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En Bii 
Kayb• 

O'nun i~in ya,llfilil~ 

yazllar ve tiirler 

· ikinci tab' 1 ~1ktJ. • 

eyne m1 e 
·-------------------Rt sya, vaziyeti gOrii~meki~in 

lngiltereye bir konferans 
akdi teklifinde bulundu 

(:eko-Slovakya donii~iinde Hitler'e Viyana sokaklarmd:t yap1lan tezahiirat 

• 
l~inde 
ulu.ndugumuz 

~1kmaz 
~ aha gec;en hafta, diinyada mev
IJ:::d) cud biitiin gazeteler sulhun kuv· 

vetlenmesi ihtimallerinden bah
Sediyorlard!. Kara bulutlar dag1lmak 
U~ere idi; ufukta, giine§in tath panltJsJ 
·haya] meyal de olsa- goriiniiyordu. He
ltlen her siyasi muharrir: 

- Almanya aularcie siyasetini b1raku 
da demokrasilerle ikhsadi miinasebetlere 
&iri§me te§ebbiisiinde bulunursa sulh kur
ltdur. 

Yahud, 

Londra, 20 (Hususi) - Ba§vekil I ............... -...... -..._ __ ... _...., 
<;emberlayn, Avam Kamarasmda Orta R t kJ•f• 
Avrupa vaziyeti hakkmda beyanatta bu- usyanin e I I 
Junarak §Unl~n soyiemi§tir: 

Londra, 20 (a. a.) - Reuter' in 
«-- Son nutkumda soyledigim vecthile, diplomatik muhabirinin ogrendi-

hiikurrtet, vaziyeti ciddiyetle tetkik ve ta- · 
gine gore, Sovyet hiikumeti, ln-

kib etmektedir. Bundan maada diger dev giliz hiikiimetine, Jngilterenin, 
letlerle isti§arede bulunuyoruz. ilk fmat

Fransanm, Sovyetler Birliginin, 
t':l size mufassal beyanatta bulunacag1m.» 

Polonyanm, Romanyamn ve ara· 
Lord Halifaks'tn beyanatt Iarmda muhtemel olarak Tiirkiye 

Hariciye Nazm Lord Halifaks da, ve Yunanistamn da bulundugu 
Lordlar kamarasmda beyanatta buluna- halde diger alakadar devletlerin 
rak §Un]an soyJemi§tir: i§tirakiJe bir konferans teklifinde 

«- <;eko-Slovakya Almanyanm ce- bulunmu§tur. Bu konferansm he· 
bin kuvvetine dayanan bir iiltimatomu defi, {::eko-Slovakyamn Almanya 
kar§Jsmda bulunmu§tur. Bugiin Alman- tarafmdan ilhak edilmesi ve Ro· 
yamn bi.itiin kom§ulan tehlike kar§Jsmda manyamn tehdid altmda bulun-
milli miidafaalanm takviye etmektedir- masile dogan vaziyeti tetkik et-
ler.» mek olacakllr. Maiski, bu teklifi, 

lngiliz kabinesinin toplanttst Lord Halifaks ile yapbg1 ilk go-

Ekselans Koseivanof, Taksimde Cumhuriyet abidesi oniinde egiliyor 

Bulgar Ba§vekili diin 
Ankaradan §ehrimize· geldi 
Muhterem 
bu ak~m 

hareket 

misafir 
Sofyaya 
ediyor 

Muhterem rnisafirimiz Ekselans Ko
seivanof diin sabah saat onu kuk gecte 
hususi trenle Ankaradan §ehrimize gel
mi§tir. Saat dokuzda, Kopriiniin Kad!
kiiy iskelesinden kalkan O!ev vapuru 
kar§llay!cllardan bir k1sm!m Haydarpa
§a iskelesine gotiirmii§tii. Haydarpa§ada 
kalabahk bir halk kiitlesi Bulgar SaFe· 
kilini kar§!lamak i~in istasyonun ic;ini ve 
di§lnl doldurrnu§ bulunuyordu. Vali rnu
avini, istanbul kurnandam, Polis Miidii
rii, Bulgar konsolosu, gazeteciler ve Sui
gar kolonisi istikbale gelenler arasmda 
idiler. Hususi tren, saat onu kuk gec;e 
gara girrni§tir. Koseivanof, refikas1, ke
rimesi ve maiyetindeki zevat halk tarafm
dan §iddetle alk!§lanml§lard!r. Istasyon
da haz!T bulunan bir polis k1t' as1 rnuhte
rem Ba§vekile selam resmini ifa etti. 
Ba§vekilin «meJ1haba» hitabile selamla
masma, polisimiz, bir ag1zdan giir bir 
sesle mukabele etmi§tir. 

Halk1 selamladtktan sonra V3lpura bi
nen muhterem misafirimiz maiyetindeki 
zevatla birlikte T ophane rthhrnma <;lk
rnl§tlr. Orada bekliyen hususl otomobil
lerle Pera Palas oteline gidilmi§tir. 

Koseivanof otelde bir rniiddet istirahat 
ettikten sonra !stanbul Vilayetine gide
rek Vali rnuavinini ziyaret etmi§tir. Bu 
ziyaret muhterem misafirimize iade e -
dilmi§tir. Dost ve kom§U devletin Ba§· 
vekili bilahare Istanbul kumandanile mer
kez kumandamna kart bnakml§tlr. Og-

[Arkast Sa. 9 sii.tun 5 tel 
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Ekselans Koseivanof yukar1ki fotografm1 gazetemiz i~in irnzalaim~hr 
IIIII II 111111111111111 II Ill 1111111111111 I tl I II Ill lllllllfflll IIIII IIIII I I II IIIII I 1111111 IIIII 111111111 Ill 1111111 tl tl 111111111111111 IIIII 1111111 IIIII tl IIIII tlllllllllltllllt II II IIIII II. . k - General Franko m~stakil ve milli t politika takib ederse Italya Fransaya 

ar~1 besledigi emelleri ac;1ga vuramaz! 
Cibi tahminler iizerinde kalem yiirii

liircl· 

Londra 20 (a.a.) - HalihaZ!rda ec- rii§me esnasmda ileri siirmii§, Surl'ye"e vazt'yet F c h . . 
nebi memleketlerinde bulunan Runciman Lord Halifaks da, ~ok yakmda biz- u r a n s I z . u m u r r e I s I 
haric olmak i.izere biiti.in namlar bu sa- zat lngiliz hiikumetinin bu mahi-

u. 
Bugiin, tamamile z1d bir hava ic;inde 

~a.§amaktay1z. Sulh gi.ine§i, arhk gece 
f andili kadar bile J§lk veremez oldu. U
llk simsiyah. 

d -- (:eyrek am zarfmda diinya doniip 
o!a~1p tekrar 1914 te karar k!ld1. 

.
1 

Diyenler, herhalde yanh§ bir hiikiim 
1 ~r· siirmii§ olmuyorlar. 
l l::vet, ufaktefek farklarla, vaziyet 

1
914 tekinin aynidir: Ortada, havaslzhk

,a.o. bunalmi~, patlamamak ic;in geni~leme
~~ ~ah~an dinamik bir kuvvet ve kenar-

NADJR NADI 
1 Arka81 Sa. 9 sii.tun 4 tel 

~~================ 
(ARJN 

~SLIYORUZ 

biin'ta 
Boyledir 

iste ••• • 

bah sa at 1 0,30 da ba§hyan 12,15 te ni- yette bazt tekliflerde bulunacagl· s sk A • . I b .. L d . d . 
hayet bulan kabine ic;timamda ham bu- m cevaben bildirmittir. 'am, a eri I,ga ugun on raya. gi Iyor 

CArkast Sa. 9 sutun J deJ 
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Milli ~ef inonii, diin Ba,vekili kabul ~ Ierek sokaklara mitralyozler 
intihab etraf1nda izahat ald1, Parti Genel vazedildi 

Sekreterligine yeni direktifler verildi 
r::-"""'--

$am, 20 (a.a.) - ~amdaki Suriye fev
kalade komiserinin delegesi duvarlara 
beyannameler yap1~tirarak memlekette 
asayi§in teminine memur edilmi§ oldu
gunu halka ilan etmi§tir. Toplanblar ya
sak edilmi§tir. itaat edilmedigi tak.dirde 
c;ok §iddetli cezalar tatbik olunacakbr. 
Orfi idare ilan olunmu!?tur. Sokaklara 
mitralyozler yerle~tirilmi~ti.r. 

M. Lebrun tekrar Cumhur Reisi olacak m1? 

Arkada§Imlz KEMAL RA- Sec;im i~>in muhtelif vilayetlerde faaliyette bulupan meb'uslanmrzdan 
~l8'm sizin i~in haztrladiii Halid Bayrak Necib All Kii~iika Zeki Mes'ud 

$am, askeri i~gal altma alrndr 
$am, 20 (a.a.) - Havas ajansr bildiri

yor: Birc;ok hadiselerin c;rkmi§ olmasl
na binaen Suriye fevkalade komiseri Su
riye hi.ikumetine bi.iti.in zab1ta i§lerinin 
oradaki delegesine tevdiini teblig eyle
mi§tir. Suriye hiikumeti salahiyetlerinin 
Fransa miimessiline devri iizerine $am 
askeri i§gal altma almmr§br. Diger ta
raftan Arslane Pa§a kabineyi te§kilden 
imtina ettigi ic;in kabine buhram devam 
etmektedir. Milli blok, 1936 muahedesini 
derhal ve tamamile tatbik etmiyecek bir 

~~>.ib roman. A?k~ra 20 ~Telefonl~) --. Parti u ~I yolundaki c;ah§malara bugiin de devam 

~=======;::=======~ mum1 nyaset d1vam, yem sec;1mde Part! etmi§lir. Umuml ba§kan Reisicumhur 
namma namzed gosterileceklerin tespiti !Arkas& sa, !J siltun 3 tel [Arka.s& sa. 7 siitun 3 te] 

Frans1z Cumhur Reisi M. Lebriin, refikast ve '>ocuklarile bir arada 
(Y CJZust 3 iincii sahilemi~e) 
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M ersin mektublarz: 

K1~ mevsimi e e 
~eken bir §ehu: Mers 
K1~ giinleri palto ve soba ihtiyac1ndan vareste 
olan Mersinliler, kasabalarini imar i~in ~ah~1yorlar 
r 

c Oehir 
E iisk ·n imtih nd 
Vapur, diin de bir tee· 
riibe seferine ~Ikardd1 
Denizbankm Etriisk vapuru iizerinde 

Alman teknik heyetinin iki haftadanbe· 
ri yaphgl tetkiklerio, vapurun seyir halin-

de iken tekran miinasib gi:iriilmii~. Sah
pazan oniinde bulunan Etriisk, diin sabah ~ 

t 
' bir tecriibe seferine c;Ikanlmt~hr. Bu se

ferde Alman miitehassislarile birlikte 
Tiirk teknisyenleri de haz1r bulunmu§· 
lard1r. 

Mersinden umumi bir goriinii~ 

Mersin (Hususi) - ~ehrimiz, . mevk.i min mahlulile kan§arak ii«; gozlii filtrede, 
ve iklimi itibarile, denilebilir ki yurdu • buamkhgmm geriye kalan yiizde 40 1 da 
muzun c;ok miistesna bir par«;asJdJr, Bir almd1ktan sonra klor tesisatile klorlamr, 
taraftan, hem en §imalinde yiikselen To • mikroblan imha edilir ve as!l temiz su de
roslar, burasm1 yayla Anadolunun Boz- posuna sevkounur. Bu depodan da gene 
k1r sertliginden korurken, kJyJsmda bu- font borularla su, §ehir §ebekesine verilir 
]undugu Akdeniz de 1hk meltemlerile bu- ve evlere dag1t1hr. 
raya bulunmaz bir hususiyet bah§etmek- K1saca anlathglffi bu tesisat son sistem· 
tedir. Hergiin radyolanmiZin ba§mda, dir, fennin en yeni icablanna uygundur. 
Meteoroloji miidiirliigiiniin raporlanm T esisatm in§a be deli 265,000 lirad1r. hi 
dinlerken, yurdun hemen her tarafmda Belediyeler BankasJ finanse etmi§tir. Be
termometrenin ekseriya s1fmn altm1 gi:is- lediyemiz bu paray1, giimriik yiizde 1 0 la· 
terdigi kaydedildigi halde, burada kl§l nndan hissesine dii§en meblagla itfa et • 
~ok de fa pdto ve sob a ihtiyacmdan va • mektedir. T esisatm muvakkat kabulii res· 
reste olarak ge~irdigimizi dii§iiniir ve, ka- men yapJ!mJ§hr. Halen 700 aboneye su 
1m kiirkler ve gocuklar i<;inde titre§en verilmektedir. Bu su bo!dur, tazyiklidir 
yurdda§lanmizdan hali vakti yerinde o- ve temizdir. FiatlarJmiZ ~ok mutedildir. 
lanlarm nic;in bu mevsimde Mersine gelip Abone adedi arthkc;a, suyun metre mik~b 
birka~ hafta otormayJ§Iarma hayret ede • fiatlanm da dii~iirmek karanndayiZ. 
nz. Mezarlak i,i 

Filhakika Mersin, tabii giizellik ve ik- Mezarhklar nizamnamesinin biitiin 
lim bak~mmdan cidden e§siz say1labilecek §artlarma uygun yeni bir mezarhk yaptl
hususiyetlere maliktir. Ancak hemen ilave rJ!mJ§hr. Bu mezarhgm sahasJ 272 de -
etmek lazJmdir ki, Mersine bugiinkii ha- kard1r. Etraf1m c;evreliyen ta§ duvann u
lile konforlu bir k1§ §ehri demek dogru zunlugu 2190 metredir. Mezarhgm met • 
degildir. <;iinkii binbir tiirlii sebeb ve a- halinde doktor, memur, bek~i odalarile 
millerle bu ~ok mlisaid §ehirde heniiz aynca otopsi ve alii y1kama yerlerini ihti· 
medeni ihtiyaclan kar§Jhyacak miiessese- va eden bir bina vard11. Mezarhgm her 
lerin kurulmas1 miimkiin olamadJgi gibi, tarafma temiz su tesisatJ yaphnlmJ~ ve 
modern bi1 §ehirde bulunmast pek tabii ge~en y1l 2000 den fazla agac dikilmi§tir. 
ol an diger urn ran ve temizlilc urtS'U'!'latl da' B)J. sene de bir bu ita dar daha ·fidan dilci
tamamlanmaktan ~ok uzakt1r. le<:!ktir. Bu mezarhgm yapilmasile §ehir 

Maamafih Mersinin belediyesi, biitij.n i~inde bulunan ve m~lif .din ve. ID(lZ • 

bu eksiklikleri goriiyor, biliyor ve izalesi heb mensublarma aid bu[unan 7 tane 
i<;in c;e§idli !rarelere ba§vurmaktan da geri mezarhga olii €i:imiilmesi menedilmi§tir. 
durmuyor. Son y11lar i!rinde, az da olsa Bu mezarhklar, §ehir planma gore kul • 
Mersinde bir tak1m yenilikler yap1lmi§hr. lamlacaktir. Yeni mezarhk i~in yap1lan 
Fa kat ihtiyac o kadar c;oktur ki, yapilan· masraf, §imdiye kadar 31 ,000 lirayt bul
lar, hem~erileri bir tiirlii tatmin edemiyor. mu§tur. 
Bu noktaYJ bildigim i~in, son mali y!l 
ic;inde Mersin §ehrinde yap1lan belediye 
hizmetleri hakkmda baz1 malumat edin • 
mek iizere belediye reisi Mithat T oroglu
nu ziyarete ko§tum. Belediye reisi bana 
bu hususta §U malfimatt verdi: 

$ehir plana 
«- Once, size, §ehirciligin en ba§mda 

gelen plandan bahsedeyim. Mersinin 
miistakbel imar plam 12,000 liraya, pro
fesor Y an sene' yaptmld1. ~ehir plan! an· 
nm arazi iizerinde teknik bak1mdan dog
ru olarak tatbikt, bu planlann, §ehrin son 
vaziyetini sthhatli bir §ekilde gosteren ha
ritalara istinad etmesile kabildir. Bunun 
ic;in plandan evvel, §ehrimizin halihaZJr 
haritas1 da yaptJnlmi§ ve bu haritalara gO
re tanzim edilen Y ansen plam N af1a V e
kaletince tasdik olunarak kat'iyet kesbet • 
mi§tir. Belediyemiz peyderpey ve maddi 
imkan nisbetinde bu plamn tatbik ve ta -
hakkukunu daima gozoniinde tutmakta • 
d1r. 

Su meaelesi 
Y akm zamana kadar, Mersinde istih • 

lak edilen ii~ cins su vard1: Birisi, T oros
lardan «;1k1p Mersinde denize dokiilen 
(ay suyu ki bulamk ve mikrobludur. 
ikincisi, tulumbalarla ~tkanlan kuyu su -
]an, ki bunlar her nekadar berrak iseler 
de c;ok kire~lidirler. Oc;i.inclisii ise dama
canalarla istanbul, Amanos daglan ve 
Bor kazasmdan getirilen i~me suland1r, ki 
bunlann da mahallerindeki doldurma te
sisat ve vaziyetlerinin yiizde I 00 s1hhi ol
dugu iddia edilemez. Maamafih bu iddia 
yaptlsa ve ispat edilse bile bu sular, mem· 
Jekette ancaK haJi vakti yerinde bir Hmfm 
ic;me ihtiyac1m kar§Jhyabilir. 

Bu vaziyet kar§Ismda §ehre fenni usul-

lerle s1hhi bir ie<me ve kullanma suyu ge• 
tirmek icab ediyordu. Bu maksadla mute· 
addid etiidler yapildJ, neticede, (ay su
yunu temizleyip §ehre tevzi etmekten ba~
ka c;are goriilemedi ve bu tarza baqvu • 
ruldu, §imdiki tesisat viicude getirildi. 
Buna nazaran, <;ay suyu e<aydan bir kap
tajla ahmr .. 500 metre sonra bu su. iki 
kompartimanh tersib havuzlannda siizii • 
lerek bulamkhgmm yiizde 60 1 izale edi
lir ve funt borularla filtre tesisatma girer. 
Burada ilkonce havalandmhr, sulfat alo-

Yol ifi 
G~en on y1l i~inde §ehirde, asfalt, he

ton, parke ve §OSe olmak iizere 14 kilo • 
metre uzunlugunda ve 120,000 metre 
murabbamda yo! yapiimJ§hr. Ancak, bir 
taraftan kanalizasyon ve su yollan in§a· 
at1, diger taraftan senede takriben 400 
bin ton tiiccar e§yasi ta§Jyan demir teker • 
lekleri a~r arabalar; bu yollan tab rib 
etmi§tir. Bu sebeble bu yii hamladigimiZ 
be§ y1lhk ikinci mesai programmda §ehir 
yollarmm yeniden in§ast i§ine c;ok ehem • 
miyet verilmi~tir. Y ol i§ine, bu programa 
gore derhal ba§lanmi§tJr. ilk olarak Giim
riik meydanile inhisarlar idaresinin otur -
makta bulundugu bina arasmdaki yo! 
parkeye tahvil edilmi§ ve yeniden yaj)ll· 
nlmi§hr. lstasyondan §ehre dogru a~Ilmi§ 
olan merkez caddesinin de bir k1smJ par
ke, bir kismi beton halinde yeniden yap1l· 
masma ba§lanmi§tlr. Oniimiizdeki aylar
da bu sahadaki faaliyet artmlacakt!~. 

Ge«;en sene ba§ladtglmiz Atatiirk par
kmm tanzim ve in§asma bu y1l da devam 
ediliyor. Parkm, planda gosterilmi~ olan 
yerine dikilecek abidenin miisabakas1, 
Giizel San'atlar Akademisinde te§ekkiil 
eden jiiri tarafmdan yaptlmaktadJr.» 

Bugiin toprak bayramJ 
Bugiin Toprak bayramJdJr. italyada 

toplanan Beynelmilel ziraat kongresin
ce verilen karara gore, her sene martm 
yirmi birinci giinii toprak bayram1 ola
rak kabul edilmi§tir. Hiikumetimiz de 
bu karan kabul etmi~tir. Bu sebeble koy
lii, bugun topragm1 istirahate terkedecek 
ve kendisi de dinlenecektir. Topra 
bayram1 bu sene kazalarda da kutlula
nacakbr. Her kaza kendi vesaitile bu 
bayram1 tes'id edecektir. ---··-·-

Karsta 18 mart 
Kars (Hususi) - 18 mart <;;anak

kale milli zafer giiniiniin yildoniimii mii
nasebetile Halkevimizde bir toplantt ya
prlarak 18 mart zaferi hakkmda bir kon
ferans verilmi§ ve bu mes'ud giin biitiin 
Kars gendiginin i~tirakile tes'id edilmi~
tir. Halkevimiz, <;anakkale karde§ Hal
kevine bir telgraf c;ekerek zafer bayrami
m kutlulami~tl~. 

«Etriisk», diin ak~ama kadar limam
miza donmerni§tir. Vapurun uzun bir 
seferde tecriibe edilmesinin liizumlu go

riildiigii, seyre gece de devam edildigi 
anla§tlmaktadtr. Etriiskte yap1lan tetkik
ler, bu tecriibe seferinden sonra tamam
lanacak, Almanlarla, diin yazdigimiz 
v~hile, miizakerelere ba§lamlacaktir. 

MOTEFERRIK 

Kadastroda tayinler 
Beyoglu Kadastro mudiirii Rifat, !stan 

bul Tapu sicil rniidurliigii kontrol me
murluguna, kontrol memuru Nevzad da 
Beyoglu Kadastro miidiirliigiine nakil ve 
tayin edilmi§lerdir. 

