
Her yeroe 
araym1z. 

En Biiyiik 
Kayb1m1z 

O'nun i~in yaz1lan 
yaz1lar ve 'iirler 
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-Aimanya Londrada.ki 
el~isini geri ~a91rd1 

Amerika, Almanga!Ja kar§z 
iktzsadi ledbirler ·alzgor 

Simdi art1k yeni bir 
dunya harbi ne dogru' 

'Y eryiizii meselelerine mu
kadder yeni nizamzm verebil

ek ifin artzk oniine gefile
. anla§zlan harbin ne

beklemekten ba§ka 
fare kalmamz§tzr. 

izzat M. <;emberlayn yeni bir 
harbin insanhk ic;in doguracagl 

ll.::=t/1 felaketler i.izerinde c;ok Israrla 
ve §iiphesiz en bi.iyi.ik nimet olan 
kiymetini anhyanlann eleba§Ihgmi 

ingiliz Ba§vekili bu hareketlerinde 
.~ ..... a. .. · gori.iyor ve onu soyliiyordu. Yet

ya§ma ve koca bir imparatorlugun 
'ul Ba§bakam olmasma ragmen sulh 

ic;in Almanyaya yaptJg1 iki seyahat 
ehemmiyetle kaydedeceii;i fedakar

, ve Hariciye N azm Lord 
alifaks'la beraber Romaya yaptJg1 se

. de ayni hymet ve ehemmiyetle di
ikisine ilave etmek lazJrndJr. 

italyanm F ransadan istekleri hic;bir 
resml bir mahiyet ve resmi bir ifade 
almarnJ§ olmakla beraber Roma se-
tinden evvel ve so am e.uj. 

resml bir mahiyet alrni§ olmak Ia-
geise galiba italya ile lngiltere ara· 

yapilrni§ olan ve Akdenizde statii
idamesini istiyen Centilmen anla§· 
muhalif sayilacaktJ. <;eko-Slovak

son ugrad1g1 ak1betse milletlerarasl 
ve teami.illerine aykm gori.ildi.i. 
milletler arasmda imza ile ve an' ane 

teyid olunabilir hic;bir hak esas1 kalma
V aziyetin garbi A vrupa devletle

mi.i§ahede olunan son §ekli budur. 
· galiblere dahi iyilik getirmiye

olan c;ok fena, vah§i ve tahribkar aki
. iizerinde c;ene yormak artJk bey

. Y eryiizi.i meselelerine mukadder 
nizammJ verebilmek ic;in artJk oni.ine 

· anla§Ilan harbin neticeleri
ba§ka c;are kalmamJ§tJr. 

bu kadar zarurl olunca ona teessiif 
bile abestir. Simdi, bu <;Ikmaza ka-

goti.iriilmi.i§ bir harbin c;ok mukaddes 
alacagm1 dii§iinmege ma gel-

r. Garb memleketlerinde vaziyet ac;Ik
zaviyeden goriiliiyor ve oyle de 

e ba§lanmi§ bulunuyor. Me
ki son bir umud olarak italya kendi 

· i azc;ok degi§tire, ki buna da pek 
verilemez. 

hakika hadise ve hareketlerin tesel
gore biiyiik harb italyan istekle
dogacak gibi goriiniiyor, ve AI

da ister istemez buna kan§ma
ve viis' at peyda edecegi anla§J· 

Vaziyetin psikolojik izahma naza
lmanya silah patlatmaksizm bu ka

neticeli zaferler kaydetmi§ ol
j talya F ransaya kar§J ileri 

YUNUS NADI 
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Diinya 
Boyledir 

-iste • • 

eni roman1m1z 

Frans1z iyan meclisi 
kabineye salihiyet verdi 
Hitler diin Berline dondii ve biiyiik merasimle 
kar,dandi. Macar kabinesi de bir toplanb yapb 

Londra 19 (Hu
susi) - Londrada
ki Alman elc;isi, bu
giin Almanya tara -
fmdan geri c;aii;ml -
mt§tlr. Alman sefiri, 
fngiltere ve Fran sa ta 
rafmdan Almanya • 
ya veril~n notala.ra 
Almany.anm ceva • 
bm1 bildirmi§tir. AI
m a n y a, ingiliz -
F rans1z notasmda i -
Jeri siiriilen §ey leri 
reddetmi§tir. 

Lord Halifaks, 
bugiin milli miidafaa 
erkanile uzun miid • 
det gorii§tiikten son -
ra Ba§vekili ziyaret 
etmi§tir. Bundan son 
ra da Ba§vekil Kral 
tarafmdan kabul e
dilmi§tir. 

Lord Halifaks, bu 
gun Sovyet ve Fran
sJz elc;ilerini de kabul 
etmi§tir. (!ekoslovakyanm mukadderatm1 Hitler'e teslime gittiginde 

P · 19 ( a.)- Cumhur Reisi Haha Berlinde Alman Devlet Nazm 
ans a. , . f d k I 

B k'l · · Meisner tara m an ar~1 amyor a§ve 1 muavm1 
Dautemp'in bu sabah ayan meclisine ver· salahiyet kanunu projesi 17 reye kar§l 
digi tam salahiyet kanunu p.rojesi, ayan 286 reyle kabul olunmu§tur. 
maliye enciimeninde miizakere edilerek Almanyanrn Paris seliri 
kabul edilmi§, bilahare ak§arn celsesinde Paris, 19 (Hususl) - Almanyamn 
yeniden heyeti umumiyeye geimi§, i.izerin- Paris sefiri Kont Walzek bugiin Berline 
de miizakere yapiimi§ ve nihayet Ba§Vekil c<agmlmJ§tlr. Kendisinden izahat almacak
Daladye'nin nutkunu miiteak1b, evvelce ttr. 
meb'usan meclisinden de ge~mi~ alan tam [Arkasz Sa. 8 sutun 4 tel 
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SEHRiMiZDE iNriHAB F AALiYETi , 

lkinci miintehib se~imi 
diin ak§am neticelendi 

Reylerin tasnifi 
listesi 

gece yaptld1, 
cuma giinii ilan 

meb'us namzed 
edilecek 

se~im intJbalarmdan: Zonguldakta Kasrmlar koyiinde 
98 lik bir ihtiyar reyini kullamyor 

6 nc1 Biiyiik Millet Meclisinin azalan-1 Heyeti azalarma teslim edilmi~tir. 

Y'<Sl;:g~lfi) 

Kemal Rag1b 

m sec<mek iizere aym on be~indenberi de- Sehir dahilindeki kazalarla vilayctin 
: vam . eden miintehibisani sec<imi, di.in ak- diger kazalannda intihab sand1klarmdan 

~am yurdun her tarafmda neticelenmi§ - c;1kan reylerin tasnifi diin ak§am saat yir
. miye kadar ikmal edilmi~ ve bu tasnif ne~ tJr. -·-• 

ba~byoruz 

Miintehibisani sec;imi, Ankara ile di- ticesinde vatanda~lann en bi.iyiik milli 
ger on be~ vilayette evvelki giin tamam - vazifelerini ifa ettikleri anla~I!mi§tlr . 
lanmJ§tJ. Sehrimiz de dahil oldugu halde Yurdda~lar, reylerini tamamen Cum-
biitiin memlekette diin saat 16 da intihab huriyet Halk Partisine vermi~lerdir. 
sand1klan kapanmJ§, sand1klar miihiirle- T efti§ He yeti, sec;ilen miintehibisanilere 
nerek her kazaya giden intihab J:efti~ . lArkast Sa. 3 siltun 4 de) 

Cumhur Reisimiz Bulgar Ba§vekili Ekselans Koseivanofla gorii~iiyor 

Misafirimiz devlet merkezinden aynldl 
KOseivanofun · Ankarad·a . diin 

yapttgt muhtelif tetkikler 
•1111 111111111111111111111 II 11111111111111 IIIII II 11111111 Ill 

Kar ve k1s 
' 

u,ak. Gediz yolunda 
4 ki~i dondu . 

U§ak 19 (a.a.) - Dart giindenberi 
k1sa fasJ!alarla yagan kar kesildi. Kii -
tahyadan, Simavdan gelmekte alan iic; 
otomobil U§aga 16 kilometre mesafede 
kara saplanmi§lar ve biitiin yolcular ka
rakola iltica etmi§lerdir. Bu yolcularm 
bir k1snu yaya olarak U§aga gelmi§ler, 
bir kJsmJ da karakolda kalmi§lardJr. Sel
vioglu karakolu civannda kara saplanan 
bu otomobillere yard1m ic;in U§aktan ha
reket eden bir otomobil de U§aktan an
cak 14 kilometre kadar gidebilmi§, ileri 
gec<emiyerek donmii§tiir. 

Gene iki giin evvel Gedize hareket 
eden bir otomobil de yan yolda kara 
saplanmi§ kalmi§tlr. 

Y ollarda fena bir soguk vard1r. Ge
diz yolundan U§aga odun getirmekte o
lan iic; arabaCJdan ikisi donarak olmiis ve 
digeri de fe'na bir vaziyette bulunmu§tur. 

Bundan ba§ka gene Gediz yolunda 
Calh yolculardan ikisi de donarak ol -
rnii§tiir. Kazanm bi.itiin muhitinden he • 
niiz tam malfimat almamamJ§hr. J andar· 
ma karakolundaki yolculann ihtiyac1 ve 
istirahatleri jandarma tarafmdan temin 
edilmektedir. U§ak - Gediz §Osesinde ka
ra saplanarak kalan iic; otorriObilin ~ose 
civannda bulunan yolculanna yard1m i<;in 
yanlarmda erzak ve sair levaz1m bulunan 
bir KIZilay heyeti gitmi§tir. 

Ne§redilen resmi teblig 
Bulgr Ba~vekili miihirri beyanatta 

radyoda bir hitabe irad etti ve 
merasimle · te,yi· olundu 

bulundu, 
biiyiik 

Ankara 19 (Telefonla) - Muhte~em 
misafirimiz Bulgar Ba§vekili Doktor Ko
seivanof, refikasJ, kiZI ve memleketimize 
birlikte gelmi§ olan zevat bu ak§am 20,10 
da husus! trenle Ankaradan hareket etti
ler. 

Ankaradaki iic; giinliik ikameti c;ok 
manah tezahiirlere vesile olan ve k1ymetli 
hatJralar bJrakan misafir Ba§vekil, geni§ 
sevgi tezahiirleri arasmda ugurland1. 

Ba§vekil Doktor Refik Saydam, Ha • 

[Arkast sa. 8 sii.tun 1 del 
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Karadeniz tipi gemilerimiz 

u~ vapura aid sipari§ 
mukavelesi iptal edildi 
Noksan ve 

de 
kusur goriilen 
miihim tadilat 

T1rhan gemisinde 
yapllacak 

iktJsad Vekaleti, sipari~i durdurulan 
Denizbanka aid 11 vapur iizerindeki tet
kiklerini ikmal etmektedir. Amiral VasJ· 
fm riyaseti altmdaki komisyon, bu 11 
vapurun sipari§ine. sipari§ §artlanna, in
giliz firmasile akdedilen mukaveleye aid 
tetkikler yaparak raporunu ikt1sad V e -
kaletine vermi§tir. Komisyon bilhassa si-

pari§i mukarrer vapurlarm evvelce c;ift 
uskurlu iken bilahare tek uskura c<evrilmesi 
-ki diger ·firmalar bundan haberdar edil • 
me'diklerinden bahsile itirazlarda bulun • 
mu~lardu- ve buna mukabil ancak fiattan 
yiizde 2 gibi kiic;iik bir miktar kmlmast 
noktasmda dunim§tur. Y ap1lim hesablar 

[Arkasz Sa. 7 siitun 3 te] 
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Diin gapzlan spor hareketleri 

Miisabakalara i§tirak ecJ.en z;~bitlcrimiz isti]slal mar§ml dinliyorlar 
(Yaztsr 6 per sahifemizde) 



2 CUMHURiYET 

( eehir ve Memleket Haberleri 
ile kiz az Son f1rtlnada bir 

motor daha batt1 lr BahGekaPiyanglm ~~ Ana 
( daha yanacaklard1! 

20 Mart 1939 

Siyasi icmal 
Almanya - ingiltere 

toprakta · Kayahklara ~1kan kap
~ekiyor tanla iki tayfa muhakkak 

.............................................................................. -·-·--· bir oliimden kurtuldular 
Florya, ge~en ytl 30 bin agac kazand1, bu y1l dikilenlerin saylSl 70 

1 Bugiin, yanan sahada ( 
kesif kabil olacak 

' 
Bah~ekapl yangm1 etrafmda

, ki tahkikatm adli safhas1 diin 
1 pazar oldugundan inkitaf gos
~ termemi,tir. Bugiin tahkikata 
i devam edilecek ve kundak~thk-

Salmatomrukta biiyiik 
bir facianln oniine 
mii,kiil?.tla ge~ildi 

eklerin ya§ad1klan Bohemya ~~~ 
Moravya'nm himaye suret1l1 
ve dahili idaresinde muhtari· 

yeti haiz olmak iizere Almanyaya ilha· 
b. bu devlet ile biiyiik demokrat devlet· 
ler arasmda geni§ m1kyasta diplomas! 
mi.inaka§alarma sebeb oldu. F ransa, bu 
emri vakii yani <;ek memleketinin Alman 
yaya ilhakm1 tammiyacagmJ Berlin se' 
firi vas1tasile Almanyaya bildirdi. <;ok 
gec;meden ingiltere dahi ilhak keyfiyeti· 
ni hukuki esas olmad1gmdan dolay1 ta· 
mmJYacagmJ Berlin elc;isi vas1tasile AI· 
manya Hariciye Nezaretine bildirdi. 

bindir. Bu miktar bet sen ede 278 bini bulacaktlr. 

Floryada meydana getirilmekte olan ormanhkta son faaliyet 

Floryaday1z. Daha g~en seneye ka- rumak !~in, birka~ kat iizerine yapllan or
dar devedikenlerinin bile zor yeti§tigi bu man. Buras• tesis edilir ed11mez plamn bu 
topraklarda §imdi alabildigine uzanan birinci k1smmdan ba§lanmi§ ve iki sene 
~am ormanhg1 gozleri ~ekiyor. i~inde dortte iic;ii bitirilmi§tir. 

T epenin en hakim bir noktasma kuru!- 2 - -Sehirde yapilacak olan villalarm 
mu§ alan orman dairesinin miitevaZI mesai etrafmda meydana getirilecek olan tabit 
odasmda, bir c;ok planlar, grafikler ve orman tarzmdaki agachklar olup, bunlar 
hesablar arasmda me~gul buldugumuz da ,ehrin §ark ve garbma dii§mektedir ki 
miihendis 1smail Siitmen, bizi biiyiik bir miihim bir par~as1 ikmal edilmi§tir. 
nezaketle kar§IIadl. Gene miihendisten, 3 - Villalarm oniine ve yollann ke -
istanbulun bu plaj ve bah~e §ehri hakkm-

narlanna yap1lacak olan agachklar. 
da, bize izahat vermesi i~in ricada bulun -

- Buras1 ic;in hangi cins agaclara ihti-
duk. d 

yac var u~ 
Floryanm §imal cephesini ba§tanba§A 

kaphyan muazzam ormana dogru ilerler- - Florya, deniz iklimine tabi olma-
ken §U suali sordum: s1 laz1m gelirken yazlan fevkalade kurak 

oldugundan bu iklime uygun agaclar s~
- ilk defa i§e ne zaman ba§lanch} 

mek zarureti vard1r. Bunlardan karaagac, 
- Floryada modern bir park ~hri ku- di§budak, gladic;e, servi, akasya ba§ta 

rulmasma karar verilerek 936 senesinde 
gelmektedir. Bizim en falza tercih ettigi-

bir plan hazirlanmi§tl. 937 de mimar miz di§budakhr. <;iinkii, yapilan tetkik
Prost bu plam tadil ederek, bugiinkii tat- lerden burasmm bir di§budak ormanhg1 
bik ettigimiz §ekli vermi§tir. Bu plamn ih-
tiva ettigi arazi, takriben 112 hektardir. te§kil edecek evsafta oldugu anla§Ilmi§hr. 

Bu mada amelelerin fidan dikmek ii
Hepsi belediyenin imar sahasma dahildir. 

zere muntazam bir istikamette kazd1klan 
Maamafih civarda bir k!Slm arazi daha 
vardJr ki, buralan da, plam 'yaplldiktan c;ukurlarm. nnma. gelmi§tik:. _J!vf.i.ihepd!~ 

20-30 santim derinliginden c;1kan beyaz 
sonra bu mmtakaya ithal edilecektir. Sim-
diki sahanm 370 bin metre.murabbai te§- lcir~c;li ~owaklanl g~st,erer.ek .s~~,iine. de~~~ 

I B etb: c;ire ayn mi§hr. u ormamn plam esash 
bir surette Orman fakiiltesi profesorlerin- - Florya, toprak itibarile c;ok fakir ol· 
den Mazhar Ditter tarafmdan yapilmi§tlr. dugundan orman yapilacak yerlerin top
T e§c;ir plammn tatbik1 be§ sene siirecektir raklan Jslaha muhtacd1r. Bunun ic;in icab 
ki. bu miiddet ic;inde burasmm tamamen eden fenni usullerle beraber, plana gore 
orman ' olmast lazimchr. Orman Umum ac;1lan yollardan iyi toprak tedarik ediyo· 

miidiirli.igii bu i§e c;ok ehemmiyet vererek, 
memleketin diger mmtakalannda te§c;ir 
faaliyeti devam ederken, ktymetli bir plaj 
§ehri olmaga hamlanan Floryanm da 
yqil ormanlara biiriinmesi ic;in hic;bir fe
dakarhgi esirgemiyor. Zaten §ehircilikle 
ormanciiJk yekdigerini tamamhyan iki fa
aliyettir. Eskisi gibi birbiri ~ine girmi§. 
ki.if kokan evlerden miirekkeb mahalleler 
bugiin tarihe kan§mi§ bulunuyor; bir 
memleketin medeniyet seviyesi. §ehirleri -
nin geni§ ve temiz agachkh yollan, park -
Ian, ormanlarile olc;iilebilir. Bu itibarla 
her memlekette yeni bir §ehir tesis -edilir • 
ken ormanlara da geni1 mikyasta vazife· 
ler dii~mektedir. 

Atatiirk ilk defa Ankarayi kurarken, 
her§eyden evvel ormana da biiyiik bir 
ehemmiyet vermi§tir. Zira orman sadeee 
estetik zevklerin ifadesi degil, ayni za • 
manda mmtaka ikliminin de nazlmldJr. 

- $ehrin planJ ve halihamdaki vazi -
yeti hakkmda izahat verir misiniz? 

- Florya park §ehrinin plam lie; biiyiik 
esas iizerinde toplamyor: 

1 - ~ehrin §imal tarafmi c;eviren ve 
§ehri yazm §iddetli esen riizgarlardan ko-

ruz. 

- Dikilen fidanlarin miktari nekadar
chr~ 

- 937-938 senesinde dikilen fidanla
nn adedi 30 bin kadar olup ahnan netice· 
ye gore hemen yiizde yiiz muvaffak olun
mu§tur. Bu sene ise dikilmi§ ve dikilecek 
olanlann miktan 40 bine balig olmakta· 
d!r ki, bu suretle oniimiizdeki sene 70 bin 
agacm yeti§tigini gorecegiz. Bunlardan 
ba§ka, gelirken gordiigi.iniiz istanbul -
Flory a as fait yolunun kenanna da I 0 bin 
kadar ~m fidam diktik. Bu c;amlarm ek
serisini, f1shk c;am1 te§kil etmektedir. Ge
lecek senelerde de · c;am dikme faaliyetine 
devam ederek giizel bir c;am ormam yeti§· 
tirmege c;ah§acagiz. Y ap1lan projeye g6-
re biitiin sahaya be§ sene sonunda 278 bin 
fidan dikilmi~ olacakhr. 

- Orman ic;in laz1m gelen fidanlan 
nereden tedarik ediyorsunuz? 

- Fidanlann miihim bir kism1m, Bah
c;ekoydeki Orman fakiiltesinin fidaniigm
dan, f1shk c;amlanm ise izmir annan fi • 
danhgmdan getirtmekteyiz. Gelecek sene
lerde de gene buralardan teclorik edece -
~iz H. 

Son f1rtmalann vukua getirdigi facia -
Jar hakkmda yava§ yava§ limamm1za rna· 
lumat gelmektedir. Bu meyanda Kara -
denizde vukua gelen bir facia daha ogre
nilmi§tir. 

Ineholu limanma bagh «Him» isimli 
motor, elma yiikile limammiza gelirken 
flrtmaya tutulmu§ ve «Hizu» dort ki§iden 
ibaret miirettebatile Karadenizin dalga -
Ian arasmda her an batmak tehlikesile 
c;alkanmaga ba§lami§Ilr. Bir giin bir 
gece siiren bu oliim miicadelesinden son
ra «Hizm> nihayet muhtemel ak1bete ug
rami§ ve daigalar bu ufak tekneyi Ka1 a-

dasi denilen kayahklara vura vura par -
c;alami§tlr. Denize dokiilen kaptan ve mii
rettebat canlanm kurtarmak ve oli.imiin 
penc;esinden kurtulmak ic;in biitiin giic;leri· 
le kayalara tumanmaga c;ah§mi§lar ve ii· 
c;ii de buna muvaffak olmu§lardir. 

Aradan gec;en c;ok uzun bir zamandan 
sonra ve f1rtmanm nisbeten sakinle§tigi bir 
Slrada kayahklarm oni.inden ge~en «Ne
cat» ve biraz sonra gelen «YardJm» mo -
torlerinden enkazla kayaliklarm iizerinde
ki imdad istiyen kazazedeler goriilmii§, 
kurtanlarak Sanyere getirilmi§lerdir. Bun· 
lar, «HIZir» m kaptanile tayfasidir. 

Yunan ,ilebi kurtuldu 
imroz adasmda karaya oturan Guvanis 

isimli Y unan §ilepi, diin kendi kendisini 

, la su~lu bulunanlarui ifadeleri- ~ 
', ni degi~tirmekteki saik tetkik e-

dilecektir. l 
Y angmm zuhur ettigi depo-

1 
nun sahibi .eczact .~asamn if~- \ 

( desine yemden muracaat edtl- .. 
~ memi~tir. Bazt ta~ra gazeteleri · 
~ eczact Hasanm mevkuf bulun-
t dugunu yazmt~lardtr. Halbuki 
: Hasan deposu sahibi, ifadesine 
miiracaat edildikten sonra ser-

. best btraktlmtshr. Bugiin Kara- I 
1 koyde a'r1lacak olan yeni depo-

1 

1 nun hazuhklarmt yapm•ttlr. ' 
0~ giindenberi i!;in i~in ya

nan yangm diin tamamen son
miistiir. itfaiye diin Tathan ve 

'·· dig~r hanlarm mahzenlerine 
~ hiicum eden sulan botaltmi~h~. 
i Bugiin yangm sahasmda ke~1f 
' yapmak imkam has1l olacak-l 
hr. f)k ke~iften sonra zabtta ne
zareti altmda enkazm a~tlma
sma batlanacakttr. Enkazm te
mizlenmesi iti bir hafta kadar 
siirecektir. Ancak bundan son
ra sigorta ekspertizi yaptlabi-
lecektir. 

kurtarmi§hr. Yunan §ilepi 1909 da in§a /k~~~~~~~~~~~~. 

olunmu§. 3soo tonluk bir §ileptir. ~ilep Feet· korkunc '· 
lmrozda eskiden batml§ alan Ankara va- Ve 
purunun le§i i.izerine dii§mii§tiir. 

MOTEFERRIK Bir ~ocuk, duvar enkaz1 
Toprak bayram1 altinda kalarak oldii 

Yarm toprak bayramidir. <;iftc;iler Diin Beylerbeyinde, miiessif bir facia 
arasmda beynelmilel bir bayram adde-
dilen 21 mart, htikillnetimizce de <;ift~i olmu§, bir ~ocuk YJkiian bir evin enkaz1 
bayraml olarak kabul edilmi§tir. istan- altmda ezilip beyni pathyarak olmii~tiir. 
bul Ziraat odas1 bu bayramm tes'idi i~in Beylerbeyinde yiklci Numan tarafm -
kazalara hirer mikdar tahsisat gonder- dan YJktmlan Biirhaniye mahallesinde 
mi§tir. Gi.irgen sokagmda 7 nurnarah evde diin 

SAGLIK ISLER/ ,y,ktolar ~ah§1rken Numanm agl~J 1.5- Yllr 

E ] "be tine ~mda Tahir de binamn bir odasmda ~a-
~z~ne ~~ p~z~r no , I ~ami~ileri seyretmege dalml§hr. Bir., aL 

a§ a 1 rahk ameleden Mehmed duvarlardan bi-
Eczanelere, Sthhat Vekaleti tarafm

dan verilen pazar tatili kararrnm tatbi
kma dtindan itibaren ba§lam1~tlr. 

Diin her semtte bir eczane a<;tk bulun
durulmu§tur. Pazar nobetlerine gece no
betleri §eklinde bir program dahilinde 
devam edilecektir. -···-Bursa adliyesinin verdigi bir 

mahkumiyet karar1 
Bursa, (Hususi) - Orihanelinin El

rnaagaci koyi.inden birkac; c;ocuk gece 
vakti kuda yakt1klan ate§in ba§mda uyur
larken ayni koyden Hiiseyin admda bir 
delikanh, bu uyuyan c;ocuklardan sigirt
mac; Hasam i.ic; yerinden bic;aklayarak ol
diirmii§tiir. Agtrcezada yap1lan bu cina
yetin muhakemesinde, bir giin evvel si
girtmac; Hasamn hayvanlanm Hiiseyinin 
tarlasma soktugu ve bu yiizden aralann
da bir kavga oldugu anla§Jlmi§hr. Hiise
yin, Hasam sopa ile de dovmii~tiir. Ka
til Hasan, rnuhakeme esnasmda salona 

girerken: 

rini tutan son kiri~i kazmasile sokmii~ ve 

kiri~in ucu a~ag1 sarkmca kii<;iik Tahir, 
bundan ka~mmak i~in duvann dibine 
kac;mi~hr. 

Kiri~ bi.itiin ag1rhgile T ahirin ba~ma 
isabet etmi~ ve duvarm bir k1sm1 da y1~ 
kiidtgmdan enkaz altmda kalan zavalh 
c;ocuk olmii&tiir. 

Bu faciaya §ahid olan Mehmed ba -
yilmi~. ayilhlamadigmdan hastaneye kal
dmlmt~hr. 

ADLIYEDE 

9 ay hapis ! 
Yedikulede Hac1evhad mahallesinde 

Alinin mand1rasmda <;ah§an Sinig isimli 
i~<;i, diin sabah mand1ra i§lerile me§gul
ken i§<;ilere aid odaya bir hirsiz girmi~ 
ve orada bulunan bir yelekle pantalonu 
<;ahp ka<;mi§hr. 

Yap1lan ara§tirmada e§yamn, Koca
mustafapa§ah sab1kah Salahaddin tara
fmdan <;almdigi anla§Ilml§ ve yakala
nan Salahaddin su<;unu itiraf etmi§tir. 

Salahaddin, diin ogleden sonra ntibet
<;i ciirmiime~hud mahkemesi olan Sul
tanahmed U<;iincti Sulh Ceza mahke
mesine vcrilmi§ ve sabikalar1 miitead
did oldugundan 9 ay hapse mahkum e
dilmi§tir. 

Salmatomrukta bir kiic;iik kiZln yara -
mazhgmdan dogmak iizere olan bir faci
anm mi.i§ki.ilatla oniine ge~ilmi§tir. 

Salmatomrukta Dervi§ali mahallesinde 
Kasab sokagmda 18 numarada oturan 
Ha-;:ik klZI 1 0 ya§mda Mari, eline gec;ir
digi bir tak1m filimleri ate§e atarak yak
mak isterken elbiseleri birdenbire tutu§ -
mu§tur. Bunu goren annesi bzm1 kucak
lami§, fakat alevler onun da elbisesini 

l s~rmi§. bu ~s~ada ale§ odadaki qyaya da 
mayet etmi§hr. 

Bu esnada anne kiZln feryadlanm du -
yan mahalle halki ve polisler vak'a ma
halline yeti§mi§ler, yangmm biiyiimesini 
onlemege muvaffak olmu§lardir. 

Almanya ise ingiltere ile F ransanin 
notalanm hukuki. siyasi ve ahlakt esas· 
lara miistenid olmad1gmi sebeb gostere· 
rek kabulden istinkaf etti. AlmanyaniD 
bu cevabmdan sonra Berlindeki F ransiZ 
ve ingiliz biiyiik elc;ileri yerlerine birel 
maslahatgiizar btrakarak son ahval hak· 
kmda, rapor vermek iizere, Paris ve Lon· 
draya gitmi~lerdir. Almanya dahi Lon· 
dra sefirini ayni maksadla Berline davel 
etti. 

Gerek k1zm, gerek annesinin yaralan 
Bl·r habere go"re Berii'ndeki' Amer1'ka 

ag1r oldugundan her ikisi de hastaneye 
miimessili de Bohemya ve Moravya'da 

kaldmlmi§hr. ----------------1 ihdas edilen vaziyeti Amerikanm tanunl' 
$EH/R ISLER/ yacagm1 bildirmek ic;in talimat almJ~tit• 

Elektrik tehlikesi 
N af1a Vekaleti, elektrik tehlikesini 

gosteren bro§iir ve afi§ler bashrmi§, 
biitiin vilayetlere gondermi~tir. 

Bu afi~ ve bro§iirler, bilumum mek
teblere, Halkevlerine, polis ve jandarma 
karakollarma, elektrik satrallerine, fab
rikalara, camilere talik edilmektedir. 

Maksad, halk1 tehlikenin mevcudiyeti 
hakkmda esash bir §ekilde ikaz etmek, 
kazalara sebebiyet veren bir taklm ted
birsizlikleri tebariiz ettirerek facialann 
oniinti almakhr . 

-···~ Orhangazi koylerinde 
bir cinayet 

Bursa, (Hususi) - Orhangazinin 
Giirleicedid koyiinde mi.ithi§ bir cinayet 
olmu§, evvela ba1kas1 tarafmdan vurulan 
biri yarasml tutarak miitecavizi oldiirmii§. 
ba§ka birisini de oldlirmege te§ebbiis et
mi§-tir. Hadise §Oyle olmu§tur: Bu koy· 
den Osman, koy imam1 Mehmedin ki· 
ZJ ~adiyeyi almak istemi§, fakat babas1 
bu talebden endi§eye dii§erek kiZinl lstan
bula.. kac;unu§tir. Koy delikal\hlanndan 
Ahmedle Hiiseyin de ~adiyenin Osmana 
verihnesin\ , ~Jemec!iklerinc{en Osmat;ll 
muJ.itelif yerlerde tehdid ve bu arada Ha
bil admda birini de Osmam oldiirmeye 
te§vik etmi§lerdir. Osman, hadise gecesi 
birkac; arkada~ile kahvede otururken bir
denbire kapl ac;Ilmi§ ve Habil, elinde bir 
tabanca oldugu halde Osmana hiicum 
etmi§tir. Ahlan kur~unlardan biri Osma
mn sag gozii hizasma raslami~. onu yara
larnJ§hr. Bu ani taarruzdan neye ugra· 
digmt anlarniyan Osman bir elile kan si
zan yarasm1 tutmu~. can havlile diger e· 
line aldigi tabanca ile Habile ate, etmeye 
ba§lami§tlr. Kap1dan kac;1p gitmek i.ize
re bulunan Habil yaralanarak yere dii§· 
mii§ ve derhal olmii§ti.ir. Osman hmcm• 
alamJYarak Habilin beynine bir daha 
kur§un slkmi§tlr. Bu s1rada kendi yarasi
nm tesirile §Uu.runu biisbiitiin kaybeden 
Osman bulundugu yerden fnhyarak kar
§1 kahvede oturan Mehmed Keskini de 
oldiirmeye te~ebbiis etrni§. fakat muvaf
fak olamaml§tlr. Katil evrakile Ag1rce· 
zaya verilmi~tir. --Konya Ereglisinde f1rbna 

Konya Ereglisi, (Husust) - Birkac; 
giindenberi devam etmekte olan firtma 
birc;ok binalann camlanm kumi§, birka~ 
diikkanm sa~agm1 kaldmp ba§ka tarafa 
atm1~, epeyce agac da devirmi§tir. Bu 
meyanda birka~ evin de sac;aklanm harab 
etmi§tir. 

Fakat Amerika, ihtimal, daha evvel ka• 
rarla~tumi§ oldugu bir malt tedbiri, taJ11 
~imdi tatbik mevkiine koyarak diploma· 
si te§ebbiisiinii adeta maddi bir kuvvetle 
teyid etmi~ oluyor. Bu tedbir, Alma~ 
mallarma Alman hiikfimetinin verdigi 
ihrac primine mukabil yiizde 25 nispe' 
tinde fazla resim konulmasidJr. 

Almanya <;emberlayn'in Birmingartl' 
da son soy]edigi nutuk miinasebetiJe bO 
bir dipJomasi muhasamasmm ba§JangJCI 
mid1r diye sorarak i~i ciddile§tirmektedir· 

Diplomasi muhasamamn manast, AI· 
manyanm lngiltere ile akdetmi§ oldugU 
dostluk ve anla§ma muahedelerini feshe
derek asker! sahada tamamile serbestisi• 
ni ele almaga hamlanacagmi ifade edet· 
Almanya devletinin ba§hca ne§ir vas1tal 
Volkischer Beobasohter, ingiltere devlet 
damlarmm son sozleri. lngiliz efkan 
mumiyesine hakikaten terotiman oldug 
takdirde, Almanyamn 1ngiltereyi kend' 
5ine dii~rnan sayacagm1 ve ingiliz donall 
masmm iic;te birinden fazla harb gemi! 
yapmama8J taahhiid eden lngiliz • Al 
man deniz teslihatJ muahedes~ni . fesh 
decegini yazmi§hr. B~ munasebetle A 
m!l.D gazetesi yirmi senedenberi <;ek 
Siovakyamn takib ettigi yanh§ politikad 
ingiliz parmag1 oldugunu da ilave etmi, 
tir. 

Almanya gene resmi bir teblig ile 1 . 
giliz Ba~vekilinin son nutkuna §iddetli bl 
mukabelede bulunmu§tur. Bunda, Mii 
nih konferans1 kararlannm, Almanya t~ 
rafmdan degil. <;ekleri te§'Vik eden gar 

devlet adamlannm nutuklarile ihlal edi 
mi§ oldugu yaz1hdtr. Yani AlmanY, 
Miinih anla~mas1mn bozulmas1 mes'ul 
yetini tamamiie lngiliz devlet adarnla 
na tahmil etmi~tir. Hulasa, soa Mdis 
ler, Almanya ile !ngiltere arasmdaki h5 

vay1, lngilterenin askeri ve siyasi tedbi~ 
!ere miiracaat etmemi§ bulunmasma ra~ 
men hayli bulandirmi§ oluyor. 

