dair bulundu(i;u yerin Emniyet Mi.idiirlii~nden veya 
Polis amirliginden tasdikli vesika gostermek. 
E • Okula almacak okuyucular, gedikli erba~lar hakkmdaki 
2505 sayJ!J kanun mucibince muamele gi:ireceklerini mektebi 

f bitirdiklerind.e 12 y1l muddetle Hava Gedikli erbai;i olarak va
zife goreceklerini taahhiid etmek 

F • Okulca yaPJlacak secme imtihanda kazanmak. 
H • tstekli adedi c;ok veya imtihamm kazananlar ahnacak mik
tardan fazla ~lu~sa bunlann ic;inden riyaziye bilgileri daha iyi 
ve ya~anc1 d1l btlenler yenlenir. Hava okullan okuyuculan as
ke:l hseler. ?kuyuculan gibi yedirilir ve giydirilir1. Kitab ve 
d1ger ders t<;m l-az1m olanlar parasiZ verilir. 
v. • Hava. ?kullarma kabul edilenlercl.en birinci s1mf1 muvaffa
ktyetle b1tlrenle; arasmdan, kabiliyetlerine gore, uc;ucu, maki
nist, telsiz, fotogra£~1, atl§ ve bombard1manc1hga aynhrlar. 

c 1039 • ( 4044 ) 

u ak~am Buyukdere Beyaz Parkta ~ 
Mualla" Sad•lve arkada~larmm "lk y · 

I Kemani Beyaz Park'ta I az gecesl 
p, tEGOR idaresinde Sabaha kadar k1r eglencesi 

AR gUnU Gregor'un String Sving Caz1 ve varyete numaralan 
p$1 .............................. ~~~· 

nceli · Nafta Mii diirliigiinden: 
- Eksil~~iye konulan i~ : Tunceli Vilayeti Kalan kazasmda mekteb 

· Bu I~m kf'!lif bedeli: 17229.24 lirad1r. 
- Bu _i~~ aid evrak ve ~artname ~unlard1r : 
- EksJl tme !l<~rtnamesi 
- Mukavek projesi 
- Bay~nchrhk i$leri gene! ~artnamesi 

) - Kel1tf hult\sa cetveli 
~: - Hususi sartname 

,5' - Yapi i~leri umumi ve fenni ~artnamesi 
~ - Seridopri 

- Pro]e. 
stiyenler bu i$e aid evrakt Tunceli Nafia Dairesinde bedelsiz olarak 

-:- Eksiltme 20/7/939 per~embe giinii saat 15 te Tunceli Nafia Miidiir_ 
bmasmda kapah zarf u .... 1.1 1 kt 

E ,· . . ""' 1 e yapl aca 1r. 
-. ksJlt~JYe gnebilmek i~in isteklinin 1292,20 lira muvakk::>.t teminat 

l SJ ve_ a~ag1daki vesikalan haiz olup gi:istermesi laztmdir. 
: ~ Ih~leden. e_n az 8 giin evvel Tunceli Vilayetine miiracaat ederek 
~e g1re~1lmek l<;lll almmrs ehliyet vesikas1. 

. B - T1caret ve Sanayi Odas1 sicil vesikast • 939 senesi • 
.5 -. Teklifle~ 3 .uncii_ maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
- h Na.fw Da1resmdek1 Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka
de teshm eCijlecektir. Posta ile gi:inderile~ek mektublarm nihayet 3 iincii 
dede yaz1h saate kadar gelmi~ olmas1 ve arttJrma, eksiltme ve ihale 

uygun olarak miihiir mumile iyice kapatJlml$ olmas1 Iazrmd1r. 
ada olacak gecikmeler kabul edilmez. · ( 4998) 

Birinci Yerli Mallar Sergisi 

K om~•~ .... =u~en : 
B~ sene 22 temmuzda ac;1larak 6 agustos ak~am1 kapanacak alan on 
Cl Yer~~ ~Iallar Sergisi kazinosu $Brtnamesi mucibince 12 ternmuz 939 

ba gunu saat 16 da ihale edilecektir. ~artnameyi gi:irmek ve tafsiH\tJ 
almak i~in taliblerin Dordiincii Vak1f hamnda Milli Sanayi Birligi 

Serg1 Komitesi Biirosuna miiracaatleri. ---------------------
Ogretmen Okulu Direktorliigiinden : 

umnzun senPlik gezintisi 11/VII/939 sah giinii Bostanctda Camh 
yap1lacaktJr Bu gezintive okulun istanbulda bulunan mezun ta-

le eski v~ yeni ogretmenleri rlayetlidirler. 
Gelecek~f'nn. salJ giinii saat 9 da Kopriiniin Adalar iskelesinde bu-