Satienin senelik i~timai 
Satie ~irketinin senelik i~tima1, dun 

$ irketin yeni merkezinde yap1lmi§tir. 
Toplantida esasen tasfiye halinde bulu
nan ~irketin biianc;o, kar ve zarar hesab
lan tetkik edilmi§tir. 

Miistakil Ressamlar Sergisi 
ragbet goriiyor 

Mustakil Ressamlar ve Heykeltra§la
nn Dagc1hk kulubunde ac;hklan sergi, 
biiyiik bir ragbet kazanmt§hr. Bilhassa 
pazar gunu, halkm tehaciimu yuziinden 
serginin kapilanm kapatmak mecburi
yeti Ms1l olmu§tur. Gosterilen fevkala
de alaka uzerine, sergide bir rey kutusu 
konulmu§tur. Sergiyi gezenler hangi e
serleri begendiklerini bir kagtda yaza
rak kutuya atacaklard1r. Sergi kapandik
tan sonra reyler tasnif edilecek, en fazla 
ragbet kazanan san'atkann ismi ilan o
lunacaktrr. 

KVLTVR 1$LERI 
Y eni a~Ilacak 

egitmen kurslar1 
Memleketimizin muhtelif mmtakala

rmda a~tlacak olan egitmen kurslan 1 
nisandan itibaren faaliyete gec;ecektir. 
istanbul Maarif mufetti§lerinden baztla
n bu ise memur edilmi§lerdir. Trabzon 
egitme~ kursu mudiirlugiine Suleyman 
Edib Balk1l', Kastamonu kursu mudurlii
gune Cemal, Samsun kursu miidiirlii
giine de Nureddin Biriz tayin edilmi§
lerdir. Mufetti~ler yeni memuriyetleri
ne bugiin hareket edeceklerdir. 

T alebeye ogretilecek 
adabi mua§eret kaideleri 
Maarif Vekaleti, mekteb idarelerinin 

talebelerin terbiye i§lerile daha yakm
dan alakadar olmalanm, talebeye adabJ 
mua§eret kaidelerinin de i:igretilmesini 
bild irmi§ti. Mekteb mudurleri, diin 5g
leden sonra, Maarif Miidurliigunde top
lanarak hangi kaidelerin i:igretilecegini 
gorii§mU§ler ve bu husustaki esaslan 
tespit etmek uzere bir komisyon seGmi§
lerdir. Haz1rlanacak rapor aym 24 fin
de Beyoglu K1z San'at mektebinde top
lanacak olan heyeti umumiyede gozden 
geririlPrek son §eklini alacakhr. 

S1hhat Umum Miidiirliigii 
Maarif Vekaleti, muallimlerin ve ta

lebelerin s1hhatlerile daha yakmdan ala
kadar olmak iizere yeni bir te§kilat kur
ma~ karar vererek hazirhklara ba§la
mtshr. Bu karara gore, Vekalette bir 
cS1hhat Umum Miidiirliigii• te§kil olu
nacak, Maarif heyeti s1hhiyelerile Maa
rife aid butiin s1hhat miiesseseleri bu 
Umum Mudiirliige baglanacaktir. 

Y eni miifetti§ler §efi 
tstanbul ilk tedrisat miifetti~ligi §ef

ligine mi.ifetti§ Mehmed Ali Aksoy ta
yin olunmu§tur. 

DENIZ ISLER/ 

~irketi Hayriyenin . 
ilkbaha.r tarifesi 

~irketi Hayriye ilkbahar tarifesini ni
samn on be§indcn itibaren tatbik etme
ge karar vermi§ ve bu yeni tarifenin ha
zirhklarma ba§lami§hr. Dcnizbank, yaz 
tarifes inin tatbik giiniinii heniiz tayin 
etmemi~tir. 

Ka~ak yolcu ta§Iyan 
bir motor daha ... 

~Ankara• isimli bir motor, dun Hay
darpa§a ile Sirkeci arasmda kac;ak ola
rak yolcu ta§trken yakalanrni§hr. Taki
bata baslanmi§tir. 

Karaya oturan gemi 
diin geldi 

imrozda karaya oturan ve kurtulan 
Yuvanis isimli Yunan §ilebi dun limam
miza gelmi§tir. $ilebin teknesi, dalg1~lar 
tarafmda nmuayene edilm~tir. 

mleket Haberle ) 
ay ID 

l~ilik 

nk ra 

i leri 
' 

Muamelab devir alan 
umumi ajan Palenzia, 
diin sehrimize dondii 

' 
Hiikumetimiz ta-

rafmdan General 
Franko hiikumetinin 
resmen tamnmast ii
zerine Ankaradaki 
1spanyol elc;iligini 
legJim almak iizere 
hiikumet merkezi
mize giden Palen
zia §ehrimize don
mii§tiir. 

N asyonalist ispan- Uasyonalist _isp~n-
• . yamn umumt a1ant 

yamn umumt a]am, Polenzia 

diin kendisile gori.i~en bir muharririmize 
§UnJan soy!emi§tir: 

«- ispanyamn Ankara elc;ilik binasi
m teslim aldJm. Bu miinasebetle gerek 
ar§ivler, gerek hesablar tamamen bana 
devredildi. 

Ankarada bulundugum miiddet zar
fmda, Hariciye Vekili ~iikrii Saracoglu 
ile gorii§tiim. Her ta.rafta hiisniikabul 
gordiim. N asyonalist lspanya hiikumeti, 
bundan sonra Tiirkiye ile ticari miinase
batm terakki ve inki~afma c;ah~acaktu.» 

Otelciler diyor ki: 

«Asii da va, otellerde 
~ah~brdacak elemanlari 

yeti~tirebilmektir » 
lstanbulu hakiki bir turist §ehri yapa

bilmek i~in, her§eyden evvel, gelecek tu
ristlerin istirahatlerinin temini dii~iiniil ~ 
mek ve hunun ie<in de, §ehirde, kalabahk 
seyyah gruplanm hep bir arada banndi
racak oteller in§a etmek zarureti vardu. 

Bir muharririmiz, otel miistecirlerinden 
birile gi:irii§mii§tiir. Bu zat, §Unlan soyle
mi§tir: 

«- Bizde otelcilik elan iptidai halde
dir. Beyoglunun me§hur birkac; otelinden 
maadasmda, ortahalli bir seyyah grupu
nun dahi stgmmasma imkan yoktur. ~ark 
ve garb milletlerinin ya~ayJ§lan arasm -
daki farklar yiiziinden, lstanbul otelle -
rinin birinde geceliyen yabanctlar, bir ta· 
ktm rahats1zhklara katlanmak mecburi ~ 
yetindedirler. fstanbul otellerinin pek c;o
gunda, banyo tertibatJ, s1cak su, kalorifer 
ve asansor tesisah yoktur. 

Bu otellerin ekserisi yemek vermezler. 
T ekba§ma, yahud ailesile birlikte, ve bir 
seyahat acentasma bagh olm1yarak, 1s • 
tanbula gelen bir yabanc1, eger istanbul· 
da misafir kalmak isterse kendine ayn bir 
lokanta ve ayn bir otel peylemege mec
burdur. 

Birka~ sermayedar, elele vererek, §eh· 
rin i§lek noktalannda asnn her tiirlii ihti
yaclarma ve icablanna uygun oteller yap
mahdir. hi bir otel, yo! ugragt olan bir 
muhitte hi~bir zaman bo§ kalmaz. Sonra 
hence yeni otelin diger otellerin mii§terisi· 
ni c;ekmesi tehlikesi de varid degildir. 
<;iinkii her otelin misafiri, kendi seviyesine 
goredir. 

Konforu tam biiyiik bir otel biiyiik bir 
servet istemez. F akat 150-200 yatakh, 

satisJmiz 
' 

Aim n grup miidiiriine 
diin ziyafet verildi 

Mem leketimizde biiyiik tiitiin miiba
yaatJ yapan ve bu miibayaata devam e
den Alman Resmsma tiitiin grupu mer
kez umum miidiirii Vengel §erefine, Tiirk 
tiiti.in limited sirketi miidiirii Sa ffet ta
rafmdan dun Perapalasta bir ogle ziya
feti verilmi§tir. Bu ziyafette, fnhisarlar 
Umum Mi.idiirliigi.i muavini Miinir Hiis
rev, Tiirkofis Miidiirii Cerna! Ziya, Zi
raat Bankasi Direktorii Hamid T ahsin, 
Remsma firmasmm Istanbul miimessili 
Krutina, miihim tiitiin ihracat firmalari 
miidiirlerile fnhisarlar ve Tiirk tiitiin li
mited erkam bulunmu~tur. 

$EHIR ISLER/ 

Oskiidar meydanma aid 
plamn tasdik1 bekleniyor 

Uskiidar meydammn tanzimi i<;in ha
Zlr lanan planm N af1a V ekaletince tasdi
kma intizar ediliyor. Plan tasdik edil
dikten sonra Uskudarm araba vapuru 
iskelesindeki ah~ab bar a kalar yJkJlacak, 
$irketi Hayriye iskelesi de buraya nak
ledilecektir. 

Yolsuzluklar tahkikah 
Belediyedeki yolsuzluklar tahkikati, 

ehemmiyetle devam ediyor. Miilkiye mii
fetti§i ihsan ve arkada~lar1 rnuamelab 
Hikmet ve arkada§lan da hesablan in
celemektedirler. Miifetti.§ler, llimdiki 
halde baz1 §ikayet ve ihbarlarla reislik 
tarafmdan miifetti§lige tevdi edilen nok
talan tetkik etmektedirler. Bu tahkikat 
ve tetkikatm baz1 Belediye §Ubelerine de 
te§mili muhtemeldir. 

T aksimdeki in§aat 
Belediyenin Taksimde <;e§me soka

gmda yaptlmakta oldugu hala in§aati ta
mamlanmak iizeredir. tn~aat ikmal edil
dikten sonra §imdiki halalar YJ.ktmla
caktJr. Halalara biti§ik su hazinesinin 
ustii bir metre kadar yuk~eltilecektir. 

Mag§U~ yaglar 
Belediye isti§are heyeti yag talimatna

mesinin tadilini, mag§U§ yag sah~ma ta
mamen mani olunmasm1 Belediye Reis
liginden istemistir. 

Sinahi Oca gma yard1m 
Bc§ikta~ta 52 nci okul bahGesinin ge

ni§letilmesi i<;in bu binaya biti~ik iki e
vin satm almmas1 ve Sipahi Ocagma 300 
lira yard1mda bulunulmast Daimi encu
mcnce knr"ra r"ntprlil'11i~tir. 

nF:MIRYnr.r.ft. Pl nA 

Sirkecideki in§aat 
Sirkeci demiryolu gar1 kaqlSlnda Na

fia VekiUetince yaptmlmakta olan ma
gaza ve antrepo binalarmm in§aati ni
hayet bulmak uzeredir. Feribot i~Ietil
mesi meselesi, kat'i bir karara baglan
dtktan sonra burada aynca salon ve he
ton iskele in~a edileccktir. 

Bir yangm ba§langici 
Evvelki giin saat 10 da Kad1koyunde 

Bahariye caddesinde Varidat memuru 
Bekirin 11 numarah evinin bacasmdaki 
korumlar tutu~mu~. siir'atle yeti§ilerek 
sondiiri.ilm ii~tiir. 

~·-.. -
Yolda oldii 

Di.in saat 11 de henuz huviyeti anla
§tlamiyan k1rk, elli ya!;ilarmda bir adam 
yolda du~erek 5lmii!;?tiir. Oliim hil.disesi
nin kalb sektesinden lleri geldigi anla~Il
mt§hr. 

i!rinde lokantas1 ve miiteaddid salonlan !aria otel idare edilemez. Binaenaleyh bir 
bulunan bir otel i«;in, 250-300 bin lira Ia- yandan yeni oteller viicude getirmek ta
zimdJr. Fa kat as1l dava, otellerde c;ah§tt· savvurunu kuvveden fiile ~1kanrken i:ite 
racak personel bulmaktaki giic;liiktiir. yandan da, otelci ve garson mektebini a~
Meyhane garsonlugundan yeti~me ~ocuk- mak laz1mdu.» 

( Mllletler Cem1yeti afyon biirosu ~efi ~ehrimizde ) 

Afyon miistahsili memleketlerde bir 
seyahate ~1kan ve baz1 tetkikler yapacak 
olan Milletler Cemiyeti Afyon ve 1~ti
mai Y ard1m biirosu §efi Eric Einar Eks
trand ile muavini Berti! A Remberg diin 
sabah Yugoslavyadan §eihrimize gelmi§
lerdir. 

Sirkeci istasyonunda T oprak Mahsul· 
Jeri ofisi erkam tarafmdan kar§Jianan 
Milletler Cemiyeti miimessilleri Pera 
Palas oteline inmi§ler, tetkiklerine ba§la
mi~lardJr. 

Daha ziyade bir nezaket ziyareti rna-

hiyetinde olan bu ziyaretten istifade edi
lerek fikir teatisi ic;in baz1 temaslar yap!· 
lacaktJr. 

Ktstant ve Remberg yann ak§-ama 

kadar §ehrimizde kalacaklar, ak§am An

karaya hareket edeceklerdir. Heyet, An

karada iki veya ii~ giin kald1ktan sonra 

§ehrimize doniip buradan Avrupaya ha
reket edecektir. 

Yukandaki resim, misafirlerle Top
rak Mahsulleri ofisi erkamm gostermek-1 
. tedir. 

Siyasi icmal 
Frans1z Cumhur Reisin· 

seyahati 
(E ransa Cumhurreisi M. Lobrii 
g-- bugiin ~ondraya gidiyor. Fra .. 

s1z ve lngiliz donanmalan b 
yiik ihti§amla F rans1z devlet §efine ref 
kat edecektir. M. Lobriin per§embe g'' 

niine kadar fngilterede kalacak, bu mii 

det zarfmda kendisi ve beraberinde 
devlet adamlan ingiltere Krah ve mes' 
1ngiliz ricalile ~ok miihim miizakereler 
bulunacaklardJr. 

Bu ziyaret evvelce kararla§hnlmi§ olu 
fngiltere Kralmm F ransaya yapml§ o 
dugu ziyaretin iadesidir; fa kat biitiin ort 
Avrupada vaziyet ve muvazenenin altii 

oldugu bir zamana tesadiif eylemesi itib 
rile ingiliz ve F rans1z devlet §ef!erini 
miilakati giiniin en miihim siyasi vak1as 
te§kil edecektir. 

Avrupadaki muvazenenin nekadar e 
sash degi§tigine bir misal: Nmumi Har~ 
den evvel niifusu 68,000,000 iken harb1 

akabinde 60 milyona inen Almanyanl 
niifusu, bir sene evvel 67,587,000, ge(e 
sene 80 milyon ve bir hafta evvel de 9 
buc;uk milyon ki§iye balig olmu§tur. AI 
manya, Amerika ve Rusya miistesna ola 
rak top! u niifusu i tibarile diinyanm uc;iin 
ci.i ve Avrupanm ikinci devleti halini al 
ml§ demektir. 

Fransa lngiltereye kar§J ~imal denizin 
den isvic;reye kadar evvelce yaphrdigi 6 
kilometre arzmdaki Siegfrid miistahkell\ 
hath ve Lehistanla bunun arkasmda bulu, 
nan Sovyetler Birligine kar§I da §i!!ld 

Balt1k denizinden Moravyaya kadar ya. 
tJrdJgJ yeni bir miidafaa hattile baric 
kar§J emniyetini elde eden Almanya.JI1 

bu kadar biiyiimii§ olmast oniinde son za 
manlarda Milletler Cemiyetine dayan3 

mii§terek emniyetin ortadan kalkmasilt 

Avrupa i§lerine kan§maktan c;ekinen So~' 
yetler Birligi bile Bohemya ile MoravY3: 

nm ilhakmi ve Slovakyamn tabiiyetin' 
tammiyacagmJ Almanyaya bildirmekl 
tereddiid etmemi§tir. Bununla bera.be! 
Moskova, 1ngiltere ve F ransa ile ne de' 

receye kadar i§birligi yapacag1 hakkmd~ 
heniiz son soziinii soylememi§tir. thtiin3 

Sovyet hiikumeti de, Londrada iki devle~ 
§efi arasmdaki miizakerelerden ilkaca 
neticeleri beklemektedir. 

Londradaki ~orii§melerde Frans,~ Bal: 
vekili §imdiye kadar iic;iincii cumhuriyt' 
devrinde hic;bir devlet adamma nasib ol· 
m1yan fevkalade salahiyetle miicehhez ol· 
maktad1r. Gelecek kanununevvele kad31 

Frans1z kabinesi memleketin miidafaasi vt 
iktJsadi ve mali i§leri hakkmda istedi~' 
tedbirleri alabilecektir. F ransamn alacaS' 
tedbirlerin gayet seri ve gizli olmas1 telllin 
edilmi§tir. . 

Daladye, bu salahiyeti almakla ayll1 

zamanda dahili politikada sosyalist!erlt 
komiinistlere son bir darbe indirmi§ olu ' 
yor. <;iinkii bunlarm en biiyiik muvaffa' 
kiyeti olan haftada 40 saatlik mesai ka ' 

nunu bozulmu§ oluyor. <;;iinkii §imdidt0 

mesai saati birc;ok fabrikalarda 50 saatt 
<;~kanlmJ§hr. F ransanm en biiyiik do~1~ 
Am erika bile F rans1z kabinesinin salahi ' 

yetini diktatorliik saymaktacLr. Sosyalis.1' 
lerle komiinistler fevkalade salahiyelln 
bu manasrm bildiklerinden miittefika0 

aleyhte rey vermi§lerse de radikal sosya: 
listlerin aynlmasile balk cephesi ziirnre!' 
inhilal ettiginden ekseriyeti muhafaza e' 

dememi§lerdir. 

F ransa, §U nazik zamanda dahiJdeP 
bir sarsmttya ugramak istemedigindeP 
Li:ibriin'lin Londradan avdetinden soJif3 

ilk i§i, 5 nisanda yap1lacak cumhurrei~ 
intihabmda tekrar namzedligini koy!!l3 

olacakhr. 
Orta Avrupadaki son biiyiik degi~iklr 

gin futmas1z gec;ip ge~miyecegi Londrad' 
bugiin ba§hyacak temas ve mlizakerelefl~ 
sonunda belli olacakhr. f 

Muharrem Feyzi TOGA 

Bir amele yaraland1 
Evvelki gece saat 1 de limanda bir ~· 

dl' man~1rada bagh bulunan !talyan bal1 .1, 
rah Ispartivento vapuruna komur ver.'( 
mekte iken yukandan kazaen dii§en \ 
komur parc;alar1 amele Omerin ba§lOa 1, 
sabet etmi~ ve zavalhgmm yaralanrnils1 

na sebeb olmu§tur. 

Kavgac• §oforler 
Be§ikta§ta oturan §Ofor ibrahirn ilt 

Pangalhda oturan ~offu 1smail, bir fl'le' 
seleden dolay1 kavga etmi:;iler, birbirl~ 
rini demirle ba§lanndan yaralam1~l8 1, 
d1r. Her iki kavgact Si~li hastanesine 1<8' 

dmlarak tedavi altma almmt~ti.r. -# , 

Cum h u ~-I_!~ 
NUsbaSJ 

Abone ~eraiti: } 
Senelik 
AJb avhk 
Ot ayhk 
Bir Qhk 

5 kurustur 
Tiirkive 

lcin 
Uaric 
leiD 
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750 • 
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HAdiseser aras1nCia 

Kuvvet ve ahlak 
naan ~gun evvel bu stitunda hak
~ stz kuvvetin c:anavarhk ol-

YAZAN~ 
RESAD NUR( 

Anadolunun baz1 eglenceleri : 5 

iKiNCI SERi 

Frans1z Cumhurreisi 
bugiin Londraya gidiyor 
M. Lebriin, ingilterede biiyiik merasimle kar•I· 
lanacak, cuma giiniine kadar Londrada kalacak 

dugunu yazdun. Buna kar§l 
tek ~arenin hakhy1 kuvvetlendirmek
ten ba§ka hi~ bir§ey olamtyac:agml 
anlattun. Mticerred mevzularm biz
de ne yanh§ tefsirlere ugrad1gm1 bil
digim ic;in, fikirlerimi bir mtinevverin 

Sosy~it ~ 

M. Lebrun tekrar Cumhur Reisi olacak m1? 
Paris 20 {a.a.) - Lebriin ile refika· 

S!, 21 martta saat 8,05 te Paristen hare
ket edecekler ve saat II ,25 te Calais'e 
Vast! olarak orada Cote d'Azure vapuru
na bineceklerdir. Vapur, saat 11,35 te 
Douvres' a miiteveccihen hareket edecek 
Ve kendisine kontramiral Lacroix'nm ku
rnandasmdaki altt Frans1z torpitosu ile on 
Le§ askeri tayyare refakat eyliyecektir. 
Bogazm ortasmda F ranstz gemilerile tay
Yareleri yerine ayni miktarda ingiliz muh 
rib ve tayyareleri kaim olacak ve bunlar 
Cote d'Azure'e Douvres'a kadar refa -
kat edeceklerdir. 

Vapur, Douvres' a saat 12,55 te vastl 
olacak ve orada Rodney ztrhh~ile Douv • 
res ac;1klarmda toplanmt§ olan ikinci filo 
kruvazorleri tarafmdan kar§Ilanacak ve 
bu mhb ile kruvazorler top almak suretile 
Lebriin'ii selambyacaklardir. 

Diik de Gloucester, Kral ve Kralic;e 
namma Frans1z Reisicumhurile Bayan 
Lobriin'ii selamlamak iizere Cote d'A • 
~ure vapuruna binecektir. 