Ahvalin gidi§ine gore 1ngiliz devlet 
damlannm vaziyete daha ciddi nazar! 
bakmalan, Almanyanm Romanyay1 
ki§hrmaga hazulandigi kanaatinde b 
lunmalanndan ileri geliyor. Alman Te 
graf ajansi boyle bir hareketi tekzib e 
mekle beraf:ler !ngiliz makamlan bu k1 
naatte mar ediyorlar. <;i.inkii Alman}' 
mn sozlerine ve vaidlerine sad1k kalrtl 
digini royliiyorlar. Fa kat bu sogukluk . 
gerginlikler harbe miincer olacak deS1 

dir. 
Muharrem Feyzi TOG~ 

( Adana Halkevinin a~bg1 bak1m evi 
'~-------------------------------------

Adanada spor faaliyeti arbyor 

- Selamt aleykiim! diye eski usul 
temenna ile selam verip girmekte ve ba
Zl garib haller gostermekte oldugundan 
istanbul TJbb1 adlisine gonderilmi§, T!b
bJ adli Hi.iseyinin, Turk ceza kanununun 
47 nci maddesi teferriiatma uygun bir 
~ekilde ak1l hastahgma miiptela oldugu
nu bildirmistir. Bunun iizerine verilen ka
rarda Hiise~inin 18 sene yerine bu mad
deden de istfiade ederek 3 y1l ag1r hapse 

) 
mahkum edildigi bildirilmi§tir. 

~ ····--------------====---=:-------::--- Denizbanktan bir temenni 

ECNEBI MEHAFILD 

Nevyork bedeliye reisi 
§ehrimize geldi 

Nevyork Belediye Reisi Simptson se. den 
yahlarla birlikte §ehrimize gelmi~1 • 

Adana (Hususl) - Son zamanlarda ~ehrimizde suhunet derecesi epey
ce yiikselmi§ ve adeta bir bahar havas1 hiikiim stirrpekte bulun.mu~ oldugun
dan spor hayatmda bariz bir. canbhk kendini gostermege ?a~lamt~tlr. Sror 
faaliyetlerini esash surette ~~ay~ ve t~kib eden Halkev1m1z, bma av.~u
sundaki tenis kortunu da tems~Ilerm emrme amade pulundurmaktad1r. Gon
derdigim resim, Halkevi kortunda tenis~ilerimizi .2yun esnasmda gostermek
tedir, . L 

Bursa, (Hususi) - Bursa - lstanbul 
yolculugunun kolayla§hnlmasi ve kisal
t!lmast yolunda muhtelif hareket ve teo· 
§ebbiisler yap1lmakta, Mudanya ve Y a
lova hattma Denizbank tarafmdan si.ir
atli vapurlar tahsis edilmekte ve yollar 
asfalt olarak yapilmaktadir. Fa kat Bur
sad an lstanbula gidenlerin oldugu kadar 
i5tanbuldan buraya gelenlerin de §ikayet 
ettiklc:ri bir nokta vard1r. Bu kolayhkla

Kendisi Bahc;ekap1daki Atabek yan 
mahallini gezmi§ ve yangm hakkttl' 
izahat almi§tlr. ~ 

Gordiigii vaziyete nazaran irlaiye!l Ina 
c;ok iyi <;ah~l§ oldugunu soyliyen Ill 
ter Simptson, memleketine donmu~t --···-Bursada bir yangm 

Bursa, (Hususi) - ~ehrimizde 1 

ra ragmen vapurlar; lstanbulda her ta
rafla muvasalas1 daha rahat olan koprii 
yanmdaki Karakoy nhhrnma yana§ma
makta, T ophaneye yana§arak yolculann 
yerlerine ge~ ve giic; gitmelerini intac et
rnektedir. Ostelik T ophane nhhmmdaki ' 
demir parmakhklar dola§tmlmak suretile 
Istanbula c;tki§ daha z~hmetli bir §ekle 
sokulmaktadn. Halkm dilegi; Denizban
km Mudanya vapurlanm koprii yanma 
yana§hrmasmdan ibarettir. Bu da Deniz
yollan i§letme idaresi ic;in pek kiilfetli bir 

bir yangm da;ha oldu. Diin sabah $S !01 
7,5 ta Veledi Kazzaz mahallesinde d t 

bag Sadullah oglu ismailin evinin iist ~ 
tmdan bir yangm <;Ikh. Del1hal yeti§eiiJ 

' ' faiye ate§i sondiirdii. Evin iist kat~ kP] 
len yand1. Y angmm nas1l .. 1kbg1 he~ 
anla§IIamamt§tlr. Tahkik olunmakta lqYin 

i§ olmasa gerektir, 

Adana (Hususi) - Halkevimizin yoksul halk arasmdaki hastalan mu
ayene ve tedavi i<;in bir cBak1yeri• ac;tlgm1 bildirmi~tim. :;lehrimizdeki mu
tehassis doktorlarm mtinavebe ile idare ettikleri bu Bak1yerine her gtin bir
~;ok hastalar miiracaat eylemektedirler. <;ok defa bu mliesseseden ilaclan da 
paras1z verilen bu yoksul vatanda§lar Halkevimize kariJl iJilkran ve minnet 
duygulan 1zhar etmektedirler. :;lehrimizin miihim bir ihtiyacma cevab ve
ran cHalkevi Bak1yerh nin, s1ra bekliyen hastalarla doktorunu bir arada 
gosteren resmini gonderiyorum. 

Cumhuriyet 
~- ~ 

NUshaSJ 5 koru$h1r. 

Ab 'f' } TUrkiye one ~era1 1: icm lew 
Senelik 
Alb ayhk 
Cc ayhk 
Bir lll'hk 

1400 Kr. 2700 
750 • 1450 
400 • 800 
150 • Yoktuf 



SON ·-·~ABER LER 

Amerika, bitarafl1k kanununu 
nihayet ta ~il ediyor 

--------------------A 

Ayan 
"" Ayan 

hariciye enciimeni reisi Pittman, yann 
meclisine kanun pro_;esini tevdi edecek 

Va§ington 19 {a.a.) -- Ayan hariciyP-1 mesini men salahiyetini de vermektedir. 
enci.imeni reisi Pittman, pazattt:SI guni.i, a- KJZilhacr te~kilat! icrin, bu hususta soz ola
Yan meclisine, Amerika Birle§ik Devlet· rak musaade verilebilecektir. 
lerinin bitarafhk mecburiyetlermi lagveden Pittman, projeyi tefsiren a~agtdaki j. 

bir kanun projesi tevdi edec~ktir. zahat! vermi~tir: 
Bu kanun projesine gore rir ihtilaf Bu kanun, dahili harblere ~ami! olmi· 

ba~lar ba§lamaz otuz gun icrinde Amerit>a yacak ve ispanya dahill harbinin bitme
Birle§ik Devletleri Reisicumhuru, bu ih - sinden evvel kabul olunursa, ispanya hak
tilafa i§tirak eden devletleri ismen tayin kmdaki ambargoyu otomatik surette kal
ey]iyecektir. dJracaktir. Bu kanun, barb malzemesi 

Bu keyfiyetin ilamm muteabb. otoma- fabrikalan mevcud olmtyan memleketle
tik surette a§agtdaki hususat mer'iyet mev- rc Amerikan harb malzemesi verilmesini 
kiine girecektir: kolayla§tlrarak bugun mevcud kanunun 

1 - Amerikan vapurlann:n gerek hakstz taraflanm izale edecektir. Y eni 
dogrudan dogruya gerek bilvas1ta, tayin kanun projesi, filiyatta, kuvvetli donan
edilen memleketlere yolcu ve e~ya ta§J - masJ alan memleketlerin faikiyetini teyid 
rnalan memnudur. eylivecektir. 
2- MuhasJm taraflar pe§in muamele Pittman'm, kongreye tevdi edilen ba-

Yapmalan ve nakliyatl A~eyikan olmty<m Zl proielere ragmen, bitarafhk kanununun 

ge ·1 ·· · d kl t 1 · t'l h l- tam olarak lagvma taraftar bulunmadJgi-rnl er uzenn e na e me en ~ar 1 e, aro . . . . . . . · 
rn ] · d d h'l Jd - h d A m btld!rmi§ ve kendi verd1g1 proJemn A-

a zemesJ e a 1 o ugu ar e me · 'k B. I 'k D I I · h "kA · · 
rika Birle§ik Devletlerindn her turlu mal md :~1] af k Ir ek§J d' :~ et ehn A .. u .. u-~~tmm 
al b'l' 1 eg1 , a at en JSJnm ~a s1 goru§unu tes-

a 1 1r er. · ·- · · 'h 1 · · p1t ettlgmi tasn ey erni§tlr. 
3 -- Muhas1m taraf hi.ikumetlerine Pittman'm son tasrihine ragmen, si-

herturlu kredi a~IlmasJ memnudur. yasl mahfiller, bu projenin hukumetin pla-
4 - Bu kaideler, Am erika k1t' asJ ha- nma dahil bulundugu kanaatindedir. Zi

ricinde bir harbe i~tirak etmiyen Am erika ra, bu proie ilt> Ruzvelt' e crok da,ha ge
cumhuriyetleri i~in ~az olarak mer'i de- r.i~ ha~eket serbestisi verilmi§ olacak ve 
gildir. muhtemel bir anla§mazhkta Avrupa de-

Bu kanun projesi, Reisicumhura, ba· mokratik milletlerine yard1m vazifesini 
21 harb mmtakalanna vapur ve yolcu git- kolayla~tJracaktJr. 
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ikinci • sanayt fikri (:in de 

program1 seferberlik 

Yeni~en 
rikalar 

kurulacak fab- ~an-Kay-~ek, halka yeni 
takarriir etti bir beyanname ne,retti 

Ankara, 19 (Telefonla) - fkinci Sunking 19 (a.a.) - Ba~kumandan 
sanayi programmda takarrur eden i~ler· San Kay Sek dun biitiin Cin milletine 

bir k1smmm tetkiklerine ba§lanmi~tJr. hitaben ne~rettigi beyannamede «fikri 
fabrikasile ciiruf c;imentosu fabri- seferberlik» ilan etmi~tir. 

SJ bu aradad1r. Ba$kumandan, mustevliye kar~I ya • 
Si.imerbank tarafmdan bunlardan baj• p1lmakta olan mukavemetin bu ikinci saf
Erzurum pamuk ip]igi fabrikasi hak- hasmda milletin fikrl ve manevi kuvveti
a da tetkikler yaptlmaktadJr. fkinci nin diger biitiin kuvvetlerden iistiin ol -

pr1)gr·an11a memlekette motor sanayii de dugunu ve askeri zaruretlere tekaddum 

u•a·'-" ·"'"· T atbikati neticelenmek iize- eyledigini bildirmi$tir. 
alan birinci sanayi programma ilave- Japonlann zayiatl 
yapilmi§ti ki, bunlardan S1vas c;imen- Hongkong 19 (a.a.)- Formose'den 
fabrikas1, kaolin fabrikas1, Sapanca, ogrenildigine gore, J aponlar son K vang

su tesisatJ ve lzmitteki ikinci kagJd tung harekatmda 8 bin oli.i ve 25 yarah 
tesis halindedir. Gene bu ciim- vermi~lerdir. 1938 ilkte~rininden 1939 

olan Bakdoy bez fabrikasmm tev- ~ubatma kadar 50 hastane gemisi Kvang· 
de mukarrerdir. tung'dan hareket etmi~ ve Formose'ye 
Birinci be§ y1lhk plana dahil porseien gitmi~tir. Bunlann herbirisinde be$ yiiz 

nm kurulmasmdan sarfmazar e- yarah vardtr. 

yerine §arnot fabrikasJ ikame o- Cinlilerin aldtgl esirler 
Kendir sanayii tetkik olun- hang 19 (a.a.) - !yi bir membadan 

~·aA.Laluu. Malatya bez fabrikasmm kuru- alman haberlere gore Hankov'un ~imali 
son safhasma gelmi§tir. Karabuktekr garbisinde yap1lan son muharebelerde 

ve crelik sanayiine aid fabrikalar J aponlar 368 i. subay olmak iizere 6878 
da ayni vaziyettedir. olu vermi$lerdir. Cinlilerin eline 649 da 