Ilca olunur. ' 5012 ) 

CUMltlJRtYE'I' 

Naf1a Mii diirliigiinden: 
Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

1 - Elaz1gda yeniden yapllacak 174,991 lira 11 kuru~luk ke~if bedelli 
orta okul binas1 in~aatmm bu sene 60 bin lirahk betonarme klsm1 kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlard1r : 
Baymd1rhk isleri genel ~artnamesi 
Fenn1 ~artname 
Hususi ~artname 
Hulasar ke~if 
Eksiltme ~artnamesi 
Mukavelename 

isteklileJ bu sartname ve evrak1 Vilayet Nafia Miidiirliigiinde go
re bilirler. 

3 - Eksiltme 27/7/939 tarihine tesadiif eden persembe giinii saat 
15 te Elaz1gda Nafla Miidiirliigii odasmd.a miitesekkil Arthrma, Eksiltme 
Komisyonunda yaPJlacaktJr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in istekliler 4250 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundau ba~ka asag1daki vesikalan getirmesi lazimd1r. 

A - Yiiz bin lira k1ymetinde bir bina yapbgma dair vesika 
B - ihaleden en az 8 giin evvel Vilayete miiracaatle eksiltmiye gire

bilmek ic;in almmrs ehliyet vesikas1 
C - 939 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikas1 
D - insaat miiddetince i~ ba~mda diplomah bir miihendis veya bir 

fen memuru bulund.uracagma dair taahhiidname. 
5 - Teklif mektublap yukanda iic;iincii maddede yazth saatten bir 

saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta i.l~ gonderilecek mektublarm nihayet iic;iincii maddede yaz1h saate 
kadar gelmi~ olmas1 ve d.l~ zarfm miihiir mumile iyice kapatllmas1 ~artbr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4652 ) 

Biiyiikada Ne§' eye kavu§tu 

PLAJ 0 TEL de 
t - Mavl Tuna filmlnin canh CIGAN ORKESTRASI 

2 - Zen gin RAY baleti, 3 - Sollst MISS GERiSSE 
4 - Beynelmilel ylld1z GERTY, 
s - Yeni danslar ve sUrprizler. 

Otel- Lokanta- Kabare - Plaj 

Hayrabolu Beledi ysinden: 
1 - Hayrabolu Belediyesi i~in mevcud sartnamesine uygun bir arazoz 

pazarhkla satm almacaktu. 
2 - Talib olanlar fiat ve kataloklanm havi tekliflerini 15 temmuz 939 

tarihine kada.- Havrabolu Belediyesine bildirmeleri. 
3 - Sartname suretleri taleb vukuund.a pasta ile gonderilecegi ilan 

olunur. ( 4677 ) 

I istanbul Belediyesi ilanlart I ................................... 
ilk okullar icin Yedikule Dolmabahc;e ve Kad1k6y gazhanelerinden 

almacak 1425 ton kol< komurun'iin nakliyesi 2490 numarall kanunun 43 iincii 
maddesine tevfikan temdiden ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

ihale 19/7/939 car~amba giinii sa at 14 te Daimi Enciimende yap1lacakbr. 
Muhammen bedeli 1995 lira ve ilk teminatl 149 lira 63 kuru$tur. l:;iartna
mesi Zab1t ve MuameH\.t Miidiirliigii kaleminde goriilebilir. Taliblerin ilk 
teminat makbuz vcya mcktublarile ihale giinii muayycn saatte Daimi En
ciimende bulunmalan. ( 5017 ) 

Ilk Muhammen 
teminat 

135,00 
202,50 
121,13 
367,50 
203,91 

81,90 

bed eli 
1800,00 
2700,00 
1615,00 
4900,00 
2718,1l0 
1092,00 

S1livri boga deposu ic:;in almacak 3600 kilo yulaf. 
» • ,. » kuru ot v ~an 

Dmj.ilacizedeki acezeye almacak 1900 metre renkli bez 
Ayg1r deposu ic;in almacak kuru ot, yulaf ve sap 
Haseki hastanesi ic;in almacak tJbbi ecz~ ve devai apmul 
Merkez Belediye ~ubeleri icin muhtehf gazhanelerden 
almacak kok komiirii nakliyah 

Tahmin bed.el!erile ilk tcminat miktarlan yukanda yaz1h 1~ler a_c;1~ 
eksiltmiye konulmu~tur. ihale 24/7/939 pazartesi giinii .saat .. 14 .. t~ .• ?atmi 
Enciimende yapJ!acakhr. $artnameler ZabJt ve Muamelat Mudurlugu ka
leminde giiriilebilir. Taliblerin hizalarmda yazJl1 ilk teminat makbuz veya 
mektublarile ihal~ giinii. muayyen saatte Daimi Enciimende bulunmalan. 