Diike Corbin ile ziyareti muddetince 
f ranstz Reisicumhuruna mihmandarhk e
decek olan ingiliz ricali refakat edecek • 
tir. Bu zevat §Unlardtr: 

Krahn mabeyincisi Vikont Allendale, 
filo amirah Sir Reginald T yrwhitt, Kra
lm 1stabh amire miidiirii Piers Legh ilah .. 

Liibriin'iin maiyeti §U zevattan miite -
§ekkil olacakhr: 

Georges Bonnet, Riyaseticumhur umu
rni katibi Andre Magre, Riyaseticumhur 
a~keri umum Htibi General Braconnier, 
Bonnet'nin kalemimahsus miidiirii Pierre 
Pressy, ilah. 

Bayan Lobri.in'e General Braconnier • 
nin refikasile siifera te~rifat~Isl Leze'nin 
tefikast refakat edecektir. 

M. ve Bayan LObriin, saat 13 te Mar
ki Willington tarafmdan kabul edilecek· 
lerdir. 

kingham saraymda resmi bir ziyafet vere
ceklerdir. 

Diik ve Duces de Kent, Londra §ehre
mininin ziyafetinde ham bulunmak iizere 
Guildhall' de Liibriin' e iltihak edecekler
dir. 

Saat 16,20 de M. ve Bayan Lobriin, 
County Hall'da bir kabul resminde bulu
nacak ve orada da kendisine bir ariza 
takdim edilecektir. 

Saat 20 de M. ve Bayan Lobriin, 
Franstz sefarethanesinde Kral ve Kralic;e
ye bir ziya fet c;ekeceklerdir. 

Saat 22 de F rans1z Reisicumhurile re
fikast, Kral ve Kralic;e ile birlikte Covent 
garden operasmda bir gala miisameresin· 
de ham bulunacaklardtr. 

Per§embe giinii M. ve Bayan Liibriin 
sa at II de Westminster Hall' de Lordlar 
ve A vam Kamaralannm bir kabul res -
minde ham bulunacaklar, miiteak1ben M. 
Liibriin Westminster kilisesme giderek 
maktuller abidesine bir c;elenk koyacak -
hr. 

M. ve Bayan Liibri.in, Kral ve Kralic;e 
ile birlikte Windsor saraymda verilecek 
bir ziyafette bulunacaklard!r. 

M. ve Bayan Lobrun'le Kral ve Kra • 
lic;e, saat 15,30 da Londraya donecekler 
ve sa at 17 de milli galoride «in gil tere ve 
F ransa cemiyetleri birligi» nin bir kabul 
resminde haz1r bulunacaklardtr. 

Saat 20,15 te Frans1z Reisicumhuru ve 
refikasile Kral ve Krali~e. Lord Halifaks 
ve refikasmm Hariciye Nezaretinde ve· 
recekleri bir ak§am ziyafetinde buluna • 
caklar ve geceyi hep birlikte india Office
de gec;irecekler ve bir eglencede haztr bu
lunacaklardtr. 

Resmi ziyaret saat 24 te sona erecektir. 
Cuma giinii saat 9,55 te Franstz Reisi

cumhuru ve refikast Londradan aynla
caklardtr. 

Lobriin tehrar intihab edileceh mi? 
Dovvres belediye reisi, Lobri.in'e bir Paris 20 (a.a.) - Parlamentonun iyi 

ariza takdim edecek ve miiteak1ben saat haber alan mahfillerinde soylendigine go· 
13:20 de hususi tren Londraya hareket re Lobrun'iin yedi senelik bir devre ic;in 
Ve saat 15 te Victoria istasyonuna muva· tekrar Cumhurreisligine intihab edilmesi 

' salat edecektir. Kral ve Kralic;e ile hane· ihtimali vardtr. Bu mahfillere gore, bazt 
dan erkam, <;emberlayn, Lord Halifaks, yiiksek Franstz §ahsiyetleri Londradan 
Sir Samuel Hoare, Londra §ehir emini avdetinden Lobriin' e miiracaat ederek bil
\'e diger bir ~ok zevat istasyonda buluna- hassa ciddt olan ~imdiki vaziyette F ransa
taklardir. nm, tecriibelerinden istifade edebilmesi 

M. ve Bayan Lobriin, Kral ve Krali· ic;in tekrar intihabma muvafakat etmesini 
, ~e ve hanedan erkam ile birlikte Bucking- mumaileyhten istiyeceklerdir. 

bam sarayma gideceklerdir. Simdiye kadar siyaset adamlarmdan 
Sa at 16,45 te Bayan Liibriin, Kralic;e bir tek ki§i, eski meb'usan reisi F ernand 

Mary'yi Mariborough' da ziyaret edecek· Bouisson, reisicumhurluga namzedligini 
ler ve miiteak1ben Lobriin, Londra bele • koyacagm1 resmen bildirmi§tir. 
diye reisinin bir arizasmi kabul edecektir. Ziraat Nazm Queulle ise ]enanneney, 

Saat 17,55 te M. ve Bayan Lobriin, Herriot ve Daladier imtina ettikleri tak • 
F'ransiz enstitiisiine gidecekler ve orada dirde kendi namzedligini vazedecegini 
Yeni binalann kii§ad resmini icra ve Lon· beyan etmi§tir. 

, dradaki Franstz kolonisi erkamm kabul e· Lobriin, tekrar intihab edilmege mu • 
deceklerdir. vafakat ettigi takdirde de Queulle'in c;e· 

Saat 20, I 0 da Kral ve Kralic;e Buc • ki1ecegi §iiphesizdir. 
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Polonya istiklalini 

llluhafaza edecek 
~in de bir 

muharebesi 

hava 

oldu 

Reisicumhuru mii- 1 12 Japon tayyaresi ~inli
him bir nutuk soyledi 1Ier taraf1ndan dii~iiriildii 
Yar~va 20 (a.a.) - «Havas» Po

lonyada Mare§a] Pilsudski'nin hat;rastm 
1ebcile tahsis edilmi$ olan diinkii Saint 
Joseph, munasebetile Reisicumhur Mos
ticki, Mare$al Smig)y Rydz ile Riyaseti
tlltnhur saraymda toplanm1~ olan hiiku
lttet erkamna ve Polonya esrafma hitab 
ederek Polonya milletmin istiklalini mii
llafaa etmek ve hi~bir ecnebi tazyikma 
lttUsamaha etmemek hususundaki bran· 
~~ selamlami$tir. 

Cunking 20 (a.a.) - ]apon tayyare· 
Jeri, diin Cunking'e hiicum elrni~lerdir. 
T ahribat ehemmiyetsizdir. Buna muka
bil, be$ dii$man tayyaresi diisiiriilmii$tiir. 

Diger bir ] apon hava filosu, Han~oy 
nehrinin garb sahilindeki kasabalan bom
bardtman etmi$tir. Burada da Cin avc1 
tayyareleri iki dii~man tayyaresini dii§iir
mege muvaffak olmu~tur. 

degil, bir bozac:mm bile anhyabilece· Yrmi be§ yirmi alti ya§larmda fakir bir 
gi kuru bir sadelige indirmege katlan· memur ~yle soyliiyordu: 
dtm: «Kuvvetsiz hak miskinliktir ve - Geceleri kahveye gittigimden, tavla 
hakstz kuvvet c:anavarhkbr.» dedim. oynadtgJmdan ve §ehir dedikodulanna 

Ak§am muharriri Vala Nureddin, kan§hgtmdan §ikayet ediyorlar. Bu dog· 
«insan ve asian» adh bu yaztmm ba- rudur. Kahveye gidiyorum. Tavla oynu
§mdan, ortalarmdan ve sonundan yorum. LaktrdJ ac;tlmca dedikoduya ka· 
etimleler alarak bunlan birbirine ek· n§mamak elden gelmiyor. Ne yapayim 
lemi§, baz1 ctimlelerimi diledigi gibi gencim; kamm kaymyor; ben de bir§ey 
parc;alamt§ ve yeniden dikmi§, guya yapmak, soylemek ihtiyacmdaytm. Ha
benim ibaremi noktas1 noktasma ay· s1h bana yukletilen biitiin bu suc;lan kabul 
nen okuyucularma bildiriyd'rmu§ gi- ediyorum. F akat Allah nzas1 ic;in soyle • 
bi bu tahrif edilmi§ sallrlan llrnak yin, ba§ka ne yapabilirim "} Elime gee; en 
ic;ine de almt§, hie; degilsc benim dti- para malum. Rahat bir odam yok. Rad
§tindtiklerimi kendine gore hulasa et· yom, kitab ve sairem yok... Bekanm ... 
t igini de i§aret etmekten kac;mt§, so- Eh goriiyorsunuz ki pek ahmak ve ruhsuz 
nunda irili ufakb biittin muanzlar1· bir insan da degilim. Gece olunca ben ne 
mm ba§vurdugu yaz1 oyunile bana yapanm? <;aresiz kahve, c;aresiz tavla ve 
sahib olmadtgtm, bilakis muanz1 ol- dedikodu... Hali vakti yerinde olan aile 
dugum fikirler kondurmu§: Guya sahibleri ic;in siiziirn yok... Onlar arala
ben Nietzsche'yi takdirle anmt§un, nnda samimi aile toplanhlan yaptyorlar .. 
onun ve ondan ilham alan diktator- Hemen her gece birinin evinde birle§iyor· 
liiklerin kuvvet fikirlerini mtidafaa lar ... Uzun k1§ gecelerinde parlak elek -
etmi§im. lrik I§tklan ic;inde kadmh erkekli gee; va-

0 yazunda Nietzsche i!<in tt:k bir kitlere kadar egleniyorlar ... 1stifadeli soh· 
takdir kelimesi yoktu. Bilakis onun bet ve miinaka§alar, dans, miizik, oyun 
fikirleri bir «tekerleme» olarak zikre- her§ey tamam ... Bu §artlar i<;inde ta§ra 
dilmi§ti. F akat bu arkada§ yazt· hayat1m anlanm. F akat biz bekarlar ve 
mm esasm1 okuyuc:ularmdan ta· fakirler ic;in bu hayatm hasretini c;ekmek 
mamile gizliyerek, ic;inde ba§kala- ve dedikodusunu yapmaktan ba§ka i§ kal· 
rma aid olan fikirleri bana maletmi§ miyor. 
ve boylece okuyuculanm galiba alda- * * * 
tabilecegini ummu§. Bir !esaduf ertesi gece beni bu bahset-

Bir yaz1y1 tahrif ettikten sonra ay-\ tigim ~iic;iik memurun, perdeleri~den si
nen ikttbas ediyormu§ gibi brnak i~i- zan I§Iga ve so~~ ~orul~~~~dan, tuten du
ne alma oyunundan, pokerde veya mana b~k~rak .J<;m.I c;e~hgt mes ud yuva
bakarada brnakh kagtd kullanan a~tk lardan bum~ mtsafir ~ttl. . 
gozlerin karm1 bekliyen muharrirler Sosye~em1zd.e yerh zengt.?l~.rden bazJ
aldamrlar. Viii Nureddini bu kalpa· Ian ve btrkac; Istanbullu buyuk memur 
zanlar arasmda saymak istemem. ail«:si. vardt: .. 
Hiilii onun bu yazt entrikalarma te· Ishfadeh ~ohbetler ve .munaka~alar 
nezztil etmiyec:ek kadar diiriist, hay· faslmm ~tsa ~~r .~aphm .. v~reytm: , 
siyetli ve akh ba§mda bir insan oldu- Evvela . g~nun .. m~~~":. vak asmdan, 
gunu kabul ediyorum. Bunun ic;in, hastanede m.h.tsar m~durunun kansma !a~ 
nastlsa i~ine dii§tiigti hataya ragmen ptlan a.pandtsJt amel1~atmdan bahsedt!~ 
kendisine cevab vermekte mahzur ve §eh1rde -sosyetemtze §eref veren bu 

gormtiyorum. 
Benim Dostolevski, Nietzsche, 

Gide iic;tiztiniin ayn ayr1 miidafaa et· 
mi~ olduklan kuvvet ahlakt aleyhin· 
de bu siitunu ve bu sahifeyi dolduran 
belki elliye yakm ftkram ve makalem 
pkmt§br. Hatta bunlar hakkmda «ii~ 
biiyiik ahlakstz» tabirini kullandtgtm 
i~in, Dostoievski'nin hayram, iistadt· 
nnz Ahmed Agaoglunun tekdirine de 
ugramt§bm. Bir seri makale yazan 
muhterem Agaoglu, «Cinayet ve ce· 
za» mtiellifini bu kategoriden aytr· 
mak istemi§ti. Nietzsche'nin kuvvet 
felsefesi ve «iistadam» ahlakt aley· 
hine yazd1klarun bir kitab1 doldurur. 

Bunlan tekrarbyac:ak degilim. 

serbest doktor miistesna· doktor bulunma· 
dtgma karar verildi. Sonra mekteblerin 
vaziyeti konu§uldu ve muallimlerin <;ocuk
lara yahud babalanna garaz olduklan 
i.;:in daima fena numara verdikleri netice
sinde ittifak hast! oldu. 

Nihayet hafif ve ne~eli bahislere gec;ile· 
rek bir k1hbtk ve kazak miinaka~as1 yaptl· 
dt. Erkekler birbirlerine taktldilar; kadm
lar haykm§hlar ve bu bahis de biiylece 
nihayete erdi. 

Biitiin bu konu§malar ic;in on be§, yirmi 
dakika kafi gelmi~. bu esnada geciken da
vethler de tamam olarak sosyete tam kiva
mtm bulmu§tu. 

Aksac;h bir bay an bana sordu: 
- Beyefendi pokeri mi seversiniz, yok

sa brici mi? 
- ikisi de asil ve heyecanh eglenceler

dir efendim, dedim. 
Bayan bu kac;amakh 

nun goriinmiyerek beni 
davet etti: 

ifadeden mem • 
ac;1k konu~maga 

- Y ani hangisini oynamaktan daha 
c;ok ho§lammmz? 

0 zaman utana stk1la ikisini de maale
sef bilmedigimi itiraf laztm geldi. Gerc;i 
bunu c;ok isterdim amma nas1lsa bir parc;a 
satrancdan ba§ka hic;bir oyun ogrenmek 
kabi! olmamt§h. Bayanlar inanamad!lar. 

- Aman istagfirullah, imkam yok .. 
~aka ediyorsunuz, diyorlar, okuyup yaz
ma bilmedigimi itiraf etmi§im gibi §iiphe 
giisteriyorlard1. 

- Cevab1m sosyetenin ne§esini kac;tr
mi§a benziyordu. Aksac;h bayan: 

- Vah vah, dedi, §ehirde satranc oy
myan bir emekli subay vardtr .. Bilseydik 
onu davet ederdik. 

- Hie; iiziilmeyin efendim, dedim, za
ten benim satranc da oyle emekli subayla
ra kar§l c;1kacak gibi bir halde degil... 
y ollarda ogrenilmi§ yalan yanh§ bir§ey ... 
Siz hie; rahatstz olmaym ... Keyfinize ba· 
km... Ben gerc;i oynamam ama pokerin 
de, bricin de seyrinden pek ho§lanmm .. 
Esaslara da zaten biraz akhm eriyor. . 

Oyun haberi sosyetemizde de ayni can
hhgt uyandmm§h. Mahc;ub, yahud me
yus bir siikut ic;inde ko§elere sinen ve ag
zmdan diinya kelamt c;tkmtyan kadm ka
dmcJk baz1 bay anlar birdenbire biilbiil 
kesildiler. 

Canh ve ne§eli hareketlerle salonun 
ic;inde dola§Jyorlar, hepsi hirer ev sahibi 
vaziyetinde masalan, iskemleleri tanzim 
ediyorlar, biife gozlerini, c;ekmeceleri a· 
<;Ip kap1yarak fi§ler, oyun kag1dlan c;tka
nyorlardJ. 

Vaziyetimdeki fuzuliligi gizlemek, so· 
yeteye aguhg1m1 hissettirmemek ic;in ben 
de koltugumu bu masalardan birine yak· 
la§hnr g1bi birka~ yalanct pehlivan hare
keti yapttm. 

Nihayet oyun yahud muhtelif masalar~ 
daki oyunlar ba§ladt. ilk zamanlarda be
nimle liizumundan fazla me§gul olunu
yordu: 

- Oradan iyi giiriiyorsunuz degil mi 
beyefendi? 

- Egleniyorsunuz ya? 
- Bakalnn ugrunuzu deneyecegiz. 
Sonra c;ok §iikiir unutulmaga, ko~em

de iktidar mevkiinin dagdagalarmdan c;e· 
kilmi§ bir eski vekil hali almaga ba§la -
dim. 

Simdi arttk konu§malar tamamile mes· 
leki ve teknik diyebilecegim bir mahiyet 
almt~h. Oyun terimleri herhalde sekizi, 
onu a§miyacaktt. Fa kat bu kadarc~k keli
me ile de bir muhaverede nihayetsiz var
yeteler temini miimkiin oldugunu hayret
le goriiyordum. 

Oynamtyan bayanlar kocalanmn o -
muzba§larmdan onlan seyrediyorlardt. 
Baska yerde aile tesaniidiiniin bu kadar 
kutsi misallerine tesadiif miimkiin degil
di. N ezaket icabt bayanlar kocalarmm 
kaybetmesine laktrdt ile bir par~a taraftar
hk da ediyorlard1. Fa kat abajurlarm gol· 
geleri arasmdan yer yer uzayan hain J~tk
larda yabanct bir goziin kendilerine ba· 
kabilecegini akrllarma getirmedikleri ic;in 
bu kontrolu c;ehrelerine tatbika liizum 
gormiiyorlard1. Aile cephesinde kiic;iik bir 
sarsmt1 ba§gosterdi mi ka§lar kalk1yor; 
giizler biiyiiyup §ehlala~tyor; hm ve kinle 
kisJlan dudaklar arasmda sivri ve keskin 
di§ler s!Ttartyordu. 

Maamafih erkekler arasmda aras1ra si
nirlenenler, biraz evvelki nezahetlerine 
uym1yacak bir sertlikle dostlanna c;tkt§an
lar da eksik degildi. 

Sosyetenin ba§langtcmda o giin galiba 
giizel bir borek ac;hgmi soyledigi i~in ka§ 
goz i§aretlerile ha§lanmi§ bir zaytf kaym
valde vard1 ki salonun bir ko§esindeki ka
napeye uzanmi§, strhm, gogsiinii siyah bir 
yiin atkile ortmii§tii. 

Bu kadmcagt~ evvela ikide birde tela~
la gozlerini ac;arak gelinine baktyordu. 
F akat biraz sonra onun kendini bile go
remiyecek bir hale geldigine emin olarak 
ferahlamt§, tath tath kestirmege ba~lamt~· 
t1. Ben de kendimi kiifi derecede unuttur· 
duguma kanaat getirdikten sonra usulca 
yerimden kalklim; ba§ka bir ko~eye c;ekil
dim. Elimde bir gazete vardt. Evvela 
onda Hitler' in bir nutkunu okudum; bir 
sigara masasmm ayaklan arasma stki§tml
mi§ resimli bir mecmuay1 kan§ttrdun. Son· 
ra bir cihetten kar§tmdaki ihtiyar kadmm 
uykusuna benziyen kendi alemime dal
dtm. 

Y almzhgm §ekilleri vardtr: Kimsesiz 
bir yerde yalmzhk; sosyete ve kalabahk 
ic;inde yalmzbk.. Y olculuk hayatunda bu 
~e killerin ikisine de ~oktanberi ah~ml§ ol
dugum ic;in bana pek agtr basan taraflan 
yoktur. Hatta merdiimgiriz zannedilmek 
tehlikesine ragmen bunlan, beni pek ala
kadar etmiyen bir insanla konu§mak ha -
Iinde tecelli eden iic;iincii yalmzhk §ekline 
tercih ettigimi de soy liyebilirim. 

Y almz ev sahibi liizumundan fazla 
nazik ve dikkatliydi. ikide bride «siz st· 
kihyorsunuz» diye yamma gelip gidiyor, 
iistiiste kahve, c;ay, likor ikram ediyordu. 
Bu hal biraz daha devam ederse mutfak
tan peynir, rec;el ve saire gelmesinden de 
korkmaga ba§lami§tlffi. 

b Reisicumhur, zaruri fedakarhklat ' ka-

«Hak» ve «kuvvet» mefhumlarmm 
zihni bir tecrid (abstraction) ameli • 
yesinde oldugu kadar kolayltkla ha
dise aleminde de birbirinden aynla
bileceklerine inanmadtgtml tekrarla· 
run. Nietzsche, bilakis, iyinin ve ko· 
tiintin otesinde, kokleri insiyaklara 
kadar uzanan bir kuvvetin miidafaa· 
sm1 yapar ve merhameti ay1blar. Hal· 
buki btittin ahlak davahuz, insiyakla· 
nm1z ve i§tahlaruntzla sosyal idealle
rimiz arasmdadtr. Kuvvetten murad 
hangisi? insiyaklarunlZ ve i§tahlan
mlZsa onun sosyal bagun1z1 kopara· 
bilecek derec:esi -Vala Nureddinin an· 
byabilecegi tabirle soy leyim:. y edi 
kat yerin dibine batsm. F akat, kuv
vetten murad, sosyal hiiviyetimizin 
yani §ahsiyetimizin ferdi insiyaklar1 • 
m1z1 tepeliyecek bir kudrete ytiksel
mesi ise, ba§ iizere yeri var. Kuvvet 
felsefecileri bu ikisini birbirine kart§· 
tmrlar. Bunun ic;in de Nietzsche'nin 
fevkalbe§eri bir c:anavara da, bir da· 
hiye de yakmd1r. Benim ahlaktan an
ladigun §eyin Vala Nureddine anla· 
tabilecegim kadar sadele§tirebildigim 
hulasas1 bu. Marifetli arkada§ bunun 
da ka§ml goziinii yarmaga kalkarsa 
-anhyabilmesi ic;in hep kendi tabirle· 
rile soyliyeyim:- Boyle fikir munaka· 
§asma bend en paso! 