HamiZI kibrit, Superfosfat ve Klor esir ge~mi~tir. 

~~~e~~:~~~aktadJr. Selliiloz fab- Y olcular1n beraberindeki 

Cenubi Afrikada ahnan 
ihtiyat tedbirleri 

Yohanesbur, 19 (a.a.)- Reuter: Ce
Afrika hukumeti dahilinde butun u
hizmetlerde fevkalade iht;yat tedbir

ahnml§tlr. 3 tayyare filosu Robertshe· 
'e gonderilmi~tir. Polis ve hava kuv-
. · biitun ihtiyatlan silah altma c;a

• Elektrik santrallan ile butun 
depolan s1k1 bir nezar~t altma alm-

da Avrupamn bugunku vaziyetin· 
mi. yoksa Cenubu garbi Afrikas1 va

mi ileri geldigi mer;?.kla ara§h• 
Mahalli kan~1khklara ihtimal ve

l""l\.'~'uu. <;unku cenubu garbi Afrika-
Aiman muhaceretinin tahdidi iizerine 

hiikumeti cenubi Afrika hiikumeti· 
bir nota vererek bu tedbi; geri ahnma

takdirde bundan r;1kacak neticelerden 
kabul etmiyecegini hildirmi§tir 

esasen Pretoria' da bazt kari§Ikltk-
olmu§ asker kuvvetleri miidahale 

kalmi§tir. 

Uy1edj~k1. yeni tayinler 
(Telefonla) - Adliye 

arasmda yap1lacak bazt yeni 
ve nakillere dair kararname hazJr -

ilat kontrol memurlar1 
kullanabilecekler 

19 (Telefonla) - Maliye 
aleti tahsilat kontrol memurlanmn da 

muhur kullanmalanm kararla ~t1r -
ve bu karanm te§kilatma bildirmistir. 

• e,yantn resm1 
Ankara 19 (T elefonla) - Y olcula

nn beraberinde getirdikleri resme tabi e~
yamn resimlerinin daha ~abuk tahakkuk 
ettirilmesi ve bu suretle yolculann giim
riiklerden beklemeksizin ctkarmalanm te
min icin Gumriik ve inhisarlar Vekaleti 
yeni t.ip makbuz ve tahakkuk varakalan 

ihdas etmi~tir. San, mavi ve beyaz renkte 
olacak alan bu makbuzlardan san renk
lisi yolcuya verilecek, mavi renklisi Ve
kalete gonderileck, beyaz renkli~i de 
gumruk idarelerinde saklanacaktir. Bu 
makbuzlar valmz giimruk resmi elli lira
ya kadar alan yolcu e~yast i~in tatbik o
lunacak, resmi elli liradan fazla olan e~
ya normal gumriik muamelesine tabi tu
tulacakhr. 

Bu makbuz ve tahakkuk varakalan 
yalmz yolcu salonlannda, i stanbulda 
ekspres ve konvansiyonel trenlerinde. ls
lahiyede ekspres ve konvansiyonel tren· 
lerinde, Rados ve iskenderuna ugnyan 
Denizbank vapurlannda, Edirnede Co • 
rekkoy pazannda, Nusaybinde Nusaybin 
pazarmda ve izmir fuarile Giimri.ikl~>r 
Umum Mudurliigunun bildirecegi sergi
lerde kullamlacaktlr. 

Rumen - Macar klering 
anla§masJ 

Budape$te 19 (a·.a.) -- Mi.iddeti 31 
martta nihayet bulacak alan 18/5/1935 
tarihli Rumen - Macar tediye ve klering 
anla~masJ iizerine son zamanlarda yapii
makta alan miizakereler neticelenmi$ ve 
imzalanan bir protokol mezkur anla§ma 
ii~ ay miiddetle uzatJlml§tlr, 

CUMHURIYET 3 

~imdi arttk yeni 

bir cihan harbine 
dogru 

[Bagmakaleden devam] 

siirdiigii iddialardan eli bo§ bir halde ~Ik
magl kabul edemi;ecek bir vaziyette kal
IDI§hr. Rejimin prestiji bile buna manidir. 
Binaenaleyh yeni umumi harbin ba§langic 
yeri garb! Akdeniz ve §imall Afrikad1r. 
Sahast ise evvela butun Avrupa, sonra bu
tun diinyad1r. Meger ki Almanya italya· 
ya muzaheretten vazgecre. ki buna da pek 
ihtimal verilemez. Bu baktmdan merkezi 
Avrupanm son bir senelik i§leri yeni umu
mi harbin stratejik ilk hamhklan ~eklinde 
bile telakki olunabilir. En son olarak belki 
en dogru izah da budur. 

Bu yakm perspektive oyle bir mahiyet 
ve manzara gosteriyor ki onun kar§Ismda 
biiyuk kiicruk biitiin Avrupa milletleri goz
lerini dort acran bir alaka ile durmaga 
mecburdurlar. Bugun bitarafhkla kenar
da durmagi istiyebilecek devletlerin ya
man surette aldanacaklanm anlam1yan 
hir;bir millet kalmami~ olsa gerektir. iki 
~ok ehemmiyetli sebebden dolayJ: 

1 - MilletlerarasJ hukuku namma ne 
varsa silinip suprulmu~, iizerine dayamla
bilir tek hak kaidesi dahi kalmamJ§ltr. 

2 - Harb zarureti muhariblerin her is· 
tikamette hicrbir mani tanimagJ kabul et
miyecek olan yuruyu§lerini zarurl kiia
caktJr. 

Almanyamn zahiren ltalyaya muza
heret §ekil ve maksadile i~tirak edecegi 
yeni umumi harbde ge~en Umumi Harbin 
tecrube olunmu§ ve artJk klasikle~mi§ 
usuiiinii §iipheli saymas1 ihtimali crok kuv
vetlidir. Maginot mustahkem hattJ kolay 
yanlmazsa onun oniinde pineklemek har
bi kaybetmek demektir. isvicrre daghk bir 
memlekettir, kolay gecrilmez. Holandadan 
dola§mak veya bersab1k Belr;ikayJ zorla
mak dolambach bir yoldur. 0 halde ital
ya ile ancak Akdenizde i§birligi yapllabi
lir. Kald1 ki italyamn buna ihtiyac1 da o· 
labilir. 

0 halde ? .. 0 halde Almanyanm ltal
yayl bilhassa ltalyada takviyeye gelerek 
bundan dolay1 da Akdeniz k1yilanna in
mesi icab edecektir gibi dii§iinulur. 

Heniiz tasfiye olunm1yan dahili !span
yo] harbinden dolay1 ve orada heniiz 
italyanlar ve Almanlar bulunmasmdan is
tifade olunarak Avrupa ve Afrikadaki 
ispanyol topraklanndan miimkiin oldugu 
kadar geni~ mikyasta sevkulcey§ menfaat• 
leri ~Ikanlmak istenilecegini de §imdiden 
~iiphesiz saymakta hata yoktur. Buna go· 
re yeni umumi harbin en civcivli ilk faali
yet sahnesi garbi Akdeniz olacak ve iki 
taraf her§eyden evvel orada boy olcrii§e• 
cektir: Denizde ve karada, A vrupada ve 
Afrikada. 

T otaliter devletler -Cebeliittarik boga
zmm i~i i§i dahil- Akdenizi demokrasi 
devletlerine kapamaga, digerleri de bu 
kapamaya mumaneatle beraber bunu dii
§iinmegi mumkiin farzettiren kuvvetleri 
iskat etmege crah§acaklardJr. 

Orada ba§hyacak olan yangmm biitiin 
Avrupay1 sarmas1 gecikmiyecegini soyle
mege hacet yoktur sanmz. 

Herkes boyle bir harbe kan§mak is
temiyebilir. Fa kat bunun icrin bile t:pk1 
bugun yann o harbe girilecekmi§ gibi si· 
lahlanmaga ve seferber olmaga ihtiyac 
muhakkak ye kat'idir. 

Ufukta bugun kuvvetli bir ihtimal hali
le beliren kara bulutlar crok kesiftir. Ha
yale yer yoktur. Vaziyet ~ok ciddidtr. 

YUNUS NADl 

<;ocuk Esirgeme Kurumunda 
15 gtinde 3489 ~ocuga baktld1 

Ankara I 9 (Telefonla) - 1 mart 
939 dan 15 mart ak~amma kadar Cocuk 
Esirgeme kurumu gene] merkezinde 368 
~ocuk muayene ve tedavi, 325 r;ocugun 
di~leri muayene ve tedavi edilmi~ ve 
1231 ~ocuk ve anne s1cak banyo almi~, 
I 528 siit yavrusuna Sutdamlasmdan 
980 kilo sut verilmi~. 14 ~ocuga para 
yardtmi ve yedi c;ocuga elbise yaptm!mt~. 
3 siit ~ocugu ana kucaibna ve 13 c:ocuk 
da kre~e almarak on be$ gunde 3489 
yavrunun saghgma vanlmJ~tJr. Biitiin bu 
saghk yardtm, senin yilda kuruma verdi
gin bir lira ile yapllrni$hr. Cocuk Esirge
me kurumuna daha c;ok yoksul yavruya 
elini uzatabilmesi i~in yJ)da bir lira verip 
biz de iiye olahm. 

Muhacir Y ahudiler 
Sofya (Hususi) - Almanyadan ~I· 

kanlan 900 Y ahudi muhacir iki vapurla 
Tuna dan gecrerek Romanyanm Karade· 
niz iskelelerine gittiler. Tuln ve Minevra 
vapurlan bu muhacirleri R omanyanm lb
rail iskelesine buakacakttr. M uhacirler o· 
radan ba§ka vapurlarla Karadeniz ve 
Bogazlardan gecrerek Filistine gidecekler
dir. 

Konyada bir kutlulama 
Konya 19 (a.a.) -18 mart Canak· 

kale zaferi ~ehrimizde merasimle kutlu
landJ ve bu mi.inasebetle ~hidlerimizin 
aziz hatJralan amld1. 

lstanbulun imar1na dair 2 £"1 

l§e ha§larken ilkOnce 
neleri dii§iinelim? 

Yazan : CAFER SE!YO 

istanbulun iman muazzam bir i~tir. 0 , I bir hattm Sultanahmed tarafmda kala
yalmz bugiinkii neslin degil .. Kimbilir, cak k1S1m ilk imar sabas1 olarak aynhr
kar; neslin kudret ve dehas1m barcaya- sa, be~ milyon liray1 nereye harcayaca
cakttr. Biz, o giinleri belki gormiyece- g1m1Z1 dii~iinmege mabal kalmaz.. i~in 

giz .. Lakin yarmki imar faaliyetleri, bu §ekline gore dart, be~ sene zarfmda eli
giinkii imar esaslarma gore inki!?af ede- mize imar ir;in g~ecek paralan tabsi
cegi ir;in ba~langtcda attlacak ad1mlarm sen bu mmtakaya sarfetmeliyiz .. Bu kl
miispet veya menfi neticeleri ilerideki s1m ikmal edilmE>dikce digE'r mmtakala
r;ah~malanmJz iizerinde kuvvetle miles- ra ger;memelidir. Boyle yap1hrsa !stan
sir olacaktJr. iyi bir ba~lang1c ile iyi bir bul emniyetli bir metodla imar edilebi
sona varmak kolaydtr. Fakat fena bir lir. Vakl.3. , bu sekil giir;tiir. uzun siirer .. 
mebde ile iyi bir netice almak daima Fakat, istanbulun ~amna lay1k ~k te-
giir;tiir. miz bir imar olur. 

istanbulun imarmdaki bususi mabi- imar edilen bu saba modern ve ileri 
yet, ilk ~art olarak kabul edilmelidir . istanbulun niivesm1 'te~kil edecektir. 
Asri ~ehirciligin icab ettirdigi biitiin te· Bu yeni, fakat kiiciik, emsalsiz ~ehir, git
sisatt kurmak, istanbul i<;in kafi imar tikr;e geni!?lE'verek biitiin lstanbulu i<;i
malzemesi degildir. Bu tesisat, herhangi ne alacakhr. Bu saba arzu ettigimiz ideal 
bir §ehre, mesela Ankaraya tamamen as- §Cklile ikmal edildi~i giin, istanbulun tu
ri r;ehre vermege kafidir. Asri §ehircili· ristik k1ymeti yepyeni bir ehemmiyet 
gin, modern mimarinin biitiin yenilikle- 1 l<azanacaktJr. 
rini tatbik etmekle Ankara miikemme- Simdilik Eminoniinden ba~hyarak her 
len imar edilmi~ saythr. <;iinkii orada 'ene daba ziyade yay1lmak suretile bii
saha tamamen serbesttir. Tarih ve ta- tiin mmtakayt ibata eden muntazam bir 
biat baklmmdan bariz b ir hususiyet gos- imar faaliyeti. .. !c;in en kestirme pratik 
termed~~in~:n makul bir .. ii:nar sis~emile ~ekli budur. Boyle yapmad1grm1z tak
ona, mumkun olan en guzel §ekh ver- dirde acele ve dagmtk faaliyetten dolayt 
mek kabildir. · t k' bd : · • 1§ e 1 va et ve mtJzamt mubafaza ede-

Fakat, Istanbul _kendi .~artlan i~in~e miyecegimizden i~ kabiliyetimiz azahr .. 
tamamen ayn bJr §ahslyete maltktrr. Ayni zamanda, da~mtk vaziyette i§lerin 
o_~un imarmda tarih ve tabiat gibi iki yekdigerile olan miinasebet ve ahengini 
yuksek, emsalsiz mazbariyetin artistik t . t k .. 1 -· . . . d 
kiymetleri iizerinde ~ah~mak ve yarat- bemklmd~- ~~ gutr;t~k~ecegb1 . t<;md Imarb an 

k k " d . e e 1g1m1z es e 1 rna tyet e rna vo-
ma mev un ey1z.. lur. 

Esasen imar, iki maksad takib eder. 
!;)ehir, ikhsadi ve ticari bir merkezdir, 
bedii hiiviyete malik degildir, medeni 
ihtiyaca cevab vermek ir;in dogrudan 
dogruya teknik ve konfor giizelligi ara
mr .. Yabud, §ebir, maziden, tabiatten 
gelme estetik bususiyetlerile tamamile 
turistik mahiyeti haizdir. Bu takdirde 
imarda esas dii§iince, ~ehri vaslfland1ran 
hususiyetleri, telmik ve konfor miikem
meliyeti iizerinde hakim k1larak inki~af 
ettirm ektir. 

imarcthgm en giic ve ince taraft bu
ras1d1r. Bundan dolayt §ebrin imannda 
iki ihtimal vard1r: Ya, maddi imkanlar 
nispetinde kolay ve seri bir imar siste
mi takib edecegiz .. Bu §ekilde tarihi ve 
estetik k1ymetleri feda ederek, basit bir 
telmik ve konfor giizelligile iktifa ede-,. 
TlZ. 

Yahud, bir san'at eserine r;ah§xr gibi, 
acele etmiyecegiz, sab1rla, teennile, de
rin bir san'atkar hassasiyet ve titizligile 
hareket ederek §ehri, artistik giizelligi
nin, tarihi varhgrmn en yiiksek derece
sile modernize edecegiz .. 

Eger, bu son §ekli kabul edersek, en 
mantlki tercib de budur. Bu tarzda, imar 
i§lerinde acele ve dagm1k hareket etme
nin hir; faydas1 yoktur. fstanbulu parr;a 
parr;a imar mmtakalarma taksim etmek, 
biitiin dikkat ve kudretimizi bir noktaya 
teksif ederek r;ah~mak bir zaruret olur. 
F'.imize ~er;e-cek paralan yalmz o ktsmm 
imarma hasrederek diger taraflar1 Bele
diyenin mutad vazifelerine terketmek, i
~in selameti namma en miinasib r;aredir. 

imar faaliyetine Eminoniinden ba§la
diglmiza gore, boyle bir mmtaka fiilen 
teessiis ~>tmi§tir. Yemi§ iskelesinden 
Marmara sahilinde Kadirgaya r;ekilecek 

Bu saba ile me~gul olurken diger kl
stmlar ne olacak? !stanbulun biitiin ih
tiyaclarma birden cevab vermek miim
kiin olamad1~na gore, dawmk !?ekilde 
de i§e ba§lasak, gene, birr;ok miibrem ih
tiyaclan ihmal ederek, s1ra takib etmek 
zarureti vard1r. 

Mademki, biitiin ibtiyaclan birden ba
§armak miimkiin de .~ildir. 0 halde imar 
namma elimize g~e-cek paralar1 toplu 
miitekasif bir r;ah~ma ile muayyen, mah
dud bir ktsma harcamak, diger klslmla
TI Belediyenin ihtimamma terketmekten 
ba§ka r;are yoktur. Ancak, imar tahsisa
tmdan bir miktar para, umumi §ehir pla
m tatbikatma yardimcJ i~lere sarfedil
mek iizere Belediyeye aynhrsa kafidir. 

imardan babsederken sihirbazm deg
negindeki kerametle, islanbulun hemen 
ve bir anda tamamen mamur olacagmr 
hiq dii~iinemeyi:>: .. De1'1il. bugiinkii mah
dud vesait, eksik bilgi ile, hatta en mii
said ~artlarla r;ah~bgtmJZI farzetsek b;
le, daha, uzun zaman onun birc;ok taraf
lanm gayrimamur l"ormege mecburuz .. 
Onun imanna ~imdiki nesil ba~layacak. 
fakat gelecek nesiller muvaffak olacak
hr. Nas1l olsa. fstanbulu tamamen ve bir 
anda imar etmek kabil olmtyacaktir. 0 
halde. varmki, mamur t<;tanbulun kiiciik 
ileri bir ni.imunes ini gormek teselli.sil~ 
r;ahsahm .. Sab1rla derin bir dikkat. yiik
sek bir bassasiyetle ugrasarak ancak, bir 
iki mmtakay1 idPal miikemmelivetile 
mevdana getirPb;lir<;f'k bu. bugiinkii 
neslin en biiviik ve iftihara deger mu
vaffakiyeti olacakhr .. 

rAFf.:R ~ENO 

*J Bundan evvelki makale 19 mart ta
rihli nii.sham1zda ~Jkmi$tlr. 

HEM NAliNA 
MIHINA 

Siivarilerimizi 
seyrederken 

(F=\\ lin, buyiik bir halk kutle,si, Sipa· 
~ hi Ocag1 sahasmda asil bir spor 

tezahurune §ahid oldu. Halki
mizm, ath mani musabakalarma gosterdi
gi alaka tamamile yerindedir. (:unkii, bi
nicilik Turkun milli sporudur. Atalanmtz 
k1srak sutii icrerek, at sutmda k1t' alan do
la§arak bu gi.izel hayvanm en yakm dostu, 
sevdahs1 olmu§lardir. Ab sevmiyen Tiirk 
yoktur. Fa kat, dunki.i musabakalara ala
kayt arhran sebebler, yalmz yuregimizde
ki at a~kmdan ibaret degildir. Sipahi 0-
cagi sahasmt hmcahmc dolduran binlerce 
ki§i, orada yalmz ab degil.; siivariyi, Turk 
suvari zabitlerini de gormege gelmi§ti. 
Ge~en y1l, ba§ta Mussolini kupas1 olmak 
azere, miiteaddid zaferler kazanml§ olan 
yigit binicilerimizin, Avrupa seyahati ari· 
fesinde ne vaziyette olduklanm gormek 
merak1 da, gorulmemi§ bir kalabahgi, 
Harbiyeye tophyan saikler arasmdadtr. 0 
gU<f ve yiiksek manileri hata,nz a§anlan 
sevincie, heyecanla alki§hyanlar, bir ma
niin devrili§ine derin ve mU§terek bir te
essiir ah1 ile hayiflananlar, bu asil sporun 
goniilliileri nekadar crogalmt§ oldugunu 
bize, bir defa daha ispat etti. 

At sevgisini, binicilik hevesini ve atlt 
mani miisabakalannm heyecamm ruhu
muza a§thyan, Biiyi.ik Milli ~fimiz ismet 
1noniidiir. 1stiklal Harbinde, biiyiik su
vari kiitlelerini, eski Tiirk akmdan gibi, 
muvaffakiyetle kullanan Cumhur Reisi· 
miz, sulhta da atcrdtga, binicilige buyuk 
ehemmiyet verdi. 

Siivari okulunda tesis edilen Yiiksek 
Binicilik mektebi ve bu mektebde yeti§en 
giizide ekipimizin Avrupada kazandtgi 
biiyiik muvaffakiyetler onun eseridir. Si.i
vari Binicilik ve Siivari Gedikli Erba§ 
mekteblerini Ayasaga kasrmm geni§ ve 
ye§il muhitinde kuran gene Milli $efimiz
dir. Onun icrindir ki Ayasagada yap1lan 
ve Balkanlann en biiyuk kapah maneji o
lan maneji, siivarilerimiz, bir mi.nnet ve 
~iikran ni§anesi olarak Buyuk $efin adile 
~ereflendirmi~lerdir. 

Cumhur Reisimiz, dun, Sipahi Ocag1 
sahasmda bulunsalar ve meydamn, en 
biiyiik futbol macrlarmdaki kalabahklan 
and1ran bir balk kutlesi.le doldugunu gcir
seierdi, muhakkak ki crok memnun oluriar• 
d1. c;;unkii ektikleri tuhum mahsulunii ver· 
mektedir. Filvaki, sahada her§ey vard1: 
Giizel atlar, mahir biniciler, mtikemmel 
atlayi§lar, siir' atli parkurlar, heyecanh se
yirciler ve yiirekten kopan alki§lar, hepsi, 
hepsi vard1. 

Siivari ekipimiz, birkacr giine kadar, 
Avrupa miisabakalanna i§tirak etmek ii· 
zere, yola ~IkacaktJr. Mussolini kupasm1, 
bu sene de kazanmak azmile, zabitler de, 
atlar da crok crah§mt§lardu. Talih, ge~en 
sene oldugu gibi bu sene de yard1m ederse 
zafer perisi, gene dort giizide yuzba§Jrnizi 
kucak!IyacaktJr. Bugiinden muhakkak a
lan bir~y varsa, o da Turk ekipinin her 
girdigi miisabakada yiizi.imiizi.i aita~tacak 
kadar kuvvetli olmasJdJr. 

~ 

( Sehrimizde 2 inci mUntehib secimi dUn bitti J 
[B~tara/l 1 Cnct sahifede I 

intiha'b mazbatalanm bu hafta i~inde 
gonderecektir. Oni.imiizdeki pazar giinii 
memleketimizin her tarafmda meb'us se-

Ad alar 
Bak1rkoy 
Be§ikta§ 
Beykoz 
Beyoglu 
Eminonii 
Eyiib 
Fatih 
Kadtkoy 
Sartyer 
Oskiidar 

Catalca 
Kartal 
Silivri 
Sile 
Yalova 

Hulasa : 
$ehir dahili 

» 

» 
» 
» 
)) 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

II kaza 
Miilhak 5 kaza 

Umumi yekun 

Kadrn 
2.012 
5.299 

10.900 
4. 787 

41.349 
16.482 
4.660 

27.901 
12. ~49 

4.634 
13. ,22 

143.995 
8. 771 
3.536 
4.900 
3.654 
3.608 

24.469 

143.995 
24.469 

168.464 

r;imi yaptlacaktJr. istanbul T efti~ heyeti, 

intihab mazbatalanm maruken bir ciizdan 

halinde yaphrmaga karar vermi~tir. 

Erkek 
1.807 
5.523 

12.143 
5.217 

53.098 
21.875 

5.496 
31.909 
14.432 
4.915 

13.411 

169.826 
9.379 
4.077 
5.094 
3.353 
3.139 

25.042 

169.826 
25.042 

194.868 

Yekun 
3.819 

10.822 
23.043 
10.004 
94.447 
38.357 
10.156 
59.810 
27.281 

9.549 
26.533 

313.821 
18.150 

7.613 
9.994 
7.007 
6.747 

49.511 

313.821 
49.511 

363.332 

Diger vilayetlerde ••• 
Ankara, 19 (a.a.) -- Bugun ikinci. 

miintehib secriminin be§inci guniidiir. Va
tanm her tarafmda intihab faaliyeti bii~ 
yiik tezahiiratla devam etmi§tir. Her in
tihab dairesindeki vatanda§lar milli ~u-

urun izini tam ve kamil bir §ekilde izhar 
etmekte ve reylerini ittifakla Cumhuriyet 
Halk Partisine vermektedirler. Reylere 
i§tirak nispeti bircrok yerlerde havamn mu
halefetine ragmen vatanda~lann devletin 
siyasl kudretini terkib ve te§kil bakimm
dan ne kadar ileri bir merhalede olduk
lanm gostermektedir. Reylere i§tirak nis
peti yuzde 90 1 gecrmektedir. 

Alman malumata gore, bugiine kadar 
Cumhuriyet hududlan icrinde 40 vilayet
te ikinci miintehib secrimi nihayete ermi~
tir. Bjtlis, Bolu, Burdur, Corum, Edirne, 
Elaztg, Gazianteb, Gumu§ane, i~parta, 
istanbul, Kastamonu, Ktrklareli, Ktr~eh:r, 
Kocaeli, Mara~, Mardin, Mu~, Nigde, 
R ize, Sam sun. Sivas, T okat, T unceli; 
Van, Y ozgad, bugiin intihabatJ biten vi
layetler arasmdadtr. 

fkinci miintehib secrimJ memleketin 
her tarafmda 21 mart ak§ami nihayet bu
lacaktir. __ .. __ 

Yugoslavya Naibinin 
miihim seyahati 

Belgrad 19 (a.a.) - Naib Prens 
Paul, Slovenya' da lain Kran)i malika
nesine gitmi~tir. T eyidine imkan h•Jiuna
miyan baz1 ~ayialara p;ore N aibin orarla 
H1rvat Reisi Ma~ek Ile goru~me>i muh
temeldir. 



Bahh da yuzu gibi karayd1 diyclim. 
Fa kat nice ak yiizlii, ahu gozlii insanlar 
var, ki bahtlan siyaht1r. Cehrenin, ya~a
dtgl miiddet~e giiliip giilmemesi tenle 
pek alakadar olmuyor. Zavalh tath renk
li, ~irin yiizlii !spanyollann ba~ma ge -
lenler ~u amda pi§lllis tavugun bile ba
§ma gelmemistir. 

Bizim F ato~un yiizii kara demistim. 
F akat F ato~u T alimhanede, Ayaspa§a· 
da kaptsJ duvan belli olmtyan, her tara
ft kokulu tltk aparhmanlarda oturan as
traganh bayanlarm goniil eglencesi min
nacik bir kopek sanmaym I Bizim Fa to~ 
bayaib bildigimiz ve hepimiz gibi bir in
sand!r. Onun burnu tek ve gozleri bir 
c;ifttir. Bununla beraber o, anasmm kar
mndan ~tkhktan sonra kara kmrctk ba
sma gelecekleri bilseydi mutlaka bir fino 
olarak i.imiir siirmeyi tercih ederdi. 

Heniiz etrafmdaki e~yaya, mahlukla
ra istifhamh babslanm gezdirdigi bir St
rada ana ocaibndan aynlmtst1. Aynlma
YlP ne yapacaktt. Anast da klZI gibi ka
ra surath oldugu ic;in biitiin dincligini, 
kuvvetini, enerjisini t<>hta silmekle, <;a
masa YJkamakla gec;irip otuz yasmda 
dermandan kesilerek naHan dikmi~ti. 
Babasma gelince onun var olup olmadt
gJ me~.;hul.. Belki sulbiinden geldigi bir 
erkek yastyordu; yastyordu ama vaktile 
c;e~ni degi~tirmek ic;in aldtgl kar1dan boy
le bir c;ocuk <;1kacaibm nereden kestirir
di. 

iki iic; ya~larmda bir allahm belasm1 
hangi allahm kulu kabullenir, benimser
di. insan pek bedbin olmamah, F alo§cu
gu bagnna basacak, ona actylp bakacak 
bir babayigit, daha dogrusu bir anayigit 
<;tkh. Gayri kiic;iik kar a F atmamn key • 
fine payan yoktu. Karm tiimsekleninciye 
kadar ziftleniyor ve gozlerinin ak1 k1r • 
mlz!la~tp siyahma kan§mc1yadek uyu • 
yordu. !yi yiirekli anahgt yiiksiinmeden 
biiyiitiiyor, babaltgt da gitgide kiic;iige a
h~Jyordu. Zaten bir yasttkta kocamtslar
dJ da bir tek ~ocuklan olmamtstl. Hani 

c;ocuk da evli olanlar ic;in yegane teselli 
ve eglenceydi! Hem son zamanlarmda 
F atoscuk onlara yar olur, ihtiyarhklann
da onlara bakardt. 

F atos biiyiidii, hamar at, i~giizar gene 
bir ktz oldu. Bostanctdaki koca koskiin 
biitiin i~ini yaptyordu. T ahtalan saktz 
g1bi yapmt~h. carnian pml pml... Her 
gelen ma~allah1 bas1yor ve eline sa~hk 
lalln dedikten sonra hasedJi hasedli ih
hyar ev sahiblerini yan gozle dikiz ecli -
yordu. Oyle ya bu zamanda boylesi ne
rede bulunur? Cama~1r, tahta, yemek, 
siipiirge, yataklan kaldmp yaymak hep
si de F atosun elinden c;lk1yordu. Hem de 
parastz .. Ayda ytlda basma bir entari ile 
kumm bir terlik F ato~u diinyalar kadar 
sevindirmege, o giin evi yeniba~tan sil
me~ine vesile oluyordu. 

N e var ki elin gozii ve agzt durur mu? 
Evvela pesten ba~hyan fiskos nihayet 
F ato~un kulagma da fmldandt: <<Ktz 
sen deli misin ~ Budala.. Bu hiinerinle 
ba~ka yerde diinya kadar para kazamr· 
sm. Ayda en a~aibdan yirmi lira .. Haf
tada bir izin, sinema, tiyatro nereye is
tersen gidersin! Bur ada durulur mu ap
tal? Biz sana ne giizel yerler buluruz ?» 

Fa to~ evvela kulak asmad1, asmad1 
ama biraz sonra o da dii$iinmege ba~la
dJ. Kara beyni biraz itliyordu ne de ol

sa.. Dogru ya, gene ya~ta diinyadan 
mahrumdu. Bir yeri mi goriiyordu? Kom
~u ki.i~klerin ktzlarmdan arama duydu
gu acayib isimli sinema filimleri, artist • 
Jeri, onlarm hic;birinden haberi yoktu. 
Hani, arama Aksaraydan misafir gelen 
efendilerin ytlhk ahbab1 Safinaz teyze
nin laflan aklma yatlyordu. Ev sahible
rinin bu vefakar dostu misafir gelip bQ.. 
reklerini, tathlanm, enginarlanm z1kktm· 
landis(! bu ahbablannm evladh&tnJ kan
dumak i<;in ne laz1msa, elinden ne geli
yorduysa onu yapmaktan geri kalmtyor
du. 

Nihayet olanlar oldu. Fatma Avas • 
pasada zengin mi zengin, pa~azade mi, 
sarasker torunu mu ne. bir aparttman sa-

CUMHURlYET 

hiblerine nakledildi .. Koca aparttmanm 
iic;iincii ka ttaki ferah ve sere£ dairesini 
i~gal eden kan koca ve bir de kii~;iiciik 
hammdan ibaret ailenin islerini gorecek
ti. Ne olacak? Aparttmanm e~yas1 kiibi
gin kiibigi, hamm da alafranganm ala -
frangas1yd1. Boru muydu ya, Avrupay1; 
Parisi, Nisi, Mesi, Yiyanay1 gezmisti I 
Kiirklerini, ic; <;amas1rlanm, <;orablanm, 
hepsini Avrupadan getirtiyordu. Boyle 
bir hammm nezaketine, asaletine diyecek 
kahr m1yd1 hi<;? Beye gelince, poker, ya
n giin ogleye kadar uyku, ogleden sonra 
kuliib, JV1T, z!VIrla me~gul oluyordu. 
Boyle bir beyin de uliivviicenabmdan, 
kibarhgmdan, comerdliginden ~iiphe eden 
gafilin gafiliydi. 

Hulasast bizim Fatqun talihi bu sefer 
siyah suratmm tam z1ddJ olarak pek par· 
lakt1. Y egane vazifesi annesinin babas,
mn huzurunu ka~;uan c;ocuga bakmaktan 
ibaret olacaktt. Hammm evle filan ala
kasJ yoktu. Zaten yemekle de ba~I ho§ 
degildi; rejimle ya~1yordu. F atmactk bu 
sefer o camm yagh boreklere, kebablara, 
kaday1flara hasret kald1ysa da sinema 
sevdas1 bunlan golgede btraktyordu. 

Birka~; ay iyi gec;ti, F ato~un biitiin ha
yatJ boyle gec;seydi diyecek soz kalmaz
dJ. Ama neyliyelim ki sema bile aym 

renkte kalmaktan stktltp arama <;ehresini, 
rengini degi§tirerek insanlann ba~ma tiir
lii tiirlii belalar yagdumaktan geri kal • 
m1yor .• 

Bir giin kazara F ato§un elinden pek 
k1ymettar ve bilhassa Viyanadan ahnmt§ 
oldugu ic;in k1ymetine paha bic;ilmiyen 
bir vazo mu, bir bardak m1 kmld1 dii~
tii. Yay zavalh arab F atrnaya ~ Kendini 
degil ya biitiin siilalesini • siilalesi yoktu 
ya • satsa gene kmlan pahastz vazoyu 
ve yahud bardagt i.ideyemezdi. 

Bu vak' a dordiincii ayda vuku buldu. 
Zaten dordiincii aym sonunda F atos bir 
hayli erimi§ti. Sanki o da han1mmm re
jimine i§tirak ediyordu. Zavalhctk c;ar
nac;ar karmm Rus salatasile, bilman ne 
sularile doyuruyordu. Oyle cthz. bir ada
m! sahhga t;1karsan kimsecikler on para 
bile vermez 1 .. 

Suc;un kefareti, ancak hammm h1zla 
F atrnanm mhna indirdigi beyin bastonile 
odenebildi. 0 vakit Fato~ anlad1, ki ha
yatta bir de dayak denilen nesne mevcud-
mu~. 

Uzatmtyahm, dayak fa~h kara surath 
kiZln kafasmJ bir hay]i geceler i~gal etti. 
Hamm bu i§i asabm1 yallihtmak it;in tat
h bulmu§ ve s1k s1k tekranna ba~lamJ~tt. 
A<; karnma bu kadar sopa da yenir miy
di ya? 

Neticede, bir giin Fatrnamn arnk ca
nma tak dedi, ve pthyt pnl!YJ toplama • 
dan solugu sokakta ald1, ve Safinaz tey
zesinin evine kendini dar atn. Safinaz 
teyzesi evvela onu guler yiizle karstladJ, 
sonra sural! as1ldi. Cunkii guy a F atma
Yl be~ lira ayhkla yerle§tirmi§ti. Fa kat 
pazarbga dahil on be§ liramn on li
rastnJ kendi cebine indirmekteydi. ira
dmm sekteye ugramas1 hi<; de i~ine el • 
vermemi§ti. Zaten Ayaspa~ah hammla 
bey, boyle bir kap1 kolesini elden k:l.c;Ir
diklan ic;in deh~tli ic;erlediler, elli lira-

, 

Her gordiigii §eyi, miizevir bir jurnalct 
tahaliikile, ardmdaki filim tabakasma der
hal yeti§tiren adese, bu me~hur beyinsiz 
goz; bu sadtkane gorii§lerinde ekseriya o 
kadar c;ok yalan uydurur ki, hangisinin 
yanb~ veya dogru oldugunu ayud etmek
te mii§kiilata ugrasamz, yeridir. 

Oturdugunuz nhhm kanapesinden, kar· 
§tdaki biiyiik bir yelkenlinin bir fotografi
m almak ic;in, tam parrnagmtZI oynatt1g1· 
DIZ anda, bir iki metre oniiniizden get;en 
bir martmm siiziilen beyaz kanadlanm 
kagtd iizerinde bir olc;erseniz, koca gemi
nin yelkenlerinden ii<; be~ defa daha bii
yiik t;tkmt§ oldugunu goriirsiiniiz I Hani
ya, objektif her§eyi hakiki vaziyet ve va· 
s1flarile kaydediyordu ~ 

i§te size bir futbol resmi. Kalenin lie; 
dort metre yanmda enstantane bekliyen 
adesenin bu da sarih bir yalam: Adam 
boyunda futbol topu; ne goriilrnii§, ne de 
tasa vvur edilmi§tir I 

(Goz) de uzag1 kiit;iik, yakm1 biiyiik 
goriir amma; dimagm muhakemesi i§e 
miidahale ederek, (subjectif gorii~) iin 
muvazenesini temin eder. 

(Objectik gorii§) ismi verilen bu ya
lanlar serisinin c;e§idlerini dii§iiniirken, es
kilerin bir soziinii hatJtladtm: 

Diinya tiikenir, yalan tiikenmez .•• 
Sermayei §airan tlikenmez. 

N. G. 

C MEVLlD ~ _______ ./ 
Caddebostamnda vefat eden Bursa e§• 

rafmdan merhum Bay Ahmed Faik re
fikasl Bay an c tl mmuglilsiim Tiikllnme
zin• vefatmm ikinci senei devriyesine 
tesadiif eden 22 mart 939 ~ar§amba glinii 
ogle namazmdan oonra Be§ikta§ta Ha
zJmefendi camii §erifinde biiyi.ik Haf1z 
Burhan tarafmdan ruhlanna ithaf edil
mek iizere mevlidi §erif klraat olunacak
tlr. 

Arzu eden akraba ve aziz dostlanm ile 
dinlemek arzusunda 'bulunan zevatm 
te~riflerini sayg1 ile beklerim. 

• · HALK OPERET:i: 
Bu ak§am 9 da 

ZOZO DALMAS'LA 
(HAL!ME) 
Pekyakmda: 

A$K BORSASI 
M. Yesari 

lannm ~almmJ~ oldugunu ileri siirerek ·~ Bahr-e MI·mari 
polise miiracaat eylediler. Hakikatte 1 ~ 
Fatrnamn iic; ayhk alacag1 ve bir !iirii I Mevlfid Baysal 
elbisesi onlarda kalm1~h. DordUncil Valof Han dl}rdiincil 

Neyse, kara Fato~ mahkemeye di.i~tii, , kat, 18 numara. Telefon: 23426 
kibar $ahidlerin ~ehadetile ciiri.im sabit 1 Telgraf adresl: Mtm Saysal istanbul 
gOriildi.i~iinden mahkUm oldu .. Ve Fa- i ....................................................... . 

Biiyiik ~ehlt ve kasaba parklan; 
to~un kara almna gorlinmiyen bir kara kl Atut, meydan, ~ocuk par an ve 
!eke siiriilerek hapse allldt. villa bah~elerl i~in 'llodern proje 

Simdi Fa to~ ne oldu bilmiyorum; po- ve pliinlar baztrlar; ke!jifnameler 
listeki sicilli arastmhrsa herhalde sabtkah tanzim eder. Projelerin arazide 
hmJZ!ar meyanma girmie oldugu anlast-

1 
tatbikattm deruhde ve taabhiid 

hr. · 
' eder. 

Btiket. nisan sepeti ve eelen.kler 

Paris sinemalar ~ehri 
FransiZ payitahb diinyantn hi~bir tarafmda 

~e,id ve tipte sinema 
barJndirmaktadlr 

misli mevcud olmtyan 

Paristeki Cine • bar'lardan birinin i~;i 

Paris ten yaztltyor: arasmdadtr. Geceleyin 1se 6 frankt:r. 
Otedenberi F rans1z payitahtma <<Nur Alelade sinema salonlan ise birkac; 

§ehri» ismi verilir, <;iinkii sokak fener!e • k1sma aynhr. Bunlar Etoile semtinden 
rinden tutun da elektrikli reklamlara ka- 1 tutun da en iicra sokaklara kadar va • 
dar binbir tiirlii ~~1kla panl pan! parlar. yilmt~lir. Ekseriya aek facialanm tasvir 
Fa kat bundan boyle Parise diger bir ad eden kordelalar ve zabtta filimleri p;os
daha takilabilir: Sin em a ~hri! Ciinkii terirler. Seanslan saat on bire kadar de
Framtz payitahtmda diinyamn hi.;bir ta- vam eder. 
rafmda ~imdiye kadar misilleri goriilme- F ranstzlarm «Cine - Rire» dedikleri 
mi~ muhtelif t;e§id ve tipte sinema salon- komik filimleri gosterilen sinema salonlan 
lar1 mevcuddur. da aynca bir stmf teskil ederler. Her yere 

Evvela biiyiik ve liiks salonlar: Biar- ayni fiat! a girilir. Ekserisinin duvarlan 
ritz, Marigrnan Max Linder, Olympia karikatiirler ve giiliinc resimlerle dolu • 
gibi palaslar. Y erlerin fiatlan 15 frank! a dur. 
40 frank arasmdad1r. En makbul yerler «Cine • Bar» larda ise yenilir, ic;ilir, 
ortadadtr. On ve arka malar ucuz fiatla gezinilir, yiiksek sandalyalar iistiinde 
i~gal edilebilmektedir. Champs Elysees kokteyller yuvarlamr, hem de ayni za • 
caddesindeki sinemalarm deri koltuklan manda sinema seyredilir. Fakat orada 
o derece rahat ve miikemmeldir ki i<;lerine c;iftler beyaz perdeden ziyade yekdiger
ttpkt bir banyo yerine girilmi$ gibi yan lerile alakadar olurlar. 
uzamlarak oturulabilir. Burada seanslar Pariste biitiin salonlarda havay1 yeni
ogleyin baslar ve geceyammdan sonraya Ierne tertibati kurulmue oldugu ic;in sigara 
kadar devam eder. Arada varyete nu ~ ic;ilmege miisaade vard1r. Baz1 merkezi 
maralan, muhtelif danslar, kabare nu • Avrupa memlehtlerinde oldugu gibi her• 
maraian yaptltr. Bazan en buyiik caz- hangi bir filmi seyretmek i<;in muayyen 
band taRtmlan giinde dort defa olmak ya~1 ge<;mi~ olmak da ~art degildir. Her 
iizere konserler verirler. yastaki c;ocuklar istedikleri salonlara gi-

Pariste miihim hadiseleri giinii giinii- rebilir ve arzu ettikleri filirnleri gorlirler. 
ne gosteren haber sinemalan da vardu. Hatta baz1 annelerin kucakta ta~ldiklan 
Bunlann ekserisi biiyUk gazetelerin ida- yavrularile bile sinemaya geldikleri gorii
resindedir. «Cine • Parissoir», ~Cine • liir. 
lntrag», «Journal», .«Petit Parisien» gi- Diinyamn hemen hic;bir tarafmda 
bi. Buralarda haber filimlerinden maada mevcud olmtyan bu c;e~id c;e&id salonlan 
eski veya yeni esas bir filim daha goste- sinesinde ta~1yan Parisi bir de «sinema 
rilir. Seanslar birbiri arkas1 ma hie; dur- ~elui» namile yadetmenin yanh$ olmrya
madan ogleden geceyansma kadar de - cagml herhalde siz de kabul edersiniz. 
vam eder. Fiatlar giindiiziin 3 le 5 frank zannederim. 

* Bir ingiliz §irketi hesabma rejisor 
Carl Lamac, Nis §ehrinde bir tayyareci