. ( 5018 ) 

miiteahhid Elektrik • • 
1~1n tesisat1 

aran1yor 
1 - Bodrum Belediyesinin Naf1a Vekaletinden musaddak 30:0.14 

lira 10 kurus kesif bedelli eektrik tesisati 28/6/939 tarihm
den itibaren bir ~y muddetle ve kapah zarf usulile miinakasa
ya ~Ikanlmisbr. 

2 - Umumi insa~t ihafe tarihinden itibaren on ay zarfmda proje, 
fartname ~e kesifname mucibince ikmal edilmi' olacaktu. 

3 - Bu i11e aid temi~ati muvakkate bedeli 2251 lira 05 kuru,tur. 
4 - isteklilerin asgari 30,000 lirahk elektrik tesisab yaptiklarl

na dair ehliyeti fenniye vesikasi ibraz etmeleri 'artbr. 
5 - lhale temmuzun 28 inci cuma giinii saat 15 tedir. Bodrum Be

lediye dairesinde yap1lacakhr. 
6 - istekrilerin 2490 say1h arthrma ve eksiltme kanununda yaz1h 

'erait dairesinde teklif mektublanm tanzim ite ihale komis
yonuna vermeleri sarttJr. 

7 - Bu i~e aid evrak1 fenniye 150 kuruf mukabilinde Bodrum Be
lediyesinden ve Mugla Naf1a miidiirliigiinden ahnabilir. Bu 
hususta fazla malumat istiyenlerin Mugla Nafta miidiirliigii
ne ve Badrum Belediyesine miiracaat etmeleri. 

8 - Miinakasaya taahhiidlii posta mektubile de i,tirak edilebilir. 
Bu hususta vuku bulacak teahhurdan mes'uliyet kabul edil
mez. (4840) 

I Devlet Demirvollart i$letme U. Miidiirliii\"iinden: I 
Devlet Demiryollari i~Ietme 

Umum Miidiir liigiinden : 
1 - Devlet DemiryollarJ istasyon smJfmda istihdam edilmek iizere mii-

sabaka ile h.lreket memun namzed.i almacaktJr 
A - Tiirk olmak 
B - Mii~abakaya' i~tirak edebilmek ic;in orta tahsili bitirmi:s olmak; 
C - Ya~1 18 den a~ag1 ve 30 dan • dahil • yukan olmamak, 
D - Asgari bir sene ic;in askerlikten muaf olmak. 
E - fdaremiz hekimleri tarafmdan yaptlacak s1hhi muayenelerinde 

faa) servisde c:;ah~maga mani bir anza ve hastahg1 olmamak, 
2 - Miisabakada kazananlar 61 lira ile tavin edileceklerdir. Ecnebi li

sanl;mndan hirine vaklf olanlar 67 lira ucretle ahnacaklard1r. 
3 - Askerligini bitirmis lise mezunlan imtihansiZ olarak ayni ~artlar 

dahliinde almacakllr. Bu gibilerin d.ilekcelerini dogrudan dogruya Umumi 
Mudurliige g6ndermeleri laztmdJr. 

4 - Miisabaka imtiham 15 temmuz 939 cumartesi giinu saat 14 de 
Haydarpa~a Sirkeci, Ankara, Bahkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, 
fzmir ve Erzurum isletme Merkezlerinde yap1lacakt1r. 

5 - En son miiracaat 10 temmuz 939 cuma giiniine kadard1r. 
6 - Talibler isletmelere ve istasyonlara istida ile miiracaat edeceklerdir. 
7 - Kabul ~erait ve evsaf1 hakkmda daha fazla malumat almak istiyen-

ler i;;Jletme merkezlerine ve istasyonlara miiracaat edebilirler. •2309• (4234) 

ve arkada,lar• Saz heyetl 

Ayr1ca : M1s1r ylld1z1 K i K i 
SEMiRA MUHAMMED 

Harbiyede BELV ·u· Bah~esinde 

Bergama Belediyesinden: 
1 - Bergama ic:;me suyu tesisah ic;in ( 250) aded 13/15 mm. lik ve on 

20 mm. lik su saati fenni ve hususi l)artnamelerine tevfikan satm 
nacagmdan ac:;1k eksiltmiye konmul)tur. 

2 - Saatlerin mubammen bedeli ( 3720) lira, muvakkat teminat 
( 279 ) lirad1r. 