PEYAMi SAFA 

Esaslara akhm erdigi hakkmdaki iddi
ama bilmem ne dereceye kadar inamldt. 
Fa kat bun a inanml§ goriinmeyi vaziyete 
daha uygun bularak !STar etmediler ..• 

Nihayet bir fusat yakahyor ve birden
bire ba~1m1 kaldiTarak duvardaki saatin 
on ikiye geldigini deh§etle farkediyorum. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Bay ~emberlayn'in 

sulhperverligi 
(E9} ay Hitler, nisanda dogmu~ ol· 
l,g) masma ragmen mart aymm, ken· 

disi ic;in, ugurlu olduguna inan· 
rnt§tlr. Onun ic;in her martta, bir hamle 
yapar. 

1933 martmda, Almanyada i§ ba§ma 
gec;ti. 

I 934 martmda, ytllardanberi ikttsadi 
bir barb yaptlgt Lehistanla anla§h. 

1935 martmda, Versay muahedesinin 
askeri hiikiimlerini yutlp att1. 

1936 martmda, Lokarno muahedesini 
sepete atarak Ren'i i§gal etti. 

1937 martmda, Ren'de tahkimat yap· 
maga ba§ladtgmi resmen ilan etti. 

1938 martmda, A vusturyay1 ilhak et· 
ti. 

1939 martmda, 
hak etti. 

<;eko-Siovakyayt il· 

Ceko-Slovakyanm ilhak1 iizerine, 1n
giliz Ba§vekili, Almanyaya kar~I §iddetli 
nutuklar soyledi: fakat acaba Bay <;em· 
berlayn'in bu ilhakta hic;bir mes'uliyeti 
yok mudur? ingilterenin mukadderatml 
elinde tutan yetmi§lik devlet reciilu, 1938 
martmda ingilterenin ne zaman harbede· 
cegini izah ic;in soyledigi bir nutukta, res• 
men ve alenen «ingiltere, <;eko-Slovakya 
ic;in harbetmez» demi§ti. T abii Hitl~r, bu 
soze baJmumu yapt§tJrdt Ve altt ay sonra, 
1938 eyluliinde <;eko-Siovakyadan Sii • 
detleri istedi. <;emberlayn soziinii tuttu. 
<;eko-Slovakya ic;in harbetmedi. 

F ransa, miittefiki olan bu millet ic; in 
harbi gaze alduamadt. Almanya da, 
Miinih anla~masile Siidet arazisini i~gal 
etti. Hitler, ingiltere ile F ransanm Ceko
Slovakya i~in, harbetmiyeceklerini yalmz 
Cemberlayn'in sozlerile degil, bu iki dev
letin fiJi hareketlerile de goriip anlam1~ti. 
Mademki garb demokrasileri, Ceko-Slo· 
vakya ic;in harbetmiyeceklerdi; o halde 
Ceko-SlovakyaYJ biisbiitiin ortadan ka!· 
d1rmakta hic;bir mahzur ve tehlike yoktu. 
1939 martmda da, tek silah atmadan, 
tJpki A vusturya gibi, Ceko-Siovakyayt 
da ilhak etti. 

ingiliz Ba§vekili, filan memleket ivin 
harbetmem, dedikve Hitler, onun bu ta· 
ahhiidlerinden istifade ediyor. Saym Bay 
Cemberlayn, isterse, bundan sonra, Al· 
manyanm butiin oteki kom~ulan ic;in de 
harbetmem desin. Kendi verdigi bu sulh 
teminatmdan Alrnanyamn istifade et • 
mekte gecikmiyecegini, birkac; ay sonra 
gorecektir. Eskiden, ingiliz politibs, 1c;in, 
hadiseleri 50 sene evvelinden gorur ve 
ona gore tedbir ahr, diye bir kanaat var· 
d1. Muhterem dostlanmmn siyasl gozle· 
ri, miyop olmu~ olacak ki 5 ay sor:raki 
hadiseleri bile s~emiyor. 

iskandinavya 

memleketleri 

Son hadiseler bu mem e
ketleri endi~eve dii~iirdii 

Oslo 20 (a.a.) - iskandinav mem • 
leketlerile kiic;iik devletlerin istiklalleri .. 
nin garantisi ic;in muhtemel bir teklifte 
bulunulmasma dair Londra Avam ka • 
marasmda yaptlan son beyanata temas 
eden parlamento reisi Hambro, siyasi bir 
i~tima esnasmda demi~tir ki: 

«- Sima! memleketleri hakkmda gos· 
terilen bu sempatiyi tabii pek takdir edi
yoruz. Fa kat kim olursa olsun hic;bir dev
letin veya devletler grupunun ne ~ek ilde 
olursa olsun garantisini istemi~ olma::hi!I· 
mtz gibi boyle bir garanti verilmesini de 
istemiyoruz.» 

Mumaileyh ernniyet garantisi vaidl cri· 
ne inanmadJgmt ve her memleketin krndi 
kuvvetine giivenmesi laztm ge]dii!i :1i soy· 
lemi~ ve netice olarak demistir ki: 

«- Avrupada emnivet hissinin t .~ kiv· 
yesine ancak bu ~ekilde hareket etn,ekle 
"'-''dtm etmis oluruz.» 

yor ... Fa kat ben yerime miimkiin oldugu 
kadar gee; gitmek ic;in adtmlanmt agtrla~
tmyordum. 

ll! etmesi laztm gelen biitiin milletin 
lllUteyakktz bulunmasm1 amir olan vazi
Yetin gittikve artmakta olan vahameti 
~~erinde tsrar etmistir. 

Reisicumhur, sozlerine $U suretle de -
Va... • • 
~ •• etmtstlr: 
«- Siyasetimiz, miistakildir. Milli 

:~tefimiz, boyle bir istiklali amirdir. Mil
. 'irnizin temellerini kendi kuvvetlerimizle 
~~sa etmekteyiz. MukadderatJmtzt, hie; • 
,'r ecnebi kuvvetin mukadderatma bag
. '"nadtgimtz gibi, hic;bir ecnebi hi:naye-

1•n.e de baglamiyoruz. Mukadderallmiz, 

ll't da.~i-~a k~ndi.sini feda etme~e ~rra~e 
!'·an butun mtlletm devamh faahyetme JS

Ittad etmektedir.» 

Hongkong 20 (a.a.) - Bir Cin hava 
filosu, Yinc;eng J apon tayyare kararp;a -
hmt bombard1man etmi$tir. On iki J apon 
tayyaresi tahrib edilmi~tir. Cin pilotlan 
salimen geri diinmii$tiir. 

Cin hrt' alarz ilerliyor 
Hongkong 20 (a.a.) - Hupeh eya

letinin merkez mmtakasmda ileri hareket
lerine devam eden Cin ktt'alan, Han -
kov' un garbma dogru ilerliyen j apon 
kuvvetlerini durdurduktan sonra Tien • 
Men ve Kingc;ang'1 geri alrnt$hr.. Ci11 
k1t' alan, Kanton-Hankov demiryoiu bo
yunca $imale dogru yiiriimektedir. Vu -
c;ang'm cenubunda Luhu'da ]apcnlar, 
buyiik bir hezimete ug-ramt$lar ve 1400 
alii vermi~lerdir. Burada Cin ktt'alat•, iic; 
kasab1 i$gal etmi§tir. 

Lehistanda feci bir kaza 
neticesinde 45 ~ocuk boguldu 

Vaqova, 20 (a.a.) - Krzeminec'de ~o
cuklarm iizerinde kayd1klan buz taba
kas! c;atlami§ ve 45 c;ocuk bogulmu~tur. 

Bir Alman tayyaresi diinya 
siir' at rekorunu k1rd1 

Berlin, 20 (a.a.) -Havas ajansmdan: 
Bir Junkers bombard1man tayyaresi, iki 
bin kiloluk i§e yarar hamule ile bin ki
lometre mesafede saatte 517 kilometre 
mesafe katederek diinya siir'at rekoru
nu ktrml§tlr. 

* * * 
Kavanozlarda ktrmlZI sus bahklan var

dir. Bazan birkac; giin bunlann suyunu 
degi§tirmeyi unutuyorlar. Bic;arelere bir 
mecalsizlik gelir; hareketleri agirla§H; 
olduklan yerde yorgun yorgun agtzlanm 
ac;1p kaparlar. Baz1lan hatta suyun yiizii
ne yakla~arak agtzlanm d1~anya, ac;1k 
havaya c;tkanrlar. F akat birisi sevabma 
bunlann suyunu degi§tirdi ml vaziyet der· 
hal ba§kala§IT. Ktrmtzt babklar birdenbi
re canlamrlar ve ka vanozun ic;inde birbiri 
ardmca keyifli keyifli c;ark c;evirmege ba~· 
larlar. 

Biitun sosyete bu saatin daima yirmi 
dakika ileri gittigini temin ediyorlar. Ola
bilir, fakat benim aynca yarma buaktl
masma imkan olmtyan i~lerim de vardtr. 

- StktldmJz, diye iiziiluyorlar. 
Kazamlmi§ yeni dostlar arasmda gec;en 

bu gecenin benim ic;in unutulmaz bir zevk 
oldugunu temin ediyor ve c;tktyorum. 

*** Nihayet sokak... Onun bazan msana 

Biraz sonra c;ar§I caddesinden gec;er· 
ken kapkara bir bina goriiyorum. Bu bir 
kahvedir. Belki de bana bir giin evvel 
sosyetesizlikten §ikayet eden gene memu
run devam ettigi kahve .. Bu kimbilir ka<; 
saat evvel ate§ini ve l§tklanm sondiirmii~. 
viran yaptya o kadar dikkatle baktyorum 
ki ayagtmm biri c;amurla dolu bir cukura 
daiiyor ve yolun otesini pac;alanmd~n su
lar akarak yiiriiyorum. 

sobah ve elektrikli bir salondan da §i· 
rin goriindiigii oluyor .•• 

Ortahk zifiri karanhk: riizgar §iddetle 
esiyor: ayn· zamanda yagmur da yag1 • 

0 gence bir daha tesadiif etmedim. 
Edeydim muhakkak: «Kahvenin kiymeti
ni bih> diyecektim. 

~e~ad Nuri GtJNTEKIN 



~======~========================~~ 

II Kii~iik ] 
Hikaye Gerdanhk yiiziinden .. 

"=========== Paul • Louis Hervier'den =~ 
- Hayrr, verdigin ziyafete gelmiye

cegim. Miiteessifim, fakat giizel Mary 
Sutton'la kar§lla~mak istemiyorum. Hay· 
ret mi ediyorsun? Eskiden, yakm dost· 
Ian arasmda sayard1 beni. 0 zamanlar 
maziye kan~ti. Carib bir hikayedir, otur· 
mak istersen sana anlatayllD. Her,eyi og
rendikten sonra, davetini kabul edemiye· 
cegimi anhyacaksm. 
-0 halde? 
- Dinle .. Bundan birka<; sene evvel 

Saigon' daydrm, ktyrnetli ta~lar anyor .. 
dum. Bir giin Hotel Continental' dan ~~
karken, bir adam geldi yamma ve mu· 
ammah sozler soyledikten sonra, Sholon 
civarmda, miinzevi bir evde oturan bir 
c;;:inlinin adresini verdi. kimde peyda o
lan nefret ve endi§eye ragmen, soyledigi 
adrese gittim. Cinli, harikulade elmaslar 
ve e~ini omriimde gormedigim bir inci 
gerdanhk gosterdi bana. Elli bin frank 
istiyordu, pe~in verecegimi soyleyince, 
be§ bin frank tenzilat yapmaga raz1 ol· 
du. Harikulade giizel bir fmattl bu. 

- T alihli adamsm vesselam. 

hgm methini yaparken, yorgun bir tavlr· 
la giizel omuzlanm kalduarak dedi ki: 
«Bundan evvelkini gorseydiniz! Lon -
drada, Bond Street'te, F yle' den almt§ -
t1m.» Bahsettigi gerdanhk ingiltere Krah 
tarafmdan da c;ok begenilmi§ti, Mary 
Sutton, tereddiidsiiz, yirmi bin ingiliz li
rahk bir ~ek imzalaml§h. 

- Az para degil. 
- Mary Sutton'un soyledigine gore, 

sahn ald1g1 giinun kurlarma gore bir mil
yon frank tutuyordu. Bu ayni gerdan· 
hkhr lci, Mary' den Hong-Kong'dan Yo
kohoma'ya giderken, c;;:in denizinde, kor
sanl~r tarafmdan c;almd1. 

- Desene.. Senin Cinlideki gerdan· 
hk Mary Sutton'un gerdanhiitydl. 

- T amam. Mahir bir polis hafiyesi 
olursun. Mary, gerdanhgmdaki incilerin 
saYJ.Slnl, dizi}i§ tarZllll soy!eyince, ben de 
Cinlinin evinde gordiigiim gerdanhktan 
bahsettim. Mary, gittik~e alakalamyor -
du. Sonunda fena halde ofkelendi. Bu 
kadar ktzacagml hi~ akhma getirmez -
dim. V aziyetimin nekadar nazik oldu .. 

CUMHURfYET 

DAYAN EMILIA 
Beyoglu istiklal caddesinde 257 No. 11 

Giiney Palastaki salonlarmda 22 mart 
~ar§amba giinu ilkbahar me§herini a~a
cagrm saym mii.§terilerine mujdeler. 
Bayan Emilia, mutadt oldugu v~hile 
her ba§a ve her keseye elveri§li hakik1 
harikalar haztrlamr§ttr. $rkhga itinakar 
her bayan sa~ tuvaletini senelerdenberi 
istanbulda en son modayr takib eden 
Bayan Emilia'da yaptLrmahdir ... 

NEW-YORK 
i~in haz1rlanan 

Buyiill. seyahat Gruplart Misilsiz 
rag bet gllrmek tedir. 

5 temmuz, kafllesl 

Queen Mary ve Normandie ile 
29 temmuz kafilesl 

Rex ve Roma ile (cenub yolu) 
Kay1d muamelesi 31 marta kadar 
temd1d edilmi§iir. Gerek kamarala
TJD!ZJ ary1rmak ve gerP.k Amer1kan 

vizesini almak i<;in bir an evvel 

NATTA 
Seyabat acentalanna milracaat 

- Galatasaray Tel; 44914 _ .. 

Danielle Darieux'yU paylasam1yorlar 
FransiZ 

ayrJ 
artisti i~in 

davalar a~dd1. 

Pariste ve Holivudda ayrJ 

avukatlar Say1s1Z 
durmadan ~ene yoruyorlar 

( Bu ak!?amki program) 
Tiirkiye Radyodifiizyon Postalart 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 

T. A. Q. 19.74 m. 
T. A. P. 31,70 m. 

183 Kcs. 120 KW• 
15195 Kcs. 20 KW• 
9465 Kcs. 20 K\V· 

- Dur. Acele etme. On be§ misli faz· 
lasma kolayca satabilecegim boyle bir 
harikaJI bu kadar ehemmiyetsiz bir fiata 
almak beni tereddude dii~iirdii. Bu inci 
gerdanhk neyin nesiydi? Bu c;;:inli kim· 
di? F arkmda olmadan, bir h1rS1Za alet 
olmam pek miimkiindii. $iiphelendigimi 
sezdiren sozlerim uzerine Cinli bana tu
haf tuhaf lbakt1, kii~Uk paketlerini alela
de bir masamn goziine ath, sonra, hot
lanacagJml tahmin ettigi ba~ka miicevhe
rat getirecegini s<iyliyerek, odadan c;1kt1. 
Epey bekledim, yalmzhk beni s1kmaga 
ba~laml§h, masanm gozi.indeki miicevhe
rata bakmak istedim, fakat ne gorsem, 
masamn gozii bomho~tu. 

gunu bir di.i§iin. Kendi inci gerdanhgmt •••••••••••••• .. 
avm;lanm arasma almt~hm, hem de c:a· 
lmd1gmdan birkac; hafta sonra, ve onu 
hmlZln elinden kurtaramam1~t1m. Nas1l 
olmu§tu da, hakiki fian yirmi misli olan 

bu harikulade inci gerdanhg1 ktrk be~ bin 
frank gibi ehemmiyetsiz bir meblaga al
mak ic;in tereddiide dii§mii§, sahc1da §UP· 
he uyand1rm1§ ve netice olarak harikula
de bir nrsatl goz gore gore kac;trml~hm ~ 

Mary Sutton, hi~bir soziimii, hic;bir ma
zeretimi kabul etmiyordu. Gerdanhgmm 
c;almd1g1 tarihle tam~hgllD!Z tarih arasm
da hi~bir fark gozetmiyor, hiddetinden, 
olur olmaz §eyler s<iyhyerek, dudaklanm 
tsmyordu. Biitiin kabahatin bende oldu
gunu soylemege kadar vard1. Aman ya· 
rabbi, bir kadm1 hiddetlendirrnek mi? 

1917 senesinde dogduguna gore bu
giin ancak 22 ya~ma basml§ olan ve 14 
ya~mda iken viyolonsel derslerini b1rak1p 
«BalO» filminde ald1g1 rolle sinemaya 
intisab eden, son zamanlarda «Suiisti -
mal davas1» ve «Katia» gibi guzel filim· 
ler ~eviren Frans1z artisti Danielle Dari~ 
eux'nlin evvelki sene Universal ~irketi ta· 
rafmdan angaje edilerek Holivud' a git
tigi malumdur. «Danielle» in orada yal
mz «Paris c;i~e&i» isminde orta derecede 
bir filim c;evirdikten sonra Avrupaya 
dondiigti ve bir daha Amerikaya gideme
digi de hatrlardad1r. Bu vaziyeti ihdas 
eden hakiki amiller uzun miiddet mec;hul 
kalm1~h. Danielle Darieux'niin vaktile 
blitiin faaliyetini inhisar altma alm1~ olan 
Frans1z filim amillerinden Gregor. R. 
bu mesele hakkmda son gi.inlerde bir 
F rans1z gazetsine baz1 ihaatta bulun
mu§tur. Bu beyanat ~u §ekildedir: 

12,30 program. 12,35 Tiirk miizigi - Pl. 
13 memleket saat ayart, ajans, meteorolo· 
jl haberlerl. 13,15 miizik (senfonik pHik• 
lar). 13,45 konu~ma (k.adm saati - ev ha.ya· 
tma aid), 18,30 program. 18,35 miizik (dans 
plaklan). 19 konu§ma (Tiirkiye po.:;tast). 
19,15 Tiirk miizl~l (fast! heyeti) Saflye 
Tokay ve Tahsin Karaku~. 20 ajans, mete· 
oroloji haberleri, z1raat borsasr (!iatl. 20,16 
Tiirk miizi~l. <;a!anlar: Vecihe, Reflk Fer
san, Ru§en Kam, Cevdet Kozan, Re~ad 
Erer. Okuyanlar: Necmi R1za AhJSkan, Me· 
lek Tokgoz. 1 - Osman Beyin -Segah pe:;· 
rev1. 2 - Tamburt AU Efendl - Segah 11ar• 
kt - Dilharab1 a.llkmrm. 3 - HaCI Arlf BeY " 
Segah ~rk1 - Olmaz ilac slnei satpareroe. 
4 - Ru§en Kam - Kemen~e taksimi. 5 -
Suphi Ziyanm - Miistear ~ark1 - Donsek mi 
bu 8.\lkin ~afa~mdan. 6 - Halk tiirkiisii ' 
Biilbiil ta~ta ne gezer. 7 - Halk tiirkiisii "' 
Esmer IJ:>u giin a~lam1~ 8 - Ahmed Rasi· 
min • Hicaz ~arlkJSI - Can hastasryrm. 9 -
Mustafa Nazifin - Hicaz §arktst • Go~siin• 
de aQrlml~. 10 - Hlcaz 11arkr • Kurdu mec· 
lis il.§1k.an. 21 memleket saat ayan. 21 kO' 

nu~ma (Hukuk ilmi yayma kurumu). 21,16 

esham, tahviUl.t, kamblyo - nukud bors:lSl 
{fiat). 21,25 ne§eli plaklar • R. 21,30 miizill: 

- Hokkabazhk dedigin boyle olur. 
- Muhakkak.. Masamn gozii meyil-

lidi, dib ko§esinde bir delik vard1. 
Eger paraYJ. vermi~ olsayd1m, gerdan· 

l1ga sahib olamtyacakhm. Polisi haber
dar ettim, memurlar evi ba$tana~agl ara· 
d1lar, tahmin edersin ki, ne miicevherat 
ne de Cinli bulundu. hte hikayemin bi· 
rinci klSlm, lkinci k1sm1m, ancak birkac; 
sene sonra, olduk~a garib bir surette ya
~adJm. 

- Galiha giizel Mary Sutton ikinci 
k1s1mda sahneye c;1klyor. 

- Mary Sutton'u, devrialem seya -
hatlerimden birinde tan1d1m. Kaliforniya 
muz kralmm kansl dan bu harika ka -
dm, diinyay1 altiist eden biitiin mali buh
;~'n1ara ragmen, muazzam servetini mu· 
hafaza etmi~tir ve fazla olarak varidatl 
hergiin artmaktadu. Samrsm ki millet, 
Mary Sutton'u zengin etmek zevki kin 
muz yiyor. Bu giizel kadma usuli.i daire· 
sinde yaphgllD kur, onu lakayd btrakma· 
dt, dost olduk. Anhyor musun, dost ol· 
duk, yani Mary bana son derece itintad 
ediyordu, bense, ondan hic;bir §eyimi sak· 
lam1yordum. Ne Iatif bir dostlugumuz 
vard1! 