lik filmi t;evirecektir. Bu kordelada ba§ 
rolleri F rans1z artistleri Monique Rol
land, Rellys ve Georges Lannes oymya
caklardtr. * «Biiylik Vals>> filminin kahraman· 
lanr.dan F ernand '"travey' e Los Ange
les zab1ta te§kilatt rafmdan fahri mii
lazimlik riitbesi ver;Jmi~tir. * Vaktile sessi·! olarak yap1lrn1§ ve 
ba§ rolii Conrad Yeidt tarafmdan oynan
mt~ olan «Kont Kostiya» filmini Fran -
s1zlar yeniden yapmaga karar vermi§ler
dir. 

* F ransJZlar «Diinya F estivali» ismin
de biiyiik bir filim yapmak fikrindedirler. 
Bu kordelaya aid maceramn bir k1sm1 
Pariste, diger k1srn1 da Buenos Ayres'te 
cereyan edecektir. * F ranstz muharrirlerinden Jaques 
Deval, Amerikadaki M. G. M. sirketile 
bir mukavele akdetmi~tir. Her sene muh
telif filimler ic;in senaryolar yazacaknr. 
llk senaryoyu «B alalayka» ismindeki 
me&hur piyesinden iktJbas edecektir. 

ERTTJ(:::RUL SADi TEK Tiyatrosu 

~ehzadeba§t (TURAN) 

tiyatrosunda 

Bu gece 

4 per de 1 tablo 

tc;in vaptlan siparisler aQ.r'atle ba. 
I' nrlarur. 
, Cl~ek, sebze tohumlan: fide ve 
II fidanlar; sils, meyva aga~ ve a~ac· 

clklan; bahc;e aHU ve edevab ve 
I ehllvetll Bahcfvanlar 1{6nderfr. 

* fngiliz mizah muharriri Bernard 
Schaw'm eserinden ikttbas edilerek viicu

i de getirilen «Pygmalion» ismindeki filmin 
Paristeki ilk temsilinde Windsor Diikii ile 
kans1 da ham bulunmu§lardtr. 

* 1917 de ve 1923 senelerinde ol ~ 
mak uzere iki defa filme c;ekilmi~ olan 
«Ceza evinde .. » ismindeki eser yeniden 
kordela yaptlacaktJr. I 923 te yapdanda 
ba§ kadm rolunii Norma Talmadge oy
namt~l!. * Virginia Bruce ile Leo Crillo bir 
filim c;evireceklerdir. Bu kordelamn adt 
«Penthouse» olacaktlr. 

l En Nefis ~ark Musikisi ile .. En M iikemmel 
~---- FEVKALAnE VE YEGANE KONSER 

Biiyiik Frans1z keman iistad1 

FRANSESKATi 1 iirk~e Sozlerile •.• Kendi Dilimizde K onu~an 
ve esrarll Hlndistanr en cana yak•n bir ar;k mevzuu h;inde canlandtran 
Racalar1n Muhter;em Saraylaunda Filime Ahnmu; • Muazzam Mizansenli 

RACANIN 
Konservatuar orkestrasmm refakatile 

$ef : S E Y F E D D t N A S S A L 
Yaran ak!fttm saat 21,?0 da 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Biletler bugi.inden sahlmaktad1r. 

( Bu ak!(iamki program) 
Tiirkiye Radyod!fiizyon Postalarl 

DALGA UZUNLUCU 
1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 

T. A. Q, 19,74 m. 15195 Kcs. 20 KW. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 KW. 

12.30 program. 12,35 Tiirk miiz!~ - Pl. 
13 memleket saat ayan, ajans, meteorolo· 
j! haberler!. 13,15 mi.iz!k (haf!t miizik -
Pl.). 18,30 program. 18,35 miizlk (cazband • 
Pl.). 19 konu~ma (doktorun saatil. 19,15 
Tiirk miizigi (halk musildsl) (cura ve saz· 
la) Sadi Yaver Ataman. 19,35 Tiirk miizi~l 
(kar~Ik program) Qalanlar: Hakk1 Der
man, ~ref Kadr!, Hasan Giir, Basrt Ufler, 
Hamd! Tokay. Okuyanlar: Tah.sin Karakul~ 
ve Celal Tokses. 20 ajans, meteoroloj! ha
berler!, zlraat borsast (fiat). 20,15 TUrk 
miizl~t (klasik program) idare eden: Mes· 
ud Cem!l. Qalanlar: Vecihe, Fahire Fer -
san, Re11ad Erer, Rul}en Kam, Kemal Ni· 
yaz! Seyhun, Cevdet Kozan, cevdet Qagla, 
Ziihtii Bardako~lu, Basri Ufler. Okuyan • 
lar: Ankara radyosu kiime okuyucu!arl 
(koro) 1 - Tamburi Zek! Mehmed Aga -
Ferahfeza pe§revi. 2 - Hammamlzacte is
mall Dede - Ferahfeza blrlnc! beste. 3 -
Hammamizade ismail Dede - Ferahfeza a
glr semai. 4 - Re§ad Erer - Kernan t:lk~ 

simi. 5 - Hammamizade ismatl Dede • 
:;!ehnaz _,ark1 - Sana ey carumm cam efen· 
dim. 6 - Kemani R1za Efendl - §ehnaz 
§arki - Meram1 andellbln vasll gilldiir. 7 -
Tellalzade - :;!ehnaz :;;ark1 - Etmedln bir 
H\hza ihya. hatm vlramm1. 8 - Dede Ef~:;n· 
di • :;!ehnaz §arkl - Giiniil durmaz su gibl 
~ta~lar. 9 - Tamburi Osman Beyin - Fe • 
rah!eza saz sema!sl. 21 memleket saat a
yarl. 21 konu:;;ma. 21,15 esham, tahvil:i.t, 
kambiyo - nukud borsas1 (flat). 21.25 ne· 
~ell pl:i.klar - R. 21.30 miiz!k (saksafon so~ 
lo - Nihad Esengin). 21.50 miizik (mclod!
ler - Pl.). 22 miizlk (kiil)iik orkestra - §ef: 
Necib A.§kml. 23 miizik (cazband - pl.), 
23,45 son ajan.s haberlerl ve yarmki prog· 
ram. 
Operalar ve operetler 

21,15 Saarbriicken: Gtine~ altmda tkl k!gl. 
Biiyiik konserler 
18,20 Kolonya: Qaykovskl ve Nussknak • 

ker'!n eserleri. 
19,25 Leipzig: Mussorgskl'nin eserlerl. 
21,15 Leipzig: Brahrn.s, Mozart, Schumann, 

L!szt ve salr bestekarlarm eserlerL 
22,00 Hllversum I: Gluck ve Reger'ln eser· 

Jeri. • 
22,25 Loncira (Regional): Russel, Weber 

ve salr bestek:i.rlarm eserlerl. 
Oda musikileri 
18.05 Berlin: Kentet konseri. 
18,05 Beromiinster: Kuvartet konserl 

(Brahms'm eserler!) . 
19,20 Doyl)landzender: CorelU, Debussy, 

Pureell'in eserlerl. 
22,35 saarbriicken: Kuvartet konserl. 
Solistlerin konserleri 
19.05 

20,05 

21,35 
22,30 
23,20 

23,35 

24,05 

Saarbriicken: Seethoven'ln sonat • 
Iar1. 
I~nlgsberg: Kernan, Cello, fliit v• 
piyano konseri. 
Kolonya: Halk ~ark1larx. 
Danzig: Cello ve plya.no konserl. 
Viyana: K!S.Sik ve asri musiki kon
serl (~itte kemanlal. 
Breslav: Grieg, Brahms ve Dawld'iii 
eserleri. 
Droltwlch: Kernan konserl. 

( OLOM ) -----Merhum Dr. Hilmi Duydal klZI ve ~i§· 
li <;ocuk hastanesi kulak miitehasslSI Dr. 
ihsan Duydal ile, birinci inonii denizal· 
tl gemisi iisttegmeni ~iikrii Duydahn 
karde§leri Bedia Duydal heniiz gene ya· 
§mda iken hayata gozlerini kapamt~tJr. 
Cenazesi bugi.in birde Heybeliada sana· 
toryomundan kaldmlacakhr. 

* * * 
$ehid yiizba§• Kamil Beyin o~lu, Si· 

meryol ~irketi muhasiblerinden Ceva• 
dm yegeni, Universite Jeoloji stajyerle-
rinden Cahidenin agabeyisi, Pa~abah~;e 
miiskirat fabrikas1 memurlanndan Lutfi 
Genc;kan kalb hastahgmdan vefat etmi~~ 1 

tir. Cenazesi 20 mart pazartesi gi.inii i:iit· 
leden evvel saat 11 de Kad1k1iy Mofla 
caddesi Yenifikir sokak 16 numarah e
vinden kaldmlacakttr. 

*** Olii Orgeneral Cevad <;obanh torunu, 
i:ilii Korgeneral Basri Saran klz1 Tiir· 
kan Saran heniiz pek gene ~Sa~nda 18-3· 
939tarihinde saat 21 de ani olarak bekle· 
nilmedik bir ilekilde hayata gozlerini ka· 
pam1~br. Cenazesi bugiin saat 12 de Ni· 
~anta~1 Vali kona~ 129 numarah evin• 
den kaldmlarak namaZI Te~vikiye ca• 
miinde k!lmd1ktan sonra Erenkoy Sah• 
rayicediddeki aile mezarhgma gi:imiile-
cektir. 
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Bu ~ar,amba ak,aml MEL E K' te 



S A'G L I K NOTLARI 

Y aglarr eritmek i~in muttarid ve muntazam bir 
usule bagh olarak ko,mah,. daga trrmanmabdrr 

Hasta olsun, saglam olsun, semizlikle, 
§i§manhkla ugra~an k1mselerin saym .;ok
tur. Bunlarm i~inde kimi ger~ekten se • 
lllizdir; kimisi semizlikten korkar; kimisi 
ince kalmak ister; kimisi boyunun bic;i
llli bozulacak diye tasalamr. Kimisi de 
dogrudan dogruya, s1hhatim elden gide
cek diye korkar. Bunlann herbirine kar
~~ ayn ayn soziim var: 

Bunlarm herbirisi zay1flamak ic;in, ye
lllek, ic;mek hususunda ayni usule tabi tu· 
tulamaz. Si~manlann hepsine: 

- hte bu yoldan gideceksiniz, dene
lllez ve §i§manlann hepsi bir kiimeye top
lanamaz. 

Si§manhk tiirlii tiirlii olur. Si§manhk 
di§andan gelir; ~ok yiyenlerde, o

oldugu gibi... Si§lllanhk var, 
!ll:f'r1rtPn gelir, ic; diizeninin bozuklugun • 

g1dalann sinmesinde, barsaklar !a
an emilmesindeki bozukluklar • 

. . . Bunlarm hepsi ins am semirtir ve 
· ba~IJba§ma bir hastahk olur. 

Si~mam zayifiatmak i~in bunlan sec;ip 
ak gerekir. Bu sebebler ayn ayr1 

gibi bir ki~ide hepsi yerle§mi~ de 
ir. ilkonce bunlan kestirmeli, 

sonra bu i§te ili§igi olan kimseye 
gelen ogiidleri vermelidir. 

Her zay1flamak istiyenin dilegini ye· 
getirmeli mi? Adem oglunun yap1s1 

orneii;e gore kurulmaml~tlr. Oyleleri 
ki tartllan, yaglan, gogdelerine gO-

or!~ nispetten iistiindiir. Oyle olmakla 
saghklan, esenlikleri denk olur. On
zay1flamaga kalkar da bu denkle~me 

saghklan, esenlikleri once"ki 
iyi olmaz; hayatlan tath gec;mez. 

*** 
Hekim herkesin keyfine uymamahd1r. 

iiz c;izgilerinin, boyun, bosun inceligi-
degil, saghg1 gozetmelidir. 

Si§manlar olur ki, gerc;ekten basta sa
ar; onlarda semizlik, hastahKin dog

dogruya ve ac;1ktan ac;1ga d1~anya 
alametidir. Hep biliriz, oyle kim· 

vardu ki, sofradaki tabaklan tezel· 
silerler, siipiiriirler. Keskin istekleri 

. Boyle olmakla beraber gene za• 
ve cJhzd1rlar; bir deri, bir kemik de

gibi ..• 
Oyle §i§manlar da vardu ki yedikleri 

ekulak gibi kahr, bununla beraber 
yaghdular. Goze c;arpan iri ~i~man

bunlarm arasmdan c;1kar. Bunlarm 
hib c;ocuklukta ba~lar. Hemen he

hepsinde ~i§manhk, beynin ic;indeki 
denilen bezin bozulmasmdan ileri 

Bu bezin i~i. c;Ikardigi hormor.lan 
ic;ine atmaktu. Bu hormonlar bt"R· 

g1dalanmak i~lerini yoluna ko-

. Bu bezin kom~usu olan beyin 
larile sJki~masJ, bask1 altmda kal
da bu a~m ~i~manhib yapar. 
bununla kalmaz. 0 bezcegizin bo

tenasiil cihaz1 da biiyiimeden, 
yeti~eden kahr. Halkm mera

gJcJklamak ic;in bu ~ok ~i~man kim-
herkese gosterilir. Rontgen l~Jgile, 

cerrahhgmm yard1mile onlann yag
eritmek ~aresine bak1hr. Y emek, i~

diizeninin bunlann ~i~manhg1 Uzeri
. tesiri olmaz. 
u iri ve kahn ~i§manlann oyleleri var
ki, ileride kullamlmak lizere govde-

birikmi~ olan yaglara diizen veren 
ve endokrin kurumu bozulmu~tur. 
$manhkta verasetin de eli vard1r. 

ediniz, goriirsiiniiz. ~i~mamn a-
. babas1 da ~i$mand1r. Artritizm ad1 
~n yamh$m tiirlii tiirlii goriinii~lerin
biri de ~i~manhknr. Y emek, kmek 
~n. punlerini oturmakla g~irmek, 
khk hususunda gerekli i~ gormekte-

*** 
· c;ok bo~ ~i§manlar zayJflamahdJr • 
Y aglar yalmz gogdenin dl& yiiziin

z; derinlere de saldmr, yiire
bobreklerin i~lerini, i~lemelerini de 

yemeyi, ic;meyi azaltmaktan ba~ka c;are 
yoktur. T utulacak yol, bedende kamn 

dola~a kurumunun, ve teneffiis kuru
munun kabiliyetine gore olc;iilmii$ fizik 
bir kiiltiirdiir. llkonce kollan, elleri bo~. 
sonra ellerde halter olarak hareket ettir
mek, yere yatm1~ oldugu ha!de ayaklanm 
bir~eye dayayarak gogdeyi kald1rmak; 
ve derin derin nefes almak gibi hareket

ler yapmak... Bu hareketler on be~ da
kika, yanm saat stirmeli. Bu hareketleri 
yaparken terlemek de aynca zayiflama
ga yard1m eder. 

Y ava~ yava§ yap1lan gezinti yiiriiyii§· 
Jeri zayJf!a.mak ic;in hususl mahiyette bir 
usul SaYJlmaz. Y aglan eritmek ic;in mut
tarid ve muntazam bir usule bagh olarak 
ko§lllah, hllh yiiriimeli, daga tnmanmah
dlr. Sporlar arasmda kiirek c;ekmek, yiiz

mek, tenis, fu~bol gene §i~manlara yarar. 
Su var ki bu gibi insanlann ic;leri sail;lam 
olmah; arada bir yiireklerinin, bobrekle
rinin i~lemesini yoklamahdu. 

Suya girmek, su doklinmek samldigl 
kadar zayJf!atmJyor. Bugu banyolan 
tartlYJ dii~i.iriiyorsa da bu dii§kiinliik c;ok 
siirmuyor; yorgunluk veriyor. Soguk ve 

1hk su dokiinmek ve dokiindiikten sonra 

teni kuru kuruya veya ispirtoyla Isla!ilmt~ 
eldivenle ugu§turmak jimnastikten sonra 
deride kanm dola§masm1 ve derinin so
lumaslm kolay]a~tmr. 

Masaj ancak gogdenin otesinde beri
sinde toplamp tiimsemi~ yag c;Ikmtilanm 
diizeltiyor. Y oksa bir diiziiye yaglan 
eritmiyor. 

Y emek ve i911ek zay1flama usu • 
liiniin ko§ela§Idu. Bunun 1~m burada 
umuml bir, iki kaide soyliyecegim. Se • 
miz insan zay1flamak ic;in §U veya bu 
ziimreden olan g1dalan biisbi.itiin kesme

meli; g~dalarmm tarlllanm son kerteye 

indirmemeli. hte ornek olarak saglam ve 
~ok yiyen bir §i§mamn zay1flamak ic;in 
yiyecegi §eyler: 

Sabah kahvaltJsJ: Bir fincan kahve, 
bir biskiivi; ogle yemegi: 50 gram et ve 

bahk: 200 gram palates; ye§illik. yahud 
ha~lanml$ salata; biraz peynir (ka~ar ve 
gravyer gibi pi§mi§lerinden), yemi& ( c;iy 
veya kamposto), bir fincan 1hlamur veya 

s1cak su; ikindi kahvaltlsl: Bir fincan ha· 

fif c;ay ve bir biskiivi; ak§am yemegi: 

Bir ~orba; iki yumurta, yahud 50 gram 
bahk veya et; 200 gram ha.mur. Y csillik 
yahud salata ve yahud da taneli ku • 
ru sebzeler; yemi~ler. Bir fincan c;ay ve 
ufa~ bir bardak ~arab. 

Biisbtitiin kesmek ve azaltmak olmaz. 
Du~iincelerimizin hepsi, bildiklerimizin 
hepsi; varhg1m1zm hepsi barsaklanm1zda 
c;iiruyen g1dalardan oluyor. Moris Me
terlen'in dedigi gibi ... 

T artmm arl!p eksilmesine; tansiyona, 
metaholizm bazala gore §i§mamn yemek
leri arttmhr, eksiltilir. 

Dr. Rusguklu Hakkr 

CUMHURiYET 

·-
iktzsadi ltareketler 

Gene kadrn ~orablarr ... 
lktisad \.' ekaleti, kadm ~orablan me

selesine yeniden el koymak liizumunu 
duydu. S1rf bu i~ 1~in Almanyadan cel
bedilen profesor miitehasSJS Karl Aber'le 
Vekalet Yi.iksek Sanayi Murakaoe he
yeti azasmdan miihendis Miieyyed Ke-~1 

rim iic; giindenberi &ehrimizde tetkikler 
yap1yorlar. Maksad malum: Kadm <;o
rablanmn kalite ve kantite bak1mmdan 
JslahL .. 

Miitehass1sm bu i~teki bilgisi c;ok gibi 
goriiniiyor. Sanayicilerimizin bu sahada
ki her bak1mdan yiiksek bilgilerini de in
kar edemeyiz. 

Kanaatimizce, kadm c;orablan mesele
sinde baz1 hususlann halledilmesinden 
evvel miispet bir net!ce ahnmas1 hemen 
de imkansJzdir. Her~eyden evvel ~unu 
kabul etmelidir ki, bugiin bir oriimcek 
agmdan daha c;ok nazik bir hale gelmi&, 
varhgile yoklugunu degme kuvvetli go
ziin sec;emiyecegi incelikteki kadm c;o • 
rablanmn saglamhk veya c;iiriikliigii i~i 
iplik meselesinin halline baghd1r. Bugiin 
dunyanm en iyi c;orab ipligini imal eden 
ve diinya piyasalarma verebilen memle
ket Amerikadu. Amerikanm bemberg 
ipligini bizim ic;in almak imkam, Iicari 

formaliteler itibarile, hemen hemen miim
kiin olam1yor. lplik alabildigimiz yerler 
Almanya ve italyad1r. Almanyadan ala
bildigimiz viskoz ipliklerinin de iyi oldu
gu iddia olunamaz. 

<;orab fabrikalan;.m elinde her cins
ten ve muhtelif geyc;ten makineler var -
d1r. F akat 'bu kadar c;e~idli iplik yoktur. 
Bir c;orabm saglamhgm1 temin eden ba~
hca §artm makinenin geycine uygun ip
lik olduguna ve bunu da temin imkanSJZ 
bulunduguna gore uygun olm1yan iplik
lerle i§letilen makinelerden bOyle c;orab 
almak kadar tabii bir~ey de olamaz. 

ikinci cihet de memleketimizde bayan· 
!arm hi~bir memlekette goriilmemi$ bir 
incelikte ~rab giymeleri illetini bir tiiilii 
terkedememeleridir. Bu hususta bir rokor 
le§kil eden Rumenlerle ba~ba~a gidiyo

ruz. Diinyanm her yerinde kadmlara ge
ce c;orab1 yapmak lizere kullamlan rna· 

kineler bizim memlekette ~orab fabrika
smda 2 lira haftahkla yardJmCI c;ah~an 
k1zcagllln da ayagma giindelik c;orab 

yap1yor. Biitiin diinya kadmlanmn giy
dikleri pamuklu <;orab, bizim ~ehirli ba
yanlanmlz icin mec;huldiir. 

Su hale gore, iplik meselesi diizelme-, 
dikc;e ve ince c;orab1 yerinde kullanmag1 

ogrenmedikc;e bu i§ iizerinde sarfedilen 
emekler bo§ olacaktu. 

F. G. 

30 bin liraya mekteb 
yaptrran bir vatanda, 
.,;· · r;:r~- · Tarsus, (Husu

sl)- <;ukurova Bez 
ve iplik fabrikas1 sa 
hiblerinden ve hami
yetli, yurdsever zen
ginlerimizden Sad1k 
Eliye§ilin 30 bin li
ra sarfetmek suretile 
§ehrimizde, lstasyon 
caddesi iizerinde in

~a ettirmege karar verdigi ilkokul binas1· 
mn temelatma tOreni ge~enlerde yapii
ml§ ve in§aat bugiin olduk~a ilerlemi~tir. 

6numiizdeki ders yth ba§mda tedrisata 
haz1r bir vaziyette bulundurulacak bu o
kulun ogretmen kadrosu ve diger tedris 
malzemesi i~in §imdiden ta~sisat aynlmi~
I!r. Memleket irfanma kar§J degerli bir a

laka ve hizmet duygusunun temiz bir ifa
desi olan bu hareketinden dolaYJ Sad1k 
Eliye§ili takdirle kutlarken, hunun diger 
zenginlerimize de iyi bir ornek olmasml 
dileriz. Bu miinasebetle size, Sad1k Eli· 
ye§ilin bir resmini gonderiyorum. 

havas1 
ic;inde M1su 

bayram giin~eri ya~1yor 

i'····························· 
MES'UT 
NIKAHA 

~ DOGRU 
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Bahar 

iran Veliahdi Abidin sarayrnda Melike :'II Ill II Ill Ill flllll II II 

Nazlryr ziy~~et et~igi giin Krai.Faru~ ~ MKlK~~~U 
kendisine guzel n1~nbsin1 takd1m etb = ....................... . 

Kahire, 15 mart 
iran tahtm1 MlSlr tahtma baghyan iz

divacm nikaha takaddi.im eden son gun -
!eri Kahirede, merasim merasim iisti.ine, 
§enlik §enlik iistiine, lath bir heyecan ha
vasi ve tamam ac;Ilml§ bir bahar 1Lkbg1 
ic;inde gec;ip gidiyor. 

iran V eliahd1 Kubbe saraymm bir da
iresine yerlejti. Kahirenin biiytik saray -
lanndan biri olan Zagfran saray1 da ekse· 
riya biiyiik merasimlere sahne oluyor. Me
sela, lie; giin sonra nikah merasimini mii -

teak1b lran sefarethanesinin verecegi bi.i
yi.ik ziyafet ve suvare ic;in bu saray lran 
sefarethanesinin de emrine verildi. 

Damad, ekseriya yemek zamanlarmda 
aile arasmda bulunuyor. Geldigi giin, 

kendisine tahsis edilen daireye yerle§tik -
ten sonra en evvel Abidin sarayma gide
rek kaymbiraderini ve kaymvalidesi Me
like Nazhy1 ziyaret etti. Orada Melik 

Faruk kendisine ilk defa olarak ni§anhsml 
ve onunla beraber diger k1zkarde§lerini • 
takdim etti. Onu takib eden giinlerde M1- ' 

s1r Ba§vekilinin Semiramis otelinin salonla 
nttda ve Hariciye N azmnm Zagfran sa· 
raymda verdikleri biiyiik ziyafetler ve su
vareler haricinde Misafir, giinlerini ya 
Kahirenin ve M!Slnn muhtelif goriilecek 

yerlerini gezmek, yahud da ailesi arasm
Prens ~ahpur'un gene ve gtizel 

ni§anhst Prenses Fevziye 

da bulunmakla gec;iriyor. Aile efrad1, ba
zan da akrabalarla birlikte, kah bir saray
da, kah diger birinde hep bir arada ye
mektedirler. Ekseriya ak§am yemeklerini 

Nil iizerinde yiyorlar. Kah gene hiikiim
dann admt ta§Iyan yeni ve guzel bir nehir 
yatmda, kah Kas1d1 Hay1r ismindki diger 
bir yat iistunde kurulan ak§am sofras1, 
biiti.in aile efradm1, yani Melik Farukla 

annesini ve k1zkarde§lerini, damadla bir
likte etrafma topluyor ve giizel bir musiki 

ic;inde, Nil iizerinde bir ba§tan obiir ha§a 

onlan gezdiriyor. Bu saatlerde Nilin iki 

tarah nurlara garkolmu§tur. Y atlar, bol 

elektrik ziyalan ic;inde pml pml yamyor
lar. Halk, sahillere toplamyor, alkJ§lar, 

«ya~asmlar !» gecenin rna vi semas1 altmda 

musiki seslerine ve Kahirenin, gecesini 
giindiiz yapan elektrik ziyalarma kan§I -
yor. 

Bir taraftan da merasim devam edip 
gidiyor. Melik F aruk, k1zkarde§ine Ke
mal ni§ammn murassa ri.itbesini verdi. Bu 
ni§am ba§ka bir M1s1r kadm1 ta~1yacak de
gildir. Bununla hem karde§ine kar§t duy
dugu muhabbeti gostermi§, hem de lran 
V eliahdmm zevcesine bir hiirmet eseri 
izhar eylemi§ oldu. Bizzat Veliahda M!

smn en bi.iyiik ni§am olan Mehmed Ali 
ni§amnm murassa riitbesi hediye edildi. 
Melik F aruk, biiyiik ceddi Mehmed Ali 
El Kebirin bir Kalladesini de hediye et
mek suretile eni§tesine kat§I muhabbet ve 
hiirmet gosterdi. 

lran da bir taklm biiyiik ni~nlar gon
dermi§ti. Ayni zamanda her iki tara£, her 
iki tarafm yiiksek devlet memurlanna 
muhtelif riitbede ni§anlar verdiler. Da -
mad, Melik Farukun babas1 Birinci Fu· 

adm kabrini ziyaret etti ve bir c;elenk koy· 
du. Sonra da Mehmed Ali El Kebir ca
miini ziyaretle orada bir ~elenk de hiikiim
dar ailesinin banisi olan Mehmed Alinin 
kabrine koydu. 

~ehrin her taraf1 donanml§llr. Her ta
rafta taklar, bayraklar, arabi ve farisi 
levhalar, §ehir on giindiir daimi bir donan· 
rna halindedir. Kah hiikiimdar, kah da • 
mad §ehrin biiyiik caddeleri iizerinden ge
c;ip gidiyorlar ve balk kendilerini alk1§h -

yor. 
Bu arada nikah merasiminin son hazlr

hklan ikmal edilmektedir. En biiyiik ~en
lik aym on be§inde yap1lacaktu. 0 giinden 
itibaren iic; gi.in MlSlr §enlik yapacak ve 
bu i.i~ giin ic;inde fakirlere yemekler veri

lecek, ~ocuklar giydirilecektir. Bunun ;c;in 

rakti. $ahane oldugu kadar da modem 
terbiyesile herkesin dikkatini celbeden bu 
z~ki baki§h, canh durutlu Iran ~ocugu, 
yorucu bir seyahate, bu mwaferetin verdi

gi heyecanlara ve daima merasim veya 
hareket ic;inde ge~en saatlerine ragmen, 
her tarafta kendi iizerine dikkat ve tevec· 

ciih celbetmesini c;ok iyi biliyor ve §ahane 
damad roliinii ~ok muvaffakiyetle oynu
yor. iran hakkmda en iyi fikirler besliyen 
ecnebiler bile bu derece muvaffakiyeti 
beklememi§ olduklanm soyliiyorlar. 

MlSir saraylarnm salonlannda dola§an 

kadmlar arasmdaki inhba da parlakhr. 
Bu gibi i§lerde birinci derecede rey sahibi 
olanlar onlardor. «OnLmn'l> ilk d,.fa ula
rak yakmdan gordiikleri damad hakkm • 

daki inllbalarma vaklf olanlar gene evli
ler arasmda mes'ud bir hayat teessiis ede
cegi kanaatine ermi§lerdir. 

!yi asker, iyi sporcu, salon adam1, kuv
vetli bir karakter ve enerjik bir gene ola
rak kendini gosteren Veliahdm kibarhkta 
da kusursuz oldugu soyleniyor. Her ba~I

m ~evirdigi tarafta ba§ka bir dille konu§an 
damad, saraym bilhassa yakm muhitlerin
de c;ok iyi bir tesir bJrakmJ§hr. Bizzat 

«Emire>>, ni§anhsmdan c;ok memnunmu§. 
Damada gelince, o da Fevziye Hammm 
her halinden memnunmu§ ve daha 1imdi· 
den kendisini mes'ud hissediyormu§. iran 

kolonisi bunu soylemekten zevk ahyor ve 

soylerken de her lranlmm agzl kulaklan
na vanyor! 

Melik F arukla e.ni§tesi ekseriya fran

sJzca konu§uyorlarml§. Rivayete gore ni

§anh hamm birka~ defa fari5ideki mi.ikte

sebatlm gostermek i.izere tecriibelere gin§· 
mi§, pek muvaffak olamamakla beraber 
hayli ilerlemi§ oldugunu da ispat etmi§. 

Bittabi, damad da arabcada gayretsiz ol
madJgJm goslermege mecburdu. Coster -
mi§, fakat, i§in ic;inden Fevziye Hamm 
kadar kolay «;Jkamam!§l 

Damad sarayda pek mahbubdur. Bir 
dedigi iki edilmiyor. Mesela, soz arasm
da, tenis oyununa pek merak1 oldugunu 

soylemi§. Derhal sarayda miikemmel bir 
tenis partisi tertib edilmi§. Bu parti esna

smda da F evziye Hamm, ni§anhsmdan 

daha az Ienis merakllSI olmadJgmJ, kazan

dJgl partilerle miikemmelen ~pat etmi§! 

Hulasa, MISlr on giindenberi ba§tan • 

ba~a bir ni§anhhk devri, ya~1yor. Sanki 

biiti.in MlSlr, biitiin iranla ni§anlanml§ gibi 

herkes harekette, herkes m.:mnun, herkes 

kendisini mes'ud hissediyor. 

Kahire, diinyamn dort tarafmdan gel

mi§ gazetecilerle doldu. En c;ok Amerika

h ve lngiliz gazetecisi var. Burada g~en 
§eyleri. onlar benim gibi yolda geciken 

mektublarla degil, uzun uzun telgraflarla 

tasvir ediyorlar. 
M. Teker 

· Sonu ~am an. ~ir engel olur •. onlar Rumen Ba;?vekili Patrik Miron Krestea'nm cenaze merasiminin yap!l
T ez gehp gec;Jcl hastahklar §!~man-~ d1gm1 yazmi§hk. Yukar1daki resimde merasime i§tirak eden Kral Karol (1) 
korkun<' olur. ile Veliahd Prens Mi§el'i (2), Ba!Jvekil Kalinesku'yu (3) ve sefirleri gorii·' 
~i~man olanlarm zaytf!a.masl ic;in yorsunuz. . 

. hususl surette te§kil edilen bir heyet, zen
gin! ere hitaben bir beyanname ne§retti ve 
onlan bu mi.inasebetle fedakarhga davet 
etti. Herkes bu davete, hoi bol i§tirak ce

vabi veriyor. Mesela, yalmz Abdiisselam 
~azeli Pa§a 6000 fakiri iic; gi.in muntaza
man doyurmag1 taahhiid etmi§ ve bunun 
ic;in tertibat alml§hr. Bu zengin Kahirenm 

fakiri de pek bol oldugu malumdur. Bu 
fakirlerden belki de yiiz bin insan lie; gi.in 
ii~ gece giizel giizel §eylerle karmm doyu
racakhr. Binbir gece hikayelerinin en bii
yiik ziyafet masallan bile bu semahatin 
yaTJSml tasavvur etmi§ degildi I 

Veliahd, MISirda pek giizel bir tesir h1· 

lrade ~e hakimiyetin kaynag1 mil
leHir. Bu irade ve hakimiyetin, 
devletin vatanda~a, vatanda~1n dev
lete kar§Ihkh vazifelerinin hakkile 
ifasm1 tanzim yolunda kullamJ.mast 
Cumhuriyet Halk Partisinin biiyiik 
esas1d1r. 

5 

D UYDUNUZMU? 
Eldivenli 

Fransada, otobiis, 
§imendifer gibi u
mumi nakil vasita
larmdaki biletc;ilerin 
ve kontrol memur
lanmn beyaz eldi
ven giymek mecbu

memur1nr 

riyetine tabi tutula- """!!'s.,J.ffl~ 
caklan rivayeti do
la§ml§ ve galiba, tat
bikma da g~ilmi§. 

Her yenilik, yerle§inciye kadar, ~ <; ok 
patird1ya sebeb olur. Bu karar da oyle 
olmu§. 

Bir tren yolcusu, biletini kesmege ge
len memura: 

- Biletimi vermekte mazurum, eldi
veniniz yok! demi§. 

Memur, zahir bu karardan haberi yok-
mu~ ki: 

- Nasll eldiven? diye sormu§. 
- Beyaz eldiven. 
Anla§atnatni§lar, miinaka§a biiyiimii§. 

Zabttlar tutulmu§, adresler almmi§. 
Mahkemeye kadar gitmi§ler. 

Biletini vermiyen yolcu, maksadmt 
orada §Oyle anlatmi§. 

- Biletimi nic;in vermedigimi s6yll
yeyim. Memurun eldiveni olmu§, olma
ml§ bana ne? Halbuki, as1l maksadtm, 
bu manas1z karara itiraz etmektl. Elden 
ele mikrob g~emesi i~inse, eldiven 
daha fazla mikrob tutar. Karar manas1z, 
Yok, boyle degil de memurlan §Ikla§~ll'o 
maksa kara.r gene manastz. 
H~kim, kuru lafa pabuc b1rakm.s.trq, 

verecegi cezaYl vermi§. Yalmz, ~sud!. 
sormu§: 

- Bu itirazt mahkemeye gelmeden dt 
yapamaz m1ydmiz? 

- Yapard1m amma, slzin gib! sabu'll 
dinleyici nereden bulaYJm? 

Bir munakUfa 
Fen erbabt mtl.na

ka§ada. Diinyanm 
ya§adt~ ~ siir'd 
devrinde, g~en her 
giiniin getirdigi yeni 
rokorlar bir giin ge
lip duracak, siir'atin 
son haddine ula§mt§ 
olaca~z dlyenler bir 

tarata aynlmi§, haytr, siir'atin payant 
yoktur, bugiinkii hu; ilanihaye artacak
hr, diyenler obiir tarafa aynhm~. bir 
miinaka~a, bir giiriiltiidiir gidiyor. 

Siir'ate bir had tasavvur edenler, tay
yareyi misal getirerek, her tiirlii vesait 
tecriibe edildikten sonra, hava mukave
metinin, siir'ati durduracak en miihim 
unsur oldugunu s5yliiyorlar. C!tekiler, 
cevabdan f!ciz degil: cHavada uc;amaz
sak, Stratosfer'e <;tkanz:o diyorlar. 

ltJrazcllar, sur'ate bir azami derece 
koymu§lar: cSaatte 1000, yallah yallay 
1050 yi g~emezsiniz• diyorlar. 

Siir'at asn dedigimiz §U devirde, en 
siir'atli vas1ta diye belledigimfz tayya
renin saatte 1050 kilometreden fazla gi
demiyecegini kendi agzile .sOyliyen fen, 
viicudiinii gene kendi kabul ettigi, sani
yede on binlerle hesab edilen heyet ve 
fizik sahalarma mahsus siir'atleri bu, 
saatte 1050 ile kar§tla§tmnca, kendi e
serine kendisi kim bilir naSll giiler. 

<;elik antanb 

Liiksem· 
bir 

Ge~en hafta 
burg'ta miihim 

i~tima yapb 
Beynelmilel c,;elik antanh idare mec

lisi, g~en hafta zarfmda Liiksemburg
da toplanmt§tlr. ic;timalan, gazete sii
tunlannda bir iki sat1rhk havadisden 
!baret kalan, etrafmda giirii§tiikleri mev
zular hakkmda harice en ufak mal'fr
mat s1zmtyan beynelmilel c;elik antan
tl, biitiin diinyanm yeni bir barb tehli
kesi ile kal'§t kal'§tya bulundugu §U Sl· 

rada, faaliyeti dikkatle takib edilecek 
t~ekkiillerin en ba§mda gelir. 

Beynelmilel c,;elik antanh fikrl, ls
tihsalatmm % 95 ini harice satan ve 
cihanm en biiyiik c,;elik ihracat<;Ilan 
meyanmda bulunan Liiksemburg'da 
ilk defa olarak viicud bulmu§tur. Liik
semburg'lu sanayici Emile Mayrisch, 
diinya piyasalarmda, istihsalci firmala
n miicadelede serbest btrakmamn, mil
letleri birbirine dii§iirmekten ba§ka bir 
§eye yaramadt.~mt dli§iinerek, 1926 se
nesinde, beynelmilel c;elik antanh fikri
ni ortaya koymu§; ilk zamanlarda bliyiik 
miinaka§alara sebebiyet veren bu te§eb
blisti, sonralan btittin cihana kabul et
tirerek bugiinkii antantm temelini at
mi~hr. 

Antantta, Almanya, Fransa, Bel<;ika, 
lngiltere, Polonva, <;eko-Slovakya ve 
Liiksemburg ~ibi c,;elik miistahsili yedi 
memlektin miimessilleri vardrr. 

Muhtelif memleketlerin diinya piya
salanna verecekleri <;elik miktan, bev
nelmilel <;elik piyasas1, gerek istihsala
ta, gerek ihracata ait blitlin hususat ida· 
re merkezi LiiksE>mburgda bulunan bry
nelm;lel t;elik antanh tarafmdan iclare 
edilir. 

Antant miimess'lleri, her iic; ayda bir, 
ye~il bir masa etrafmda toplamrlar ve 
memleketlerinin iktisadi mukaddr>rah 
iizerinde, belki de herhangi bir harb ve
ya sulh kararJ derecesinde amil olabile
cek miihim mukarrerat ittihaz ederler. 
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,,~ Milli kiime ma~lar1nda Atlz 
A • miisabakalarz manz 

~ ~4 
'~/"/ . b . . 
:~ yen1 Ir vaz1yet Milletlerarasi 

siivarilerimizin ~ ----------~--------~ · Fenerbah~e takimJ, idare heyeti karar1n1 dinlemiyerek 
Sipahi Ocag1 sahasmda tertib edilen at-

Vefa ile rna~ yaph; Galatasaray- Be~ikta~ ma~1 yap d h mani miisabakalan, diin giizel bir ha
l& rna I vada, binlerce ki§i ani.inde, c;ok parlak 

tara£ da saniik bir oyun oynamJ~!ardJr. bir §ekilde, yapddJ. , F utbol F ederasyonunun hamladigi 
Milli kiime talimatnamesine tevfikan ya
pilmasi kararla§tmlan Milli kiime mac;
lan, gerek kuliibleri. gerek spor merakh
lanm §a§utacak bir tarzda ba§lami§llr. 

lstanbuldan Milli kiimeye dahil dart 
kuliibiin baz1 noktalar hakkmda, Beden 
T erbiyesi Umumi Miidiirliigiine yaphk
lan miiracaate eevab gelinceye kadar 
mac;lara i§tirak edemiyeceklerini bildir
mi§tit 

B1 kuliiblerden Be§ikta~ ile Vefa bir 
iki gtin evvel talimatnamede yapJ!masJm 
istec'ikieri tadilattan vazgec;erek mac;Ia
ra preceklerini, buna mukabil F enerbah
c;e tie Galatasaray, Umumi Miidiirliik
ter eevab gelmedigi ic;in mac;lara i§tirak 
ecemiyeceklerini yazml§llk. 

/ener futbolculart ldare heyetini 
dinlemiyorlar 

Diin agleden evvel Fenerbah<;:e Miies
sisler umuml beyeti senelik toplantJsJm 
yapmi§ ve Milli kiime talimatnamesin
de kuliib idare heyetinin tadilini istedigi 
noktalara hi~bir eevab verilmemi§ olma
SI dolayJsile ma~lara i§tira~ etmemege 
karar vermi§tir. 

F enerbahc;e idare heyeti azasindan bir 
zat da Mi.iessesan heyetinin verdigi kara
TJ Galatasaray kuli.ibiine bildirmi§tir. Fa
kat F enerbahc;enin Miiessesan ve idare 
hcyetlerinin bu hususta vermi§ olduklan 
karan gee; vakit protesto eden Fenerbah
c;e futbolculan verilen bu karan tammJ
varak sahaya c;1kmak arzusunu goster
mi~!er ve soyunmu§lardir. 

Lisanslar gosterilmeden ma~ 
yapxlzyor 

]',2k1m hamlanm1~, fakat hakeme 
ibraZI mecburi olan lisanslar mes'ul el
lerden alamadiklan ic;in tak1m azasmm i
~imlerini havi bir lisle ile sahaya c;1kmak 
i•temi~lerdir. 

Diger mac;larda oldugu gibi Mi!li ki.i
me mac;larmda da lisans ibraz1 mecburi 
o1dugundan mac;m hakerni, Taksimde 
bulunan mmtaka spor direktor vekil1 
Muhtara miiracaat etmi§, Mubtar da 
hakeme, verilecek listeyi kabul etmesini 
bildirmi§tir. Vefa kuli.ibu · Fenerbabc;enin 
li~ans ibraz etmeyi§ine itiraz etmi§tir. Fa
kat bolge mi.imessilinin bu gayrinizami 
vaziyeti kabul etmesi i.izerine Vefahlann 
itirazma ragmen mac; oynanmi§hr. Fe
nerbahc;e tak1mmm, Mi.iessesan ve lda-
re heyetleri tarafmdan verilen karara 
rr.uhalif olarak hareket etmesi i.izerine 
diin i~ ba§ma gelen idare heyeti fevkala
dP. bir toplanh yaparak a§agJdaki kara!l 
vermi§ ve matbuata teblig etmi§tir. 

F enerbah~e Spor kuliibiiniin tebligi 
«F enerbahc;e Spor kuliibii riyasetin

den: 
<<F enerbahc;e Spor kuliibiiniin otuz bir 

sene gibi uzun bir spor hayatJ devresinde 
tesadiif etmedigi bir vaziyet kar§Jsmda 
kald1g1 ve idare heyeti karanna muhalif 
olarak baz1 oyuncularm isyankar hare
ketlerde bulunduklanm teessiirle kaydet-

Arnavudkoy, Topkap1 - Si§li, SiiJeyma
niye mac;mdan bir -enstantane 

Bu dakikada mii§evvik ve muharrikler 
hakkmda muktezi· tahkikatm yap1lmakta 
oldugu ve taayyi.in edecek vaziyete gore 
en §iddetli disiplin eezalan verilerek tat
bikmm fevkalade olarak davet edileeek 