3 - 9artnameler Belediye Fen Dairesinden bed.elsiz olarak verilir. 
4 - !hale 12 tcmmuz 1939 c;ar~amba giinii saat 15 te Belediye dairesind 

yap1lacakhr. Taliblerin 2490 say1h kanunun 2, 3 iincii 
yazJ11 vesikalan hamilen mezkur giin ve saatte Beeldiye 
miiracaatleri 1lan olunur. 

Harb Akademisi Sabnalma Komisyonundan : 
Harb Akademisinde mevcud. 44 kalem ve 23875 metre eski 

lacaktlr. 
Bu filimlerin s1kleti 165 kilo 830 gramd1r. 
Sahn almak istiyenlerin Be~ikta~ kazas1 Malmiidiirlii~ii veznesine 

tmlm1~ • 2!! • lira c 19 • kurusluk teminat makbuzile birlikte 10 
939 pazartesi giinii saat 14 te Harb Akademisi Levaz1m Mudurliigiinde 
lanan Satmalma Komisvonuna miiracaatleri. ( 491 

1001 ROMAN 
Tiirkiye Yaymevi tarafmdan her hafta Pazartesi giinleri dart renkli 

~ok giizel b'1 kapak ic;inde ilk gen~lik ve c;ocuklar ic;in <;Ikanhr. 
Her ycrdc sahhr. Fiah b~ kuruljtur. 

ilk say• 
10 TEMMUZ PAZARTESi 

CIKIYOR 
E!ii ve benzeri olm1yan ( 1001 ROMAN ) da ~o;k begeneceginiz en glizel 
resimlerle siislenmi~ bir<;ok faydah, merakh ve eg'lenceli fen, seriiven, 

seyahat romanian bulacaksmiZ. i~tc onlardan birkac;1 : 
( Korkusuz Adam - Okyanuslarm <;ocugu - Alptckin 3000 Ydmda -
Scvim Gazcteci - Diinya Dii$mam - Gizli Ulkc - Kara Hayalet -

Ba$ka Diinyalarda - Karakedi ) 
Sabirs1zhkla bekleyiniz. Dikkatli bulununuz. Pazartesi giinii 

mutlaka siz de bir t9-ne altmz. 

istanbul M1ntakas1 S1tma Miicadele Riyaseti 
Artbrma e ve Eksiltme WM Komisyonundan : 

ihalesi giiniinde , talib zuhur~ etmediginden miicad.elemiz ihtiyac1 . ic:;in 
ahnacak • 80 • ton mo.torinin 14/7/939 da saat • 15" te pazarhk suretile 
mubavaasma karar verilmi$tir. 

Tahmin edilen tutan • 5600 • Urad1r. Kanuni $artlan haiz isteklilerin 
vesikalan ve ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale ~iinii vakti mu
ayyende Kadrkoy Moda caddesi c 91 • numarah S1tma Miicadele Riyaseti 
binasmdaki Komisyonumuza gelmeleri ilan olunur. ( 4795 ) 

Samson Belediye Reisliginden: 
Elektri~c ve su terfi santrah ic:;in kapah zarf usulile 
1 - 400 ton mazut mubayaa edilecektir. 
2 - Muhmamen bedel : 29 bin liradtr. 
3 - Muvakkat teminat: 2175 lirad1r. 
4 - ihale : 20/7/939 per~embe giinu saat 15 te Belediye Daimi Encii. 

meni huzurunda ve 2490 say1h kanun hukiimlerine gore yap1lacakt1r. 
5 - Talibler. gerekli evrak1 gormek ve d&ha fazla malftmat almak 

ic;in Belediye Elektrik isletme Miidiirliigiine miiracaat etmelidirler. (4615) 

[ istanbul Vaktflar DirektOrliigii iiantan I 
Semti ve mahallesi 

Bab1ali, Nalhmescid 
Fenerkap1s1 
Fenerkap1s1 
Balat Hlzirca vu~ 
Fener, Tevkiicafer 
F).tih Kumrulumescid 

Aksaray Katibmuslihiddin 

Cadde veya sokag1 

Cagalogluyoku!5u 
Yild1rrm 

Yenicadde 
Kiremid 

No.s1 Cinsi 
Muhammen 

ayhg1 

23-6 
57 
55 
60 
33 
73 

12 

Ev 

• ,. 

Lira K. 
26 00 
12 00 
10 00 
10 00 
8 00 

Haftzpa~a cami 
mahalli 10 00 

Car~?t C_adJrcJlar 30-32 

Mehmedefenc!i 
tekkcsi 

Diikkan 
6 00 

10 00 
ibrahimpa~a. Cami soka ~mda N asuhiye 

ham ic;inde 6 
d 
9 

Bar aka 

• 
" • 

" 

" 
" 

Silihdaraga 

Miiddet; icar : 
Teslimi tarihinden 

Alibeykoyii 

" 

Miiddeti icar : 

" " " 

" 

" 

" 
• 

Eyiib caddesi 

11 
12 
13 

15 ve 16 
17 
18 
20 

21 ve 22 

1, 2,3,4 

,. 