- V ardt dedigine gore bari§mak Umi
din yok galiba ~ 

- Yarama dokunma, bnak hikayemi 
bitireyim. Bir giin, Mary'ye inci gerdan• 

Agz1mm paYJ.m aldtm. 

- Halbuki kendini miidafaa edebilir· 
din, <>rtada apa§ikar deliller vard1. 

- ,Si.iphesiz, fakat ona laf anlatma
ga beyhude yere ugra§tllD. Onun goziin· 
de ben, tekrar ele ge~irrnek ic;in biitiin 
diinya polisini harekete getirdigi camm 
inci gerdanhK!m goren, onu kendisine 
iade etmek ic;in mukadderat tarafmdan 
se~ilmi§ bahtiyar adam oldugum halde 
bu nrsan tepen aptalm biriyim. Biliyor 
musun, Ofkesi aras1~da. l;>en.i kor~anlann 
ci.iriim ortag1 yapmaga kadar gitti. Bunun 
i~in, onunia kar~1Ia§mak istemiyorum, ba
na kar§t hakaret ve nefret dolu gozlerine 
tahammiiliim yoktur. 0 harikulade inci 
gerdanhk bugiin narin boynunu siislemi
yorsa, kabahat benimdir. Anladm m1 
dostum? Verdij:iin ziyafete gelemiyece • 
giro ic;in ban a giicenme! 

ERTUGRUJ. 

c;'eviren~ 

Irian KUDRET 

SADi TEK Tiyatrosu 
. Bu gece 

~ehzadeba§1 (TURAN) 
tiyatrosunda 

(BASKIN)' 

Vodvil 3 perde 

Yarm matinelerden itibaren 

YILDIZ 
Sinemasmd.a 

TiNO ROSi'nin 
en giizel filmi 

YAKAN 
BUSELER 

Aynca ~iRLEY TEMPL'nin 
en giizel !filmi 

RADYO KRALif;ESi I 
r ' Heyecanb ve giizel film seven• I 

Ierin nazar1 dikkatine ...... 
Sinemanm icadmdanberi misline 
rasgelinmiyen derecede heyecaJ~.h 

ve esrarh sahnelerle dolu olan 

MASKEJ--4i 
BESLER -

HERMAN BRiY - LEE POUVELL 

25 ktsun tekmili birden. 
Halihaz1rda AmP-rikamn en biiyiik 
Radyo City sinemasmda gosteril
mekte olan bu §aheser biiyii:L,. fe. 
dakarbklarla yarm matinelerden 
itibaren: 

ALKAZAR I Sinemasmm $eref Program1 
•-----olacaktrr. ____ .. 

L~:;;:~~R:D y A~ASIN A~K Tiirk~e sozlii 
Arab~a §arkth 

- 1935 senesinde Danielle ile Ber
linde bir mukavele akdederek bi.itiin ar· 
tistik c;ah~malanm benim filimlerime has· 
retmesini temin eylemi§tim. Ona ilk ver• 
digim i§ Berlinde almanca ve frans1zca 
olarak vi.icude getirilen « Y e§il domino» 
filmindeki ba§ kadm rolii oldu. Kendtsi· 
ne senede I 00 bin frank bir ikret veri· 
yordum. «Ye§il domino» nun frans1zca 
versionuna nezaret eden Henri Decoin'le 
Berlinde tam~an artist onunla evlenerek 
gi.izel bir izdiva<: da yapti. I 936 sene • 
sinde Holivud'a gitml§trm. Universal 
kumpanyast benden miisaade alarak Da
nielle ile birkac; filim yapmak istedi. Mu
vafakat ettim. 1937 de Parise dondlim 
ve Holivud' da Universal ile Danielle'in 
aleyhimde anla§arak ve heni ortadan <;1-
kararak dogrudan dogruya ~ah§maya 
ba§ladJklarmt haber ald1m. Mahkemeye 
miiracaat ettim. Ayni zamanda Danielle 
de benim aleyhime dava ikame etmi§ti. 
Hen liz ne buradaki, ne de Holivud' daki 
muhakeme bitmedi. Bakaltm netice ne o
lacak? 

Danielle ile kocas1, filim amili Gregor. 
R. nin hsmen hakii oldugunu anJami§ 
bulunacaklar ki Holivud'a tekrar done· 
mediler ve Avrupada c;ah~maYI tercih et
tiler. Maamafih artistin dokuz ay sonra 
gene Amerikaya gitmesi mevzuubahistir. 
Gerek Holivud' da gerekse P ariste mu• 
hakeme celseleri akdolunup say1s1z avu
katlar c;ene yorarlarken diger cihetten de 
taraflar arasmda hususi miizakereler ce
reyan etmektedir. Bu mi.izakerelerin o za
mana kadar miispet bir neticeye varacag1 
tahmin olundugu ic;in boyle nikbinane bir 
vaziyetin husule gelecegi muhtemel ad
dolunmaktadir. 0 vakit Danielle. Holi-

Danielle Darieux 

vud' da gene Gregor. R. nin muvafaka
tile Universal ve yahud diger bir ~irket 
hesabma c;ah~maya ba&hyacakttr. Malum 
ya, siyasette oldugu gibi sinemac1hkta da 
danlmaca mar1lmaca yok .. Bugiin kavga 
edip danlanlar yarm ban§IP birlikte me· 
sai sahasma ahlabilirler. 

: r Bfill" uq satrrna I 
* Frans1zlar Romanyamn eski eser

lerini, miihim yerlerini ve petrol kuyula
nm gosteren documentaire bir film vi.i
cude getirmi§lerdir. * Charles Boyer'nin kans1 Pat Pae
terson evlendigi andan itibaren beyaz 
perdede goriinmiiyordu. Bu sefer, ilk de
fa olarak Clark Gable'le Norma Shea~ 
rer'in ~evirdikleri «Budalamn ho§land1k· 
Ian» filminde ikinci derecede bir rol de
ruhte etmi§tir. * Frans1zlar ftalyada «Lebonnard 
baba» isminde bir film ~evirmektedirler. 
Bu kordelanm e'kseri sahneleri be§ alti 
ay evvel Creta Garbo ile Stakavski'nin 
birlikte oturduklan Cimbronne villasmda 
aimml§tlr. * Frans1z artist ve rejisorii Saoha 
Cui try «Onlar dokuz bekard1 I» isminde
ki filmine aid senaryoyu yaztp bitirmi§
tir. Bu kordelanm ba~ rollerini Elviro 
P<>pesco, Suzy Prim, Betty Stockfeld, 
Andre Lafaur, Victor Boudher oynlya
caklardlr. 

Cradyo orkestrast - l;;lef: Hasan Ferid AI· 
nar). 22,30 miizlk <e~lenceli plaklar). 23 

miizik (cazband - Pl.). 23,45 son aja.ns ha· 
berlerl ve yarmiki program. 

Operalar ve operetler 

22,05 Roma: Kii!;iik Marat. 
22,35 Pari.s (P. T. T.): inc! avcllan. 
Biiyiik konserler 

17,05 

21.15 
21,50 

Bre.slav: Mozart. Haydn, Beethoven. 
Gounod, Puccini, Dvorak ve sair beS· 
tekil.rlarm e.serleri. 
Konigsberg: Sen!onik konser. 
Leipzig: Mozart. Schubert ve wag• 
ner'in eserleri. 

22,05 Milano: Senfonik konser. 
23,15 Hilversum II: Orkestra konseri (Mo• 

zart, Beethoven, Brahms'm eser!erL 
23,20 :F'.rankfurt: Wolf-Ferrarl, Juon 

Scharrer'ln eserlerl. 
23,25 Miinih: <;aykovski'nin eserlert. 
23,30 Droitwich: Mu.ssorgski'nln eserlerl. 
1,05 Stuttgart: Gee~ konserl. 

Oda musikileri 

19,05 Beromiinster: Trio konserl (Brali• 
ms'm e.serleri). 

19.35 Leipzig: Mandolin konserl. 
2M5 Beromiinster: Eski kltl.sik muslk1. 
Solistlerin konserleri 

19,20 Kolonya: Fliit ve kitare konserl. 
20,45 Londra (Regional) : §arktlar. 
21,15 Leipzig: OUzel sesler. 

NOBET~i"ECZANELER 
Bu gece §ehrlmlz1n muhtelif semtlerin• 

de!d nobe~i eczaneler §Unlardtr: 
Istanbul cihetl: 
Eminoniinde (Hiiseyin Hiisnii), Alemdar· 

da {Esad), Kumkaptda (BelklsJ, Kii~iikpa• 
zarda (Bensason), Eyiibde {Hikmet), Fa~ 
tlhte (HiisameddinJ, Bakrrkoyde (Hll~ll 
ecza.nelerl. 
Bey~lu ciheti: * F rans•z rejisorii Abel Gance A

merika ka§ifi Kristof Kolomb'un haya
tml tasvir eden bir film yapacakt1r. Bu 
kordela ingilizce, franSJZca, ispanyolca 
olmak ii~re u~ versionda vi.i.cude getiri
lecektir. 

i'.stiklal caddesinde (Dellasuda), Kara ... 
koyde (Hiiseyin Hiisnii), i'.stlklal ca.ddesin' 
d~ (Limonciyanl, et~ltde {Nargileciyan), 
Be~1kta§ta (Siileyman ReCEb), Kasimpaf1a~ 
da CMiieyyed), Haskoyde CSad1k Akduman> 
eczaneleri. 

Uskiidarda cfmrahorl, Sarryerde CNurn. 

Yarm Ak§am T U RAN Tiyatrosunda ---_,:.; 
Kadrkoy Muvakklthan.e caddeslnde (Yen1 
Mod a), Altryolagzmda (Merkez), Heybell~ 
adada CHalk) eczanelerf. 

SES KRALi(:ESt HAMiYET YUCESES m c T E ~ E K K 0 R ) 
ve arkada§lan, ERTUliRUL SADi TEK ve . >:-! ----heyeti tem~iliyesi tarafmdan buyuk oyun 3 mart cuma gecesi Atabek Hamnda 

«KENDi GELEN,. 3 perdelik vodvil 1 

Mi~e Pen~ef Var.yetesi, s. Atilla Reviisu, 1 ~tkan yangm neticesi fabrikamm kami· 
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Gorulmemi, TAKS•M SUMER 
muvattakiyet I Ve 

Sinemalarlnda 
kazanmaktad1r 

Anadolu a ak 0 unlan Milli 0 un. Tel: 22127 len yanmas1 iizerine §ahs1 dostlar1m ve l•••••••llliiiiillli!lllliill.llllliilllllii.lllllillllllliiillilll.lllii _____ .. mii§terilerim tarafmdan gonderilmek 
lfttfunda bulunulan taziyet mektub ve 
telgraflarmm beni son derece miitehas· 
sis ettigini bildirir, kendilerine bu de· 
rin alakalan i~in ayn ayn te§ekkiir et· 
mek imkam olmadrktndan gazetenizill 
tavassutunu rica ederim. 

F 
llokt 
i~ler 
Pren 
Zaru 
kline 
benz 
bir <~ 
hay<~ 
birkc 
hay a 
birc;o -En Nefis ~ark Musikisi ile - En Miikemmel 

1 iirk~e Sozlerile ••• Kendi Dilimizde Konu§an 
ve esrarll Hindfstanr en cana yak1n bir atk mevzuu it;inde canlandtran 

RIAMCeArN'rNme Allnm•t . Muazzam Mlzansenli 

HAZiNELERi 
Ba§ rollerde Unutulmaz $EYH ~HMED tilmlerini RAMON NQVARRQ 

ve $eyh1n A~kl yaratan 
Musiki ktstm!anm tertib eden : 1Vt C. ve iistad CEVDE f KOZAN 

Ba~hca ~ark1 ve gazeHer HAMif DiKSES ve K. SAFiYE 

Persembe aksam1 iPEK ve SARA Y sinemalannda birden 

Yar1n ak,am MELEK Sinemas1nda 
<;ok ac1 ~ekmi~ .. (,;ok mes'ud olmu~ bir kad1n1n romam 

DAMGALI KAD/h 
Biitiin Istanbul halkmt heyecana getirecek bir film. Ba, rollerde 

GLADYS GEORGE- WARREN WILLIAM-john Beal 

Bu akf(lm saat 21,30 da FRANSIZ tiyatrosunda 
~ef Bay SEYFEDDiN ASAL idaresindeki. 

K onservatuar Orkestrasznln i stir a kile 
Me$hur Frans1z 

Viyolonisti 

· Biiyiik Senfonik Konseri 

' 
So list 
olarak 

r Be,ikta, SUA D P A R K Sinemasmda 

I Gene ARTRY'nin YERALTJ KR 4LJ"I' · 25 k 1sun 
I en heyecanh filmi ..t. vE~l tekmili birden 

Ak§am: Tam saat 8,30 da ba§lar. Telefon: 43143 

Bu Per,embe Ak,amJ SAKARYA Sinemas1nda 

TfiRKCE 
izahatli ST AD iLAHLARI 

( 1936 Berlin Olimpiyadlarmm tam, hakiki ve yegane filmi ) 
Henuz misli gorulmemi§ fevkalade Spor ve Genclik filmi. 

::::::::::::::::::::~~SE:H:Z~A:D:E:B~A~$~I~====~G~E:D~iK~P=A~$~A~ 
Yarmki (:AR~AMBA F £ R 
Matinelerden itibaren A H A Z A K 

f;""l Beyoglu sin~malarmdan evvel, Tiirkiyede ilk defa olarak: 

k•~• Cem1le yahud $eyh Abdullah 
En buyiik fi!mlerle (~eyh Ahmed) tiirkc:;e sozlii super filmini Turk sinema
cihgma hedtye eden (Kemal Film) in a~k, ihtiras ve maceralar romam 

TURK«;E s()zL'O, TURK MUSiKiLt 

SAKARYA sinemas1nda 
RONALD COLMAN'm fevkalade temsili 

GAiB UFUKLAR 

Fahri Biro! 

*** Sekiz senedenberi muptela oldu~um 
prostat dahamesi hastahgrm1, mahirane 
bir surette yapbg1 ameliyatla tehlikesit 
olarak beni bu derdimden kurtaran ve 
bana yeniden hayat bagt~layan $i§li Cer· 
rahi klinigi sahibi, hazik operatorleri· 
mizden Dr. Cafer Tayyar Kankata ve 
hastane doktorlanndan Dr. Siyosyanll 
candan te§ekkiirlerimi sunanm. Keza 
hem§ire Bayan Iffetin fenni ve mii§fli' 
ihtimammdan dolay1 te§ekkurle be
raber, $i§li Cerrahi kliniginin intizaill 
ve bakrm noktasmdan takdire §ayan. 
memleketin iftihar edecegi, modern blr 
hastane oldugunu s6ylemegi bir vazife 
borcu bilirim. 

Tiiccardan 
YORGi KASAPOGL"£1 

C. __ O_L_O_M __ __.) 
Uzunha£1z zadelerden merhum Esad 

(Bey) in kerirnesi, Devlet Matbaast Sa· 
tl§ $efi $aban Ortadagm refikasr Sadi· 
ye Ortadag vefat etmi§tir. Cenazesi Bey• 
oglu Belediye hastanesinden kaldmla· 
cak ve ikindi namaz1 Fatihte kthnd1kta!l 
sonra Edirnekap1daki ebedi medfenine 
defnolunacaktrr. Tann rahmet eylesin. 

* * * 
Dr. Artin Bazirganyan pazar giinii sa-

at 14,30 da kalb sektesinden ani olara].{ 
hayata gozlerini kapaml§hr. Cenaze me
rasimi bugiin saat 14 te Ferikoy Ermeni 

I<'rans1zca sozlii filminin son gunlerinden istifade ec!.iniz. •••I kilisesinde yaptlacaktlr, 
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CUMBURiYET 5 

~ i L M i M U S A H A B E I Erzincan ovast 
•-------------- selden kurtuluyor 

Ilmin n1evkii 
Yazan: Prof. SALIH MURAD 

Bir ilim adammm ilmi yaymak husu- ~eklidir. Fa kat re§erjin cemiyetin inki§ah 

Nafta Vekaleti 
cak sedler i~in 

verdi 

yapda
tahsisat 

sunda gayret gostermesi tabii addedil • ve ilmin terakkisi hususundaki faydalan· 
~elidir. Bunu tabiatte de gortiyoruz. Bir m halka anlatabilmek ic;in halkla re~erj Erzincan, {Hususi) - Her y!l ilk
lncir agacmdaki incirlerde milyonlarca arasmdaki irtibat kanallanm ac;mak, baharda karlarm erimesinden ve sonba
c;ekirdek var; ayni keyfiyeti di.ger agac· idame etmek ve geni~letmek lazimdtr. harda da yagmurlann devamh yagmas1 
larda da goriiriiz. Bir fizik<;i herkesi:J 1Iimden anlamiyanlar ilme bir yanardagi yiiziinden onbinlerce doniimliik arazinin 
az<;ok fizik, bir kimyager de herkesin az- gibi bakarlar. Oyle bir yanardagi ki za· mezruat ve mahsulatml <;amurlu selleri 
<;<lK kimya ogrenmesini ister. Bir vakitler altma alarak siiriikleyen ve amlardanhe-
H 

man zaman yeni ke~ifler n~kmyor. Fa· 
enri Pouicare ve Lord Kelvin gibi k h lk b d ri memleketin ha~ma biiyiik bir bela. ke-

b 
at a u yanar agm indifam1 goriir, ' 

i.iyiik alimler (halk dilile ifade edile • b f silen Vaskert deresinin yaptlgw1 bu zarar-unu 1§k1rtan vetirelerin ne olduklanm 
lniyen bir ilim mesdesi olgun bir hale ve nasi! inki~af ettiklerini bilmez.» larm oniine gec;mek imkam bulunmuyor· 
gelmemi~tir) demi~lerdi. Filhakika, iza- du. ~ehre alt1 kilometre bir mesafede bu· 

fi 
Bu sozleri soyliyenin ilimden kasdi 

yet prensipi gibi vaktile pek muaddal lunan V askert koyiinden dar bir bogazla 

dd 
miispet ilimler oldugu ~iiphesizdir. In -

a edilen meseleler bile halka anlat1la • §imale dogru uzanan ve memba1 Sipkor 
b') giltere Ba§vekillerinden Balfour Lon • 
1 ir. Elverir ki anlatmak istiyen me~ele- d d k' (K eteklerinde bulunan Mecidiye koyii c;a-
. k ra a t imya unayii cemiyeti) nde 

Yl avraml§ osun, anlamak istiyen de sa· y1rhklarmdaki gozeciklerden alan Vas· 
. verrni§ oldugu bir konferansta demi•t1' lriimi olsun. ki: ' kert <;ayt hu koye kadar iki dag arasmdan 
Bir ilim adammm kendi meslegini mii· gelmekte ve koyiin oniinden itibaren ce-

dafaa etmesi tabiidir. Bir fizik~;i veya «Kimya diger ilimler arasmda biiyiik nuba dogru geni§ bir sahaya yayJ]arak 
kimyager fizikle kimyamn bir cemiyet bir ilim §ubesi olmakla kalmayip biitiin ge<;mektedir. Vaskert koyiinden cenubda 
ic;in faydah mevzular oldugunu her za· hayata niifuz eden bir ilimdir. ilmi tet· bulunan F1rat nehrine kadar olan mesa
Irian s<iylerler, bunlardan aksi beklene • kikin en biiyiik vasf1, iizerinde ya$adtgl • fe de dokuz kilometredir. Bu mecraya 
Inez. Bu makalede bunlardan gayr;Ie - miz kainatm nastl meydana geldigi ve tesadiif eden ve ~aym civannda bulunan 
tinin ne s<iylediklerini bildirecegim. Mi- hakiki mahiyetinin neden ibaret oldugu- arazi ve koylerin zarardan kurtulmast i
sallere Amerikamn birinci Cumhur Re- nu bulup c;Ikarmaktlr.» c;in N af1a Vekaletimizin Erzincan hattl· 
isi Wa§ington'un muavini ve sonradan Bu Ba§vekil 1904 senesinde Londra· m a<;maga geldikleri s1rada bu koyliiler 
ikinci Cumhur Reisi olan John Adams'm da milli fizik laboratuarmm temel ta§ml tarafmdan bir dilekc;e sunulmu§tu. Hal
sozlerile ba~hyacag1m. Gec;en asrm ba§- atarken fizik ilminin cerniyette oynad:!h km bu hakh dileklerini yerine getirecegi
larmda Amerika Bir~elik cumhuriyetinin rolden bahsetmi§ ve bir arahk demi§li ki: ni vaid buyuran N aha Vekilimiz Ali <;e
reisi olan bu zat bir miinasebetle diyor «Saadetin olc;iisti olsayd1 siyaset ilim ha- tinkaya burada bulunan su miihendisleri
ki: line girerdi.» Otuz be§ sene evvel be§ alt1 ne bir emir vererek sellerin arazi ve mah-

«Biz, hepimiz be§ikten itibaren kim- ki§ilik kadrosile ve bir kuliibe halinde i§e 

1 

sulata zarar vermeden @e<;mesi i<;in bir 

Yageriz. Btitiin insanlar be§ikten mezara ba§l·I·yan Jngiltere mill~. ~~zik lab~ratuan proje ve ke§i~ yap1lmasm; istemi§ti. '!a· 
kadar kimyagerdir. Maddi kainat bir hugun dunyanm en buyuk re~er) m:.i~s- p!lan ke§fe gore c;aym sag ve sol sahi!Ie
kimya tecriibesinden ibarettir.» seselerinden biri olmu§ ve binden faz]a , rinde viicude getirilecek olan setler i<;in 

Burada bir noktay1 unuttmyahm. Bu- fizik~inin <;ah~trg1 koskoca bir ilim ensti- ktrk bin lira ve yalmz zaran izale ic;in bir 
&iin nastl kimyamn ana hatlan fizik c;er· tiisii haline girmi§tir. ~ahile yap1lmasi icabeden setler i<;in de 
<;evesi ic;ine girmi~se o devirde fizik, kim- Son olarak Amerika Cumhur Reisle- on dokuz bin kiisur liraya ihtiyac oldugu 
Ya ic;indeydi. Ciinkti tecriib1 kimya rinden Hoover'in 1926 da verdigi b · tespit edilmi~tir. Buna Vekaletin verdigi 
tecriibi fizige nazaran daha c;abuk mah- nutuktan ilmi re~rjin cemiyet i"in J" 

1 ~ cevabda sel mevsiminden evvel bu i§in bi-,.. uzu . ') . ]A I d k b' k 
su!Ier vermi§tir. Tecriibi fizigin biiyiik mundan bahseden f1krasm1 ahyorum: tm ~est ve az1m o an on o uz m ii· 
rnikyasta mahsul vermesi daha sonradtr. ·"Farad P t M'Il'k . sur hrahk havalenin de gonderilecegi bil-'' ay, as eur veya 1 1 an g1- d' .1 . . B h b . d E . 