Miiessisler umumi heyetine bildirilmesi 
takarriir etmi§tir.» 

Galatasaray - Be,iklaf ma~z 
yapzlmzyor 

Y ukanda hulasa ettigimiz vaziyet ne
ticesinde dun, T aksim stadyomunda Ga
latasaray - Be§ikta§ ma<;:I yapJlmamJ§, 
Sahaya <;:Ikan Be§ikta§hlar seremoni yap
ml§lardJr. 

F enerbahc;e stadmdaki F ener ~ Vefa 
ma~1 yapiimi§ ve 1 ~ 0 F enerin gaiibJye
tile neticelenmi§tir. 

Renerbahc;e futbolculannda, idare 
heyeti karann1 dinlemiyerek kendi ken
dilerine mac; yapmalan, yeni bir vaziyet 
ihdas etmi§tir. 

Fenerbah~e: '1 - Vefa: 0 
Yukanda anlattJgimlz ~ekilde itirazlar 

ve miizakerelerden sonra F enerbahce -
Vefa mac;1 diin, F ener stadmda yap1l • 
mi~IJr. 

Fenerbahc;e tak1m1: Hi.isameddin -
Y a~ar, Lebib • M. Re~ad, Angelidis, 
Ali R1za - Saban, E~ad, Y a~ar, Basri, 
Naci. 

Vefa takim1: Azad ~ Vahid, Garo -
Siileyman, L~tfi, Sefer ~ Kadri, Ahdii~. 
Sulhi, Si.ikrii, Mehmed. 

Hakem: F eridun KI11c. 
ilk devrede hemen hemen mi.isavi bir 

oyun c;1karan tak1mlar birbirlerine J;~ol a
tamamJ§lar ve birinci devre 0 - 0 bera
berlikle neticelenmi~tir. 

lkinci devreye s1k1 ba&hyan Fenerbah
~eliler 7 nci dakikada Y a§ann kafasile 
oyunun yegane say1s1m yapml&lardJr. 
Bundan sonra mi.itevazin bir ~ekilde 'l}

nanan mac; ba~ka go! olmadan 1 • 0 Fe
nerbahc;e lebine bitmi~tir. 

Haszlat 64 bu!;uk lira Merhum Giilsiin miikalatz 
Fenerbahc;e ~ Vefa ma~mm has1latJ Siivari subaylanm1zdan iisttegmen 

yalmz '64 buc;uk Iiradan ibaret kalmi~hr. Fahrinin refikasi ve giizide bir Turk ama· 
Bu paranm 40 lirasm1 stad hissesi olarak zonu iken gec;en y1l Karakosede vefat e
F enerbahc;e kuli.ibii ainu~. 20 liras1 da den merhurn Giilsiini.in adma tertib edil
milli kiime ma~larma giren ve girmiyen mek suretile iyi bir kadir§mashk tezahii-
22 kuliib arasmda taksim edilmek iizere riine vesile te§kil eden birinci miisabakaya 
Umumi mi.idiirliik emrine aynlmi~llr. her nevi atlara binmi§ sivil bmiciler i§tirak 

Per a, l. Spor muhteliti • etmi§tir. Mani sayiSJ I 2, azaml yiikseklik 

Hilal, Eseyan muhteliti I • I 0 metre, geni§lik 3 metre, tasnif za· 
man iizerinedir. 

Fenerbahc;e stadmda Fener - Vefa 
ma<;mdan evvel oynanan bu muhtelitler 
ma~m1 Ahmed Adem idare etti. Bir gi.in 
evvel T aksim Iiki miisabasmda yoru!mu~ 
bulunan Perahlar Hila! - Eseyanm ha
kimiyeti altma dii~mii~lerdir. Ve Hakki. 
Hakk1, M. Salim tarafmdan yap1lan ii~ 

golle devre 3 - 0 Pera - i. Spor aleyhine 
neticelendi. lkinci devrede kendini top

hyan Perahlar Mesinezi ve Colafi va -

Sitasile iki go! yapmi~larsa da oyun bitti·· 
gi zaman 3 ~ 2 maglub olmaktan kurtu
lamami§lardir. 

~i§li, Siileymaniye muhteliti • 
T opkop1, A rna vudkoy 

muhteliti 
Bu mac; diin T aksim stadmda oynand1. 

Bundan sonraki Galatasaray - Be§ikta§ 
mlisabakasmm yap1lmasJ dolayJsile stad
da pek az seyirei vard1. 

Oyun ~ok zevksiz oldu. Bilhassa Top
kapi, Amavutkay muhteliti, bir ti.irlii an
la§amadiklan ic;in oteki muhtelitin hakimi
yeti altma di.i§tiiler. ~i§li oyunculannm 
.O&u Siileymaniyede mi.iteatldid defa oy· 
nad1klan ic;in daha iyi anla§Jyorlardr. Ni

tekim 20nci dakika:da ~ava§ Siileymaniye 
~i§linin ilk goli.ini.i at1. Be§ dakika sonra 

iskenderden giizel bir pas alan Harac; ikin 

ei golii de yaph ve birinci devre 2 - 0 gali
biyetlerile bitti. 

1kinci devrede oyun daha hararetli ol
du. Siileymaniye - ~i§li muhteliti daha 
diizkiin oymyarak Dani§in ve lskenderin 

yapt1g1 gollerle say1lanm artud1lar. Ve 

mac; da 4-0 Siileymaniye - ~i§li lehine ne
tice!endi. 

Beykoz, Kurtulu§ - Bozkurt 
T aksim stadmda yapi!an bu ma~m ilk 

devresi s1br s1fua bitmi§tir. 

lkinci devrede Bozkurt birbiri i.izerine 
iki say1 yaparak ma<;:I 2-0 kazanmi§IJr. 

Ankaradaki Milli kiime ma~1 
Ankara, 19 (Telefonla)- Her ii<; bol

gede birden ba&hyan milli kiime ma<;lan, 
~hrimizde, Demirsporla Ankaragiiciinii 
kar§Jia~tmyordu. Bu miisabaka c;ok heye
canh oldu ve 2 - 2 beraberlikle bitti. 

Dart hayvan girmi§, i.ic;i.i parkuru hie; 
hatas1z bitirmi§tir. Birinciligi, ikinciligi ve 
iic;iinciiliigii, hep Orhan Azizin bindigi 
hayvanlar kazanmi§hr. Birinci yanm kan 
«EfeklZI», ikinci Karacabey harasmda 

yeti§en saf kan !ngiliz «Ba§kan», iic;iineii 
yanm kan ingiliz <<Afacan» birinci parku
ru 1,20 dakikada yapmi§IJr. Bayan Me
iahat Akselin Murad1 bugiin talihsizdi; 
iki hata yaph. 

Bogazi~i miikafatz 
Binicilik okulunda kursta bulunan top

c,:u subaylarma mahsustur. Mani sayJsl 12, 

azami yiikseklik 1,1 0, tasnif zaman iize· 
rinedir. 

Dort hayvan girdi. Osttegmen 1hsan 
Ozier, Fransiz <<A§ina» ile 1,47 dakika
da birinci, iisttegmen Zeki Ural yerli ya
r:m kan «~ahin» ile ikinci, yiizba§J Cemil 

Pamir Maear «Hurma» ile ii~iincli. Bi -
rinci ve ikinci hi<r hatas1z parkur yapml§· 
lard1r. 

Sipahiocagz miikalatz 
Binicilik okulunda kursta bulunan sii

vari subaylarma mahsustur. Mani say1s1 
12, azaml yiikseklik 1,1 0 metre, tasnif 
hata iizerinedir. 

Sekiz hayvan i§tirak etti. Astegmen 
Necdet Aykut yanm kan «Horoz» ile 
1 ,21 dakikada hatas1z birinci, astegmen 
Nihad Erkan yanm kan <<Altay» ile 
1,27 de hatas1z ikinci, astegmen irfan 
Bakhr yanm kan «Karaca» ile 1 ,32 da
kikada hatas1z i.i~iinci.i olmu§lardir. 

Yiizb~z Avni miika.latz 
Merhum rnuallim yiizba§I Avninin ha

tlrasma hiirmeten onun adm1 ta~1yan bu 
miisabaka, alt1 ya§mdan itibaren her cins 

miisabakalara gidecek olan 
diinkii yari~Iari ~ok gii~el oldu 

Yiizba~ Eyiib Oncii (Mussolini) kupasmt kazanan tinal ile at]zyor 

atlara binmi§. bi.itiin siivarilere mahsustu. 
Mani sayJSJ 14, azaml yiikseklik 1,20. 
Tasnif zaman iizerinedir. 

Bu miisabakaya dokuz hayvan girdi. 
Osttegmen Kudret Kasar, Anglo - Nor
man «Bora» ile 1 ,39 dakikada birinci, 
iisttegmen Salahaddin Orhon, Macar 
«(:apkm» ile 1,39, 1/5 de ikinci, ustteg
men Bekir Akmay, yerli yanm kan «Ki
bar» ile 1,44,2/5 te iic;iincii. 

Ayazaga miikalatz 
B u, giiniin en miihim miisabakasi idi. 

1939 senesi Avrupa beynelmilel ath mani 
miisabakalarma i§tirak edecek olan atlara 
mahsustu. Mani adedi 14, azaml yiiksek
lik 1 ,50 metre, azaml geni§lik 4 metre ve 
tasnif hata iizerine idi. Parkurun asgari 
1 ,40 dakikada yapilmasi §arttJ. 

12 at girdi. Birinciligi, yi.izba§I Eyiib 
Oncii, Anglo - Norman «Onal» ile hie; 
hatas1z ve 1,32 dakikada bitirdi. Unal 
diin miikemmeldi. lkinciligi yiizba§I Sa
im Polatkan yerli yarun kan «Kanad» ile 
hatasrz 1 ,3 2,3/5 dakikada kazandJ. o~ 
<;iinciiliigii i.isttegmen Ahmed K1Z1lkan, 
Frans1z yanm kan <<Akm» ile 1,37 daki

kada ve bir tek hata ile aldi. Diger hay -
vanlardan «Gi.ic;lii», <<(:akal», «(:ulban» 
ve «Hmcal» iki§er hata yaptJlar. ~ane iic; 
hata, <<Akmcm dart hata yaphlar. 

Umurniyet itibarile mi.isabakalar gi.izel 
oldu. K1demli ve gene si.ivari ekiplerimi
zin biitiin k1§ iyi ~ah§hklan goriiliiyordu. 

Nitekim yedi hayvan parkuru asgari 1,40 
dakikadan evvel bitirdiler. Halk, mi.isaba
kalan c;ok bi.iyiik bir alaka ve heyecanla 

takib etti. Gec;en seneki Mussolini kupasi
m kazanan hayvanlarla siivarilerimizi ve 
diger hatas1z parkur yapanlan §iddetle a1-
sonra alman hayvanlardan diin yalmz 

kJ§IadJ. Gec;en seneki Avrupa turnesinden 
$ane ile (:ulban bu mi.isabakalara girmig· 
lerdir. Avrupaya gotiiriilecek hayvanlar, 
diinki.i mi.isabakada alman neticelere gore 

sec;ilecektir. Siivari ekipimiz, 25 martta 
Nis'e gitmek iizere 1stanbuldan hareket 
edecektir. 

K1r ko§usu 
Be§ikta§ kuliibi.iniin iic;iincii k1r ko§usu 

miisabakasl di.in 4 kilometrelik bir yol u
zerinde yapJ!mJ§tJr. 

Miisabakay1 Todori 13,53 dakikada 
kazanmJ§, Mahmud ikinci, Y orgi iic;iineii 
olmu§tur. 

Dordiinci.i ve son mi.isabaka gelecek 
hafta yapilacaktJr. 

Diinkii bisiklet yariti 
Istanbul bOigesinin tertib ettigi bisiklet 

mlisabakalanna di.in de Mecidiyekoyiinde 
devam edilmi§tir. AltmJ§ kilometre mesa ~ 

fede yap1lan yan§I Siileymaniyeden Hara 
!ambo kazanmi§, T orkurn ikinci, Anastas 
iic;iincii olmu§tur. 

Istanbul, Tiirkiye kros 
birincisi oldu 

Dun Ankarada yap1lan Tiirk.iye kir ko· 
§Usuna 17 balgeden gelmi§ dorder atlet 
i§tirak etti. Ba§tan sona kadar muntazam 
bir <;:Ikl§ma halinde eereyan eden ko§uda 

fstanbul 1, 3 , 5, 9 say1 ile hirlnci, An -
kara 19 say1 ile ikinci. Kocaeli 28 say1 ile 
ii~iineii oldular, 

F erd! neticeler §Unlardm 

1 - Maksud {1st.) Derece 
yeni rakor, 

2 -Ali (Ankara) 
3 - Artan {fstanbul) 
4 - Mustafa (Ankara) 
5 - Hi.iseyin {1stanbul) 

F enerbah~e kuliibiiniin daveti 
F enerbahc;e spor kuli.ibi.i riyasetinden: 

mekteyiz. Mac;I pek az seyirci takib etmi~ ve iki 

lzmirdeki Milli kiime ma~i 
lzmir 19 (a.a.) - Bugiin yap1lan 

milli kiime kar~Jla~malannda, heyecansJZ 
ve zevksiz bir oyundan sonra Ate~s.porla 
Doganspor ekipleri 1 - 1 berabere kaldl
Iar. Cevad Giirkan athyor 

Miihim baz1 mesail hakkmda miizake~ 

re edilmek Uzere miiessisler umumi heyeti 

26 mart pazar gi.inii saat onda fevkalade 

olarak ic;tima edeceginden miiessis arka~ 
da§larm muayyen giin ve saatte kuliib 
merkezini te§rifleri rica olunur. 

Yazan: Henri Duvernoia <;eviren: Cevad Sadzk 

I KARISINI YARATAN ADAM 1 
• a BOYOK HIKAYE ................................... . 
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- Baeykalarmm ne dii§iineceginden 

•ana ne? <;:ocugum, senden ben mes'u
liim, kim ne an§abilir? Seni giydirip ku
§a tmak ban a zevk veriyor. Fa kat yara
~1p yara~miyacagmi §imdiden kestire
mem. Bizden bir kere tecriibe etmek. 
Dahasi var. Bundan boyle benimle ye
mek yemeni istiyorum. Koylii k1yafetini 
k·kedio ~ehirli bir kadm gibi giyindikten 
•':lnra Leokadi ve otekiler bunu gayet ta
bii bulurlar. 

Arman bunlan soylerken Jermen ona 
1 er~eyi itira f etmek arzusuna kapJ!di, fa

'll gene ad1m o kadar §CD goriiniiyordu 
~ i Jermen bu cesareti kendinde bulama
d~. 

Magazanm iki yiiz elli frankhk roblar 
dairesine geldikleri zaman Arman gene 
kiza: 

- Begendigini se<;, dedi. 
SatJCJ k1zlar b1y1k alllndan giiliiyorlar

di. i~lerinden biri, J ermen 'e gayet giizel 
ve zarif bir rob teklif etti. J ermen: 

Bunu istemem, dedi. 
Ni<;in? Nekadar ~~k oldugunu gor

miiyor musunuz? Size son derece yara
§IT. 

Jermen: 
- Ho§lanmad!m, dedi. Onu size bJ

rakJYorum. 
- 0 halde bir ba~kasml verelim. 

Mesela §U c;i~ekli rob nasi!? 
- Onu da sevmedim. Miisaade e

derseniz kendim begeneyim. 
- Belki de ah§Ik degilsiniz. 
- A!t~mm. 

ve Jermen gayet sade bir model intihab 
etti, kii<;iik kumm kemerli bir rob. 

- Bunu tecri.ibe edecegim. 
Arman sabm1zhkla bekledi. Baylece 

miiphem bir tasavvurunu ger<;ekle§tiriyor
du: Bir rub ve bir zerafet yaratmak tasav 
vuru. Jermen robunu tecriibe ederken Ar
man himaye~i altma aldigl gene klZln kJ
sa bir miiddet zarfmda ne kadar h1zla te
rakki ettigini dii§iiniiyordu. E vvela ba§-

- - - --

!angle olarak J ermen' e yedi sekiz ya§la
rmdaki c;ocuklara mahsus kitablar, son
ra kiic;iik ahlaki romanlar - hepsi de re
simli ve iri harflerle yazJlmi§ - vermi§ti; 
ve nihayet Pol ve Virjini romamm. ]er
men bu heyecanh a§'k romamm ~ok iyi 
anlami§II; o kadar ki, bu beklenmez ne

ticeden sonderece memnun olan Arman' a 
kitabdan §U parc;ay1 ezbere okumu§tu: 
«Sevgili Pol, sevgili dostum! Sabah er

enden giine§le beraber kalktJgJmJz o mes
ud giinleri hatiTia! Sebebini bilmedigimiz 
bir haz ic;indeydik. ~afagm zengin renk
lerini doya doya seyretmek, nebatlarm 
kokusunu doya doya almak, ku§lann 
konserini dinlemek, bu nimetlere §i.ikret
mek en m sum temennilerimiz arasm
daydd» 

]ermen'in zarif ve §Ik bir gene kiz o
larak kendine dogru geldigini goren Ar
man Ozerk, gururla dii;iindii: «hte esc
rio. Bu tabiat c;ocugu hepsinden, bi.itiin o 
sun'! ve geveze k1zlan galgede buaka
cak». Arman eserini tamamlamak mak
sadile bu tabiat c;ocugunu berbere go
tiirdii. Berber, Arman' a dedi ki: 

- Madam manikiircii kJzm, tJmakla
nm k1rmmya boyamak istedigini soylii
yorlar. Y almz sizin miisaadenizi alma-

dan muvafakat etmek istemiyorlar. 
Arman miisaadeyi verdi. 
Berberden sonra bir §apkacJya da gh

diler, gene k1z benekli giizel bir §apka be

gendi ve kendine gayet iyi yara~tud1. Ar
man kendi ken dine: «insiyak yaptmyor.» 
diye dii~iiniiyordu. 

Bununla beraber Tibodiyer'e donii§
ten biraz korkuyordu. J ermen' e §atoda
kilerin hayretini azaltmak ic;in mantosu
na s1k1 sarmmasm1 tenbih etti. ~atodakiler 
bu degi§ikligi bekliyorlardi. Leokadi di§
leri arasmdan mmldandi: «hte hakiki 
hi.iviyeti .. Sag olsun bizim efendi bu a§if
tenin sa£ bir koy Iii klZI olduguna nas1I i
namyor bilmem ki! » 

Arman keyifliydi. Arzusunu daha o 
ak§amdan yerine getirmek istedi ve Jer
men manikiirlii hrnaklan, sun'i ipekten 
giizel robu, kiVTlimi§ sac;larile efendinin 
sofrasmda yemek yedi. Y emi§ yenirken, 
gene kiz Arman' a sordu: 

- ~imdi beni ne yapmak tasavvu
rundasmiz? 

Arman bir an dii§iindii, }ermen'in u
zathgi mumun alevile sigarasm1 yaktJ ve 
giiliimsiyerek: 

- ~imdi kanm olacaksin, Madam 
Arman Ozerk. Y almz pe§inen soyleme-

liyim, Tibodiyer' e bayllmm, fakat, ha
rikulade bir san'at eseri ke§fetmi§ adam
Jar .gibiyim; bu san'at eserini evvela ken-

dileri ic;in sakhyan ve sonradan onu te§hir 
etmek arzusuna kapilan adamlardamm. 
ikimiz beraber Parise gideriz. Nasll bu 
tasavvur? Ho§una gidiyor mu? 

- Mi.ikemmell 
- Fakati makall yok degil mi? 
J ermen k1zararak: 
- Ben size yazanm, dedi ve yemek 

odasmdan kac;tJ. 

Arman kendi ken dine: «Pol ve Vir
jini'yi okutmakta hata etmi§im. ~imdi 
bana bir siiri.i itirazlarda bulunacak» di
ye dii§iindii. 

Ertesi gi.in uyand1g1 zaman, muzaf
fer goriinen Leokadi efendisine bir mek
tub getirdi. 

- 0 gene kmn mektubu. ~afakta 
gitti. ~ofar onu gara kadar gotiirdii. Pa
rise giden ilk trene binmi§. 

-VII-
Ve Arman §U mektubu okudu: 
«Bu mektUJbu aldigmJz zaman sizden 

c;ok uzakta olacag1m. Sizden biitiin kal
bimle af dilemem lazJmdir. El yaz1m 
sizi kafi dereeede aydmlatmJ§ olacaktJr. 

Haftalardanberi bir rol oynuyorum, e• 
vet, hem de bir komedya rolii. Klodi ile 
'ben yalmzd1k ve bir ay koylii hayatJ ya• 
§amaga karar vermi§tik. Buraya gelme~ 
den evvel ikimiz de Hananda'mn yamn• 
da c;ah§Iyorduk. Saint - Honore' de bi.i• 
yiik bir yiin i§i magazas1d1r. Ben kendim 
Parisliyim, koy lhayatma d.air bana sual 
sordugunuz zaman zannettiginiz gibi ma.b 
cubiyetimden degil, eehaletimden size ee' 
vab veremiyordum. Tabiat bana deh~et 
veriyordu ve kulan bir nevi mezarhk te' 

lakki ediyordum. Siz geldiniz. Hakikati . 
c;abucak soyliyebilirdim, soylemeliydirn• 
Nic;in mi yapmad1m? Mademki §imdi a• 
ramJZda doldurulmaz bir uc;urum var. 
her§eyi ac;1k~a s<iyliyebilirim. Size yap' 
maga mecbur oldugum itiraf1 her an ge' 
ciktiriyordum. istiyordum ki hakikati he! 
hangi bir vesile ile kendiliginizden ogre' 
nesiniz. Mesela Travers anneleri goriiP 
kim oldugumuzu onlardan ogrenebilirdi· 

niz ve §a toy a doner danmez bana: « Y a• 
Ian saylediniz !» diyebilirdiniz ve boyle' 

ce her§ey yoluna girerdi. Ben de oyunll 
uzatmaktan garib bir zevk duyuyordt:!Jl· 
Dikkat edin, Parisli bir klz ayle c;abU' 
cak din degi§tirmez, tabia tin sihrine ken' 
dini c;abueak kaphrmaz. ( Arkas~ var ). 



CUMHURiYET 'I 

i~iNDEN 
Karadeniz • • tip I 

J gemilerimiz SEHRiN • 
II CBa$taratt 1 fnci sahttede> 

Tarihi k1ymeti yiiksek bu tadilatm fiatm yiizde 20 den falza bir 
tenezzlilii icab ettirdigi neticesini vermi§ -
tir. 

<;e§melerimizin ihyas1 i§i ingiltereye sipari§ edilecek vapurlann 
gene c;:.ift uskurlu olacag1 anla§tlmaktadrr. 
Bunun ic;in Suven Hanter firmasile yeni -
den temasta bulunulmast tabii goriilmek
tedir. Bunlar1n her biri, ba~hba~1na ya~d1klari devre 

aid Tiirk mimari iislubunun olmez hatiralar•d•r 
Denizbank Umum Miidlirli Yusuf 

Ziya Erzinin son Ankara seyahati ve 
Almanyaya sipari§ edilmi~ olan vapurlar 
meselesi ic;in memleketimize gelmi~ olan 
salahiyettar Alman heyetinin yiiksek ma
kamlarla y.aptiklan temaslar neticesinde, 
Krup fabrikasile Neptun'e mukavele 
mucibince sipari~ edilmi~ olan ve in~asi 
iki sene miiddetle teahhur etmi~ bu!unan 
V I tipi 5300 tonluk iir; Karadeniz va
purunun mukavelesi, nzayr tarafeynle 
iptal edilmi~tir. 
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Y angmt bol lstanbulda, bize bol l
1 

su temin ediniz. $imdilik lstan
bullularm kalbine su yolundan l daha kolay girilebilecek ba,ka II 

bir yol hattrlamtyoruz. I 

«Metruk c;e§meler i~inde tarihi kiymeti 
olanlar ihya edilecekmi§ .. » 

«Cumhuriyet» te ~1kan bu kiic;lik ha
ber, abidele§mi§ istanbulun en degersiz 
sanrlan ta§mda -ara§tmnca- bir bazine de
&eri ke§feden san' atseverler ic;:.in kar§Ibgi 
odenmez bir miijde yerine gec;ecektir. 

Buglin, bizim sadece «<;e§me» diyip 
&ec;tigimiz nesne, yedi tepesinden «abi re
Vam> lar h§k1ran eski lstanbulda su gibi 
aziz olmamn srrrm1 te§kil ederdi. 

Mabedlerin ortasmdan §anl §anl akan 
~duvanlar, yalmz temizligin imandan 
geldigine i§aret degildi. Halk, be§ para 
harcamadan tasarruf etmenin zevkini ta
da tada, hoi suya kar§l sevgiyi ogrenmi§• 
ti. Bugiin, Evkaf memurlannm -pencere· 
sinden el uzatanlara- bardagmr k1rk para
:ta T a§delen suyu dagithgi sebillerde balk, 
5\lyu, hem de iyi suyu, hatta yaz glinleri 
0nun buzlusunu, kana kana ic;erdi. ! Sudan UCUZ soziinli, 0 giinlerden kal -
ltla bir dil ah§kanhgile tekrar edip duru
:toruz. Hakikatte ise, hesab edecek olsak, 
i~tigimiz memba suyu, yedigimiz ebnek
len hie; de ucuza mal olmuyor. 

. 
1 

Vaktile, hayirSever insanlann ilk akJl
·anna gelen §ey. muhitlerinde bir c;e§me in 
!a ettirmekti. Eskiler, <;e§meden akan su
~un, onu akttanlann hatirasmt, kuruyup 
&itmekten kurtaracag1 itikadmda idiler. 

I
Bu itikad, istanbulun irili ufakh ~e~meler
e dolmasma sebeb oldu. 

,Simdi nerede o c;e§meler? .. Yiizde sek
leni hie; §iiphe yok ki y1krlrp gitti Geri ka
an yiizde yirmisi de, pmarlan kuruyan 
g{izlerile silik kitabelerin altmda can ~eki-
11Yorlar. 

Eger haber dogru ise, Belediye Reisi· 
~izi, ileride ba§aracagi i§lere c;ok giizel 
lt mukaddeme sec;tiginden dolay1 tebrik 

CIIndiyiz. 
<;e§meler vard1 ki. gelip ge<;enlerin yal

~lz susuzluklanm degil, gozlerinde t~ 1ia· 
~an san' at (at§) m1 da giderirlerdi. I§te, 
Gla bizi hayran buakan Ayasofyadaki 
~iincli Ahmed c;e§mesi... V e i§te ayni 

1d1 ta§Iyan Oskiidardaki e§siz e§i ... Ve i§· 
le, T ophanenin gogsline yaslanan me~hur 
(:§meier heykeli ... Bunlar, benim ~u da
ltkada, dilimin ucuna gelenler ... A~ansa 
stanbulun ko~ebuca~bnda ihya ed1lmek 
~ahmetine degen ne c;e§meler bulunurdu .. 
. Seyyahlann, onlinde riiku edercesine 
1~ildikleri Galatadaki Bereketzade c;e§• 
iltesini de unutmryalJm. 
I Bunlann her biri, ba§hba§ma ya~adtk
~tt devirdeki Tiirk mimari iislubunun 
~~lara nak§edilmi§ hatualand1rlar. 
\ Bunca sene, onlan kendi hallerine ter
,:ttik. Daha dogrusu, bu hatayr biz de
~tl, bizden evvelkiler islediler. 

E'.ski c;e§melerin yiizde sekseni §imdi bi
~~r c;e~me iskeletidirler. 

F rans1z Cumhur Reisinin 
lngiltere seyahati 

Brest I 9 ( a.a.) - lkinci hafif At! an· 
\ filosu bu sabah «Calais» ye hareket et
lQi§tir. Filo Reisicumhur LObron'li ingil

am~: ~teye gi:itlirecek olan «Cote d' Azur>> va

e d~~ ~lttuna refakat edecektir. Filo iic; muhrib 
n I 1 ~ iic; torpidodan mlirekkebdir. Muhribler 

sua I" 
i mah 'ttsmouth' a kadar gideceklerdir. 

ze ce" Amerika sanayicilerinin 
aeh§et kararl 
1k te" 1" . 
k 'k ti ''i evyork 19 (a. a.) - Amenkan sa· 

d
1. a , ~aYi erbabi yapmi§ olduklan bir toplanh-

y Jill ~q k h' 'l'k 'l"h 'b' b l d' a" ~ camc1h , ceva JTCJ 1 1 a . g1 1 a§ Ica 
1 r ek sanayiinin Amerikaya nakledilmesi 
va • ~ P" 'uiesini tetkik etmi§lerdir. 

:~e" Bu projenin tatbik1 §U suretle olacakt1r: 
ti her sao den fazla <;ek teknisyeni Ameri -

ogre" ~~}'a getirilecek ve bu teknisyenler, yetmi§ 
goriiP 1 1~ A.merikah ameleye <;ek imalatmm es
ilirdi• ~tint ogreteceklerdir. 

lngiliz Ticaret ~efi 
.. It' 
oy V ar§ovoda 
yunll \1 l 
d .,!Jl· ~ ar~ova 19 (Hususi) - ngiltere 
~u" ~ ariciye Nezareti ticaret ~ubesi ~efi 

&~en" .. 0.~sun bugiin buraya gelmi~. B-.!k'le 
) oru~mii~tiir. Hodsun buradan Mosko-

ar · aya gidecektir. 

Ayasofyada, 3 iincii Ahmedin 
yaptud1g1 tarihi ~;c~me 

Biliyoruz; on! an kurtarmaga imkan 
yok. F akat hie; olmazsa kitabelerini tetkik 
ederek, biiyiik hat iistadlan tarafmdan ya
zilmi§ olanlan mlizeye kald1rmak laZJm
dir. 

Bu kitahelerden bir k1smt bize, eski 
Tiirk hattmm en nefis orneklerini verdiler. 
!c;lerinde Yesarinin, Rak1mm kaleminden 
c;rkmr§ olanlan da az olmasa gerek ... 

V ah3. c;e§me kitabeleri arasmda: << T a· 
rihi Sultan Ahmedin • cari zeham IU.leden
A<; besmeleyle ic;:. suyu- Han Ahmede ey
le dua» gibi zamanmda bir misrai ic;in 
§airleri birbirine dli§iirenler oldugu gibi: 
cHuda me§kftr ede sa'ym bihakki sure! 
. Kevser. 
Ikl alemde me'cur eyleye lutfu ile M~vla, 
E:,enler himmetile soyledim tarihini Hayrl, 
Zillali cudunu Dervi§ Pa§a eyledi ihya!:. 

Gibi si:iz kalabahgmdan ibaret olan: 
Ebiilfethe tarih dii..\;miil} Kostantinl t'tlurftn 
§iid ahlr bu r;:e§meye ciimle dl~m oll.k!run 
Ey Hatibi, fukara vti sulaha vti alimun, 
Tarih d~tii, iimidimlz oldu, dua ede ~art-

bun~ 

T arzmda, vezinsiz, kafiyesiz, hatta ma
nasrz olanlan da bulunabilir. Fakat iyi bir 
eleme yapihrsa, ic;lerinde ~ok giizel dii§ii· 
riilmli§ tarihlere de raslanacagt tabiidir. 

Bir abideyi meydana c;rkarmak gayreti
le -Y enicami- milyonlar feda ettigimiz de
virde, hic;:.bir tarihi k1ymeti ihmal edeme -
yiz. Mahalle aralarmdaki c;:.e§meleri degil, 
biiyiik san' at eserlerini kurtarmak mevzu
ubahstir. 

Ancak, bu kurtarma ameliyesine gm
§irken, -ve haZir bu giizel vesile ile- knk
c;e§me suyu i§ini de halletmeliyiz. 

Su ihtiyacm1 T erkos goliiniin daracrk 
hududlan ic;:.inde tatmin etmege c;ah§an 
koca bir §ehre Istanbul Belediyesinin 
«Kirkc;e§me» yi nas1l olup da c;ok gi:irdii
giine hala §a§Iyoruz. 

Y eni Belediye Reisimiz LU.tfi Kudar
dan en biiylik dilegimiz: Y angmi bol is~ 
tanbulda bize bol su temin etmesidir. 

,Simdilik, istanbullularm kalbine, su 
yolundan, daha kolay ve daha kestirme 
girilebilecek baska bir yol hat1rlamJyoruz 1 

Salahaddin GONGtJR 

Ayni tip gemilerin Hamburg'da Blum 
und F os tezgahlannda yaprlmakta olan 
diger lie;:. tanesinin deniz in~aiye teknii';ine 
ve bugiiniin icablanna miimkiin oldui!,u 
kadar uygun olarak in~a edilmesi ir;in 
Almanyada bulunan heyet riyasetine ta• 
limat verilmi~tir. 

Etriisk tipi gemiler 
Etriisk tipi, 3500 tonluk dort vapur 

iizerinde yapilan miizakerelerde Alman· r. 

lar kendi hatalanndan dogan biitiin anza 
ve noksanlann tashihini kabul etmi§lerdir. 
Ancak Alman heyeti gerek Den:zbank 
Umuml Mudlir muavini mlihendis Harun 
gerekse Almanyadaki kontroli:ir miihendis 
Serverin emirlerile yaprlan ve kendilerin
de vesaikt mahfuz bulunan tadilattan do
gan amalan tashihin Denizbanka raci o· 
laca!bm bildirmi~lerdir. 

Bu vapurlardan mesela Tirhanda Al
manyaya yeni gitmi§ olan fen heyeti 160 
noksan ve kusur bulmu~tur. 

Bu vapurlarda yapt!acak tadilat i§i 
iizerinde iki tarafm hiisniiniyetle bir 
tarz1hal bulmas1 noktasmda mutabakat 
hasil olmu~tur . 

Bu vapurlara lic;uncii bir kazan, sureti 
mutlakada konulacak, muvazeneleri te
min olunacakhr. 

Mazhar Nedimin riyaseti altm
daki komisyon tarafmdan verilen roo 
kiisur sahifelik rapor da Vekaletc;e tetkik 
edilmektedir. Raporda bin;ok kusurlarm 
yanh~ emirler verilmesinden ve kontrol -
daki ihmalden dogdugu tebariiz ettiril -
mi&tir. 

Denizbankta yeni te§kilat 
Denizbankta yap1lacak yeni te§kilat li

zerinde esash §ekilde me§gul olunmakta· 
d1r. Devlet sermayesile idare olunan iktt· 
sadi miiesseselerin murakabesi hakkmdaki 
kanun, bu §ekilde elinde te§ebbusler bulu
nan devlet sermayesile kurulmu§ miiesse
selere bu miiesseseleri kanunun ne§ri tarihi 
olan 1 temmuz 938 tarihinden niha -
yet bir sene zarfmda muhtar ve §ahsiyeti 
hiikmiyeyi haiz muesseseler haline getir -
mek mecburiyetini tahmil ettigine gore 
kanun hiikiimlerinin onlimiizdeki hazi -
ran sonuna kadar yerine getirilmi§ olmas1 
icab etmektedir. 

Ogrendigimize gore, Denizbank umum 
mlidiirlligii, bu hususta ilk projeyi ham -
]ami§ ve idare meclisi de esaslan tasvib et· 
roi§tir. Deniz~ankta §imdi tek miiessese 
gibi toplanmi§ olan te§ebbiislerin ne §ekil
de idare edilecegi ve hangilerinin tek, 
hangilerinin grup halinde aynlacagl tes· 
pit olunduktan sonra bunlann sermaye 
miktarlan, bu sermayenin nekadarmm 
nakden, nekadanmn da aynen konula • 
cagi, idarenin i§tigal mevzuu ve ~irketin 
idarei merkeziyesi tayin ve tespit oluna • 
caktn. 

Keyfiyet, lkttsad V ekaletine teklif edi-
Amerikada tayyare imalab lecek ve Vekaletc;e tasdik edildikten sonra 

arbr1hyor muhtar idareler sicilli ticaret<;e tes~il ve 
Va§ington 19 (a.a.) - Salahiyettai ilanolunacakt1r. Teesslis edecek idarele

askeri mehafil, Birle§ik Amerikanm tay• rin miidiir ve idare komiteleri Denizbank 
yare imali ve pilotlar yeti§tirilmesi husu • idare meclisi tarafmdan tayin ve tasdik o
sunda bilkuvve harb halinde olacagm1 lunacak, memurlan ise mliessese miidiirle· 
haber vermektedirler. ri tarafmdan tayin edilecektir. 

T alebe pilotlar miktanm iki misline <;t- Mliesseselerin idare komiteleri miidlir 
karmak i<;in pilot tedariki miicadelesi §id • ve miidiir muavinleri de dahil olduklan 
detlendirilecek ve tayyarelerin tecrli- halde miiessesenin ehemmiyetine gore, 
beleri, kiitle halinde bombardJman tay • 3-5 ki§iden mlirekkeb olacaktir. Bu komi • 
yarelerini siir' a tie vlicude getirmek mak· tenin azalanm servis §Cfleri te§kil edecek-

sadile artmlacakhr. tir. 

Pilotlarm antrenman miiddetleri eksil· 
tilecek, smrflann miktan ise arttmlacak

tJr. 

Biiyiik F a~ist meclisi 
toplan1yor 

Roma 19 (a.a.) - Havas bildiriyor: 
Evvelce kararla§hnldigJ vec;hile biiylik fa
§ist meclisi sab ak§amr toplanacaktJr. Bu 
toplanhya biiytik bir ehemmiyet verilmek
tedir. 

Muzafferane bir sulh 
Saragos 19 (a.a.) - Bastiero'nun 

sulh teklifine Dahiliye Nazm Suner §U 
suretle mukabele etmi§tir: 

<<Biz ancak muzafferane bir sulhu ka· 
bul edebiliriz.» 

••• 
Amerikamn yeni silahlanma 

program1 
Nevyork 19 (a.a.) - Nevyork Ti

mes gazetesi, Amerikanm yeni silahlan· 
rna programile ortaya c;rkan vaziyeti tet
kik ederek Amerika fil.os~nu~ biitlin d~n-1 
yada mevcud herhangJ b1r filo kudretm- j 

de olacagmt, tayyare kuvvetlerinin ise 
herkese listiin bulunaca!bm, kara ordu -
sunun ise 40,000 asker ve suhayla tak· 
viye edilecegini yazmaktadir . 

Ayni gazete, Amerika endiistrisinin 
senede 12,000 tayyare yapacak bir hale 
getirilmek lizere oldugunu ve bir milyon 
askere kifayet edecek silah, miihimmat ve 
te.:;hizatm stok edilecegini ilave eylemek· 
tedir. 

(''"''""'''''""''''''''''''''''''''''''''''''"''"'''"''"'''''''''''''''''''''''': ............. .-:.:::::; .. ,-; ......... :-: ..... -:-:-....... ~ .. ;;; ............................ ~ 

~ KDseivanof' un Ankara gUnleri ~ 

Cumhur Reisimiz ve Bayan in.onii Cankayada Madam ve ·Madmazel Koseivanofla beraber 

Ankarapalasta B 
',I 

a§vekilimiz Doktor Saydamm verdigl suvareile.~ 

Ankarapalastaki suvarede Ekselans Koseivanof metn ini · cvvclcc ncp"ct~ oldugumuz nutli:unu lrad cdiyo:r 

• j • • 

• 

Ankarapalasta Koscivanof'un :Q:ariciye Vekili.mizle 
bir gorii~mesi · 

L-

Ankarapalasta Koseivanof Rumen el~;isilc 
konu!lurken 
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Misafirimiz 
merkezinden 

[Ba$tara1t 1 tnct sahltede 1 

devlet 
aynld1 

nctye, Dahiliye, Giimriik ve lnhisarlar R esnti teblig"' 
Vekilleri, Hariciye Umumi Katihi, Bal-

kan devletleri sefirleri ve setaretleri erka· Ankara 19 (a.a.) _ Bulgar 
m, Ankara Valisi, Kumandanlar, Polis Ba§vekili ve Hariciye Nazm KO-
miidiirii garda idiler. Reisicumhur namma seivanofla Ba~vekil doktor Refik 
Umumt Katihi Kemal Gedeler,. ve Ba§· Saydam ve Hariciye Vekili Siikrii 
yaver Celal muhterem misafiri te§yi eth- Saracoglu arasmda yaprlan mute • 
ler. lstasyona kesif hir balk kalahahgt da addid miilakatlar neticesinde a~agt· 
hirikmi§ti. Askeri banda evvela Bulgar, daki tehlig ne~redilmi&tir: 
sonra 1stiklal mar~m1 .;aldt. Doktor Ko- Bulgar Ba~vekili ve Hariciye 
seivanof, ihtiram ktt'asrm tefli§ etti. Turk- Nazm G. Koseivanof Cumhuriyet 

'We olarak: hiikumetinin misafiri olarak Anka· 
- Merhaba asker I kumandasmt verdi. radaki ikametl esnasmda Reisicum· 

Ve: bur !smet !nonii tarafmdan kabul 
- Sag ol, cevabmt aldt. edilmi~tir. 
T e§yie gelenlerin ayn ayn ellerini s1 - Diger taraftan, !oseivanof'la 

kan Doktor Koseivanof'u hamil hususi Ba§vekil doktor Refik Saydam ve 
katar §iddetli alkt§lar ve samimi tezahiir- Hariciye Vekili Siikrii Saracaglu 
ler arasmda gardan ayrtldt. arasmda, miiteaddid miilakatlar vu-

Misalirimizin diinkii gezintisi ku hulmu~tur. Biiyiik hir samimiyet 
Doktor Koseivanof hugiin ci~leden evvel havast i~inde cereyao eden bu ko-

Niimune c;.iftligini, Polis ve Jandarma nu§malar esnasmda Tiirk ve Bul· 
Enstitiilerini gezdi. Llgleyin §ereflerine gar devlet adamlan, dogrudan dag· 
Hariciye Vekilimiz tarafmdan Anadolu ruya kendi memleketlerini alakadar 
Kuliibiinde bir ziyafet verildi. eden meselelerle Balkan i~lerine ve 

Miaalirimiz stadyomda diinya vaziyetine taalluk eyliyen 
Misafir Ba§vekil refakatindekilerle bir- meseleleri mii~tereken tetkik etmi§-

likte bugiin stadyoma da giderek Ankara lerdir. 
Giicii ile Demirspor arasmda milli kiime Avrupada teakub eden hadiseler 
kin yaptlan ma<;ta haZ!T bulunciu. Stad, kar~Ismda, gerek Balkan milletleri 
hmcah.tnc doluydu. Misafirler ~iddetle ve arasmdaki tesaniidiin, gerek bunla-
dakikalarca alkt§landt. Mac;. 2-2 berabere rm ayn ayn kendi siyasetlerile mii~-
neticelendi. terek siyasetlerinin kat'! istiklali, 

Koaeivanolun radyomuzdaki yalmz bu milletlerin bulunduklan 
hitabesi cografi mmtaka i~in degil biitiin 

Doktor Koseivanof. refikast, ktzt ve A vrupa i.;in de bir sulh garantisi 
diger zevatla birlikte sa at 18,1 0 da Rad- te~kil ettigini bir kere daha mii§a· 

hede eylemi~lerdir. yo evini ziyaret etti. Nafta Vekilimiz 
Sulhun idamesi kaygusunun csas· Ali c;ttinkaya, misafirleri Radyo evinde 

It bir ami! bulundugu mii§terek men· 
kar§tladi. Hariciye Vekili ,Siikrii Saracog· faat meselesinde eskiden oldugu gi-
lu da bu ziyaret masmda Radyo evinde 

bi isti~are kararmda olan Koseiva· bulundu. 
nof, Saydam ve Saracoglu, Bulgar 

Misafirler, stiidyonun biiyiik salonun- Ba§vekili . ve Hariciye Nazmnm 
da ne§riyatl takib ettiler. Radyo idaresi Ankara ziyaretile temelleri saglam-
bu ziyaret dolayrsile hususi bir program la&mt~ alan Tiirk • Bulgar miinase• 
haZITlamt§tl. Evvela milli mar§lar ~almdt. betlerinin bariz dostluk mahiyetin· 
Bunu fhsan Kiinc;erin idaresindeki Riya· den dolayt sevinc duymu~lardu. 
seticumhur bandosunun bir konseri takib ......... _. ___ _.._._. .............. 
etti. 