• 2. 
ada 

c2» 

Ah1r ve 
samanhk 

940 senesi may1s sonuna kadar. 
Karadolab mevkiinde 1,5 hektar tarla 

• " 1 • • 
• " 2 • • 

Kemiklidere • 200 - ar • 

Teslimi tQrihinrlC'n 941 scnesi kas1m iptidasma kadar. 

2 00 
4 00 
4 00 
2 00 
3 00 
' 5 00 
8 00 
2 00 
5 00 
8 00 
8 00 

Scnc•lig 

120 00 

15 00 
5 00 

10 00 
12 00 

Yu~anda yaz1h mahaller kiraya verilmek iizere ac;1k arttm:rnya GJkanl
!Til~hr. Istekliler 18 temmuz 939 sal! giinii saat on bese kadar Cemberlitasta 
Istanbul Valaflar Ba$miidiirliigunde Vaktf Akarlar Kalemine gelmeleri. 

( 4989) 

Ankara Polis Kole.ii Miidiirliigiinden : 
Liselere muadcleti Maarif Vekaletince kabul ve tasdik edilen Polis Ko

leiinin birinci smlfma orta mekteb mezunlarmdan miisabaka ile leyli, mec
cani elli talebe almacaktlr. 

Miisabaka tarih - cografya _ tiirkc:;e ve riyaziye derslerinden tahriri vc 
~?ifahi olarak yapJlacaktJr. Talib olanlar, miisabakanm ne suretle yapilaca
gmJ ve diger kay1d ve kabul l)artlanm vilayetlerde Emniyet Mudiirliikle
rind.en ve kazalarda Emniyet Komiserliklerinden 6grenebilirler. 

c 2696" ( 
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If ·Sehir ve Memleket 
IIJ rmnTUR ry t:r 

Otuz senedenberi diinya sergilerine mutlaka i~tirak ederek 350 den fazla albn madalya, biiyiik miikafat ve zafer ni§anlan kazanan, daima ve 
birincilik elde eden ve diplomdonor ve Horkonkurla tasdik edilen 

•• •• 
USKUDAR, KADIKOV Alt1yol • iZMiR Kemeralt1 $Ubelerini muvaffakiyetle 

Beyoglu, Karkoy, Ankara ve Anadoluda a~t1g1 satl' yerlerinde flat birdlr. Limon ci~ekleri kolonyalar•, bllhassa Fujer, Bahar, ~ipr losyonlar1, lavanta 
leri, briyantlnlerl, sUrme, rlmel, alhk, ruj, t1rnak cllllar1, sac losyonlar1, cl~ek ve gUI su ve esanslar1, tra' b1~ag1 sabunlar1, Dantos di' macunile d 
zeytin, f1stlk. ve badem yaglar1, gluten mamulat1, oziU unlar1, fayda, far lie kuvvet 'uruplar1, HksUrUk pastllleri ve muhtelif 1triyat ve mustaflzaratl 1sra 

a Mudanya Belediyesinden : r B qA~E?tN~ T i 
Elektrik, 

isletmeleri 
Tramvay, 
Umum Miidiir r 
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200 ton Levamarin komi.iri.i 

18 ton kuru odun 
900 kilo silindir ya,l(1 
12 kalem muhtelif levaztm 
15 kalem k1rtasiye 

Muhammen bedeli 
Liar K. 
2850 Kapalt zar! 

180 ) 
216 ) 
189 60 ) A~tk indirmc 
44 94 ) 

Belediye elektrik santrah iGin yukanda yazth 5 kalem levaztm satm 
almacakhr. ~artnameleri Muhasebede goriiltir. indirmiye i~tirak etmek is
ttyenlerin 20/7/93g per~embe gtinu saat 15 te teminatlarile Beled.iye Encii
meninde bulunmalan llan olunur. ( 4866) 

KANZ,U.K 
T E R P 0 o ·R A 'S I 

. ' . 

BOROSALlNA-
Koltukaltt ve ayak terlemelerini kat'iyen zarar 
vermeden keser. Kok~yu giderir, BOROSALJNA . . . . . 
kullanmakla elbise ve ~oraplarm1z·, da harabiyet-
ten kurtarm•~ olursunuz. Eczanele~den aray.nt~. 

iNGib iz KANZUK ECZANESi - Beyoglu, .Istanbul . 