Bunun muavini ve Amerikamn iic;iincii bi bir miidekkikin diinyaya yaptiih hiz· b~~~ .~k~~bt~r. ~ a. ~nd du!a1n rzmcanhlar 
Cumhur Reisi olan Thomas Jefferson da meti takdir etmek pek kolay degildir. · uyu tr sevmc 

1
<;m e Ir er. 

Dr. Ewell ismindeki bir arkada~ma Bu adamlarm diinya servetine (2) yap- 1 · y 
Yazd1g1 bir mektubda diyor ki: bklan ilavenin k1ymetini biitiin banka _ zmir ilayet Meclisinin 

«Kimya bilgisinin ev i§lerine tatbih lardaki paralar kar~1layamaz. ....... verdigi kararlar 
nrn ehemmiyetini !;oktanberi tasarltyo • Ac;1k fikirli tarih~ilerin teslim ettikleri tzmir, 20 (Telefonla) - Vilayet Umu-
tum A-d' f'] fl y I 1z b'rb1'r1· 1·,..1'n h'l d · · · · mi Meclisi, bugiin mesais1·n1· b1't1I'· m1·., bu-

. 1 1 ozo ar ~ n J " ve~ 1 e, me emyetumzm terakkisi biiyiik '$ 

Yazmaktan ba~ka bu~y yapmazlar. mikyasta (ilmin biiyiimesi ve h lk • lunmaktadtr. Son miizakere, biitt;e ni-
~- 1 h · 1 · · · k d ]" a ara zamnamesi iizerinde gec;mi~tir. Mesai, a-
"'-Imyager er ayat 1~ en 1~m pe e u- emda ya}'llmasi) na medyund M'll • 

I I b
. l .. kk b .. ur. 1 e za §erefine Vilayeytin verecegi bir ziya-

~um u. 0 mtya_n m erce mure e at u.~e-. timiz bilmeli ki istikbal sadece mevcud fetle sona ermektedir. Bu seneki biitt;e 
tine bu<;ok cildler doldurmu~lard1r; o • ilim prensiplerinin endiistriler' · · · k' muzakereleri oldukt;a hararetli ge~'mi" 
bur taraftan ekmek, tereya;;, peynir, sir- •aLna tatb1'k1na, yahud hayaunt !Zlhn 1

10
1 

1
: " ~ k b b' 'd ."'b. b. k " n pa a 1 1 - ve zaruri sebebler dolay1sile, biit~ede 

e, sa un, tra, s1 ra ... g1 1 tr ta 1m gmJ azaltmaga, yahud hastahklarla ··- 207100 lirahk bir tasarruf yapllmi§hr. 
§ey]erin imali bu bilgiden yard1m bekli- cadele etmek ve mahsulii <;ogaltmaga~:e Bittabi yeni taleblerden birt;ogu da is'af 
Y~r. Son zamanlarda Chaftal §arabcthk hatta ilmin halk arasmda yaytlmasml edilememi§tir. Bunlardan miihim bir 
krm~asrm bulm~§tur; mi.iteve~~~ Dr. ~rthrmaga bagh degildir. Biz bilgimize kism1 Maarif sahasmda idi. Miizake
Penmgton da k1myay1 ekmek~Ihge tat- llave etrne]iyiz. Bunu hem entelektiiel re esnasmda, Butc;e enciimeninde de e
bi~ et~i!ti. Bu suretle ow da h_ilgisini ce- ve. ~em de spirituel bak!mdan nefisleri • peyc_e tarizler yapilmt§, hatta, hiikume
ln!yet rc;m faydah oldugunu tspat eden mm tatmin k.in ve hem de bu es 1 k • tin, Izmir vilayetinin bugiinkii fazla ih
~olda yiiriirnii~tii; fakat ecel onu yanda §iflerin ilmi faydalari ~·r·Jn ya kas 1 e tiyaclarl ve biitt;e vaziyeti kar§Ismda a-

b b 
.. pma zaru- laka gostermesi cereyanlan bile dogmv uQ 

trakml§tlr. Bu meselelere aid iyi kita • retindeyiz Maddi hayatJ 1 t kk' · ~ 1 h lk d b I w . . · m zm era 1s1 tur. Vali, but~e meselesini uzun uzad1ya 
harm a arasm a revac u acag1 mu • ve spmtuel hayahmizm azc;ok diizelmesi izah ederek bugiinkii vaziyetin sebeble-
akkakhr.» .. . hususlanna hakim olursak bunu hakikati I rini anlatmi§tir. Biitt;eye yeni ba§mual-
F akat bu guzel mektub kar§Ismda bu araytp <:Ikarmagva tevcJ'h t · 1 limlerin makam ve muallimlerin ktdem 
k 

. . e m1~ o uruz.>~ 
?o taYI unutmamahy1z. K1myanm hay at S M · 1 zamlan koname1m1§, mesken bedelleri 
1~lerine tatbikmdan evvel ilmin esas (1) Memleketi 1 • • 1 tahsisati da yar1dan a§agr olarak kona· 
" . I . . k ooW k b'l k m z! z!yaret eden Kral Se- b lm' t' M f'h M I' b"t" b"t ... renstp enm azc;o ogrenme ve 1 me klzinc! Edvard. I§ 1r. aama 1 , ec IS, u un u -
Zarureti kar§ISlnda degil miyiz? Bir ba- (Z) Yalmz Edison'nun ke§iflerl i~ln ya- c;:. tasarruflannm: bur~ya tahsisini de 
k!Tndan ilmi bir eser de kec;i boynuzuna tmlan serm.~~~n.!n .. 3 m!Iyar ing!l!z llrnsJ- butc;e kararnamesmde brr madde ile ka
be B' 1 · b I k k · · m ge~ti~i d~uniilurse bu soziin dogrulugu bul etmi§tir. Adi ve fevkalade biitc;eler 
b· nze,r. IT mbesell eylk ulA up <;IHarmda I<;~n derhal meydana ~nkar. yekunu 2,609,650 liradir. Bunun 747,850 
tlr a ay §ey e erne az1m. en esemn -.. ~-- iiras1 fevkalade biitc;e · t k 'l t kt -
n · 1 · d ]" 1 1 d l y1 €!? 1 e me e 
b~Yat I§ erm. e uzum u o an .. w ava an Me,hur bir FranSIZ dir. Vilayetiu turistik yollan in§aahna 
h rka~ .tan~dtr. Fakat b~nlan ogrenmek talib t;tkmadtgmdan in~aatm pazarhksu-

b~Yat l§lermde pek de luzumlu olm1yan artisti ~ehrimizde retile yap1lmas1 kararlastmlmi§tir. 
lrc;ok davalan bellemek laz1m. T - • • •-
Atlas Okyanusunun bir de bu tarah- Denizli meb'usu Haydar 

b~ gec;elim. ln~!Iterede ilmin :e;akkisine Rii§tiiniin pederi vefat etti 
1Z.met eden muesseselerden bm (flmin izmirde c;1kan Anadolu gazetesinin sa-

terakkisine hizmet eden Britanya cemi- hib ve ba§muharriri Denizli saylaVl Hay-
~eti) dir. Bir bu~uk astrdan fazla omrii dar Rii§tii Oktemin babasl miitekaid ve 
~an bu cemiyetin diger niishalanm emekli adliyecilerimizden Hiiseyin Rii§-

l
. ransa ve Amerikada da goriiyoruz. Bu tii, Tekirdagmda vefat etmi§ ve cenazesi 
llgiliz cemiyeti senede bir impara - kaldmlmi§tlr. Merhum, Trabzonda, Gii-

lorJugun bir §ehrinde toplamr. Bu top- mii§anede, Tekirdagmda vazife gormii§, l I kendisini c;ok sevdirmi§, haki.katkar bir 
anttya i§tirak eden bini miitecaviz i im · d ~~sand1. Meslekta§lmiz Haydar Rii§tii 
a amlan muhtelif ilim meseleleri iize • Okteme ve ailesi efradma taziyet beyan 

jBEYRUT MEKTUBLARI: I D -·- ? 
A b• h . UYDUNUZMU ra IStarun er yennden -FabrikatOr dilenci 

falsolu sesler geliyor ~:~:~~;~~~;J;: 
den gelip g~enlere 

r 

lrakta Nuri Pa,a 
hiikumetinin 
kat'i icraat1 

Askeri komplo hadisesi 

uzerine tevkif edilen za· 

bitlerin saytsi yetmi'i buldu 

r 

~tt:J!J- · Bagdaddan bir manzara .•• 

·" Beyrut, 15 mart I muhakeme olunacaklardir. Bunlara is· 
Ge~en haftadanberi Bagdaddan g~ • nad olunan ciiriimse kii~iik bir~ey degi]

len malumata gore, orada ahiren yeni bir dir; son gelen haberlere gore bu cUriim, 
askeri isyan hareketi zuhur etmi§ oldugu lrak hiikiimdan Birinci Gaziyi hal edip 
anla§lhyordu. 936 da Hikmet Siileyman yerine amcas1 Emir Zeydi ge<;irmek isti· 
kabinesini iktidar mevkiine getirmi$ ..,Jan yorlarmt~. Komplonun ba~miirettibi Hik
Bekir Sttkt Pa§a hareketi, o zamandan· met Siileymanmi~. Bundan dolayr da o· 
beri lrakta daimi bir siyaset hastahg1 ya- nun idama mahkum edileceginden bahse· 
pan bir faaliyetin ba§langiCmi te~kil et- dilmekte ve bilhassa Bagdada vilayetler· 
mi~ti. Hikmet Siileyman hiikumetini, ay- den gelen bazr telgraflarda bu cezamn 
ni tarzda bir hareket, yani gene bir aske· tatbikt taleb edilmektedir. 
ri komplo dii~iirdii. Bekir Sttkl Pa§ayt Acaba, l;>iitiin bu komplo hareketleri 
oldiiren bu komplo hareketi neticesinde neden? Bunlann miirettibleri ii<; seneden· 
Hikmet Siileyman kabinesi, mevkiini, beri ne istiyorlard1 ve bugiin ne istemek
Cemil Madfai hiikumetine terketti. Bu tedirler? 
hiikumet, daha ziyade bitaraf ve mutedtl Bu sualin cevabt pek basit degildir. 
muhitlerden toplanrru~ bir te§ekkiil oldu- Bir kere, hiikumetin dedigi gibi, arada 
gu halde, bir tiirlii yerinde rahat otura- ~ahsi menfaatlerin de rol oynamakta ol· 
mad1 ve siyasetle ugra~maktan bir tiirlii dugu variddir. F akat, komplocular daha 
feragat edemiyen iki askeri ziirnre arasm· ziyade biiyiik siyasi maksadlar pe§ioden 
da, kah bu tarafm, kah diger tarafm teh- ko§an insanlardan miirekkebdirler. Y a
didlerine ugnyarak bir hadde kadar gel- hud, bunlarm kendilerini siyasi ihtiraslara 
di ve nihayet yeni bir komplo kar~lSlnda kap1lmaktan kurtaramam1~ olmalan muh· 
istifa etti. temel bulunmakla beraber takib ettikleri 

Onun yerine ge~en Nuri Pa~a El Said, siyasi maksadlan da yok degildir. 
iktidar mevkiine, mernlekette <lemokratik Umumiyet itibarile, komploculann ilk 
bir parlamento a<;mak programile geldi. eleba~lan, Bekir S1tk1 Pa~adanberi, vak• 
Gizli ve yarJ askeri siyaset komitelerine tile ittihad ve Terakki ic;;inde siyasi rol 
dayanmak yerine, ac;;tk, ve rne&ru hrkab- oynamt§ insanlardan miirekkebdir. Bun
ra dayanan bir parlamento hayatl tesis lar kuvvetli nasyonalist unsurlard1r. lrak
etmek istiyen Nuri Pa§a El Said, bu su· ta ingiliz niifuzuna kar~I miicadele etrne
retle askeri, siyasetten c;ekmege muvaffak gi, kendileri ic;in milli bir vazife telakki 
olabilecegini iimid ediyordu. etmi~lerdir. Hikmet Siileyman hiikume

Simdi, ge~en haftadanberi Bagdaddan tinden ba§ka biitiin lrak hiik\unetlerini 
gelen haberlerle ogreniyoruz ki bu gaye ingiliz niifuzuna kar~1 boyun egmekle it
ile <;ah§an Nuri Pa~a, yeni ve ciddi bir ham ederler ve Irak tahtmm da kendi se· 
askeri komplo kar§Ismda kalmi§tir. lametini lngiltereye miima~atkarhkla de

avuc ac;arken yaka
lanml§, karakola go· 
tiiriilmii§. 

ifadesini almislar. 
Giinde laakal ZO · 30 franga ihtiyac1 
oldugunu, bu paray1 tedarik etrnezse ya
§Jyamlyacagml soylemi§. F akat, paraya 
ihtiyac1, kendisi ic;in degil, muhtaclara 
dag1tmak ic;inmi§. 

Tahkikat, ortaya garib bir lhakikat ~~
karml~. 

Dilenci, harbden evvel, §arab ve ispir· 
t~lu ic;kiler toptanclSl ve fabrikatorii imi§. 
U; milyon altm frangJ miitecaviz bir ser
veti, irad1, akan varml§. ;limdi, yerinde 
yeller esen o saltanattan, kala kala, ayda 
70 frank bir gelir kalml§. 

Eline gec;en para ile kafay1 <;eker, yok
sul ve kendi gibi serseri gordiigii kimse· 
!ere para dag!tlrml§. Bir miktar da sa· 
b1kas1 varml§. 

«Cemiyete miifid bir unsur» oldugunu 
iddia eden bu dilenci fabrikatorii, tevkif
hanenin, §anma lay1k bir dairesine misa· 
fir etmi§ler. 

«Benim kanaatimce, paras1 olan olmt• 
yam beslemeli!» diyormu§, Art!k gam 
yemesin. Hakkm1 teslim eden devlet, i§· 
te kendisini misafir etmiJ, besliyecek. 

Y zldzrzmzn marifeti 
G~enlerde, bir 

ak§am iistii, Macar 
ovasma dii§en bir 
yildmm, orada sal· 
rna ttezen bir beygir 
siiriisiinii iirkiitmii~. 
F akat siirti deyip 
ge<;meyin, tam 8000 

beygir, gemi aztya ahp, §ehre dogru k~
maga ba~lami§lar. 

Bu kadar kalabai1k bir siiriiniin, dort 
nala ~ehre dalmas1, rastgeldigini y1kan su 
hiicun:mndan farks1z bir felaket olacak. 
Halk1 tela§ aluu§. Belediye Reisine ha· 
ber vermi~ler. Belediye Reisi, bir an dii· 
~iinmii~ ve miikemmel bir tedbir bulmu§. 

Saga, sola verilen emirlerle, §ehirde 
nekadar otomobil varsa derhal seferber 
edilmi§. Bir maya dizilmi§ler, fenerlerini 
yakmi§Iar, iirken bayvanlann iistiine tut· 
mu~lar. 

13u sayede beygir hiicumu durx~u§. 
Fakat, bir defa akh ba§mdan giden hay
vanlar, gokten inen J§Ikla, yerden ~tkan 
I§Ik arasmda kalmca, ne ovaya donebil
mi§ler, ne §e!:Jre girebilmi§ler, sabaha ka· 
dar oralarda dola§ml§ durmu§lar. 

insandan ka~an yabani mahlukun, teh
like kar§Jsmda insana dogru ko§masl ib· 
ret almacak bir hadise degil mi ~ 

Kalay madeni 
Komplo, Ra§id ki§lasmda, baz1 kiic;iik gil, lrakhlara daha saglam dayanmak 

riitbeli zabitlerin ge~en hafta emre itaat· yolile temin etmesini isterler. ingilizlere Maden, yalmz 
ten istinkaflan suretinde zuhur etmt§tl. kar§I z1d ve muhalif bir siyaset takibine daglarda bay1rlarda 
Bunlara kar~I, hiikumet, gayet §iddetli taraftar degildirler. Hi~ olmazsa, Hik • bulunmaz. Sehirler 
tedbirler almaya karar vermi~ bulundugu met Siileyman kabinesile hiikumet mev· vardu ki, kuyusu, 
ic;in bu tedbirler derhal ittihaz edildi. kiinde bulunduklan S!Tada 1ngilterenin daman, ocagt ol
Verilen emre itaat etmemi~ olan zabitler umumi siyasetine muhalif bir yoldan git- mad1g1 halde, deg.. 
tevkif olundu. Derhal a~IIml§ olan tahki- memi~lerdir. F akat, bun a ragmen lrak me rna den memle -
kat bir taraftan devam edip gerek Nuri hiikumetinin dahilde tamamen hakim 0 ]. ketine la§ <;Ikarhr. 
pa§a, gerek bizzat hiikumdar Birinci Ga- masm1 istediler ve i§lere ingilterenin res- Paris, kalay made
zi radyo vas1tasile lrakhlara hitab ettiler. mi veya gayriresmi miidahalesine kar§I ni bak1mmdan, i§te bu tiirlii bir maden 

Bu hitabelerinde her ikisi de, binbir daima gogiis gerdiler. Uzun miiddet hii- ~ehridir. 
emekle ve fe<lakarhkla kurulmu~ olan kumet mevkiinde kalamay1~lannm sebe- Evet, Paris §ehri, her sene tam yirmi 
lrak devletinin Irak Arablanna temin et· bi de bundan ileri geliyordu. ton kalay madeni veriyor. Hem neredefl 
mek istedigi refah ve huzuru kendilerine Simdi goriiliiyor ki, Nuri Pa~a hiiku- biliyor musunuz~ Cop tenekelerinden. 
tahsis etrnek istiyen bir tak1m ~ahsi men- meti, Irak ordusunu bu ziimrenin tesirin- Paris ahalisinin, c;op tenekelerine at • 
faat dii~kiinlerinin lrak ordusunu kendi den kurtarmaga karar vermi~tir. Bu defa tiklan az veya c;ok miktarda kalaYI ihtiva 
siyasi emellerine alet etmek arzusunda tevkif edilenlerin yiiksek bir miktara ba- eden kmnh ve dokiintiiler, pa<;avradarm 
bulunduklanm soyliiyor ve halki bunlara lig olu~u ve arada Hikmet Siileyman ve himmetile c;oplerin arasmdan ayJHandik· 
kap1lmaktan tahzir eyliyorlardt. Salih Said gibi unsurlann bulunu~u bu tan sonra, nev'ine gore muhtelif irnalatha· 

Y aptian tahkikat ilerledikc;e buraya defaki miicadelenin tadikal oldu!lunu nelere giden hemcinslerile beraber, kalay 
gelen havadisler bu defaki komplonun gosteriyor. Nuri Pa§a El Said, ~ahsan, fabrikalanna gidiyor, eritiliyor, bl.blara 
der~ce itibarile bundan evvelkilerden <;ok kamil, Zeki, iktidarh bir adamdu. De • dokiiliiyor, maden oca~mdan <;Ikm~ mii· 
biiyiik ve geni& oldugunu gosterdi. Tah- mokratik temayiilleri de bulundu~u mu- cevherlere rakib kesiliyor. 

tin<Ie konu~urlar. Bu cemiyetin 1859 se· ederiz. 
~esinde Aberdeen ~hrinde yaphg1 bir 
10Plant1ya riyaset eden Prince Cousort 
h,kralic;e Viktorya'mn kocas1 - ilmin bir 

kikatm ~imdiden vas1l oldugu neiiceye hakkakhr. Ancak siyaset bak1mmdan In- Kalaya ragbet giinden ~~:iine azald!gl, 
gore bugiine kadar tevkif edilen zabitlerin giltereye kar~t miima~atkar olmaya ta::.la kalaym yerini aliiminyom tutmaga ba~la· 
miktan yetmi~i bulmu$tur. Bunlann ara- taraftarhgile me~hurdur. Bundan dolay1, di!h ic;in, Parisin kalay madeni tiikenme-

Eski Riitenya Ba§vekili smda bir klsm1 filen orduda bulunan za- bu siyasette &iddetle harekete taraftardtr. ge dogru gidiyormu§. Ne zaran var; 
Belgradda hitler, di~erleri de miitekaidlerdir. Ara- Muvaffak olabilecek mi~ Belki bu de- mademki yerini aliimmyom tutyor, kalay 

amisi olarak demi~ti ki: 
«ilim adamlanmn mesaisi insanm ya· 

Dabilecegi hizmetlerin en miitevazn ve 
ell biiyiigiidiir. llim adam! her c;ocugun 
~Yamp hayata at!lmasmdan itiabren om· 
;uniin sonuna kadar yapacagt §eydir; 
akat ilim adammm hakiki hedefi mu -
~addes hakikate gittik<;e yakla~maga c;a-
1~rnaktlr. Onun i~;in birinci i$ kainata 
~td umuml bilgiyi tertib ve tasnif et."Tlek
ltr. Filhakika ilmin en miihim hedef ve 
"az.ifesi de bundan ibarettir.» 