Mes'ud Cemil idaresindeki Tiirk miizi· 
gi de ~ok alkt§lanan bir konser verdi. Bun
dan sonra Doktor Koseivanof ayaga kal
karak mikrofonun ba§ma ge'Wti ve bulgar
ca olarak bir hitabede bulundu. 

Muhterem misafirimizin Tiirkiyeyi ziya
ret intrbalanm samimi §ekilde anlatan bu 
hitahe §iddetle alkt§landt. Misafirler, 
radyo temsil kolunun bir oyununu da sey
rettiler. T emsil, Istanbul Konservatuan 
mudiirii Yusuf Ziyanm «Bo§ Be§ik • Ak
ku§» romamndan almmt§ ii'" sahne idi. 
Fa kat yanh§ltkla Ekrem Re§id tarafmdan 
yazrldtgl ilan edildiyse de bilenler tarahn
..Jan Bulgar misafirlere anlahldt. 

Artistlerin temsili de ltendileri idare e
di~i misafirlerirniz tarafmdan ~ok takdir 
edildi. Bilhassa Halkevi geoclerinin zey
bek ayunu ve Azizenin §arktst pek bege
nildi. 

Necih A§kmm idaresindeki kiic;iik or • 
kestra konserinden sonra misafirler salon· 
dan aynldtlar. Radyo idaresi ktymetli mi
safirlerini biifede agtrladt. Doktor Kose
ivanof, Ali <;etinkayaya veda etti ve te§ek 
kiir ederken Radyo evinin miikemmeliye· 
tini kaydetti. Madam Koseivanof da ayni 
suretle te§ekkiir ve takdirlerini beyan etti. 
Koseivanolun kabul ettiii selirler 

Fransamn Ankara biiyiik el~isi, Yu
goslav el~isi bugiin Bulgar Ba§vekili ve 
Hariciye Nazm Koseivanof'u ziyaret et
tiler. Ak~ama dogru, Romanya el<;isi de 
Koseivanof'u Ankaradaki dairesinde zi· 
v ;; r!'tle hir rrilddet llOnistii. 

I 
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Doktor, alacagt cevablan, oniinde du

ran bir deftere yazmaga haztrlanmt§ttr. 
Kadm. birdenbire heyecanla, etajerin 

yanmdaki beyaz onliiklii adama baka
rak: 

- Derdimi size yalmz anlatmak isti-
yorum doktor, diyar. 

- Arkadas muavinimdir. 
- Rica ediyorum beyefendi. 
- Peki. 
Doktor, muavinine i~aret ediyor. Be

yaz onliik)ij adam kaptdan c;tkmi§tlr. 
- Buyurun: tstlrabmtz nedir efen· 

dim? Anlatm: Sizi dinliyorum. 
Kadm bir an gozlerini kaldmyor. 

Gozlerinin dolu oldugunu goriiyoruz: 
- lshrahtm, kadmhg1m; diyor; ka

dmh~lmdan mustaribim doktorl Duy· 
maktan, bir kadm gibi hissetmekten 
mustaribim; bunun c;aresine bakmamz i
cin size geldim I 
. - Anlayamadim efendirn; biraz da
ha a~tkc;.a izah eder misiniz ?. 

Kadm soyliyemiyer .. Kekeliyor ... 
Kocam ... 
Evet.. 
Kocam ... 
Soyleyin. Soyleyin Hammcfen

di; insan doktoruna hastahgma taalluk 
eder en kii~iik teferriiatl bile ihmal etmi
yerek ac;tkc;a anlatmahdtr ki tam bir §i
fa temin etmege imkan olsun 1 .. Stkrlma
ym, sovleyin . .. 

- Kocamla ... 
- Bir evli insan vaziyetine mi gire-

miyorsunuz, onu mu soyliyeceksiniz ~ 
- Evet. 
-Hal. .. 
Doktor, dudaklanm buru§turarak ken

disini sandalyenin i~ine dogru ~ekiyor. 
Ba§tnl yava§<;a kadma dogru .yevirmi§tir. 
Gozlerinde umidsiz bir bakt§ I ..• 

- Ne zamandanberi evlisiniz Ham
mefendi? diyor. 

Bir senedeoberi!. 
- Evlendiginiz giindenberi aym va· 

CUMHURiYET 

~:;;:; e~:~k~:·- ~AIInanya Londr&daki 
~::~;:~ ~:~~ :::~: elcisini geri ~aQ1rd1 

' [Ba§taraft 1 inci sahi fede] mile! miihadeleler iizerindeki tesirlerini giltere hiikumetinin bu hareketi lngi_liz 
kabul edecek ? Hitler Berlinde izaleye matuf beynelmilel bir program mil!etinin arzularma tevafuk ediyorsa In· 

Berlin 19 (Hususi) - Hitler hu ak- viicude getirmek ic;.in diger demokrasile- giltereyi Alman mevcudiyetinin en biiyiik 
§am saat 19,30 da Berline donmii~. bii- rin mesai hirliginde bulunacaklan temen- dii§mam addetmek lazlffi gelir. Biitiin 

Kanada ahalisini ~imdi en ziyade me§· 
gul eden mesele, ingiltere Kral ve Kra
li<;esinin Amerikay1 ziyaretlerinde, me§ -
bur be§izleri nerede gorecekleridir. Da -
yon §ehrinin be§izleri, mutlaka goriilmege 
deger §eyler saythyor ve in,giltere Kral ve 
Krali~esi gibi yiiksek misafirlere bunlarm 
herhalde gosterilmesi hususunda rsrarla 
duruluyor. Ancak nerede gosterilecekler? 
Mesele bur ada I 

c;unkii, bu be§i bir defada dogan ~o -
cuklarm Kallender denilen yerde ziyarete 
haztr bulundurulmalan tasarlamyordu. 
Halbuki bundan bir ay evvel, misafirle -
rin, haztrlanan seyahat programma gore, 
bu yerden g~miyecekleri ogrenilmi~tir. 
Bunun iizerine Ontariya hiikiimeti, be§iz
lerin annesile babasma haber gondererek, 
<;ocuklan T orantoya getirmeleri teklifinde 
bulunmu§, <<Orada vali saraymda size 
ve ~ocuklara daire aynlmt§tlr, Kral ve 
Krali~eye orada takdim edilmek, miim • 
kiindiir. Kendileri seyahatlerinde T oron • 
todan ge<;eceklerdir» denilmi§tir. F akat, 
hu davet, reddedilmi§tir. c;ocuklarm mii
davi tabibi Dr. Dafoe de bu teklife mu-
anzdrr. 

Meseleden dalayt Kanada ahalisi de 
ikiye ayrtlnu§hr. Kana damn F ranstz ka· 
nmdan alan sakinleri, Kallenderde l!rar 
eden klSlmdir. Anglo Sakson kanmdan a
lan sakinleri ise, T orontoyu ziyaret yeri 

olmak iizere tespite muanz degillerdir. 
Digerlerinin fazla teheyyiice kap1lmala • 
rma kar§t, bunla.r, «~izilmi§ programda 
seyahat giizergahmJ degi§tirmek, eger ko· 
layhkla bertaraf edilemiyecek mabzurlar 
ortaya ~tkanyorsa, mar edilmese de a • 
lur» tarzmda, gayet sogukkanhhkla mii • 
lahaza yiiriitiiyorlar. Buna kar§I diger ta· 
raf da «be§izlerin srhhati, bizce pek mii • 
himdir; yerlerinden oynahhrsa rahatsrz • 
lanabilirler. Doktor da bu miitaleadadrr. 
Boyle bir tehlikeyi goze aldiramaytz» di· 
ye bir sebeb ileri siiriiyorlar. 

ziyet devam ediyor mu? 
- Evet. 
- Kendini hi~bir doktora gosterme-

di mi? 
- Gosterdi . . 
- Fakat netice menfi degil mi? 
- Evet. 

Doktor ayaga kalktyor. Gene kadmin 
yanma dogru geliyor. Sesinde tath, mii§· 
fik hir eda var ... 

- Hammefendi; maatteessiif trb 'si
zin derdinize c;are bulmaktan acizdir. Bel 
ki birtaktm ilaclarla derinizin bir miiddet 
i~in tshrablanna nihayet verebiliriz. Fa
kat damarlarmtzda hu gene kan dola§· 
makta devam ettik~e kalbinizin fevera
nma asia mani alamtyacaglZ 1.. Sizin i
c;in yegane kurtulu§ ~resi derhal mahke
meye miiracaatle bir talak taleb etmek
tir. Bu felaketten yakamzt ancak hu §~
kilde kurtarabilirsiniz 1 .. 

- Beni buakmtyor doktor. 
- Bilirim, btrakmaz 1.. Bu nevi has-

talarda ihtiras, korkunc, zalim bir rna· 
raz halini altr. Y almz kendilerini dii§ii
niirler ... Fakat ba§ka c;.are yok. Ayrrlma
ga ~ah~acakstmz!.. 

- Demek beni bu tsttrabdan kurtara
mtyacaksmtz doktor?. 

yiik merasimle kar§IIanmt§tlr. lstasyonda oisinde olduklartm ilave etmektedir. diinyanm arhk !ngiliz hegemonyasma ta· 
Japan ve halyan sefirleri de bulunmu~ ve Amerikanm Almanyaya hi olmadtgtm Londrada anlamak istemi • 
Hitleri' tebrik etmi§lerdir. verecegi cevab yorlar. Almanya hic;.bir zaman lngiliz mil· 

Mare§al Goring bir nutuk soyliyerek Va§ington 19 (a.a.) _ Bohemya ve letinin hiirriyetine tecaviiz etmemi§, hila· 
ezciimle demi§tir ki: Moravyanm i§galine clair Almanya tara - kis !ngilterenin dostlugunu kazanmaga 

«- Bir sene evvel ilk defu alarak ta- fmdan yaptlan tehligata Amerikamn ce- ugra§mi§hr. 
rihi bir hadiseden muzafferen donmii§ tii· vabt oniimiizdeki hafta verilecektir. Halhuki ingiltere §iddetli hiicumlarla 
niiz. 0 zaman vatantmlZln hir parr;astm y anresml mehafilden alman malumata mukabele ediyor. Almanyamn bu hadise
kurtarmt§hmz. Sirndi ikinci defa olarak gore, hu cevabta <<Alman tecaviizii» kat'i den lazlffi gelen neticeleri ~rkarmasma 
Alman topraklanm kurtardmtz. Muzaf - hir lisanla takbih olunacak ve Amerika- kimse hayret etmemelidir .Biiyiik Alman• 
feren gene Berline doniiyorsur.uz. Bu da- nm bunu me§ru addetmedigi bildirilecek- ya totaliter tehdidlere kar§t totaliter mii • 
kika, hayatmtzm en iftiharlt dakikasidJr. · dafaa ile kar§I koyacakttr. Almanya, 

~ d 
Biitiin millet namma ve Alnumya namt - Amiral Horti'nin Leh Cumhur emniyetini temin etmek iizere alman te ' 
na size te§ekkiir ederim. Daima senin pe· Reisine telgrall hirlerin takviyesi suretile mii~terek tecaviiz 
§inden yiiriiyecegiz. Almanya ebediyen Var~ova 19 (a.a.) _ Macaristan Na· tasavvurlarma mukabele eyliyecektir. 
sana minnettar olacakttr.» ibi Harti, Mare~al Smigly Rydz'de a§a• Cek miiltecileri 

Berlinin biitiin kahve ve lohntalart bu gtdaki telgrah gondermi§tir: Var§ova 19 (a.a.) - Matbuatm bil' 
gece sabaha kadar ac;.tk kalacakllr. Bir amdan fazla siiren bir aynhktan dirdigine gore bin kadar c;ek miiltecisi 

Pragda yaptlan resmi ge~id sonra Polonya ordusu ile Macar ardusu muhtelif memleketlere gitmek iizere ya· 
Prag 19 (Husust) - Bugiin Pragda tekrar teessiis eden Polonya • Macar hu· kmda Gdynia limaomdan hareket edecek· 

on bin motorlii Alman k1t'as1 muazzam dudunda hirbirlerinin ellerini stktyarlar. tir. Diin iki miilteci grupu Baltrower ve 
bir gec;. id resmi yapml§hr. Bu flrsattan istifade ederek gerek kendi Castelholm vapurlarile !ngiltP.re ve !svec;.e 

Amiral Horti Pe~tede namma ve gerekse Macar ordusu namma gitmi§tir. Anla§tldrgma gore Castelholm 
Pe§te 19 (Husust) - Amiral Horti iifulii bizi pek miiteessir eden Mare§al vapuru <;ek miiltecileri hesabma birkar 

Rutenyadan Pe~teye donmii~ ve heyeti Pilsudski'nin manevi varisi Polonya Ma· sefer yapmak iizere kiralanmt§tlr. 
vekileye riyaset etmi~tir. Macar ordulan re§ali alan ekselansmtzt !amimi bir sevinc- Almanyamn Sovyetlere 
Slovakya hududuna da varJTI:~lardtr. le selamlarun. verdiii nota 

Amerikamn alacagl Mare§al Smigly Rydz bu telgrafa Moskova 19 (a.a.) - Emin memba ~ 
ikhsadi tedbirler §oyle cevab vermi§tir: lardan bildirildigine gore Almanya sefiri• 

Va§ington, 19 (a.a) - Siyasi mah· Memleketlerimizin mii§terek hududun· Sovyet hiikumetine bir nota tevdi ederek 
fillerde s<>ylendigine gore Amerika hiiku- da ordularlffitzm samirniyetle kar§Ila§ma • Moskovadaki c;tko-Slovak sefaretinin 
meti Almanyaya kaqt barb haric olmak 51 vesilesile altesleri tarahndan gonderilen Alman sefareti tarafmdan teslim ahndrgt• . 
iizere, Ruzvelt'in 3 kanunusani 1939 da dostane telgrafa biitiin kalbimle te§ekkiir m bildirmi§tir. 
soyledigi nutukla tarif edilen biitiin tenkili ederirn. Bu vesile ile Polonya ordusunun y alan haber tekzib ediliyor 
tedbirleri tatbik etmek tasavvurundadtr. tekrim ve yiiksek takdir hislerini altesie - Biikre§ 19 (a.a.) - Radar Ajansi, 
Ayni mahfillerde kaydedildigine gore A- rine iblag etmekle bahtiyartm. Almanya ticaret nezareti mii~viri Wolk· 
merika hiikumeti ~imdiden eski <;eko-Sio- Macar gazetelerinin net:riyatl tat'm Romanyaya guya bir iiltimatonl 
vakyaya temin edilen ticari ve ikttsadi Budape§te 19 ( a.a.) - Gazeteler verdigine dair c;.tkan haberleri kat'i olarak 
menfaatleri ortadan kaldtrmaga ve AI- k L h M L d d h tekzt'be mezundur. mii§tere e • acar IClU u unun e em-
manya hakkmda mukabele bilmisil tari· miyeti hakkmda miitalealar yiiriitmekte Wolktat, 1938 ikinci te~rininde imza ' 
felerini tatbik etmege karar vermi§tir. berdevamdtrlar. lanmt§ alan Alman. Rumen ticaret anla~· 

Orta Avrupada te§ekkiil eden yeni dev d k' ma••mn tatbikatma aid muzakereler yap-
let filen tanmmtyacak ve muvakkaten bo- Nijmagiararsag gazetesi, iyor t: "" k 

P I '1 · d'l ·· t k h mak iizere Romanyamn hiikumet mer e ' 
yun egmi§ addedilen <;ekler, te§c;.i edile- o anya I e tests e I en mu§ ere u • zt'nde bulunmaktadtr. 
cektir. Almanyayt takhih eden Welles- dud sayesinde emniyetimiz mahsus dere • 
in beyanatile lngiltere ve Fransada yap!· cede kuvvetlenmi§tir. RiitenyaClan ka~anlar 
Jan bun a benzer beyanat ve lngiltere ile Y eni hudud iizerinde kahramanane fa· Biikre§ 19 (a. a.) - 3000 kadar Rii· 
f ransanm Berlin nezdindeki resmi pro- ziletlerile tamnml§ alan kuvvetli Polonya tenyah milis Romany a topraklarma ilttcll 
testolan h\ikumet mahfillerinde memnu- mille.tini bulduk. etmi§tir. Bunlarm silablart altnml§ ve ken• 
niyetle kar§tlanmt§tlr. Bu vaziyetin «Ruz- Avrupada Polonyahlar ve Macarlar dilerine yiyecek verilmi tir. 
velt>> in mevkiini saglamla§ttrdt&-lm teba· gibi bu kadar $amirni bir dostluk ve kar • Benef yeni hiikumet kuruyormu~ 
riiz ettirmektedir. §thkh yardlffi arzusile yekdigerine bagh Nevyork 19 (a.a.) -hi haber alan 

Beynelmilel vaziyette esash degi§iklik alan iki millet yoktur. Ceko-Siovak mehafiline gore, Bene§, ha• l 
oldugu ve <;emberlayn tarafmdan s<iyle- Pesti Naple, diyor ki: len, muvakkat bir Ceko-Slovak hiikume• 
nen nutkun yatt§ma siyasetinin sonu gel- Mii§terek hudud bize karde§, biiyiik ti te~kiline ugra§maktadu. Bene~. bu anY 

digine bir i§aret oldugu siyasi mahfiller- zengin ve otuz be§ milyon niifusa sahib bir vakkat hiikumeti, Va§ington' a ve esaslt , 
de beyan edilmektedir. Sulh taraftan olan memlekete ve 0 memleket arasmdan Bal- Avrupa demokratik devletlerine tamta: 
milletler bugiin Avrupanm diger klSlm- !tga dogru mli§terek bir yol a~1yor. Bil • cagmr timid etmektedir. Amerika Birle
larmm Almanyanm eline ge~mesine rna- mukabele Polonya Macaristan yolile §ik devletleri dahilindeki biitiin CekcY . 
ni olmak i~in yalmz ikuvvetlerine giiven· Balkan memleketlerile serbest miinakalat Slovak konsoloslan ve Amerikada oturall 
meye mecburdurlar. yapmak imkamm buluyor. biitiin muhim Ceko-Slovaklar, barle bir 

$iddetli bir tal~b Riitenyanan ifgali tamam oldu hiikumetin teessiisii i~in biitiin kuvvetleri• 
Clevland «Echo» 19 (a.a.) -Cum- Budape§te 19 (a.a.) _ Bu sabah, er· Ie ve biitiin vasttalarla c;ah~acakla11Jl1 

huriyet~i meb'uslardan Keorge Bender, kamharbiye reisi tarafmdan ne§rolunan ~imdiden Bene§'e bildirmi~lerdir. 
Amerikanm Almanya ile alan ikttsadt ve resmi tebligde Riitenyanm Macar kltaatt Franstz kabinesi miihim bir 
siyasl muna~ebetleril!j dema) kesmesini, tarafmdan j§ga}inin tamamland!gl ve ora• topfantt yaptl 
ayni zamanda biitiin Amerika sefaret er· da asker! idarenin kuruldugu bildirilmek- Paris 19 (a.a.) - BaFekaletin 
kamm geri c;agtrmastm ve Almanya ile tedir. tebliginde, Ayan medisinin 
her tii.rlii ithalat ve ihracata nihayet veril- Bundan boyle teblig ne§rolunamtyacak- dan sonra kabinenin Harbiye Nezaretin' 
mesini teklif etmek tasavvurunda bulun- de fevkalade toplanacaii't hr. 
maktadtr. Almanlartn, Cemberlayn,e cevabl dir. 

Alman efyaslna konulan Berlin 19 (a.a.) - Essen'de ~tkan 
fazla giimriik nasyonal Zeitung, c;eko-Slovakya mese· 

lspanyada vaz1yet 

Va§ington, 19 (a.a.) - Salahiyettar lesi hakkmda protestoda bulundugu ic;.in 
mehafil. Amerikamn Alman mallanna !ngiltereye hiicum etmekte ve bilhassa 

Madrid 19 {Hususi) - Madri 
lie; stmf asker daha terhis edilmi~tir· ,~ 
Franko ile sulh miizakerelerine te&ebbU1 or. 

yiizde yirmi be§ nispetinde munzam giim §oyle demektedir: edilmi~tir. Fa kat Franko 'nun 
riik resmi koymak hususundaki kararmm «lngiltere Miinihte akdedi!en dostluk 
Almanyamn ikttsadi sistemine kar~1 Arne· misakmt feshetti. Bu hareket iki memleket 
rikanm iknsadt tarzmm ilk tezahiirii oldu- arasmdaki dostane miinasebetlere kar~t 
gunu beyan ve Alman sisteminin beynel- yaptlabilecek en siddetli taarruzdur. ln • 

N azm evvela zaferi temin, sonra 
nabane hareket edecegiz, demi~ir. 

Komiinist isyamm haz1rhyan Liii 
sella bugiin burada dizilmi&tir. 

- Maatteessiif Hammefendi ... Kur
tulmamz, basta kocamzm merhametile, 
hB.kimlerin sizi anlamasma kalmt§tlr. 

Gene kadm tek bir ·kelime s<iylemiyor 
artlk. Ellerile masanm keoanm tutarak a
yaga kalk1yo. 

Bir dakika ... 

~imdi hahlarm iizerinde siiriiniir gibi 
yuvarlanan !ilik bir golgenin, kapmm ara
bgmdan kaybolup gittigini gori.iyoruz .. 0 
kadar.. .. ' 

Doktor zile bastyor .. 
- <;agmn ma kim de ise! ... 
Cam kapt gene a<;tlmt§tlr. l~eri ihtiyar 

bir madamla gene bir Y ruhudi ktzl giri
yor, ikisi de agtr agu yiiriiyerek gelip 
doktorun masasi oniindeki koltuklara otu
ruyorlar. !htiyar kadm deh§etli miitees
sir. Ktz ise iri cam g()zlerini doktorun 
gozlerine dikmi§. oyle baktyor ... 

- Buyurun sizi dinliyorum. 
!htiyar kadm anlattyor: 

- K1Z1ma son zamanlarda bir§ey 
oldu doktor bey; <<hu goz, nedir, kulak 
nedir, nastl goriiyoruz, nastl i§itiyoruz» 
diye tutturuyor. «Eger goziimiiz olma
saydt ... » 

Bu mada htzla telefon ~ahyor. Dok-

tor F erid: I kap1ya bekletmesinler, gelir gelmez 
- Bir dakika miisaade eder misiniz kadan hemen ic;eri alsmlar e mi"? 

Madam? - Peki efendim. 
Diyerek masasmm iizerinde duran te- - Our gitme, galiba bu Matma 

lefonu ahyor. Ktsa bir muhavere. .. le daha evvel biraz sen me~gul ol 

- Alo .. Alo .. Evet. Doktor Ferid ... sm~ 
Kim? Kim de.diniz?.. Ruhiyat profeso- Doktor krza doniiyor: 
rii Kemal Engin mi?.. Evet buyurun Be- - E soyle bakahm §imdi sen M 
yefendi !.. Evet... F akat Beyefendi, hi· maze!, nedir derdin? 
liyorsunuz ki stra ile .. . Estagfurullah... Esmer, zaYif, elmacik kemikleri 
Bilmem nastl olurL. Pekala... Pekala, bir ktz ... Siyah kocaman gozleri 
hir ~aresine bakaltm efendim, Hamme- Tiirkc;eyi fevkalade giizel konu~uyor .. 
fendi hemen te§rif etsiriler... _ Benim derdim yok efendim; 

T elefonu kapayarak etajerin oniinde sadece anlamak istiyorum ki ... 
duran muavinine doniiyor. _ Neyi anlamak istiyorsun? 

- F el'had Bey; ~u me~hur bir ruhi- B b" .. d"' I 
Y Y - u tr goz ur .... 

yat profesori.i var ya. Hani Kemal Engin Elile gozlerini gosteriyor. 
Bey mi diyorlar ne, tamyor musun sen _ Evet. 
onu? 

- Sahsan tammtyorum efendim. 
- Ben de §ahsan tammtyorum. ~im· 

di telefon eden o idi. Kanst geceleri hi~ 
uyuyamtyormu§, «deh§etli bir sinir buh
ram ge~iriyor, S1hhati birka!f giindiir biis
biitiin bozuldu. Derhal gormenizi rica e
derim.» dedi. Ben de kabul etmege mec
bur oldum. ~imdi bir kadmla gondere
cek. Hemen he§ on dakikaya kadar bir 
atomobile atlar, gelirler», dedi. Sayle de 

- Evvela beyaz, sonra siyah ve 
smda bir yuvarlak ... 

- Evet. 
- Bu bir kulaktu. 
Elile bu sefer de kulagrm gosteriyor· 
- Bir taktm etler, ortasmd.a hir 

ve delikten ic;eri giden bir c;ukur . .. 
- E sonra? 
Doktor muavininin yiiziine 

muavin giiliimsemektedir. 
.<4rM&a var> 



~~AYoAu s~LGILER 
Diinya cenneti 

~Ovalye 
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Diinya cenneti ismi verilebilecek yer
lerden biri de Okyanusya k1t'asm1 te§kil 
eden adalardan biri olan Tahiti'dir. Av
rupah ve Amerikahlann hiicumu kar -
§lsmda gi.inden giine azalmaya ba§hyan 
yerliler o havalideki manzaranm giizel
ligile mi.itenas.b §ekilde ya~amayt, eg -
lenmeyi itiyad edinmi§ ho~ ve tatlt in -
sanlard1r. Bunlar bilhassa c Upa - Upa• 
ismini verdikleri §enliklerile me~hur -
durlar. Upa - Upa'Iar, bir dogum, bir ev
Ienme, dini bir bayram vesilesile yahud 
giizel ve bol bir av1 miiteaktb yap1hrlar. 
Ortahk kararmaya ba§lad1g1 zaman ho§ 
bir ormamn kenarmda atqler yak1hr 
ve merasim ba§lar. Oraya gi.indiizden 
her tti.rlii yiyecek, ic;ecek getirilmi§tir. 
$eker kamt~lan, muz kizartmalan, Hin
distan cevizleri, bahk ha§lamalan, por
takal raktlan ve saire .. Kadm, erkek bii
ti.in kabile halk1 atc§in etrafmda topla
mrlar. Evvela kadmlar, hazin seslerile 
yamk ~arktlar soylemege ba§larlar. Bi
raz sonra erkekler de onlara i§tirak e
derler. Bir mi.iddet siikut ve sonra gene 
~ark1.. Arada, tabii yenilip i~ilir. En son 

(Gec;en defalar <;I· 
an• kan kisimlann hu -
ii ~ lasas1: Dona, Ma -
ya. Yans kontunun og -
d • ludur. Babasmm ka

:viiz zaen bir adam ol-
diirmesi kendi ar -
zusile bir orman 
bekc;i kuliibesmde 
Ya§amaya azmet 
tnesi iizerine bun -
dan istifade ederek 
kontlugu ele gec;ir -

ve tnege c;ah§an ve Do
na'nm annesi Mar -
~arit'i hapseden es
ki mabeyincil~ri 

kar fier§embo'ya haddi-
ni bildirmege gidiyor. Yolda ba§mdan 
bin bir macera gec;iyor. Nihayet kendisi 
gibi bir siivanye rasgeliyor. Bu adam 
admm Hermant oldugunu ve Her§em -
bo'ya kar§I kendisinin de kin beslemek
!e bulundugunu soyliiyor. Halbuki, ha
kikatta Heqembo'nun akrabasmdandJI 
'-'e hi.iviyetini ogrendigi Dona'yi bir fir
sat bularak oldi.irmek niyetindedir.) 

1ki arkada§ uzun mi.iddet at i.isti.inde 
Yanyana ilerliyorlar. Hatta bir gece de 
tnisafirhanenin birinde kahyorlar. Fa -
kat Hermant bu zaman zarfmda deli -
kanhmn vi.icudiinii ortadan kald1rmak 
icin mi.inasib bir vesile elde edemiyor. 
Oyle aroma, gitgide Mayans'a yakla§I· 
Yorlar. Her§ em bo, Margarit'i senelerce 
hapiste c;iiri.ittiikten sonra diri diri yak
tnak i§ini de yapmak iizere .. Dona, hep 
bunlan di.isiindiigii cihetle vatanma bir 

e ~ an evvel varabilmek ic;in hep ahm dort 
hala siiriiyor, hain Hermant da hie; on
dan geri kalm1yor. <;arpl§maktan c;ekin
tnese, gencin hakkmdan gelecek aroma .. 

ttcii\Nihayet akhna §eytanca bir kurnazhk 
en• geUyor. Tam ogle zamam stcaktan orta-

hk yamp kavruldugu bir s1rada: 
rtf - Arkada~, diyor, i§te geni:~ bir or· 
1 tl tnanhktaytz. l;)u ztrhlanmlZl biraz gev • 

ha letsek hatta basimizdaki migferleri <;1-
a~ ' . 
e• karsak c;ok iyi olacak .. Biraz serinleriz 

b lk'! u• e 1 .. 

asb Dona safiyane cevab veriyor: 
Ita• - Fena bir fikir de~il! 
'rl8" Hemen migoferini ~1kanyor ve terekesi 
ko' ~e asiyor. Biraz geriden gelen Hermant 

11 ~ zaman, hemen ktliCim c;ekip deli • 
ra k . d' bir -anlmm ac;1k ba§ma var kuvvetile m 1-

. tiyor indiriyor aroma, bu darbe Dona • 
etl' ' 
nJll ~In ba§ma gelmiyor, bo§a gidiyor. <;iin-

~ii kJhc; a§agiya inerken kuvvetli bir da
ta c;arp1yor. 0 vakit miithi§ ve sinsi bir 
du~man kaqtsmda bulundugunu anh -

. ~an Dona da silahma davramyor, k1sa 
btt bir miicadeleden sonra hasmmt kanlar 
sin' 1 • . ~mde ve yarah olarak kac;maya mecbur 
tin' ~diyor. 

kte' Muzaffer §OValye attnt mehmuzhya -
~ak Mayans yoluna daha biiyiik bir htz 
~e cesaretle ahhyor. $ehrin duvarlart 

'dde ~trafmda birr;ok §Ovalyelere resgeliyor. 
§ltr• ()ll1ara bu toplanmanm sebebini soru -
biiS ~or. Vasaller §U cevab1 veriyorlar: 
)iye - Vaktile herkese iyilik etmekten 
. e' ha§ka bir kabahati olm1yan Kontes Mar
te ~ar;t'i diri diri yakmak istiyen Her~em-

tigi takdirde biitiin haklarmdan vaz
gec;eceklerini soyliiyorlar. Delikanh 
muvafakat ediyor. <;arpl§ma tabiatile 
c;ok miithi§ ve sert oluyor. Di.i§manlar, 
gene §Ovalyenin enerjik hi.icumlanna 
dayanam1yorlar. Yaralamp miicadele 
sahasm1 terketmek mecburiyetinde ka
hyorlar. 

Dona, ilk gi.indenberi kendi hanedan
lanna sad1K kalml§ olan Baron Bod.uvin 
ve r;avu§ Vodry ile birlikte §ehirde iler
liyor ve Her~embo taraftarlanndan ras
geldiklerini tepf.'lemekte kusur etmiyor. 
Kac;anlara da ~.u l>itabda bulunuyor: 

- Elimden kurtulamiyacaksmiz. H1 -
yanetinizin hesabmi vererek cezasm1 
c;ekmek mecburiyetinde kalacaks1mz .. 
<;iinkii §ehrin kap1lan sad1k adamlan -
mm muhafazas1 altmdadtr! 

Mayans'm di~er halk1 kafile kafile ge
lip Dona'ya sadakatlerini arzediyorlar, 
Gene §6valye onlara te~ekkiir ettikten 
sonra !?U oozleri soylti.yor: 

- Tevecciihlerinizin minnettany1m. 
Fakat §U Her~embo hainini tekrar ele 
ger;irmedikten sonra rahat etmekligimin 
imkam yoktur. 

Bu ku;a hitabe biter bitmez, §ehir aha
lisi, kadm, erkek, gene, ihtiyar, r;oluk 
r;ocuk etrafa dag1hp firariyi aramaya 
koyuluyorlar. Nihayet kafilenin biri o
nu bir mahzende saklanmt§ buluyor, sii
varilerden birinin atmm kuyruguna 
baghyorlar, sokak sokak gezdirdikten 
sonra gotiiriip daragacma astyorlar. 

Bir hafta ir;inde §ehirdeki kari§lkhk
lar bashnhyor, cesedler toplamyor, her 
taraf temizleniyor, siikunet tam am ile 
iade olunuyor. Dona, hemen tellallar c;t
karhyor, kontluga tabi nekadar baron 
varsa davet ediyor. 

Bin be~ yiiz kadar astlzade gelip Do
na'ya sadakat yemini ediyorlar. Anne -
sini de yanma oturtuyor, Kontes Mar -
garit de yeniden Mayans ve havalisinin 

hakimi oluyor, anne o.[{ul, senelerce has
ret kald1ktan sonra kavtl$manm lezze -
tini ~tkarmaya c;alt~Jyorlar. 

Ya, babas1? Zannetmeyin ki Dona o
nu unutmu§tur. Hay1r, tatlt haberleri 
mi.ijdelemek ir;in hemf.'n onun bulundu
gu yere hareket ediyor, gene ayni yol -
lardan ve ormandan gec;iyor. Fakat bu 
sefer i('k ba~ma, istikhali mer;hul, baba
Sl mali1!, annesi mahpus bir serseri si
fatile de~il.. Maiyetinde binlerce atb 

danslar ba§lar .. 
bilenin en giizel ve en mahir danoozleri 
boyunlanm siisliyen portakal c;ic;ekle -
rinden gerdanhklarla diinyanm en bedii 
ve plasik dans numaralanm yaparlar, 
haz1r bulunanlar da el ~Irparak ve te§· 
vik seslcri g1kararak bu giizel oyuna i§· 
tirak ederler. 

Ne yaztk ki Tahiti'liler yava~ yava~ 
bu milli §enliklerini ihmal ederek be -
yazlann memleket1erine soktuklan ni
§an atma, salmcaga binme, gramofon 
c;alma tarzmdaki eglenme usullerine 
ragbet gosteriyorlar. 

Cilab demir 
Baztlan ocaklarda, sobalarda, man -

gallarda ve diger 1smma vasttalarmda 
kullamlan dokme demir aletlerinin uzer 
lerinin cilalanmasm1 s1rf bir ~1khk eseri 
oldugunu zan ve bu hususta yalmz goze 
ho§ goriinmek gayesi takib edildigine 
hiikmederler. Halbuki mesele big de 
boyle degildir. Cilah dokme demirden 
yaptlm bilci.imle vasttalar, hatta ma§a-

mes'ud ve bahtiyar bir prens vaziyetin- lar ate~in pek yakmmda uzun zaman 
de!.. kald1klan halde elle tutulamiyacak det' ~o'nun bu hareketini protesto igin top

a 1alld1k! Zavalh baba .. Oglunu ne biiyiik bir recede §iddetli bir stcakhk iktisab et • 
bona, bu vaziyet kar§tsmda derhal sabtrsizbk ic;inde bekliyor. Hemen her mezler. Halbuki bu demirler cilalanml· 

a!' (itn oldugunu anlahyor. 0 vakit biitiin giin oturdugu kuli.ibenin ilerisindeki yacak olursa en kii(,;iik bir hararet mer-
~ahramanlar etrafma toplamyorlar. tiimse~e c;tktp! kezinden miithi§ bir s1eakhk ahrlar ve 
~er§embo'nun §atosu uzerine yiirliyor- - Acaba oglumu gelirlten gorebilir ellerle tutulup kolayca i§ goriilmesi ka-

zel' bar. 1§, mi.izakereye dokiiliiyor, Her~em- miyim? bil olmaz. 
a~' Cl ile karde§i Dorat diiello teklif edi • Hulyasile heyec'inh bir intizar dev - ~-~~-...... ------------~~"!! 

torlar. Dona'nm kf.'ndilerini maglub et- resi ger;irmekte .. En nihayet, bir saball oglile maiyetini uzaktan sec;ince daha 
''•···~······~··~····~~·~~~~······~····················~·······~······~··~····~·~~~····~···~·····~·~·~··~~·~·~···········~ uzaktan biiyi.ik bir muvaffakiyet kaza ... 

Mart ay1 bulma cas1 m~:::.d~::l~~:;l~~~~n i~inde kucak-
la§lyorlar. Dona, Kont Guy'a ilkonce 
annesinin sihhatte oldugunu bildirdik -
ten sonra yolda gec;irdigi maceralan ve 
Her§embo ile olan r;etin vuru§malanm 
anlabvor. Bilhassa Baron Boduin'le c;a
vu~ Vadry'nin fedakarhklanm medhe
diyor. 

rt8 

('·1 'lukanki resimde karga tilk·ye: 
e I j·- Burada bir ordekle bir tav§an var, 

1~or, bakahm onlan bulabilecek misin? 

5 Siz de tilki ile beraber araym. Buldu
of l~ll.uz takdirde §ekillerlni renkli bir ka-
t~Ie gizip bize gonderin. Bu bilmeceyi 

J ogru ~ozenlerden birinciye be§ lira, 

ikinciye 2 hra, ii<;ti.nciiye bir lira takdim 
olunacak ve diger yti.z ki~iye muhtelif 
hediyeler verilecektir. Cevablann mart 
sonuna kadar cCumhuriyet <;ocuk sahi
fesi. adresine gelmi~ bulunmasi la -
ztmdtr. Aksi takdirde sahibleri mi.ikafat 
kazanamazlar. 

Neticede mevzu §11 sahaya intikal e
diyor: 

- BabacigJm, Mayans'a donmiyecek 
misin? 

- HayJr yav.rum .. Mademki burada 
kalmaya ahdettim. Sozlimii tutay1m. 
Aksinf yapm1ya beni mecbur etme, bel
k i baslmtza gene bir kaza gelir!. 

- Peki, tsrar etmem .. 
- Amma s1k s1k beni gelip yoklamay1 

eTa ihmal ctme .. Arastra anneni de hera~ 
ber getir!. Geri kalan zamanlarmda da 
memleketi ve halk1 insaf ve adalet da -
iresinde idare et.. Haydi yolun ve tali
bin agtk olsun, Mavans Kontu! 

-BiTT!-

~L~I(I:JLI:It •1: 
--\;OCUKLAR.. 

Londrada bir evlenme merasiminde davetli 
bulunan kii~iik ipgiliz yavrulan 
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Bilmeceyi 

Bilmeceyi dogru ~ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas -
mtya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi ~1kmak mutlaka hediye kazanmi§ 
olmakhga delalet etmez. Miikafat ka -
zananlann ismi her aym ilk haftasmda 
ne~rolunan biiyiik listeye yazthr. Sol
dan saga stra ile: 

1 - Aydm orta okul 787 Giilser Oz -
goren. 

2 - Ankara Yeni§ehir Demirtepe U
lus soka~ 3 No. da Neriman. 

3 - Adapazan orta okul 26 Necdet 
Dursun. 

4 - Haydarpa§a lisesi 1325 Mithat As. 
5 - Elazig avukat $evket oglu Nec

det Kale. 
6- izmir Tepekoy kontrol miihendis

ligi 1smail Karabulut. 
7 - Mara§ Sakarya ilk okul Suphiye 

Demirel. 

~Ozenler 

8 - Kocatepe Sava§ gem1S1 gedikli 
c;avu§lardan Zeki Gokalp. 

9 - Boziiyiik Ye§ilbursa hanmda kah
veci Ahmed Y1Imaz. 

10 - Beyoglu orta okul Seyfi Talay -
man. 

11 - Elazig 6 nc1 ilk okul 907 Feriha. 
12 - Mara§ orta okul 78 Faztl Tozkal

dlran. 
13 - Kad1koy Cevizlik Bakla sokag1 

18 No. da Muzaffer. 
14 - Beyoglu 12 nci ilk okul l;)iikrii 

Demirel. 
15 - Siileymaniye 7 nci ilk okul 49 

Mmtafa Ncvzad. 
16 - Samsun Cumhuriyet ilk okulu 

11 Emin. 
17 - Bursa Hocaalizade mahallesi 22 

No. da Nihal. 
18 - Trakya Saray yah okulu 575 Re

ceb Altmordu. 
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YAZISIZ HiKAYE 

[meraklt ~eyler-1 
Hayat suyu 

Japonyada f'okyo k&fezinin 200 kilo
metre kadar cenubunda bir Ha~ico adas1 
vard1r. Bu adanm biiyiikliigu pek fazla 
olmamasma ragmen, halkmm gec;irdigi 
hayat tarz1 cidden merak ve tecessiisii 
celbedecek bir §ekildedir. Bir zamanlar 
bu adac1k biisbiitiin nazan dikkati ken
di iizerine c;ekmi§tir. <;iinkii Ha~ico • 
Fuji denilen yanarda~n dibindeki 
kaynaktan r;tkan bir suyun insana ebe
d1 hayat bagi§lamakta oldugu r;vayeti 
ortaya ablmt§tlr. Asirlarca, sade Japon-

lar degil, biitiin Uzak§ark halkmdan bir 
~ogu gelip bu sudan ic;mi§ler, fakat e
celleri geldigi vakit olmekten de geri 
kalmamt§lard1r. Adanm topragi c;ok be
reketsiz oldugu ic;in fakir balk, bu ziya
retc;iler yiiziinden bir miiddet ferih ve 
fuhur gec;inmi§lerse de son zamanlarda 
sefalet ir;ine dfiimi.i§lerdir. Fakat ic;le -
rinden biri r;llup adaya ziyaretc;i getire
bilmek i<;in yeni bir vesile daha icad et
mi.§tir. Bu da manda gi.ire§i... Rivayete 
bak1brsa, bu giire§ gok enteresan oluyor, 
her sene o civardaki Japonlardan bir 
c;ogu Ha§ico'ya giderek bu dovii§ii sey
retmege can atiyorlarmi§! 

YIIanlar ve giine§ 
Bizde eski bir atalar sozii vardrr: So

guktan donmu§ y1lana Allah gi.ine~ gos
termesin. Bu laklrd1 biiyiik bir hakikati 
ihtiva etmektedir. Diinyadaki hayatm 
memba1 olan giine§ ve hararet bilhassa 
ytlanlar iizerinde miihim bir tesir gos
termektedir. Fakat bir taklmlan bu esa
Sl daha ileri gotiirerek kafast ezilen, vii
cudii parr;a parr;a edilen bir ytlamn bile 
giipegU.ndiiz olmedigini, ancak gece ol-

duktan sonra canmm <;tkhgtm iddia et
mektedirler ki, bu yanh~br. 0 iddiaya 
sebeb alan nokta budur. Bir ytlamn par
<;a par~a edilen uzuvlan ayn ayn haya
tiyetlerini oliim badisesinden birgok sa
atler sonraya kadar muhafaza etmekte 
ve adali hareketler de bu saatler esna
smda eskisi gibi devam eylemektedir. 
Hatta oldiirti.len bir y1lanm kalbi <;1ka -
nlarak su ile dolu bir kasenin ic;ine ko-
nacak olursa, gene bir miiddet ~arp -
maktan geri kalmamaktadu. Bu i§ gece 
de boyledir, giindiiz de .. Ytlanlann olti.
miinde ziya ve karanbgm kat'iyyen ald
kasl yoktur. 