8 tlyatro ylld1z1 tarafmdan 

Bilyfik \'aryete 
Sumpreta ve Klaket danslan, FOFO 
LUKA, fVONi VLADtMIRU, KAR
MiNA, me~hur okuyucu F AHiRE, 
Opera te!loru BAKEAS, Ko~per 
KONTARINIS, Komik AN. TZINl-

OLiS (Kirkor) ve AT. PENNAS 
Biiyiik Orkestra 

Y eni program muvaffakiyetle devam 
ediyor. Ak~am saat 20 de BUtUn miis
kirat ve me~rubabmtz taze ve
soguktur. 
Cumartesl ve pazar sUrprlzlerl 

Devlet Havayollari 

FOFO LUKA 

Umum Miidiirliigiinden: 
Tayyare ve Otomobil Benzini Ahnacak 

1 - !daremiz iGin 300 bin litre tayyare benzinile 50 bin litre otomobil 
benzini kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Teslim yerlerine gore hesab edilen mecmu muhammen bcdeli 
74000 liradtr. 

' 
1 - Muhammen bed.cli 7734 ( yedi bin yedi yi.iz otuz 

primer ve sekonder roleler kapah zarf usulile satm 
2 - Muvakkat teminat 580,05 (be$ ytiz seksen lira be$ 
3 - Eksiltme 21/7/939 cuma gtinu saat 15 te Metro han 

katmda toplanacak olan Artttrma ve Eksiltme 
lacakttr. 

4 - Bu i~e aid ~artnameler idarenin Levaztm J.uuuu• 

darik edilebilir. 
5 - Teklif mektublarmm $artnamedeki tarifat dairesinde 

saat 14 e kadar 7 nci kattaki Komisyon Katibligine 
verilmi~ bulunmast laztmdtr. 

a Temmuz Cumartesi ak,am• saat 
Bogazi~inde • Sar1yerde : 

CANLI BALI 
GAZiNO - DANSiNG ve LOKAN 
Halihaz1rda Avrupamn en miikemmel dans heyeti, 
dape,tenin 14 Kolojyen Macar Caz -

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

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

Ugleden sabaha kadar a~tkhr. Y emek esnasmda varyete 

1· 6300 lirahk Marangoz i'i miinakasas1 1 

3 - Eksiltme 19/7/939 Gan~amba giinii sa at 11 de Devlet Havayollan 
Umum MiidtirliiiW binasmda yaptlacakttr. 

4 - Eksiltmive gireceklerin eksiltme ~artnamesinde gosterilen vastf
lan haiz olmalan laztmdtr. 

Giimriik Muhafaza Genel 
istanbul Sabnalma 
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Giizel San'atlar Aka demisi 
Eksiltme 

Artbrma, 
Komisyonundan : 

1 - Gtizel San'atlar Akademisi mimari 11ubesi i,in Gekmeceli ve do
labh ( 100) aded resim masasile ( 100) tabura ya~tmlacaktrr. 

2 - Bu i~?e aid miinakasa 19/7/939 tarihir1e rashyan Garfiamba gtinu 
Cagaloglund.aki Yi.iksek Mektebler Muhasebeciliginde toplanacak Komis
yonda kapah zarf usulile yaptlacakhr. 

3 - Yaptlacak i~in heyeti umuhl.iyesil'lin muhamml'!n bedell ( 6300), 
muvakkat teminatt da ( 472.50) liradtr. 

4 - Bunlara aid §artname ve resimler bedelsiz olarak Akademi ida
resiPden almabilir. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin Ticaret Odast vesikalanm 
ruhsat, unvan tezkerelerini ve bir ima!athane sahibi olduklanm bildirir 
diger belg?.lerini usulii dairesinde zarfm iGine koyarak teklif mektublarile 
birlikte sozu ge~en giind.e saat on dorde kadar Komisyona tevdi eylemeleri 
Iaztmdtr. ( 4796 ) 

Kum ihrac ve nakil munakasas1 
T.Urkiye __ Demir ve ~elik 
F abrikalan Muessesesi Mudiirliigiinden : 

Karabiik civarmda kain Karadilik mevkiinden 1900 ton, 
Zobran mevkiinden 3100 ton ve Sulak mevkiinden 1900 ton 
yani cem'an 6900 ton kumun, taraftmtzdan verilecek niimune
ler evsafma uygun olmak iizere gosterilecek yerlerden ihrac ve 
fabrikannz'da irae edilecek inahallere nakil iti bir miiteahhide 
verilecektir. lhale 12 temmuz 939 ~artamba giinii saat 15 te 
Karabiikte miiessese miidiirliigiinpe yaptlacaktn·. Taiib olanla
rm teklif mektublarmt 1500 lirahk muvakkat teminat ak~esile 
birlikte ihale giinii saat 14 e kadar muhaberat servisimize tea
lim. etmeleri ilan olunur. 