T arihte biraz daha ileri gidelim. Bu 
~'t1n torununun oalu olan Edward ln • 
~-,tAre Veli.,hdi (1) iken ayni cem:vetin 
926 da Oksford' daki toplantlSlnda de

l!lhir ki: 
,·t1ml re~erj hakkile yap!lu ve tatbik 

~rli':rse hicb'r $ev israf edilmi~ olmaz. 
h:rf materva li<t bakn-r.mdi!.n ilmi re~erj 
lt liiks de;;iJdir; remiyet bak,mn1dan ise 
~ermayenin miimkiin olabilen en ucuz 

Dort giin evvel memleketimize gelen 
me§hur Frans1z kemanctsl Francescatti 
diin ak§am Ankara radyosunda ilk kon
serini vermi~tir Bu ak§am ~ehrimize do
necek olan biiyiik kemanct, saat dokuz 
buc;ukta F.rans1z Tiyatrosunda biitiln 
diinyanm hayran oldu~u san'atini !stan
bul halkma dinletecektir. Ku~iik ya§m
danberi musiki aleminin takdirlerini 
toplayan Francescatti, bilhassa, Pagani
ni'nin eserlerini icra etmekt'~ e§siz bir 
meharete maliktir, 

Belgrad 20 (a.a.) _ Eski Karpatlar lannda lrak ordusunun ileri gelen sima- fa eline gec;en unsurlan tasfiye siyasetin-1 oca!h biterse, aliiminyom ocagm1 i~letir-
!Ukraynast Ba§vekili Monsenyor Volosin Ian da dahildir. Olin gelen haberlere ~~:o- de muvaffak olabilir. Ancak lrakta bu I ler. 

I 
evvelki gece otomobille Romanyadan re son tevkif edilenler arasmda Hikmet hareketin bir vtak•m ~ah1slara miinham bir I f~tan~~~ 5oplerinin kulak! an c;mlasm! 
Belgrada gelmi§tir. Mumaileyhe on bir Siileymanla miralay Salih Said de vard1r. hareket oldugunu zannetmek yanh~t!r. Y elm ufurup suyun gotiirdiigii b:zim 

k
. · f k k d' Hikmet Siileyman Osmanh Sadnazam- Irakm bugiinkii ahvaline aore, daima bu 1 <;oplerde de kimbilir ne rna denier var. 
1§1 re a at etme te 1r. Bunlann arasmda " 

eski Ukrayna diyet meclisinin reisi ve larmdan Mahmud Sevket Pa~anm kar- tarzda muhalefet hareketleri <:Ikacak ve · 
eski Maarif Nazm Augustin de bulun- de~i ve esbak lrak Ba~vekilidir. Miralay memleket uyandrkc;a, MISITdaki Nahas Feshedilenmadenimtiyazlari 
maktadir. Salih Said de lrak ordusunun en ileri ge· Pa~a hareketi gibi bir hareket, orada da Ankara 20 (Telefonla) _ Mllglanm 

Volosin Yugoslavya Ba§vekili Cvet _ len erkamharblerindendir. Bunlarm tev-1 kuvvet kesbedip siyasi hayata ac;1k bir Fethiye kazasmda iplikc;i kiiyiindeki 
kovic;j ile bir miilahat yapmak arzusunda kifleri sade Irakta degil, Suriyede de he- firka halinde istirak edecektir. krom, Manisanm Bayram§ah koyiindeki 

bulundugunu soylemi$tir. Mumaileyh yecan uyand!rd1. I * * * mi~a. Cankmnm iki koyiindeki baklr rna· 
bundan sonra Zagrebe Rum manastmnda lrak hiikumeti, bu tahkikatJ ac;ar ve bu Bu mektubumda size MaveraiiQ~eria - der.lerinin imtiyazlan Vekiller Hcveti 
bul_unan dostlarmm yanma gidecektir. tevkifleri yaparken orfi idare ilan etme- da z~hur eden c;ok miihim bir i~v~n ha- kararile feshedildi. Eregli komiir hav;a • 

Istikbalden bahseden Volosin her§eyin gi de ihmal eylemedi. Bu orfi idare ne· reketmden de.?ahsetmek istiyordum. Fa· smda 377 ve Kozludaki 370 numarah o
Macar hiikumetile Ukrayna murahhaslan ticesinde tevkif edilenler askeri bir harb ~at.' _mektub luzu~undan fazla u1.avaca- caklarm ruhsat tezkereleri de iptal olun -

arasmda &imdi Budape$tede cereyan eden divam huzuruna <;IkarJlacaklar ve orada 81 I<;m bu meseleYI sonraya birahyorum. du. 
.. k 1 b vi b I d .-~~-~--~~;.;.;,;;;;;;;.;;;,;,;..;;,;_,;.;~ Samdan gelen son haberlere gore, orada lla ... lllllli .. FIIIIIIFIIIIIIIP"-1._._._._..,..._ ............. 

muza ere ere ag 1 u un ugunu soyle - Yapmak iktidarmda olmadJlN i"- El H ff h"kA · d T k a 
mi$tir. Bununla beraber Volosi'n bu mu"- b· .., a ar u umeh e istifa etmi&tir. ir miHeti her tiirlii nifak te-

- Jeri, uyu!iiturucu, oyalayiCl sozlerle, B' I k "kA d . • 1 . d 
zakerelerin muvaffakiyetle neticelenece • yapar1z diye, millete kaq1 giindelik IT ara 1 su une av et etmi$ goriinen str enn en uzak ve salim bir bir· 
ginden §iiphe etrnektedir. siyaset takib etmek 

11
ian, Cumhu- Samda birdenbire yeni yeni hadiseler c;1k- lik ve beraberlik havast i~inde ken-

V I · · b d p · L riyet Balk Partisinin reddettigi ti ve karga&ahklar tekrar ba~gosterdi. dini gostermektedir. 
o osmm un an sonra ans ve on- §_eydir. Kabinenin istifasi bundandir. 

~aya gitmesi ihtimali vardu;, T r a ft li"il © ll"iltl"n • C. a a a 
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Trabzon liman1 i~in 

yeni kararlar verildi 

Halktn ~ikayet ettigi 
isler diizeliyor 

' 
Trabzon, (Hususi) - ,Sehrimiz yol

cu ve yiik nakliye i§lerindc goriilen ba
zl sakathklar dolayJ:<ile tiiccar ve yolcu
lar her vakit ~ikavet ederler. Keyfiyet Vi
layeh;e nazar: dikkate almarak tetkikat 
icras1 it;in bir komisyon te§kil edilmi§ v'e 
bu komisyon deniz ve kara nakliye tari
felerinin tadil ve bilhassa Denizbank ida
resinin tatbik etmekte oldugu tarifedeki 
fiatlann ylihe!digini ve salon vaziyeti ii· 
zerinde tetkikatta bulunmu~ kara ve de
niz tarifelerindeki fiatlann indirilmesi ve 
nakliye i~lerinin tanzimi yolunda baZI ka
rarlar vermi,tir. Motor ve kay1k iicret 
tarif<>!eri liman daire~ince, kara nakliye
,j de Denizbankla Belediye tarafmdan 
tadil edilecektir. !skele ba§mdan itibaren 
biri kara ve digeri deniz olmak iizere iki 
tiirlii tarife tespit olunacakhr. Ve halen 
Denizbank ida~esinin tatbik etmekte bu
lundugu salon tarifesi kaldmlacaktir. 
Denizbankm cat1Sl altma gitmiyen bir e~
yanm hamallar tarafmdan iskele ba§m· 
dan ahmp parmakhga kadar gotiirlilme
si veya sehirden nakledilen e§yamn da 
parmakhktan ikinci bir hamalla motor ve 
ka}'lga gotiiriilmesi ylizlinden yolcular st· 
kmt1 ~ekmete ve e§yalan elden ele ve bir 
ka~ tarifeye tabi tutulmak suretile de 
fazla hamal iicreti vermekte olduklarm
dan bu mahzurlar ortadan kaldmlacakttr. 

BahcekaDI 
~ .. 

• c1nayet davast yang1n1 Bir 

Y aptlacak olan ke~fin 

birka~ gun tehirine 
Miiddeiumumi, su~lu 

haklundaki mUtalea· 
SIDI soy}edi 

Oiger taraftan Trabzon limanmdan 
vapurlara yiikletilmek iizere mavnalar 
vas1tasile gonderilen e§yamn herhangi bir 
suretle vapurlara verilemiyerek geri gel
mesi ve ikinci bir defa vapura gonderdigi 
esnada tekrar Denizbank tarafmdan lie
ret almmas1 yiiziinden tiiccann sJzlan· 
makta oldugu anla§IlmJ§ Vilayet maka
ml bu i§le alakadar olarak keyfiyeti !ktt
sad Vekaletine yazarak icabmm yaptlma
stm rica etmi~tir. lkttsad Vekaletinden a· 
I man cevabda, T rabzon limamnda va
purlann herhangi bir sebeble mavnalar
dan alamadtklarJ e§ya i~in miikerrer tab
mil iicreti almmamast liizumunun Deniz
bank Umum Miidiirliigiine yaztldJgl bil
dirilmi~tir. 

Y abanct adlt koyler 
Vilayetimiz dahilinde milli karakteri

mize uym1yan baz1 yabanct adlarla adla
nan koylerin cografi vaziyetleri ve bulun
duklan yerlere gore adlann;n degi§tiril
mesine Vilayet idare heyetince karar ve
rilmi§ ve degi§tirilen bu acllann (Mten j. 
kinci derecede tetkik edilmek iizere umu
mi meclise verilmi§tir. 

Egitmen kursu 
Vakftkcbir kazasmm Be§ikdlizii nahi

vesinde ac;tlacak Egitmen kursunun yatt 
~kulunda a<;1lmasma Maarfi Vekaletin
den miisaade edilmi§, kursun in§aat, ta
mirat ve tesisah i~in de 4500 lirabk bir 
tahsisat verilmi~tir. Oniimiizdeki haziran 
blitc;esinden de aynca tahsisat gonderile
cegi. bildinlmi§tir. T ami rat ve tesisatm 
ikmalini miiteahb kurs faaliyete ge~e

cektir. Simdiden hamhga giri~ilmi§tir. 

E§ek yiiziinden cinayet 
izrnir, (Hususi) - Tirenin Akkoyunlu 

koyiinden Mehrnedin rroban1 $aban oglu 
48 ya§mda R1za, bir e§egi tarlaya gotiir
rnek rneselesinden ayni koyden Ahmed 
Irmakla kavga ctrni§ ve iki kuqun Sika
rak Ahrnedi oldiirmii§tiir. Katil yakalan
rnt§hr. 

Y azan: Henri Duvernois 

karar verildi 
Bah~ekap1da Hasan deposundan c;I· 

kan yangm tahkikatmda, dlin vak.'a ye· 
rinde bir ke~if yaptlacakti. Sultanahmed 
birinci sulh ceza mahkemesi hakimi Re
~id Nomer, bu i~in tahkikatmi yapan 
Miiddeiumumi muavini Rifat ve bir mli
hendis, diin saat on alttda yangm yerine 
gitmi~lerdir. Ancak, goriinii~te yangm 
tamarnile sonmii~se de, enkaz i~in ic;in 
ktzgm bir halde oldugundan, yap:lacak 
ara~tmnada yer yer alev ~IkmasJ, iistelik 
baz1 kJSJmlann ytkiimasJ ihtimali ileri sii· 
riilmii~. bunun iizerine heyet enkaz ara· 
smda ke~fi tehir etme~ muvaftk ;~;ormli&· 
tlir. Yalmz Hactbekir hanmm en list ka
tma ~1k1lmak ve yukandan baktlmak su
retile, yangm yerinde mevcud vaziyet 
uzaktan tespit olunmu&tur. Esas ke~if de 
buglinlerde yerine getirilecektir. Sigoria 
ekspertizine gelince; on a da bu ke~fi mii
teaktb ma gelecektir. 

Mahkeme, beraet kararmda 
Israr ediyor 

cOrozdibak. mtiessesesine mtiracaatle, 
vergi karrmld1g1 ve iki defter tutuldugu 
§eklinde ihbarda bulunacagm1 si:iylemek 
suretile bu mtiesseseden tehdid yollu pa
ra koparrnaktan maznun olarak istanbul 
Asliye Dordiincii Ceza mahkemesinde 
rnuhakerne edilen Orner Lutfi Kalelinin, 
me§hud sw; kanununa gore yapllan mu
hakernesinde, Mliddeiumumi muavini 
Ekrem Besim ceza isterni§, Mahkeme 
cekseriyetle. beraet karan vermi§ti. 
Miiddeiumurniligin resen Ternyizi tizeri
ne, Ternyiz dordiincii ceza dairesi bu ka
ran cittifakla• bozmu~. yeniden a~llan 
celsede Miiddeiumumilikc;e nakza ithba 
istenilip, §ahsi davac1 vekili Ahmed Sab
ri de bu istege i§tirak etmi§ti. Diinkii 
celsede, Orner Lutfinin vekili Mahmud, 
rniidafaasm1 yapml§, miivekkilinin hare
ketinin tehdidi tazarnrnun etmemesine 
gore verilen beraet kararmm dogru sa
yllrnast lazlm geldigini, soylemi§tir. 

Mahkerne, bozmaya uyrmyarak, evvel
ce vecilen becaet kar.annda gene ~~kse
riyetle• 1srar etrni§tir. 

Katilden au~lu arabaci 
Fatihte SaLhin ahmnda arabac1 Va

hid, simitc;i Yusufu oldiirmekten Istan
bul Agrrceza mahkemesinde muhakeme 
edilmektedir. Diin bu davada esastan 
rniitaleaslm soyliyen miiddeiumurni mu
avini Ubeyd, surru sabit gormii§, cdava, 
rnahkemeye dort ytiz lurk sekizinci mad
deye gore sevkedilmi§se de, vak'ada ka
til kasdi olrnadtgr anla§Ihyor. Sw;lunun 
katil kasdi olrnadan oldli.rmekten, oHirne 
sebeb olrnaktan dart yiiz elli iki ve dort 
yiiz elli birinci rnaddelere gore cezalan
dmlmasmi isterim.• demi§tir. Muhake
me karar verilrnek iizere be§ nisan on al
hya b1rakilm1~tLr. 

Zehirlenerek olmii§! 
Langada Miinevver isrninde bir kadi

nm zehirlenerek oldligti iddia edilrni§, 
tahkikata ba~lamlml§tlr. iddiamn ne de
receye kadar dogru oldugu, otopsi yapll
mak su.retile ara§bnlrnak iizere, cesed 
rnorga kaldmlrni§tU'. 

eviren: Cevad Sadzh 

I KARISINI YARATAN ADAM 
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Yam harikulade olan Tibodiyer 

sonbaharda daha az cazib gorunu
yor, hele kt§In, Rivoli sokagmda 
bir tavan arasmda oturmag1 en mii
kemmel ;atoda oturmaga tercih ede
rim. Hosunuza gidecek laflar etmedigi
min fark;ndayim. «0yle ise ni~in, nic;in 
bu vodvili oynadtmz? Ve devam etmek
te ne mana vard1 ?» demenizden ~iiphe
leniyorum. Ni<;in mi devam ettim? Sizin 
yiiziini.izden. Sizin yakmtmzda Yil§arnak
tan anlatdmaz ferahhk duyuyordum. 
F erahltk kelimesini tartaklay1p ba§ka 
manalar c;1ka rmaga ~ah§maymiz, sade
ce ferah!Jk. Parisin dagdagah ve sersero
letici hayatmdan ilk olarak kurtuluyor· 
dum. 0 zama11a kadar sinirlerim yay gi
bi gergindi, herkese ~iiphe ile bakardtm, 
da'ma kendimi miidafaaya • amma ne· 
ye kaq1, pek bilmiyorum • mecbur samr 
ve oyle davramrd1m. Siz bana giizel ki
tablar'okumasml, ipek rob giymesini de
oil, fakat ruh siikunetini ogrettiniz. An
I yor musunuz, ruh siikuneti. Ben de 
bm;oklan gibi gormii§ ge~irrni§ ve 
~onradan dii~rnli§ bir ailenin kJZJyun. Ki
bar alemden tamdtklanm vard1r. Size 
F urniye'lerde tesadlif edebilirdim, Kate
rin ve Anna arkada§lanmdular. ,Simdi 
Parise daha ciddi ve vaziyetimi daha 
miidrik olarak doniiyorum. Bana biiyiik 

bir hizmette bulundunuz. Halbuki ben 
sizi sukutu hayale ugratacaktJm. Onun 
ic;in ka~tim. <;:abuk unutacagmJzt umu· 
yorum. 

Birka~ hafta siiren komedyayi de u
nutmamamzJ rica ediyorum. Samimi 
oynad1g1rn c;ok sahneleri olrnu§tur. Ro
liimden utamyordum. Sizin ~ahsmtzda 
bir dost kaybediyorum. Fa kat bana kin 
tutmad1gmtzi bilmek isterim. Aksi tak
dirde beni sonderece miiteessir etmi§ ola
caksmtz. Btrakm aradan birka<; ay ge~
sin, hepsini unutursunuz. Tibodiyer'in 
baharda kimbilir ne kadar giizel olacag1• 

m dii§linliyorum. 
Bu zavalh mektubu yazarken sizi dii

§iiniiyorum. istedi~im gibi olmadt, fakat 
acele yazmam laz1mdt. Valizim ham, 
beni bekliyor. Siz uyanmadan evvel git
mek gerek. AllahalsmarladJk dostum, 
beni affediniz. 

Her vakitki cariyeniz 
Jermen» 

VIII 
Birkac; dakika sonra Leokadi tekrar 

kap1y1 vurdu, efendisine goriinmeden, 
kapmm arkasmda durarak: . 

- Aceledir efendim, dedi. leah eden 
malumah ald1m. Madmazel Jermen bir 
magazada c;ah§Iyormu§, buraya mezu· 
nen gelmi§. 

<;:atalcada bir m1s1r tarlasmda Bay
ram oglu Lutfiyi tasarhyarak oldiirmek
ten su~lu Siileyman oglu Muradm mu· 
hakemesine, istanbul A~rceza mahke
mesinde dun devam edilerek, Miiddeiu
miimiligin esastan miitaleasJ almmi§hr. 

Miiddeiumumi muavini Obeyd mii
taleasmda §i:iyle demi§tir: 

- Muradm, sekiz glin evvel amcas1 
F ehmiyi oldiiren Lutfiyi tasarhyarak ol
diirdiigli sabittir. Murad, sabahleyin er· 

kenden silahm1 alarak mistr tarlasma git
mi§, c;ah§rnaya gelecek olan Lutfiyi bek
lemi§, gelince iizerine ate§ etmi§, kur§un 

Lutfinin sol memesine rastgelmi§tir. Can 
aCISi!e ka~an Lutfinin arkasmdan da si
lah atan Murad, yarah yere dii§iince, 

yanma gitrni§, kur§unla yaralanrnl§ ola
rak yerde yatanm vlicudiiniin muhtelif 
yerlerine b1~ak saplamJ§br. Su~ bu §e· 
kilde sabittir. 

Miiddeiumumilik~e, idam cezas1 ya
zih dort yliz elli ikinci maddeye gore ce· 
za istenilmi§, lakin su~lunun adam oldii

rlirken yirmi bir ya§ml bitirmerni§ olma· 
smm ve amcastm oldiiren bir adaml ol

diirmesinin karar verilirken gozoniinde 
tutulmasJ isteginde bulunmu~tur. 

Muhakeme, miidafaa yapilmak iizere 
I 0 nisana kalmJ§bT. 

Kapupino-Macellanos davas1 
<;anakkalede, cKapupino• italyan va

purunu cMacellanos• Ispanyol vapuru
nun bir miisademe neticesinde batlrma
smdan <;1kan tazminat davas1, istanbul 
ikinci Ticaret mahkernesinde goriiliir
ken, son safhada cMacellanos• a izafe
ten temsil salahiyeti noktasmdan yeni 
bir vaziyet ortaya c;Ikml§, Frankocularm 
arazisinde toplanan ~irket namma mah
kemeye ba~ka bir vekil gelmi~?, bir tern· 
sil salahiyeti bahsi ortaya atllm1~tl. Mah
keme, bu hususta taraflan dinledikten 
sonra, meseleyi tetkik irrin muhakemeyi 
diine b1rakrn1~tl. Diinkii muhakemede, 
Reis !srnail Hakk1 , Franko hiikurnetinin 
Tiirkiye hiikurnetince tamd1g1 gazeteler
den ogrenilrni~ olmakla beraber, rnah
kemenin buna resmen 1ttlla has1l etme
ge liizum gordiigiinu, keyfiyeti Harici
ye Vekaletinden soracagm1 bildirrni§tir. 
Bunun iizerine, taraflar vekillerinden bi
ri, hlikfirnetin bu husustaki resmi tebli
ginin Resrni Ceridede rr1khgm1 soyliye
rek, bunun ibraz1 yetip yetmiyecegini 
sorrnu§tur. Mahkeme, evvelernirde bu 
vesikanm ibrazmt kararla§brmi§tir. Mu
hakeme mart sonuna birakilml~br. 0 
giin, evvelce ;rapor veren vukuf ehli de 
rnahkernede dinlcnilecektir. 
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Milli kiime vaziyeti 
Millt klimeden c;ekilmi§ alan Galata· 

saray kuliibiiniin yerine hi~ bir taktm alm
mtyacak ve ma~lar bu §ekilde devam 
edecektir. F enerbah~e de likten ~ekildigi 
takdirde, bu vaziyet degi§miyecektir. Bu
nunla beraber futbol federasyonunun ye· 
ni tedbirler almas1 ihtimali de vardtr. 