~~~~~~~~ 

ii 
I '"I 
I• ~ OY.UNLAR 

Alfabe oyunu 
Oyuncular bir masanm ba§ma oturur

lar. Orta biiyiikliikte kesilmi§ mukavva 
par~alannm iizer;ne iki tarafll olmak ii
zere hirer biiyiik harf yaz1larak iig ta
klm alfabe haztrlanmt~ ve bu harfler 
bir sepetin igine ahlml§br. Oyunun ~efi 
bu harflerden bir avut< ahp masamn or
tasma kor ve onlan hepsi goriinecek 
tarzda diizeltip ar;ar, Oyuncular bu barf
Jere dikkat ederler ve onlann ic;inden 
se~ecekleri harflerle iig harfliden ziya
de olmak iizerc her hangi bir kelimeyi 
zihnen te§kile c;ah~trlar. Buna ilk ola -
rak muvaffak olan, kelimeyi soyler ve 
kendisine Hhtm olan harfleri ahp online 
dizer, digerleri de kelimelerini soyle -
dikleri stra ile harfleri ahp bu ameliye
yi yaparlar. Eger ortada birkac; tarafa 
laz1m olan harften yalmz bir tane varsa 
onu almak ilkonce kelimesini soylemi§ 
olamn hakk1d1r. Bazan bir oyuncu §ar -
tile birkac; kelime de soyliyebil;r ve bii
tiin onlara aid harfleri toplar. Sepetteki 
harfler bitinciye kadar oyun bu surctle 
devam eder, en ~ok kelime te~kil etmi~ 
alan oyuncu bir:nciligi kazanarak ev -
velce ortaya konmu~ olan mlikB.fab a
hr. 



10 CUMJJURIYET '20 Mart 1939 

•• 
I 

I Bugiin 

Hasan deposu ile alikadar olanlann Bah~ekap1 Yah kO§kii caddesi tramvay 
istasyonu kar§ISinda eski Besler fabrikas1na miiracaat eylemeleri 

Dahiliye V ekaletinden : 
Tosya kasabasr su projesi tanzimi i~i eksiltmesi 

Tosya kasabas1 il,;me suyu tcsiatma aid etiid ve projelerin tanzimi 
i~i kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkanlmt~hr 

1 - l§in muhammen bedeli 3000 lirad1r. 
2 - istekliler bu i~e aic! ~artname, proje vesair c<vrak1 bilabedel An

karada Dahiliye Vekaleti Bf'lPdiveler irnar Heveti Fen $efliginden veya 
Tosya Belediyesind.en alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 939 tarihine rashyan pazartesi giinu saat on bir
de Tosya Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yaprlacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin a!c)agrda yazrh teminat ve 
vesaiki ayni gun saat ona kadar Komisyon Reisli.i.tine tcslim etmi~ olmalarr 
laz1mdrr. 

A - 2490 sayrh kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 225 liralrk 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun 4 iincli maddesi mucibmce eksiltmiye girmeye bir manii 

bulunmadJgma dair imzah bir mektub. 
D - Miinakasaya i~tirak edeceklerin su i11lerinde sahibi ihtisas yliksek 

miihendis veya miihendis olmalan ~art oldugundan isteklilerin bu hususu 
tevsik eden vesikalanm teklif zarflarile berabcr vermeleri laz1mdrr. 

5 - Teklif mektublan ihale glinii saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisligine verilecektir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhlidlii olmasr ve 
nihayet bu saate kadar Komiyona gelmi§ bulunmas1 lazrmdrr. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar Heyeti 
Fen qefligine ve Tosya Belediyesine mliracaat etmeleri. c 755 • ( 1453 ) 

Afyon P. T. T. Miidiirliigiinden: 
Afyon P. T. T binasmda yaptmlacak 6346 lira be!? kuru~ ke~if be

C.elli kalorifer tesisah fenni ~artname, plan ve mukavelelerine gore 29 mart 
939 c;ar~amba giinli saat 15 te Afyon P. T. T. Mudurliigi.i binasmda ihale 
edilmek lizere 15 gun miiddetle a<;rk eksiltmiye konulmu§tur. Muvakkat 
teminat miktan 475 lira 95 kuru§tur. isteklilerin tayin olunan mliddet 

_zarfmda Afyon P. T. T. Miidlirliigiine murac.aatleri ilan olunur. ( 1768) 

Dahiliye Vekaletinden : 
Aciiyaman kasabasr su projesi tanzimi i~i cksHtmesi 

Adryaman kasabas1 ic;;me suyu, etud ve projeleril}in tanzimi i~i kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - I~in muhammen bedeli 2700 liradrr 
2 - Istekliler bu i~e aid ~artname, proje vesair evrak1 bilabedel An

karada Dahiliye Vekaleti Belcdiycler imar Heyeti Fen ~efliginden veya 
Ad.Jyaman Belediyesinden alabilirler, 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat on birde 
Adryaman Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yaprlacaktrr 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin a~ag1da yazrh teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmifJ olmalan 
lazrmdrr. 

A - 2490 sayrh kanunun 16 ve 17 nci maddclerine uygun 202 lira 50 
kuruslul< muvakkat teminat, 

B - Kanunun taym ettigi' vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manii 

bulunmad1gma dair imzah bir mektub, 
D - Mi.inakasaya i~tirak edeceklerin su i~lerinde sahibi ihtisas yliksek 

miihendis veya miihendis olmalan ~art oldugundan ist~kl~lerin bu hususu 
tevsik eden veikalanm teklif zarflarile beraber vermelen laz1mdir. 

5 - Teklif mektublan ihale gunli saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisligine verilecektir. . . .. .. 

Posta ile gonderilccek teklif mektublarmm raqeh taahhudlu olmasr ve 
nihc,yet bu saate kadar · Komisyona gelmi~ bulunmasr la~rmd.1r. . 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlcrin Beledry~ler !mar Heyeh 
Fen $efligine ve Adwaman Belediyesinc miiracaat etmelen. « 752 • ( 1450) 

Y e~ilkoy T ohum Islah ve Deneme istasyonu 
Sabnalma Komisyonundan: 

Ye~ilkoy Tohum Islah istasyonu tarafmdan Zrraat Vekaleti namma 
«Ti.irkiye Bugdaylarr. admdaki kitab pa.zarhkla ba,stmlacak~rr. Pazarhk 
23/3/939 per~embe gunii saat 14.30 da Istanbul Defterdarhgr Muha~ebe 
Mlicl.iirliigiinde toplanacak komisyon tarafmdan Y~!?tlac?k~~r. T~~mmen 
c40~ forma tutacak kitaba aid yaz!lar ve ~artnmes.I Yesllkovde ,. mues~ese
dc goriilebilir. Basrm i§inin tahmini fiatt c995• !Ira olup kat 1 te:nmah 
c149• lira c25~ kuru~tur. Pazarhga i~tirak edcceklerin muayyen gun ve 
saatte komisyona miiracaatleri. (1830) 

Dahiliye Vekaletinden: 
1\'lardin kasabas1 su projesi tanzimi i~i eksiltmcsi 

Mardin kasabasr ic;;me suyu tesisah etiid ve projeleri tanzimi i~i 
kapah zarf usulile eksiltmiye c;;tkanlmt!?hr. 

1 - i§in muhammen bedeli 6000 lirad1r. . • 
2 - istekliler bu i~e aic! $artname, proje vesair cvrakr b1labedel An

karada Dahiliye Vekaleti Belediveler imar He_yeti Fen $cfligindcn veya 
Mardin Belediyesinden alabilirler. . 

3 - Eksiltme 27 mart 939 tarihinro rashvan oazartesi giinii saat on bJr
de Mardin Belediyesinde toplanacak Eksilt~e Komisyonunda yapr1acaktrr. 

4 - Eksiltmiye gircbilmek i~in isteklilerin a~agrda yaz1ll tcminat ve 
vesaiki ayni glin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim ctmi~:; olmalan 
lazrmdrr. 

A - 2490 sayrh kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 450 lirahk 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tavin ettH!i vr~ikalar. 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye gkmeye bir manii 

bulunmacl.T!!ma dair imzalJ bir mektub. , 
D - Miinakasava istirak edPceklerin su hjlerinde sahibi ihtisas vuksek 

miihcndis veya mlihendis olmat...,n sart oldu.i!undan ish,klilPrin bu hususu 
tnrsik edPn ~esikalanm teklif zarflarile brrabf'r vermeleri laz1mdrr. . . 

5 _ TE'klif mektublan ihale giinu saat ona kadar makbuz mukah1hnde 
Komisvon Rei~liP.;ine verilpcektir. . . .. .. 

Posta ile gonderilccek teklif mektublannm 1adE'l1 .taahhudlu olmas1 ve 
nihavet bu saate kadar Komiyona gelmi$ bulun~as1 l<!Zl~dlr. . . 

Bu is hakk1rrl11 f11zla izahat almak istivC'nlNm R"lf'~ 1 vrolror Tmar Hevet1 
Fen $cfli.gine ve Mardin Beledi.vesine mii~·acaat etmcler1. • 753 • ( 1451) 

V pka leti nden : 
Eskisehir Haliha:l!r haritas1 ahmt isi el,siltmesi . 

Eskifiehir kasabasmm 1/500 ve 1/2500 mikyash halihaz1r har~talan i.Jze-
. 1 ·aptlarak tashihat ile ,.avrimr~kun sah fl dan 120 hC'ktarhk h1r k1smmm nnr e 'i - .c. · k t l'k 

yeniden 1-Jaritalannm ahnmas1 isi ile 1] 00 hpktara varan 1/5000 ta eome re I 

uzun haritasmm ahmr pazarl1kla eksiltmiyc konulmu~tur. 
tsin bed.eli : 7250.- liradrr. 
Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi giinii saat 11 de Eski~ehir Beledi

ycsinde toplanacak Belediye Eksiltme Komisyonunda yaprlacakhr. 
Muvakkat temlnat 545 liradrr. 
$artnameler bilabedel Ankarada Belediycler imar Hcyeti Fen $efli-

gindcn vc Eskisehir Belediyesinden ahnabilir . . . . 
TekliflPrin tayin edilcn glinde saat ona kadar Esk1~eh1r Beledtyesme 

verilmesi veya bu saate kadar posta ilc gondcrilmis olmasr laZimdJr. 
c 73h (1412) 

-
ROMANYA SEYRiSEFAiN iDARES! 

Hareket edecek vapurlar 
DACiA vapuru 22 mart c;ar§amba saat 

9 da (Pire, Larnaka, TeH1viv, Hayfa ve 
Beyrut) a. 

Profesor K. Komiircan'•n 1 
Amell ve tatbikt kambiyo Kr. 35 Bay an HAMiYET Duygulu 

TRANSiLVANYA vapuru 24mart cu
ma, saat 16 da (Pire, iskenderiye, Te
laviv, Hayfa vc Beyrut) a. 

cRomanya~ ve cDacia~ vapurlarr 15 
giinde b1r yapbklarr (Pire, Larnaka, Te
laviv, Hayfa ve Beyrut) seferleri ic;in 
c;ar§amba gunleri saat 9 da ve gene 15 
giinde bir yapbklan (Kostence) sefer
leri ic;in cuma glinleri saat 14 te limam
mrzdan kalkacaklard1r. 

Fazla tafsilat ic;in Galata Yolcu Salonu 
kar§Jsmda Tahirbey hanmda istanbul 
umumi acentalrgma mliracaat. Telefon: 
4Q449 - 49450. 

~stanbul Komutanhg• 
ilinlar1 

Y.Muhase be (Defter, Bilam;o. Ta tbikl 122 1/2 
Ticari ma!O.mat ve bankaclllk 
ikt!Sad 11m! 
iht!Sa.s muha.sebeleri (§irket. sa
nay!, ziraat. bankal 
Ticari ve mali hesab 1 mel kiSrm 
Zihnl hesab kaidelerl 
Logarltma cetvellerl (yen! rakam) 
Yen! hesabJ tlcari <mufa.ssal eserl 

105 
87,50 

175 
70 
20 
56 

200 
Mali ceblr (Faiz. iskonto, irad, Taksit. 
Sigorta hesablan) 100 

Basllca sat1s veri: ikbal Kitabevl 

Askeri fabril<alar satm I 
alma komisyonu ilanlar1 

685: 710 ton demir hurdast alacagtz 
3284 say11I kanun mucJbince 685: 710 

ton demir hurdasr Krnkkale istasyo -
nunda teslim ~artile beher tonu §art
namesinde izah edildigi vec;hile (22) lira 
(16) kuru§tan satm almacaktrr. 
~artnameler bilabedel merkez satm

alma komisyonundan verilir. Taliblerin 
30 mart 939 per§ em be giinii ak§amma 
kadar teklif edecekleri demir hurdas1 
kadar %7,5 nisbetinde teminatlarile bir
likte §artnameyi kabul ettiklerine dair 
kayrd ve sarahati havi fiat tekliflerini 
merkez satmalma komisyonuna verme
leri. (1612) 

*** 149 kalem atelle mukavim muhtelif 

Edirnekapl §ehidlikleri dahilinde §art
name ke:;;if cetveline gore yollar yaptr
nlacagmdan ac;1k eksiltme ile ihalesi 27 
mart 939 pazartesi glinli saat 15 te yapr

lacaktlr. Muhammen ke§if bedeli 4997 
lira 19 kuru§tur. ilk teminah 375 liradrr. 
~artnamesi ve sairesi bedeli mukabilin
de in§aat §Ubesinden verilebilir. istekli
lerinin ilk teminat makbuz veya mek -
tublarile 2490 sayrh kanunun 2 ve 3 lin-
eli maddelerinde yazrh vesikalarile iha- tugla ve ha~lar allimacak 
le giinlinden sekiz giin evveline kadar Tahmin edilen bedeli (151170) lira o-

lan 149 kalem ate§e mukavim muhtelif 
Nafra Fen miidiirlliklerinden alacaklan t vl h 1 A k • F b 'k 1 u "k . . .. ug a ve arc ar s en a n a ar -
ves1 alanle beraber belli gun ve saatte "d" 1 .. v.. k t 1 k Fr d k mum mu ur ugt· mer ez sa ma rna o-

n 1 hda Komutanhk Satmalma ko - . 2151939 h .. .. t 15 t 
misyonuna gelmeleri. (1584) mrsyonunca sa gunu saa e 

kapah zarfla ihale edilecektir. $artname 
* * * (7) lira (56) kuru~ mukabilinde komis-

Nakliye ve Motorlii Birlikler okulun- yondan verilir. 
da yaphnlacak benzin tevzi mahallinin Taliblerin muvakkat teminat olan 
apk eksiltme ile ihalesi 27 mart 939 pa- (8808) lira (50) kuru~u havi teklif mek
zartesi glinii saat 14 te yaptlacaktrr. Mu- tublarrm mezkur giinde saat 14 e kadar 
hammen ke§if bedeli 525 liradtr. Ilk te- komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
minatr 40 lirad1r. $artnamesi ve sairesi 2490 numarah kanunun 2 ve 3 lincli 
in§aat §Ubesinden verilebilir. isteklileri- maddelerindeki vesaikle mezkur glin ve 
nin ilk teminat makbuzlar veya mek - saatte komisyona mliracaatleri. (1611) 
tublarile 2490 sayrh kanunun 2 ve 3 iin- *** 
eli maddelerinde yazrh vesikalarile ihale 5 aded muhtelif freze tezgahr almacak 
glinlinden sekiz glin evvel ~flP.a Fen • Tahmin edilen bedeli (23650) lira o-

~U~i.irliikl~!indez: p~~~-ak!~n v~si~~~i't ""q ,~~n 5 a~ed muhtelif freze tezgah1 Askeri 
rile beraher belli gii.n ve ,saatte F.mdrk- Fabrikalar Umum miidiirliigi.i merkez 
hda Komutanhk Satmalma komisyonu- Satmalrna komisyonunca 2/5/1939 sah 
na gelmeleri. (1585) giini.i saat 15,30 da kapah zarfla ihale e-

* * * dilecektir. ~artnamc paras1z olarak ko-
<;;atalca Mst. Mevki ic;;in satm almacak misyondan verilir. Taliblerin muvakkat 

su tesisatr malzemesine ihale glinii ta- teminatr olan (1773) lira (75) kurU§U 
libi c;rkmadrgmdan tekrar kapah zarfla havi teklif mektublanm mezkftr giinde 
ihalesi 28 mart 939 sah giinli saat 15 te saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri 
yap1lacaktrr. Muhammen k1ymeti 13564 ve kendilerinin de 2490 numarah ka -
lira 55 kuru§tur. ilk teminab 1018 lira- nunun 2 ve 3 iincli maddclerindeki ve
drr. $artnamesi her giin komisyonda go- saikle mezkur giin ve saatte komisyona 
riilebilir. isteklilerinin ilk teminat mak- gelmeleri. (1700) 

buz veya mektublarile 2490 say1h ka -
nunun 2 ve 3 lincli maddelerinde yazrb 
vesikalarile birilkte ihale glinii ihale sa
atinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektublarmt Fmdtkhda Komu -
tanhk Satmalma komisyonuna verme -
Jeri. (1586) 

*** 
170 ton Toleol ali.nacak 

Tahmin edilen bedeli (59.000) lira 
olan 170 ton Toleol Askeri Fafrikalar 
Umum Mlidlirliigu Merkez Satm Alma 
Komisyonunca 6/5/1939 cumartesi glinli 
saat 11 de kapalt zarfla ihale edilecektir. 
$artname (2) lira (95) kuru§ mukabilin
de komisyondan verilir. Taliblerin mu
vakkat teminat olan (4425) liray1 havi 
teklif mektuplanm mezkur glinde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendi1e!'inin de 2490 sayth kanunun 2 
ve 3 lincli maddelerindeki vesaikle 
mezkur giin ve saatte komisyona mii-

*** 
istanbul Komunathgt Birlikleri ic;in 

evsaf ve §eraiti dahilinde satm almacak 
olan 100 kilo c;;aym pazarhg1 23 mart 939 
per§embe giinu saat 15.30 da yapllacak
ttr. isteklilerm belli gun ve saatte Fm
dtkllda Komutanhk Satmalma Komis-
yonuna gelmeleri. (1823) 

Dr. iHSAN SAM i 
racaatleri. (1794) 

GONO K O K A $ lS I ,. oMER VASFi AYBAR~ 
B<>lsoguklugu ve ihtilatlanna kars1 ~i~~li ~ocuk ha.stanesi ba!jtahibi ve I 
oek tesirli ve taze a~tdu Divanyolu • operatllrii, hergiin 3 · 6 ya kadar 
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par . ele!on: 2375!) ••• 

- -------------------------------
Maliye V ekaletinden: 
1-

2-

3-

4-

2020/1000/510 milimetre eb'admda ve muhammen bedeli kara sac 
cTomas» olduguna gore beheri 65 lira ve srmens martin duble de
cape olduguna gore de behri 75 lira olan 120 aded sac dosya dolabt 
kapah zarf usulile cksiltmeye konulmufitur. 
Eksiltrne 27/3/939 pazartesi glinli saat on be§te Maliye Vekaleti Le
vazlm MUdiirliiglinde toplanan eksiltme komisyonunda yap1lacaktrr. 
$artnamesi Lcvazrm Mlidlirliigiinden ve istanbulda Dolmabahc;e Ma
liye evrak1 matbua amban memurlugundan paras1z ahmr. 
isteklilerin 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yazrh 
belgeler ve kara sac (Tomas) a talib olduguna gore 585 ve simens 
martin duble decape'ye talib olduguna gore de 675 lirahk teminat 
makbuz veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifatr 
ve §artnamesindeki ~eraite tamamen uygun ve noksans1z olarak ya
zacaklan teklif mektublarmr havi kapah zarflanm ihale saatinden bir 
saat evvel komisyon reisine vermeleri. •80h (1539) 
GJ 

izmir Emraz1 Sariye hastanesi Ba~hekimliginden: 
Hastaneye 1523 lira 65 kuru!! tahmini fiatla 25 kalem eczayi trbbiye 

a<;rk eksiltme ile ahnacaktrr. istekliler §artname ve listeyi istanbulda Sag
hk Direktorlugi.inde ve izmirde hastane Ba~?hekimliginde gorebilirler. Ek
siltme 5 nisan 1939 c;ar§amba giinli saat 11 de Tepecikte Emraz1 Sariye 
hastanesinde toplanan komisyon huzurunda yaprlacakhr. Krymeti muham
menin ?O 7,5 u nispetindeki muvakkat teminata mukabil para veya kry
metli evrak komi~vonca ahnamryacagmdan isteklilerin ihale giiniinden ev
vel teminatlarrm izmir vcya istanbul Malsand1klarma yahrmalan lazrm
dl.l'. (1833) 

18 mart cumartesi ak§ammdan itibaren her ak§am 
Beyoglu istikhil caddesinde 

((BELE,R OTELiNDE)> 
Saz heyeti: 
Kemani : Nubar 
Piyanist: Valantin 
Ud.i : Nezihe 

seanslarma devam edecektir. Ve: 
Bestekar iZMiRLi ZEKi i~tirakile, 

Solistler: Okuyucu : Numan 
Ayda Hanende : Feyzi Kaptan 
~likran Aynca gorlilmemi~ Arab rakslan 

Ciimbli~ : N. Mehmcd 
Kanuni : ismail 
Klarnet : Ali 

Miizeyyen Bayan Co~kun 
Saadet Kafkas ve Laz oyunlan: 
Melahat B!lylln Sahire tarafmdan 

Dahiliye V ekaleti nden : 
Km~ehir kasabas1 su projesi tanzimi i~i eksiltmesi 

Ktr!?ehir kasabast il.;me nyu tesisab, etiid ve projeleri tanzimi 
i~i kapah zarf usulile eksiltmiye <;tkanlmi~hr. 

1 - i§in muhammcn bedeli 2700 liradrr. 
2 - istekliler bu i§e aid ~artname, proje vesair evrakl bilabedel An

karada Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden veya 
Km~ehir Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat on birde 
Krr~ehir Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yapllacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin a§agrda yazili tem.inat ve 
vesr~iki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalari 
H1ztmdtr. 

A - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci madnelerine uygun 202 lira 50 
kuru~luk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manii 

bulunmadrgma dair imzah bir mektub, 
D - Miinakasaya i~tirak edeceklerin su i§lerinde sahibi ihtisas yiiksek 

miihendis veya mlihendis olmalan ~art oldugundan isteklilerin bu hususu 
tevsik eden veikalanm teklif zarflarile beraber vermeleri lazrmdU'. 

5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisligine verilecektir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve 
nihayet bu saate kadar Komisyona gelmif:i bulunmasr lazrmd.ll'. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler lmar Heyeti 
Fen Sefligine ve Krrilehir Belediyesine miiracaat etmeleri. c 750 " ( 1448 )' 

Nafta V ekaletinden: 
Eksiltmeye konulan i~: 

1 - Bahkesir Vilayeti dahilinde bulunan Koca<;ay 1slah ve sulama i§le
rile Mlirlivvetler deresi rslah ameliyah in§aatr ke§if bedeli (443 639) 
lira (61) kuru1;1tur. 