Bu husustaki f&rlname bet lira mukabilinde miiessesemiz
den temin olunabilir. 

Miiessese, bu iti diledigi talibe vermekte serbesttir. 

istanbul Naf1a M iidiirliigiinden : 

5 - !steklilerin 4950 liraltk muvakkat teminat mektublarile birlikte 
mukavele ve ~artnamede vazth teslim yerlerine gore tespit edilmi§ fiat 
tekliflerini havi knpah zarflan eksiltme saatinden bir saat evveline kad.ar 
Tayyare meydamndaki Umum Miidtirluk binasmda toplanacak Ahm Sattm 
Komisyonu Reisligine tevdi etmeleri. 

6 - $artname- ve fenn1 ~artnamelerile mukavele projeleri Ankarada 
Devlet Havayoll::m Umum Miidiirliigunden parastz almabilir. 

• 2764 ~ ( 4897 \ 

-
Trenlerlnln vapurlar1: &,25 - 7,30 - 9 - 11 - 11,50 

12,30 - 13,15 - 15,45 tedir. 

Naf1a V ekaletind en : 
17/7/939 pazartesi gunti saat 16 da Ankarad.a Nafta Vekaleti binast 

iGinde Malzeme Mi.idurliigu odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Komis
yonunda 5300 lira muhammen bedelli 1,5 X 0,30 X 0,05 eb'admda 4700 
aded Gtrah Gam kalasmm Derincede vagonda teslim ~artile ve kapah zarf 
usulile eksiltmesi yaptlacakttr. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferruah bedelsiz olarak Malzeme Mudtirlu
gtinden almabilir. 

Muvakkat temlnat 397 lira 50 kurustur. 
isteklilerin teklif mektublanm, muvakkat teminat ve 11artnamesinde 

yaztlt vesaikle blrlikte ayni gun saat 16 ya kad.ar mezkur Komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri laztmdtr. • 2650 ~ ( 4721 ) ------------------

Kapab Zarf Usulile Eksiltme 

Elaz1g Belediyesin den : 
ilan1 

1 - Elaztf( Vilayet merkezinde yeniden yaptlacak alan asri ve fenni 
mezbaha binast insast kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu in~aatm ke$fi ( 16159 ) lira ( 46) kurufitur. 
3 - Muvakkat teminat ( 1212 ) liradtr. 
4 - !hale 17 temmuz 939 pazartesi gunu saat 15 te Elaztg Beled.iye 

Encumeni odasmda yaptlacaktrr. 

1 - Satm almac~k 16 ton birinci benzin ve 10 ton motorinin 
zartesi giinu saat 11 d.e a<;;tk eksiltmesi yaptlacakttr. 

2 - Tasmlanmr~ tutart ( 4990 ) lira ve ilk teminah ( 375 ) 
ve ~artnamesi Komisyondadtr. Goriilebilir. 

3 - isteklilerin kanuni vesikalan ve ilk teminat 
Galata eski ithalat Gi.imri.igundeki Komisyona gelmel 