2 - Eksiltme 14/4/939 tarihine rasthyan cuma glinli saat 15 te Nafra 
Vekaleti Sular Umum M:._iidlirliigii su eksiltme komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yap1lacaktrr. , 

3 - istekliler ekiltme §artnamesi, mukavele projesi, baymdtrhk ifileri ge
ne! ~artnamesi, fenn! §artname ve projeleri (21) lira (69) kuru§ mu
kabilinde Sular Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin (21 095) lira (60) kuru~luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yaprlacag1 giinden en az 
sekiz giin evvel ellerinde bulunan biitlin vesikalarla birlikte bir ~s
tida ile Vekalete mliracaat ed.erek bu i§e mahsus. olmak iizere vesi
ka almalan ve bu vesikay1 ibraz etmeleri ~arttrr. Bu mliddet ic;inde 
vesika talebinde bulunmryanlar ek,siltmey~ i~tirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektublarrm ikinci maddede yazrh saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Mlidiirliigiine makbuz mukabilinde ver
meleri laZimd1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c939• (1793) 

Dahiliye V ekaleti nden : 
Zilc kasabas1 su projesi tanzimi ~i eksiltmesi 

Zile kasahast i~,;me suyu tesisahna aid ctiid ve projelerin tanzimi 
i~i kapah zarf usulile eksiltmiye <;Ikanlmi~ilr. 

1 - 1:;;in muhammen bedeli 2000 liradrr. 
2 - istekliler bu i1le aid ~artname, proje vesair evrakl bilabedel An

karada Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen l;lefliginden veya 
Zile Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat on birde 
Zile Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yaprlacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ir;in isteklilerin a~agtda yazrh teminat ve 
vesaiki aym glin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalarl 
lazrmdrr. 

A - 2490 sayrh kanunun 16 ve 17 nci madnelerine uygun 150 lirahk 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manii 

bulunmadri!ma dair imzah bir mektub, 
D - :vilinakasaya i~tirak edeceklerin su i~lerinde sahibi ihtisas yiiksek 

miihendis veya miihendis olmalarr ~art oldugundan isteklilerin bu hususU 
tevsik eden veikalanm teklif zarflarile beraber vermeleri lazrmdrr. 

5 - Teklif mektublan ihale giinli saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Kom i;;vun Reisligine verill'cektir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve 
nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmast laztm&r. , 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyet1 
Fen ~efligine ve Zile Belediyesine miiracaat etmeleri. c 749 " ( 1447 ) 

Dahiliye V ekaletinden : 
Develi kasabas1 su projesi tanzimi i~i ek siltmesi 

Dcveli kasabast i~,;me su tesisati, etiid ve projeleri t anzimi 
kapah zarf usulile eksiltmiye ~,;tkanlmi~hr. 

1 - ifiin muhammen bedeli 2800 liradrr. 
2 - istekliler bu i~e aid ~artname, proje vesair evrakr bilabedel An· 

karada Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen Sefliginden veya 
Develi Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat on birde 
«11. Develi Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yaprlacaktJ.r. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;;in isteklilerin a~agrda yazth teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ olmalarl 
laz1mdtr. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 210 lira 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manil 

bulunmadti:(ma dair imzah bir mektub, 
L' - Miinakasaya i~tirak edeceklerin su illlerinde sahibi ihtisas yliksek 

mlihendis veya miihendis olmalan sart oldugundan isteklilerin bu hususU 
tevsik eden veikalanm teklif zarflarile beraber vermeleri laztmdrr. 

5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisligine verilecektir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlli olmasr ve 
nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmasr laztmd.lr. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler fmar Heyeti 
Fen $efligine ve Develi Belediyesine miiracaat etmeleri. c 748 ,. ( 1446 ) 
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20 Mart 1939 

Vapurlar1n haftahk hareket tarifesi : 
20 Marttan 27 Marta kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurlar1n isimleri, kalku; gUn ve 
saatlerl ve kalkacaklar1 r1ht1mlar : 

Karadeniz hattma -

Bartm hattma 

izmit hattma 

Mudanya hathna 

Bandtrma hathna 

Karabiga hattma 

imroz hathna 
Ayvahk hattma 

izmir Siir'at hathna -
Mersin hathna -

Salt 12 de (Cumhuriyet), Per~embe 12 de 
(Aksu), Pazar 16 da (Guneysu). Galata nh
hmmd.an. 
<;aqamba 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci Rthtlmmdan. 
Sah, Per§embe ve Pazar saat 9,30 da (Ugur). 
Tophane Rihttmmc..an. 
Her giin saat 9 da (Trak) sistemi vapurlar. 
dan biri, Cumartesi aynca 13,30 da (Sus) 
Tophane nhttmmdan. 
Pazartesi, <;arf?amba ve cuma 8,15 te (Sus), 
aynca <;ar~amba 20 de (Antalya) ve Cumar
tesi 20 de (Ulgen). Tophane R1htlmmdan. 
Sah ve Cum a 19 da (Bursa). Tophane Rthti
mmdan. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane Rthbmmdan. 
<;arf?amba 15 te (Saadet). cumartesi 15 te 
(Bartm). Sirkeci Rthtrmmdan. 
Pazar 11 de (Ankara). Galata Rthtlmmdan. 
Salt 10 da (<;anakkale), Cuma 10 da (Et
riisk). Sirkeci nhhmmdan. 

Not: Vapur seferleri hakkmda her tiirlii malumat a~ag1da telefon nu
maralan yaz1h acentalardan ogrenilir. 

Karakoy acentahl{1 - Galata, Kopriibaqt 42362 
Galata acentaliW, - Galata, Deniz Ticaret 

Mi.id.. binas1 altmda 40133 
Sirkeci acentahg1 - Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

Bilumum ithalit tacirlerinin 
nazar1 dikkatine 

istanbul limanmda mevcud antrepolardan yalmz Halt antreposile 
Eminonii 2ntreposu, antrepo namt altmda muhafaza ve ipka oluna
rak bu iki mahalden gayri antrepolann kaffesi kiGa bir zaman ic;in 
1/4/939 tarihin'den itibaren ambara kalb ve tahvil edilmif;!tir. Bu iti
barla: 

1 - $imdiye kadar antrepo namile yadedilen mahallere 31/3/939 
sonuna kadar ithal edilmi~ clan e§ya, dort senelik antrepo muddetin
den istifade edecek ise de, 1/4/939 tarihinden itibaren bu rnahallere 
dahU olan e§ya, ancak iki sene mlid.detle buralarda sahibi emrine rnah
fuz tutulacak ve badehu sahlacakhr. 

2 - Eminonii antreposile Hah antreposuna girecek e§ya eskisi gi
bi antrepo mliddetine (yani dort senelik miiddete) tabi tutulacakttr. 

Tiirk Dil Kurumu 

Genel Sekreterliginden : 
En az lise diplomast almt~ eski metinleri olduk~a iyi okuyup anhya

bilecek bir sekreter almacakhr. 
Arabca ve farsc;as1 kuvvetli olanlar ve · makinede yazt yazabilenler 

tcrcih ecilecektir. !stekli olanlar nisan 1939 a kadar Ankarada Kurum Ge
n el Sekreterligine bir mektubla miiracaat ederek hiiviyet ciizdanlarile 
asker lik, tahsil ve c;alt!,lma vesikalan, s1hhat rapo;rlarile iki foto~rafilerini 
gondermclidirler. ( 1828 ) 

[ inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : I 
I - Mevcud §artname, proje ve ke~fi mucibince Malatya Tiitun Fabri

kasmda yaptmlacak Tretuar, asansor tesisatl, bah~e toprak tesviyesi, 
Drenaj bahc;e dahilt yollan ve ihata duvarlan i§leri ve bunlara aid 
irnalatt smaiye kapah zarfla ekiltmiye konmu§tur. 

II - Ke§if bedeli 36,796 lira 97 kuru§ olup teminat ak~esi ( 2,759 ) lira 
77 kuru§tur. 

III - Eksiltme 27/3/939 pazartesi giinii saat 15 te Kabata~ta Levaztm ve 
Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapJlacaktrr. 

IV - ~artname, ke§ifname ve projeler ( 184 ) kuru§ mukabilinde Levaztrn 
§ubesinden ve Ankara, Izmir, Malatya Ba~miidurliiklerinden alma
bilir. 

V - Bu i§e girmek istiyenlerin yuksek mimar veya yiiksek rniihendis ol
malan veyahud mukaveleyi birlikte imzalamak iizere bu evsafta bir 
miihendis veya bir mimarla i~tirak etmi~ bulunmalan ve §imdiye 
kadar bu kabil ( 50,000 ) lirahk bir i~i muvaffakiyetle yaprntlj ve 
bitirmi~ olmalan ~arthr. 

VI - Taliblerin eksiltme guniinden sekiz gun evveline kadar bizzat Umum 
Miid.iirliik ln§aat $ubesine miiracaat ederek fenni ehliyet vesikast 
almalan laztmdrr. 

VII- isteklilerin ~artname ve projeler ve yukarrdaki maddede gosterilen 
ehliyet vesikast ve aynca kanuni vesika almalan teminat ak~esi 
veya banka mektublanm ve miihurlii fiat teklif mektublanm ihtiva 
eden kapah zarflanm eksiltme gi.iniinde nihayet saat 14 e kadar 
makbuz mukabilinde mezkur Komisyon Riyaseti.ne vermeleri laztmdrr. 
Postada vaki olacak teahhurlar kabul edilmez. ( 1489) 

Cinsi 

Baskiil 5000 kg. 

2000 " 
1000 " 

-Miktan 

1 aded sif 
Haydarpa§a 

2 aded 
1 ,. Sif 

istanbul 

Muhammen % 7,5 Eksiltme 
B. teminat ~ekli Saati 

Lira K. Lira K. 
750,- 56,25 Pazarhk 14 

5000,- 375,- Ac;1k eksiltme 14,30 

I - $artnameleri mucibince yukanda miktarlan yaz1h baskiiller hi
zalarmda gosterilen usullerle satm ahnacakhr. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hi
zalannda gosterilmi~tir. 

III - Eksiltme 4/4/939 tarihine rashyan sah giinii Kabata~ta Levaztm 
Ve Mnbayaat !lUbesindeki Ahm Komisyonunda vaptlacakttr. 

IV - $artnameler hergiin sozii geGen ~ubeden parastz olarak almabilir. 
V - 5000 }{g. lik baskiiliin miinakasasma i~tirak edecekler 7 giin ev

Veline k~dar fiats1z tekilflerini Tuz Fen ~ubesine ve 1000, 2000 kg. hk bas
kUI miinakasasma if?tirak edecekler de fiats1z tekliflerini bir hafta evveline 
kadar .M1iskirat Fabrikalar $ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuli.inii 
:tnutazammm vesika almalan laztmdtr. 

VI - Eksiltmiye i§tirak ed.ecekler eksiltme gunu kanuni vesaiklc bir-
likte ynkanda adt geGen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1704 j 

lVretre 3 Cinsi 
-Muha mmen 

Fiatl bedeli Teminat 
Kr. Lira Lira 

Saat1 

67 Giirgen 
Ihlamur 

36 2412 180.90 ) 14,30 
3 
6 
4 
I-

II-

lrr _ 

,. kutuluk 
Karaagac (dai{) 
$artname ve eb'ad 
den giirgenler ac;tk 
hinde almacakhr. 

55 165 12,38 ) 
80 480 36 ) 15 
65 260 195 ) 

listeleri mucibince yukanda yazth keresteler
eksiltme ve digerleri pazarhkla 27/3/939 tari-

Eksiltme ve pazarhk Kabata!/ta Levaztm Miidiiriyeti binasmda 
Ahm komisyonunda yaptlacakttr. Muhammen bedelleri, teminat 

ak<;clPri, ihale saatleri hizalarmda yazthdtr. $artname ve listeler 
her ~iin Levaz1m 11ubesinden almabilir. 
!steklilerin pey akc;elerile belli gun ve saatlerde komisyona mii
racaat etmeleri, j (1583). 

CUMHURIYET 

Dahiliye Vekaletinden : 
Siird it;me suyu tesisah ii!ji eksiltmesi 

Siirde takriben 4 kilometre mesafeden terfi ile su isalesi pompaj. 
filitre, su deposu, ~ehir §ebekesi vesair rniiteferri i~lerin yapllrnas1 kapah 
zarf usulile eksiltmiye c;tkanlmtf?tlr. ' 

1 - i~in muhammen bedeli 120000 liradtr. 
2 - istekliler bu i§e aid ~artname, proje vesair evrakr- 600 kuru~ mu

kabilinde Ankarada Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efli
ginden veya Siird Belediyesinden alabilirler. 

3- Eksiltme 20 nisan 939 tarihine rashyan per~embe giinii saat on bir. 
de Siird Belediyesinde toplanacak Ekiltme Komisyonunda yapilacaktlr. 

4- Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin a~agtda yazth teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmif? olmalan 
laztmdtr. 

- ~ - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 7250 lirahk 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manii 

bulvnmad1gma dair imzah bir mektub, 
D - Miinakasaya i~tirak edecek rniiteahhidlerin su tesisah i§leri yap

mi!i olduklarma dair vesikalanm teklif zarflarile beraber vermeleri laztmdir. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kad.ar makbuz mukabilinde 

Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif rnektublarmm iadeli taahhiidlii olmast ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ bulunmast laztmdtr. 
Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 

Fen ~efligine ve Siird Belediyesine miiracaat etmeleri. c 759 " ( 1454 ) 

Dahiliye V ekaletinden : 
Bayburd kasabast su projesi tanzimi ii!ii eksiltmesi 

Bayburd kasabas1 i~me suyu tesisat1 etiid ve 1 ~-ojeleri tanzimi i§i 
kapah zarf usulile eksiltmiye c;tkarilmt§tlr. 

1 - i~in muhammen bedeli 2500 lirad1r. 
2 - istekliler bu i~e aid §artname, proje vesair evrakt bilabedel An

karada Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden veya 
Bayburd Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat on bir
de Bayburd Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yaptlacakbr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin a§agtda yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmif? olmalan 
laztmdu. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maqaelerine uygun 187 lira 50 
kuru~luk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manii 

bulunmad.Igma clair imzah bir mektub. 
D - Mi.inakasaya i§tirak edeceklerin su i:ilerinde sahibi ihtisas yiiksek 

miihendis veya rnuhendis olmalan ~art oldugundan isteklilerin bu hususu 
tevsik eden vesikalanm teklif zarflarile beraber vermeleri lAzimdtr. 

5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisligine verilecektir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlU olmas1 ve 
nihayet bu saate kadar Komiyona gelmi~ bulunmast lazimdir. 

Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 
Fen ~efligine ve Bayburd Beled.iyesine miiracaat etmeleri. c75h (1449) 

----------------
Malkara Malmiidurliigiinden : 

Kanuni noksanlar dolay1sile Maliye Vekaleti tarafmdan mukavelesi 
fcshedilcn c 17547 • lira c 84 • kuru§luk Malkara Hiikumet konagr birinci 
klSlm in~aati 15/3/939 dan itibaren 15 giin miiddetle ve kapah zarf usulile 
yeniden eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme 1 nisan 939 cuma giinii saat 11 oe Malkara Malmudiirliigii 
odasmda toplanacak Komisyon tarafmdan yaptlacakhr. 

1 - Muvakkat teminat miktan 1317 liradtr. 
2 - Bu i§e aid eksiltme ~artnamesi ve buna bagh mukavele, proje, 

Nafta genel ~artnamesi vesair evrakt gormek istiyenler hergiin mesai saati 
dahilind.e Malkara Malmudurli.igiinde gorebilirler. 

istekliler 2490 say1h kanun hukumlerine gore haz1r1Jyacaklari teklif 
mektublanm 31 mart 939 cuma giinii saat 14 e kadar makbuz mukabilinde 
Malmiidiirliigiine vermeleri veyahud taahhiidlii olarak gondermeleri ve 
postadaki gecikmelerin kabul edilemiyecegi ilan olunur. ( 1672 ) 

Dahiliye V ekaletinden : 
Nigde kasabas1 su projesi tanzimi i~i eksiltmesi 

Nigde kasabast i~me su tesiah etiid projeleri tanzimi i!;ii kapah 
zarf usulile eksiltmiye c;tkanlmt§tlr 

1 - !§in muhammen bedeli 2350 liradrr. 
2 - istekliler bu i§e aid §artname, proje vesair evrak1 bilabedel Anka

rads Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen ~efligind.en veya 
Nigde Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 939 tarihine rashyan pazartesi giinil saat on birde 
( 11 ) Nigde Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda ya. 
pllacaktJr. 

4 - Eksi1tmiye girebilmek ic;in isteklilerin a§agtda yaz1h teminat ve ve
saiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ ol
malan Hiztmdtr. 
A- 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 176 lira 25 

kuruf?luk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun 4 uncii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manii 

bulunmacldgma dair imzah bir mektub. 
D - Miinakasaya i~tirak edeceklerin su i§lerinde sahibi ihtisas yiik

sek miihendis veya mi.ihendis lomalan ~art oldugundan itekli
lerin bu hususu tevsik eden vesikalarmt teklif zarflarile hera
her vermeleri Iaz1mdtr. 

5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz rnukabilinde 
Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmast ve 
nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ bulunmas1 laztmdu. Bu i~ 
hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 1mar Heyeti Fen 
$efligine ve Nigd.e Belediyesine miiracaat etmeleri. c 747 ~ (1445 ) 

Tesviyeci ve tornac1 al1nacakt1r 
Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigunden: 

Kmkkalede ~ah§ttnlmak iizere tesviyeci ve tornact almacaktrr. !stek
lilerd.en Ankarada bulunanlarm Silah fabrikasma, !stanbuldakilerin Zey
tinburnu fabrikasma, izmirdekilerin de !zmirdeki Silah fabrikasma bu 
yerler haricinde olanlarm da istida ile Umum Miidiirliige muracaatleri. (1423) 

izmir Belediyesinden: 
Yap1lacak $ehir oteli bahc;esinin in§a ve tanzimi kapah zarfla eksiltmiye 

konulmustur. $artname ve vahid.i fiat cetveli Ba§miihendislikten istenir. 
Muham~en bedeli on sekiz bin sekiz yiiz on sekiz liradrr. ihalesi 28/3/939 
sah giinii saat on yedidedir. 2490 sayth kanunun tarifatt dairesinde haztr
Ianmt~ teklif mektublan ihale giinii azami saat on alttda Enciimende riya
sete verilir. Muvakkat teminatt bin dort yiiz on bir lira otuz be§ kuru~tur. 

c 819:> ( 1668 ) 

Dahiliye V ekaletinden : 
Biga kasabas1 halihaztr haritas1 alrm1 i~ine aid eksiltme 

Biga kasabasmm 150 hektarhk k1smmm halihaztr haritalarile bunu 
zuuhat 30 hektarhk ktsmile 180 hektara varan sahanm yalmz 1/2000 lik 
miinhanili haritasmm yeniden ahm1 i~i kapah zarf usulile eksiltmiye ~~
karilmi~tlr. 

l§in maktu bedeli 2500.- lirad.1r. Muvakkat teminati 187.5 lirad1r. 
Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi giinu saat 11 de Bigada Belediye dai

resinde toplanacak Belediye Eksiltme Komiyonunda yap1lacaktlr. 
Sartnameler bilabedel Ankarada Belediyeler imar Heyeti Fen ~efli
Tekliflerin tayin edilen giinde saat ona kadar Biga Belediyesine gon 

ginden veya Biga Belediyesind.en ahnabilir. Tekliflerin tayin edilen giinde 
saat ona kadar Biga Belediyesine gonderilrnesi veya bu saate kadar gon
derilmi§ olmas1 laziindir- •138 11 , ,( 14131 

1J 
-~ -- - -

i LAN 
KURTULU~ V APUR A CENT ALIGINDAN: 
« SV ANETiA » motor Iii liiks posta vapuru 

17 mart 1939 tarihinde saat 12 de ODESAYA 
23 mart 1939 tarihinde saat 10 ita PiRE, HAiFA. PORT-SAiD'e 

Galata nhtrmmdan harcket edip bilciimle limanlar ic;in dogru kon. 
§imcnto ile yi.ik kabul edecektir. 

Fazla tafsilat almak iGin acentahgimiza miiracaat ed.ilmesi rica 
olunur. 

Adres: 6 net Vaktf han, 4 iincii kat, Galata 

..................... T.EiL·E·F·O·N·:·4i0105i5 .................. 1 
Dahiliye V ekaleti nden : 

Bafra kasabas1 su projesi tanzimi i~i eksiltmesi 
Bafra kasabast i~me suyu tesisatma aid. etiid ve projelerin tanzirni i§i 

kapah zarf usulile eksiltmiye ~1karilm1~hr. 
1 - i~in muhammen bedeli c 3600 ,. liradu. 
2 - istekliler bu if?e aid f?artname, proje vesair evrak1 bilabedel An

karad.J Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden veya 
Bafra Belediyesinden alabiUrler. 

3 - Eksiltme 27 mart 939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat on bir
de Bafra Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yaptlacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin af?agtda yazth teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmif? olmalan 
Iaz1mdtr. 

A - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 270 lirahk 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manii 

bulunmad.lgma dair imzah bir mektub. 
D - Miinakasaya i$tirak edeceklerin su i~lerinde sahibi ihtisas yiiksek 

miihendis veya miihendis olmalan ~art oldugundan isteklilerin bu hususu 
tevsik eden vesikalanm teklif zarflarile beraber vermeleri laztmdir. 

5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisligine verilecektir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmast ve 
nihayet bu saate kadar Komiyona gelmi~ bulunmast laz1mdrr. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 1mar Heyeti 
Fen r;lefligine ve Bafra Belediyesine miiracaat etmeleri. c 754 ,. ( 1452 ) 

I Devlet Demiryollan i,Ietme U. Miidiirliigiinden: ' 
Samsun istasyonunda yapllacak istasyon binast in~aah §artnamede Hiztm 

gelen degi~Iklik yaptlmak suretile yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye 
konniu§tur. Bu i~ i~in evvelce eksiltme evrakt almt§ olanlar bizzat Yol 
dairesine miiracaat ederek veya posta ile f?artnameleri gondererek tashiha.t 
yaptirabilirler. 

1 - Bu inliaatm muhammen bedeli 85,000 lirad1r. 
2 - istekliler bu i§e aid §artname vesair evrakt Devlet Demiryollan

nm Ankara ve Sirkeci veznelerind.en 425 kuru§ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 29/3/939 c;ar~amba giinii saat 15 te Ankarada D. D. Yol

lart Yol Dairesinde toplanacak merkez Birinci Komisyonunca yaptlacaktlr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin teklif mektublarile birlikte 

a§agida yaztb teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reis. 
ligine tevdi etrni~ olmalan l:iz1mdrr. 

A - 2490 sayth kanun ahkamma uygun olarak 5500 lirahk muvakkat 
teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Nafta Vekaletinden musaddak ehliyet vesikast ( ehliyet vesikas1 

i~in isteklilerin ihale giiniinden en az sekiz giin evvel bir istida ile Nafta 
Vekaletine miiracaat etmeleri laz1mdrr ). ( 1671) -3/3/1939 tarihinde yap1lan ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen be
deli 335000 lira clan yetmi§ yedi kalem baktr ve pirinc; malzeme 3/5/1939 
c;an,;amba giinu saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankara& idare binasmda 
satm almcaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 17150 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri laztmdir. 

~artnameler 1675 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sattl -
maktadrr. ( 1702 )' 

Dahiliye V ekaletinden : 
tskilib kasabast su projesi tanzimi i~i eksiltmesi 

!skilib kasabast i~me suyu tesisah etud ve projeleri tanzimi i§i 
kapah zarf usulile eksiltmiye c;tkanlmt§hr. 

1 - !~in muhammen bedeli 1500 liradrr. 
2 - istekliler bu i§e aid. §artname, proje vesair evrakt bilabedel An

karada Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden veya 
!skilib Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat on bir
de !skilib Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisy:onunda yapJlacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin a§ag1da yazth teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalan 
laztmdrr. 

A - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 112 lira 50 
kurusluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manii 

bulunmad.lgma dair imzah bir mektub. 
D - Munakasaya i~tirak edeceklerin su i~lerinde sahibi ihtisas yiiksek 

muhe:ldis veya muhendis olmalarr ~art oldugundan isteklilerin bu hususu 
tevsik eden vesikalarp·u teklif zarfla•ile beraber vermeleri laZimdrr. 

5 - Teklif mektublan iht1le gii.nu saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisligine verilecektir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmast ve 
nihayet bu saate kadar Komiyona gelmi~ bulunmas1 laztmdtr. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin BE>lediyeler 1mar Heyeti 
Fen ~efligir..e ve Iskilib BeleC:Jyesine miiracaat etmeleri. c 746 • ( 1444) 

Askeri F abrikalar 
Ticaret 

Umum 
c;: h . ~ u es1 

M"" diirliigii 
Miidi.h·lugiinden : 

Af?agida miktar ve cinsi yaz1h malzeme sabn almacakttr. 
!stcklilcrin; niimuneleri ve orijinal resimlerile beraber S i f tstanbul 

teslim ~artile fiath tekliflerini 10 nisan 939 pazartesi giinii ak~amma kadar 
Ticaret ~ubesine vermeleri. 

Bu malzemenin ~artnamesi hergiin saat 13.30 dan 15.30 a kadar Umum 
Miidurliikte Ticaret 11ubesinden veya istanbul - Fmcl•khda Askeri Fabri
kalar Yollama Mud.iirliigi.inden almabilir. c 925 • ( 1758) 

Siyah kovanlara mahsus adi kapsiil 
Liiks ,. " kapah " 
12 <;ap. 14 m/m yagh esmer tapa 
16 ,. 14 " ~ ,. " 
20 ,. 
12 lt 

16 ~ 

20 » 

14 " 
12 ,. 
12 ,. 
12 ,. 

~ 

" 
~ 

~ 

, 

~ 

12 c;ap. 3 m/m. 6 m/m. 7 m/m. 9 m/m 
16 ~ 3 " 6 " 7 ,. 9 " 
20 " 3 " 6 lt 7 ,. 9 lt 

3.500.000 adcd 
1.500 000 " 

250.000 lt 

150 000 lt 

40.000 " 
850.000 ,. 
450.000 • 
200.000 • 

Beherinden 
adi kagtd tapa 500.000 er 

,. " ~ 500.000 ,. ' 
,. lt lt 500.000 ~ 

Birecik Belediyesinden: 
1 - Kasabaya yap1lacak elektrik ve su tesisatl projeleri 10/3/939 ta

rihindE'n itibaren bir ay miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu!?tur. 
2 - Eksiltme 11/4/939 tarihine musadif sah gi.inii saat c 14,. te Kay

rrakam ve Belediye Dairesi odasmda yap1lacaktrr. 
3 - Muvakkat teminat • 150" liracl.rr. 
4 - Mufassal malumat alabilmek istiyenler Birecik Belediye,;indeki 

)Ju i§e aid §artnameyi gorebilirler, Veyahud bilabedel aldtrabilirler, ( 1693 )_ 



12 CUMHURIYET 

tjtedenhel'i kullanmalda oldu§'unuz 
fekaiifliite hak kazanllll$ :radyonuzclan 
her halde b1kf1111z. 

Onun fazla,yoruldugunu hissedivor, 
'fakat bu eski ernektar• degi$tirrne-

1ge raz1 olarn•vorsunuz. 

Tasarruf niyetile yaptlglniZ bu rnu
lahaza, sizi art1k rne$gul etrnerneli
dir, zira beklediginiz flrsat bu defa 
z .uh.ur etmi$1:ir. 

Eski radyonuzu sizin ic;in c;ok rno-:. 
·sai1: olan $erai1: a11:1nd a ta rnarn i I e 
yeni ve rnuceddet bir radyo ile de· 
gi$tirrnegi teklif ediyo·ruz. 

IEski ·radyonuz Uzerinde fazla israr 
etrneden, bundan kurtulup, yuvanl
za yeni bir $enlik getirecek modern 
ve hak1ki bir rad yoya sahip olabh. 

leceksiniz. 

RaCiyolar•m•z•,gormege geliniz ve 
hic;bir taahhude girrneden $eraiti

rnizi sorunuz. 

Bundan bir $ev kaybet:rnezsiniz, fa

kat her halde kazan•rs1n1z. 

NOIFO 
Ga-l·a .ta. Hezaren Cad..toc:i No. 82-1 

~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~~--Ki~~~m~hnru 

Macar Zl·raat Ma· kl·neler·l Fabrl·kasl Beyoglunda, Aynahc;e§me cadde-

Hofherr • Schrantz - Clayton Shuttleworth Anonim !?irketi 

Tiirkiye Merkez ~ubesi : 

ISTANBUL 
Yeni adres: Galata Necatibey caddesi No. 118.120 

Her tUrlU ziraat makine ve aletleri 

1939 
Modelini dinlemeden ba, · 

ka bir radyo almay1n1z. 
6 Lambah Super 

Fiat• : Bakalit kutulu 

T. L. 133.-
Cev z kutulu 

T. L. 140.-
Galata Karakoy palas No. 16 

sinde Giine§li ham altmda mukem-
mel bir halde ve Prinzler marka e
lektrikle hamur yapan makinesi 
bulunan bir ekmek fmm kirahktlr. 
isteklilerin tella.lsrz ve dogrudan 
dogruya Giine§li hanmda 7 No. da 
Bavan Koresiye miiracaatleri. 

Satthk Kelepir 
Ye~ilkiiyde istanbul caddesinde bir 

kargir sinema ile dort ev ucuz fiatla sa-

Yeni basdan 

RIZA TEVFiK 
Hayab ve ~iirleri 

RAMAZAN G. ARKIN 

220 sayfa ve 6 tablo 
istanbulda Resimli Ay Matbaas1 
Tiirk Limited !lirketinde 60 kuru!$ 

fiatla sahlmaktadir 

Yefiilkoyde ucuz 
satll1k ev 

~evketrye mahallesinde Salihiye so
<{agmda, istasyona be§ dakika mesafede, 
sekizer odah, maabah<;e 6 ve 8 numarah 
iki ev ucuz fiatla satrlrkbr. 

. . 
Sahib ve Ba§muharrtri: Yunua Nadi 
Umumt ne§riyatt idare eden Yazt 1$lerf 

Miidiirii.: Hikmet Miinif Ulgen --Ctpnhuri]le: matbaasJ 

<;ektigi Isbrablarin 

mes 'ulii kendisidir. 

I: I :i~ :{•>41 ~I 

l{a~elerini tecriibe etmil? olsayd1, ona 
cehennem hayatt ya~atan bu 
muannid ba~agrtsmdan eser 

kalmiyacakti. 

Biitiin IshrablarJ dindirir, ball ve d~ 
a,g-mlarile i.i~iitmekten mi.itevellid 

agr1, SIZI ve sancdara ka~1 
bilhassa miiessirdir. 

~I fA •l•>D:·I 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve bobrekleri yormaz. 

20 Mart 1939 - ~- ____ =::£!!"'!" 

Sa~ Bakimi 
Giizelligin en birinci §arb.. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sag dokillmesini te

davi eden tes1ri miicerreb bir ilac· 
du. 

Di~ Hekim1 

CEMAL ZlY A ELiTEZ 
Bah~ekap1 Orozdibak kaq1 -

smda Birinci Vaklf Han No. 40 . ................... 
Sac; dokillmesi m1? 

Suna karlll yegane ilac; 

GUR SAC 
Pul Pazart 
Ata. KICUkis 

Beyoglu Tunel ha§mda 
Teke 18 No. dukkana 

naklolunmu;;tur. 

Selimiye Askeri Satm Almal 
Komisyonu ilanlan --- I 

Selimiye Tumen Birlikleri i<;in 24 
mart 939 cuma gunii saat 14 de evsafl 
dahilinde c15000 . kilo <;ama§lf oduntl 
pazarlrk, a<;rk eksiltme ile satm alma· 
caktrr. isteklilerin pazarlrk ic;in tayin 
edilen giin ve saatte kat'i teminat pa· 
ralarile birlikte Selimiyedcki Tumell 
Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 

(1838) 

Dahiliye Vekaletinden : 
Bunyan Kasabas1 halihazu haritas1 ahtn.J i~i eksiltmesi 

Bunyan kasabasmm 90 hektarhk krsmmm halihazrr haritalarile bunu 
muhat 60 hektarhk k1smile 150 hektara varan sahamn yalmz 1/2000 lik 
miinhanili haritasmm yeniden ahm1 i~i kapah zarf usulile eksiltmiye ~1-
kanlmi§tlr. 

f§in maktu bedeli 2500.- lirad1r. Muvakkat teminat 187.5 liradrr. 
. Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi gunii saat 11 de Bunyan Beledi· 

yesmde toplanacak Belediye Eksiltme Komisyonunda yap1lacaktrr. 
~artnameler bilabedel Ankarada Belediyeler imar Heyeti Fen ~efli

ginden veya Bunyan Belediyesinden almabilinir. 
Tekliflerin tayin edilen gunde saat ona kadar Bunyan Belediyesine 

verilmesi veya bu saate kadar posta ile gonderilmi~ olmas1 lazimd.rr. 
« 739 ~ ( 1414 )' 

Soguk alg•nhg•, nezle ve tenef· 
fi.is yollarile ge~er hastahklar
dan korur, grip ve bogaz rahat
s•zhklar•nda, ses k1&1khg1nda pak 
faydahd1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden : 
1 - Taahhudiin ademi ifasmdan 50,000 aded 2 No.lr fincan a<;Ik eksiltmeye 

c;rkarrlmi~trr. 

2 - Muhammen bedel ( 12500) muvakkat teminat ( 937,5) lira olup ek· 
siltme 24 nisan 939 pazartesi gunu saat 16 da Ankarada P. T. T. UmuiTl 
:Miidurluk binasmdaki Satmalma Komisyonunda yapllacaktir. 

3 - Istekli.ler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni 
vesaikle beraber o giin ve saatte mezkUr Komisyona miiracaat ede· 
ceklerdir. 

4 - !:?artnameler, Ankarada P. T. T. Levazrm, istanbul Kmacryan hamn· 
da P. T. T. Ayniyat ~ube Miidiirltiklerinden parasrz verilecektir. (1483) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV~EKLiGiNE KAR~I 

HORMOBiN 
Tabletleri. He eczanede aray1n 1z. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 

V ekaletinden : 
Kuklarelinde ar,;dacak artezyen kuyusuna aid eksiltme ilam 

K1rkl<.relinde tahtelzemin su ara§brmalan igin bir artezyen sondai 
kuyusu ~~rlmas1 i§i 2490 sayrh kanun hiikiimleri d.airesinde kapah zarf us11· 
lile eksiltmiye konulmu~tur. i::1in ke§if bedeli 13186 liradrr. Muvakkat temi· 
natr 989 lrrad1r. ihale 6 nisan 1939 tarihine rashyan per§embe giinu saat oll 
birde K1rklareli Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yapl' 
lacaktrr. ~unakasaya i§tirak edeceklerin buna muadil sondaj i§i yaptiiC' 
!anna darr Naf1a Vekaleti vesikas1m teklif zadlarile beraber vermeleri Ia· 
z1mdrr. $artnameler bilabedel Ankarada Belediyeler imar Heyeti Fen ~ef· 
Jiginden ve K1rklareli Belediyesinden almabilir. . 

Bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin Beled.iyeler !mar Heyetl 
Fen ~~fligine ve Ktrklareli Belediyesine muracaatleri ve kapah teklif zarf' 
larmm muayyen giinde saat ona kadar K1rklareli Belediyesine verilmi~ veya. 
posta ile bu saate kadar gonderilmi§ olmas1 lazrmdir. Postada vaki olacal> 
gecikmeler kabul edilmez. .c 887 ,. ~ 1670 ) 