Taksimde Mete 
• a 

SA F iV 
M1s1r y11d1zlar1 K i K 

ve SEMiRA MUHAMM 
HAVRiVE ve FETHi 

" . ayr1ca Cah Ku$U L U T F 1 
~~~~~~M~IS~I~r~r~a~k~•~s~l~a~r~•~v~e~rn~u~a~z~z~a~rn~s~a~z ~ 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik f~leri i~in almacak alan « 30,000 ~ lira 

meneli tit; aded ~op kamyonu on bel? giin miiddetle kapall 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - thalesi 14/7/939 cuma giinu saat 
yap1lacakttr. 

3 - Muvakkat teminat • 2250 ~ liradrr. 
4 - $artnamelerini g6rmek istiyenlerin hergun En 

muracaatleri ve isteklilerin de 14/7/939 cuma gunu saat ana 
mektublanm Enciimene vermeleri ilan olunur. « 2579 • 

izmir iskan 
5 - !ste-klilerin Ticaret Odasma 939 ythnda kaytdh bulunduklanna , 

ve bundan evvel laakal on bin lirahk bina in~aah yapmt$ olduklarma 1 - Urla kazast merkezinde 100 go~men evi in$aatmm kaP~· 

Miid iirliigiinden: 

dair vesika ibra7 etmeleri ve ihaleden sekiz gun evvel resmen muracaatle ptlan eksiltmes!ne talib zuhur etmediginden 7/7/939 gunundell 
vesika almalan laztmdtr. gi.in mi.idC'.etle pazarllga konulmu!jtur. 

6 _ isteklilet ke$if, fenni fiartname vesair evrakt Elaztg Belediye 2 - Bu evlerin beherinin muhammen ke~if bedeli 476 lira 
Encumeni kaleminde gorebilirler. 3 - ihalesi 22/7/939 guni.i saat 10 da izmir iskan dairesinde 

7 _ Eksiltmiye gireceklerin be$inci maddede bahsec.ilen vesikalarla Komisyon tarafmda'l yaptlacakhr. .. j 
muvakkat teminatlanm havi olarak 2490 sayth kanunun tarifah daire- 4 - Bu hususta ljartnam.e, ke$ifname vesair evrak herguP ' 
sinde haztrhyacaklan kapah zarflanm dordunci.i maddede yazth vakit- MiidiirliH!tinde gorulcbilir. , 
ten bir saat 'evveline kadar makbuz mukabilinde Enci.imen Reisligine ver- 5 - Taliblerin ytizde yedi bu~uktan tutan alan 3592 lira 20 

meleri laz.mdtr. Ill•••••••••••( .146il4iii9.i)•llliniiialitai.ialiidii.viieilsaiiiiiiiklileilii!iiiskiiiallniiiiD•a•ir•e•st•·n1e1•m•u•r•ac•a•a•tl•e•ri•. _____ .. ,.,,.. 
25/7/939 sah giinu saat 15 te istanbulda Nafta Mudurliigiinde Eksiltme .411 

Komisyonn odasmda ( 37248,13 ) lira ke~if bedelli Silivri Hiikun;tet konag1 ·~-- Sa~ Bakiml •-•a 
ikmali in~aat1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. .-

Mukavele. eksiltme, baymdtrhk i$leri genel. hususi ve fenni ~artnameleri. Giizelli~in en birinc! §al"tL 

proje. ke~if hulasasile buna muteferri diger evrak ( 187 ) kuru~ mukabilinde 
d.airemizden verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 2794) liradtr. 
!stekltlerir, teklif mektublan ve en az ( 35000 ) liraltk bu i$e benzer i~? 

'yaptt,gma dair idarelerinden almt!? oldugu vesikalara istinaden istanbul Vi
Iavetinden eksiltme tarihinden ( 8) gun evvel almmt$ ehliyet ve 939 ytltna 
aid Ticaret Odast vesikalanm havi kapa!t zarflanm 25/7/939 salt gtini.i saat 
14 e kadar istanbul Nafta Mudiirlu,giine vermeleri. ( 4636} 

Bir daktilo aran1yor 
Tiirk~e, almanca ve fransiZca bilen bir daktilo laz1mdJr. Istekli

lerin Karakoypalas kar~nsmda 84 numaraya miiracaatleri. -istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden: 
Miidurliik ambannda bulunan takriben 680 kilo kad.ar ip parGalan satt~t 

pazarltg.~ konulmu$tur. Pazarltk 12/7/939 Gar$amba sa at 16 da B. Postane 
binast alt katta Mi.ifetti~lik odasmda toplanacak Altm Sattm Komisyonun
da yaptlacakttr. 

Beber kilosunun muhammen bedeli 25 kuru~, muvakkat teminatt 12 lira 
75 kuru~tur. 

Taliblerin olbabdaki niimune ve liartnamesini gorme-k tizere Miidtirliik 
idari Kalem Le, <'!Ztm k rnma, pat:' '•k gtin ve ~~atinde de muvakkat te-

l(t. minat makbuzile birlikte Komisyona muracaatleri, ( 4987 ) 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa<; doki.ilmesinl te

davi eden tes1ri miicerreb bir ilac· 

dtr. 

Gaib aramyor 
2,7 pazar giinti ak§amt Burgazdan 

Kopruye gelen Goztepe vapurunda bir 
kadm ~antast kaybolmu§tur. Getiren 
memnun edilecektir. 

Adres: Galata Bahtiyar han Pedrelli 
ve §eriki memurlanndan Eli Ferrera. 

Sah!b VII Ba~muharrtn: Yunuc Nadi 
Umumt ne~nuatl fl!are eden Yaz1 ltlen 

Mudflrfl: H;kmet Miinil CJlgen 

Cum/l.unuet matbacut 

Sarfiyab ~o~ az: 
(4 ~i~e = 150/180 K.M.) 

Fiab ucuz: 
(I 000 ila 1300 lira) 
Tedlye ,artlara 

faydah: 
(12 ay vade verilebilir) 

6 ay garanti edilir. 

A~•k kamyonet 

Citt 
rnottiriU 

arazl arabas1 

Tegenso 
Kabrc1oglu hal'l 