Arman bagtrd!: 
- Biliyorum, biliyorum, topladtgmiz 

malumata ihtiyacim yok, daha fazla soy
lenirseniz biitiin Tibodiyer'i ate§e veririm. 

- Allah1m I Diinyamn sonu geliyor 
galiba ... 

- <;:abuk bir bavul... Smokinimi de 
koymayt unutmaym. Y ann sabah saat 
albda gidiyorum. 

Hananda ticarethanesinin mii§terileri 
erken kalkan tak1mmdan olmadtklan j. 
c;in, saat onda magaza tenha ve sessizdi. 

Arman, elinden geleni yapmakta ku
sur etmedi. Ona dogru ko~an Hananda: 

dedi. 
Ne arzu buyuruluyor efendim? 

Bir atk1 istiyordum. 
Bir e§arp mt? 
Evet, bir e§arp. 

Hananda, sahel kiZlardan birine ses
lenirken, Klodi Arman't tamml§, birinci 
katta siiveterleri raflara yerle§tirmekle 
me§gul alan Jermen'e haber vermege ko
§Uyordu. Jermen nefes nefese geldi. Ar
man, onun kulagma: 

- Ogleyin, magazamn kaplSinda si
zi bekliyorum, diye flSI!dadJ. 

Jermen, kabul makammda goz ka
paklanm indirdi. 

Ogleyin, J ermen onu otomobilinde 
buldu. Gene adam sordu: 

Nereye gidiyoruz~ 
- Y anm saatim var. 
- Burada yemek yiyellm. 
Magazanm yanmdaki lokantaya girdi

ler. Lokanta tenha idi. Ba§ba§a kalabil
diler. Yemekleri JsmarladJktan sonra, 
Arman, sesinde bir endi§e ile, sordu: 

spor yapacak 

askerlerin vaziyeti 

Genel Kurmay, Umumi 
Miidiirliige bir talimat

name gonderdi 
Askerlerin sivil spar kuliiblerinde spor 

yapmalan hakkmda Gene! Kurmay, Be
den T erbiyesi Umum Miidiirlligiine bir 
talimatname gondermi§tir. Bu talimat
name aynen §udur: 

1 - Muvazzaf subaylar, askeri okul
lar talebesi ve asker! §ahislar sivil spar 
kulliblerinin kadrosu ic;inde ve siviller a· 
rasmda mlisabakalara i§tirak edemezler. 
Askeri miiesseselerdeki sivil miistahdem 
bu kayda tabi degillerdir. 

2 - Yedek subaylar, Yedek Subay 
okulu talebeleri ve muvazzafbk hizmetini 
ifa edenler, mezun bulunduklan zaman· 
da ve amirlerinin miisaadesile. asker ol

madan evvel azasi bulunduklan kuliibiin 
mlisabakalanna i§tirak edebilirler. Ancak 
hi~bir asker! yurda kar§I miisabakaya gi
remezler. 

3 - Bilumum ordu mensubln aske
ri vazifesine hale! getirmemek §artile si
vil spor te§kilatmdan fenni ve idari her 
hangi bir vazife alabilirler. Ancak bunun 
icin amirinin ve bulundugu mevkiin gar· 
~izon komutanmm miisaadesini almaga 
mecburdurlar. 

4 - K1'ta bulunm1yan yerlerde As
kerlik §ubesi, hastane ve saire gibi asker! 
miiesseselere mensub subaylar ve erat 
toplu olarak ve amirinden miisaade al

mak §artile bulunduklan yerin sivil ku
liibiinde idman yapabilirse de resml mii
sabakalarma i§tirak edemezler. 

5 - T emsili mahiyette y ap1lacak mii
sabakalarda bolge muhtelit tak1mma ve 
milli taktma almacak subay ve askeri 
sah1slar, talebeler ve erat ic;in ilgili bolge 
Beden Terbiyesi Direktorliigii tarafindan 
sporcunun mensub bulundugu askeri yur
da miiracaatmda a§agida yazJldigt gibi 
muamele yap1br: 

A) Mi.isabaka yurdun bulundugu bol
gede icra edilecekse; mezuniyet askeri 
idman yurdu ba§kanmm muvafakatile 
garnizon komutam tarafmdan verilir. 

B) Miisabaka ba§ka bir §ehirde veya 
yurd d1§mda i~e mezuniyet, yurd reisinin 
delaletile Genelkurmay Ba~kanhgt tara
fmdan verilir. 

Avrupa giire§ §ampiyonast 
24 nisanda Oslo'da yap1lacak Avrupa 

giire§ §ampiyonasma i§tirak edecek milli 
tak1m se~melerinin ikinci ve sonuncusu 
2 nisan pazar giinii Ankarada yapilacak

llr. Giire§ {l!derasyonu bu miisabakalar
da bir defa daha tecriibe edilecek giire§· 
~ilerimizden 56 kiloda Hiiseyin, 61 ki
loda Mehmed, 66 kiloda Y ahyanm ha
ztrhkh bulunmalan i~in Istanbul giire§ 
aianhgma tebligat yapmi§hr. 

F enerbah~eye miisaade edildi 
Haziran b!dayetinde ingiliz amator 

taktmile rna~ yapacak alan F enerba~eye 
miisaade verilecek, aynca mali yard1m 
da yapilacakttr. 

- Hayat1mzda, bana yazdJgmJzdan 
ba§ka bir§ey yak, degil mi? 

- Y emin ederim. 
- 0 halde, alan biteni unutmak isti-

yorum. Y almz, size ilk rasthyan erkek, 
ilk robunuzu hediye eden ve sizi berbere 
gotiiren ilk adam olarak kalacag1m. Ge
risinin iizerinden bir slinger ge~irelim. 
;iahidlerimizin huzurumda kendi kendi
mize evleniriz. Merak etmeyin, ne Four
niye'leri, ne ktzlanm, ne darnadlarmt, 
hi~, aroma hi~ kimseyi gormeyiz. Bili
yorsunuz ki onlar yazm Cote d'Azur'e 
giderler, senenin diger k1srnmJ da Sen 
nehrinin sol sahilinde gec;irirler. Ben de 
sizin gibi Rivoli sokagmda oturmaktan 
ho§lanmm. Fa kat bu hors • d' aeuvres'ler
den nic;in hi« yemiyorsunuz? 

- Karmm tok. 

- Ben bilakis ~ok actktim. Demek 
mes'ud degilsiniz? 

Her halde sizden fazla heyecanh-
ytm. 

Siro anneyi de bir daha goreme
yiz. Zaten bir sene biitiin dostlar ve ah
pablar bizi stkmaktan ba§ka bir§ey yap· 
mazlar, binaenaleyh hepsile alakay1 ke
seriz. Bir seneden sonra yeni dostlar se
~eriz. fakat ~;ok titiz davranarak. Ebe
veyniniz Amerikadaiar, degil mi? 

- Son gelen mektublara g()re orada
lar. 

- Onlara da yaz1mz. 

- Beni tamamen affediyorsunuz de-
gil mi? 

- Elbette... Seni sevdigime eminim 
kii~iigiim. Sen gittikten sonra Tibodiyer 

KANSIZLI 
i, 

zallyet ve 
Chlorose 

benizsizlik icin yegAne deva kant ihya eden SJRQP DESCHJENS 
ED muntahip etibba tarafmdan tertip edilmi~tir. 1 PARIS 

Mutki Malmiidiirliigiinden 
28/2/1939 taribinde ihale olunmak tizere kapah zarf usulile eksiltrniye 

konulan Hiikumet Konag1 in§aatmm otuz be§ bin ii~ yiiz yirmi bir lira 
yirmi yedi kuru§a tekabul eden aksarnmm in§asma talib zuhur etmemi§ 
oldugundan 28/3/939 sah giinu ihalesi yaptlmak iizere eksiltmenin pazar· 
hkla 1cras1 kararla~tmlmi§ oldugundan isteklilerin ve bu i§e aid evrakt 
gormek istiyenlerin mezkur tarihe kadar Mutki Malmiidiirliigiine miira
caatleri Han olunur. ( 1835 ) 

Beyhude lst•rab ~ekmeyiniz! 
. . 

. . 

NEVR'OZiN 
. n 

v Biitiin agriaartn panzehiridir. 

BiR TEK KA~E 

Nevrozin 
Bu muannid ba§, ve diii! agr1lanm 

sfir'atle izaleye Ufidir. Romatizma 

evca1, sinir, matsal ve adale Jstuab

JarJ NEVROZiN'le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bron§ite kar~1 en 

miiess1r 1la.v NEVROZiN'dir. 

1\l E V R 0 z IN' i te.rcih ediniz. 
icabanda giinde 3 ka!fe ahnabilir. 

ismine dikkat, taklidlerinden sakmnnz ve Nevrozin yerine ba§ka bir marka 
verirlerse §iddetle reddedin iz. 

Band1rma Belediyesi Elektrik 

i,Jetme ldaresinden : 
idarenin tahrninen 800 kadar elektrik say1c1 ayar ve darngast 40 kuru~, 

ayar, damga, temizleme ve tamiri 60 kuru~ muhammen bedel iizerincl.en ac;lk 
eksiltme suretile ihaleye konmu§tur. Muvakkat teminat miktan 30 liradlr. 
'Falib olanlar 3/4/939 pazartesi giinii saat 15 te Bandgma Elektrik !§letme 
Idaresine miiracaatleri ilan olunur. ( 1831 ) 

-~BORRE I MfSANE'f iDRAR YOLLARINDAKi 
~ .. . . . 
~UMUM HASTALIKLARI KOKUNOEN TEMIZLER. 

giine§siz kalrni§ sandim. ~atom bana so
guk ve bo§ gorlindii. Zaten ben munta
zam bir adamtm. Senin sayende hayatJ· 
ma biraz fantezi kan§tl. Muhayyilem 
fakirdi. Ve kim bilir belki de saadet mu
hayyile zenginligidir. M uhayyilesi fakir 
alan bir adam hayatm kaskatJ ve soguk 
~ohresile kar§I kar§tya ya§ar. Fa kat sen 
bugiin ne glizel giyinmi§sin! Bilirsin ki 
hasis degilim. Kanmm son derece zarif 
giyinmesini isterim. Sana glizel miicev
herler de hediye edecegim, ister takar, 
ister saklarsm. Fa kat romammiZin tam 
manasile giizel olmasmi istiyorsak kim
seye bahsetmiyelim, Siro anneyi, F umi
ye'leri, bizi realiteye davet ettirecek kim
seleri gormekten sakmahm. SOz mli ~ 

- Soz! 
Arman sevincle: 

- Hulyam tahakkuk etmi§ demek
tir I dedi. 

IX 
Mosyo ve Madam Ozerk'in ilk balay

larmt ge~irdikleri aparttmamn salonu 
Jermen'in elile diizeltilmi§ti. Masanm ii
zeri saks1larla slislenmi§ti. Arman ve ih
tiyar amcasJ Mosyo Barua kokteyl i~i
yorlardJ. Kendilerini yalmz zannediyor
lardt. lhtiyar amca Barua, sigarasmdan 
bol bir nefes ~eerek: 

- Kann cidden Iatif! dedi. Ben seni 
bu gidi§le, bir koylii k1zile evlenecek sa
myordum. Senin gibi beceriksiz bir ada
rom bu inciyi nasi! bulup ortaya ~Ikardt
gma dogrusu el'an §a§Jyorum. 

Arman, kendinden emin bir eda ile: 
- Uzun hikayedir, dedi. Hem de 

ger~ek diyemiyeceginiz kadar harikula~ 
de giizel bir ihikaye. Bundan birka~ aY 
evveline gelinciye kadar bugiinkii ince 
ve zarif J ermen kii~iiclik bir koylli kiZI 
idi, hem de en kabasmdan bir koylli k1• 
ZJ. 1ri harflerle yazilmamJ§ bir kitabi 
miimkiin degil okuyamazd1. Her nekadar 
sen beni hantal ve beceriksiz zanneder• 
sen de, bir koylii kiZindan mlistesna bir 
ruh ve herkeste gorlilmiyen hariku!ade 
kabiliyetler ke§fetmege muvaffak oldurn· 
Tahsil ve terbiyesini iizerime aid 1m. Ona 
hediye ettigim ilk robu giydigi zamall 
nekadar sevindigini gorseydin I V allahi: 
amcacJgtm, bir erkek ic;in hayat arkada§l 
yaratmak kadar zevkli ve iftihar verici 
bir§ey yok. N as1l haztr bir elbise giymek 
insam rahats1z ederse anast babas1 tara~ 
fmdan yeti§tirilmi§ bir gene kiZla evlen• 
mek de insam ayni derecede s1kar. Ben 
J ermen 'i «i§te eserim! » diyebilen bir san• 
atkann gururile seviyorum. 

- Eserin muvaffakbr. Ve buna haY' 
ret ediyorum, ~iinkii seni bu nevi i§lere 
muktedir bilmezdim. Fa kat hod bin ol• 
dugun i~in -itiraza kalkl§rna, ben de hod• 
binim istedigin derecede bahtiyarsm, zi• 
ra kannla ift~har ederken bilhassa kendi• 
ni oviiyorsun. 

Bu konu§maya kapmm arkasmdan kll' 
lak veren ]ermen, biraz bekledi ve sonr3 

i~eri girdi. 

Arman, yan §aka, yan ciddi: 

- i§te ~aheserim! diye miij ·leledl· 
Jermen ise ciddi olarak cevab verdi: 

- $airim! 

(Bitti) 



CUMHURiYET 
:······························· .............. . 
l Macaristamn Karpat 

1 Ukraynasmr aldrgr 
giin .• 

················································· 

Biitiin Pe~te 
co~kun ve 

derin heyecanla ~alkand1 

Canakkalede 
badem yeti,tiriliyor 

Ziraat Vekaleti bunun 
i~in bir fidanhk tesis etti 

Macarlar bir emri vaki yaparak, Almanlar1n <;ekya 
iizerine yiiriiyii,iinden evvel, Riitenyaya girmi,tir 

<;anakkale, (Hususi) - Memleketimiz f 

piyasasmda biiyiik rol oynayan meyva
cihk yurdun her k6§esinde bir inki§af I 

gostermektedir. Bu da devlet meyva fi
danligi ve istasyonlarma dayanmakta
dir. Kuru meyvalar arasmda bliylik yer 
tutan bademin de dlinya piyasasmm ta
leb ettigi §ekilde 1slah ve yeti§tirilmesi 
icab etmektedir. Bu vesile ile Ziraat Ve
kaleti miitehassislanna yaphrd1~ tetki
kat neticesipde <;anakkale vilayetinin 
badem yeti§tir ilmesinde mlisaid bir ikli
me malik oldugu anla~Ilml§br. Esasen 
memleketimizde yap1lan istatistiklere 
nazaran bademin en fazla istihsal ve ya
:nlma sahas1 s1rasile ~oyledir: Izmir, An
talya:, Nigde, !sparta, Mardin, Mara§, <;a
nakkale, Babkesir. Tokat, Malatya, Ela
zig. <;anakkale vilayeti badem istihsala
tile beraber ya§ i.izlim de ihrac cdilen 
maddclerin ba~anda gelmektedir. Bilhas

Budape1ite, 18 mart I Karpat Ukraynasmda bir ernrivaki yap-
Macaristan, takriben 750,000 niifus rnak isterni~ ve bunun i~in de Alrnanla· 

daha arth ve kendi kii~iik boyunun yam· rm Cekya iizerine asker sevketrnelerinden 
ba~mda muhtariyet sahibi kii~iik bir dev- evvel i~e ba~lami~hr. 
let, yahud millet hududuna daha sahib Filhakika, Macaristan bu sahamn i~
oldu: Bu sa bah gel en son haberlere go- galini ~oktanberi istiyordu. Lehistanla 
te Karpat Ukraynasmm i~gal i~i tamarn hududlan birle§hrrnek irnkamm verme -
olmu~ ve ii~ giin evvel hududu ge~en kuv- sinden sarfmazar, Macaristamn bir taraf
"etler, Lehistan hududuna vararak, ora· tan asker! miidafaasi babmmdan, diger 
da Leh hududunun muhafazasma me - taraftan da orrnans1z kalan Macaristana 
lllur Leh ordulan tarafmdan hararetle biiyiik orrnanlar verrnek bak1m:r.dan 
alh~lanrni§lardir. <;ok rniihirn alan bu sabanm i~galine ~irn-

Budape§tede kiyarnetler kopuyor: Se· diye kadar ne Romanyahlar, ne de Al
hir halk1 heyecan i~;indedir. Her tarafta manlar miisaade etmiyorlard1. Hiikumet 
niimayi§<;i kiitleleri te§ekkiil etrni§, hiiku· bu kan§lk vaziyeti vc Slovakyanm istik
lneti alki~hyorlar, Alman, italyan ve Leh Jalini ilan etmek iizere bulundugunu dik
sefarethanelerinin onlerinden ge~erek kate alarak hi~; olrnazsa bir noktada hu
\1acaristanm harnisi ve dostu olan mem- dudunu Islaha karar verrni~ti. Bu nokta 
leketleri selarnhyorlar. Amiral Harty, i§· da Munha~ §ehrinin etrafrydi. 0~; tara -
gal edilen araziyi gozden ge~;irrnek iize- fmdan hududa ~ok yakm bir halde bu
te diin Macar hududunun ote tarafma, lunan bu §ehrin etrafim biraz geni~letrnek 
harekat sahasma gitti. Budape§te radyo- iizere Macar ordusu harekete ge~;ti. Ayni 
su, iiG giindenberi hi~; durmaksiZln, miite- zamanda Cek hiikumetine bir iiltimatom 
lnadiyen bir taraftan i§gale aid haberle- vererek Karpat Ukraynasmdaki Macar
ti ve diger taraftan da beynelmilel hadi- lara kar§I tatbik edilen usullerden vazge
~lere aid malumat ne§retti. Hulasa, bii- ~ilmesini istedi ve on iki saat zarfmda is
tun Macaristan ve bu arada Budape~te tedikleri yapilmazsa hernevi mes'uliyeti 
heyecan ve ~enlik ic;indedir. Cek hiikurnetine atfedecegini bilciirdi. 

sa son senelerde Lapseki ve havalisi li
zlimciiliigc pek fazla ehemmiyet vermi§, 
Bliylik Harbden evvelki vaziyetini c;:ok " 
ge9mi§tir. Bu da halkm renc;:berlikten 
ziyade meyvac1hgm fazla kazanc temin 
ettiij'ini anlamasmdan ileri gelmektedir. 

<;anakkale vilayetinin bilhassa sahil 
kasaba ve koylerinin d.ger miihim istih-1 
saJatmdan birini te§kil eden de zeytin
dir. Bilhassa Lapseki vc Ezine havalisi 
mlihim mikdarda zeytin istihsal etmek
tedir. Hatta mahallin zeytinyag ihtiya
cim bile kar§Ilamakta ve fazlasm1 hari-

i~gal edilen kii~iik Ukrayna parc;as1, Bu hadiseler cereyan ederken bir :yan-
kii~;iik olmakla beraber, toprak itibarile dan Alrnanya ve diger taraftan da Ital
&eni~tir: Bugiinkii Macaristamn alt!da ya ve Lehistanla Macar hiikurneti ara
biri kadar bir saha. Niifusu ancak 750 smda gayet sJki muhbereler cereyan edi
bin kadar bir~ey ve bunun i~inde de an- yordu. Kuvvetli bir rivayete gore AI -
tak 60,000 kadar Macar var. Bu sebeb- manlar, bidayette Karpat Ukraynasmm 
den dolayi Macaristan Karpat Ukray- Macarlar tarafmdan i~galine ra.zi olmak 
basm1 sadece kendisine ilhak etrniy.:>r; isternerni§ler, fakat, bilahare Italy a ve 
A.lmanyamn Cekler ve Slovak mernle - Lehistan tarafmdan vaki alan kuvvetli il
ketierinde yapml§ oldugu gibi, Karpat timaslar iizerine, buna muvafakat eyle -
Ukraynasmi kendi himayesine almaya mi~lerdir. 

ce sevketmektedir. Bunlarm yanmda ba. 
demcilik de biiylik bir yer tutmaktad1r. 
Fakat bu kuru meyva iizerinde halk faz
la ihtimam gostermemekte ve kendi ha
linde yeti§mektedir. Halbuki <;anakkale 
ve havalisi ekseri senelerinin §Ubat ay
lan iyi ve mart aylan da fena, yani so
guk ve don yapmaktad1r. Bu vesile ile 
§Ubatta bademler havalara aldanarak 9i
r;ek ar;maktad1r. Fakat mart aymm so-

karar veriyor. Radyo tarafmdan ~irndi 0 zaman, Macar ordulan erkamhar· 
be§redilen bir teblige gore, Macaristan biyesi hamladigi ordulan harekete ge • 
Yenj i~gal edilen sahada tatbik edilecek ~;irdi ve Karpat ~kraynasm1 i~gale ba§
llluhtariyet rejimi ic;in bir kanun hamla- lad1. Aym on dordiincii giinii ak~arn1 ileri 
lnakla me~guldiir. Bu kanun bugiinlerde hareket ernrini alm1~ olan Macar ordu
~facar parlarnentosuna tevdi edilecek ve lan tarn iiG gun sonra i§gal i&ini tarnamla

guk ger;mesi blitlin c;ic;ek ac;an badem a
gaclanm bozmakta ve binnetice o sene
Ier mahsul almamamaktadir. Bunu na
zan itibara alan Ziraat Vekaleti <;anak
kale - Lapseki arasmda bulunan meyva
Cihgile me§hur Umurbey nahiyesinde 
280 ve klisur dekar arazi satm alarak 
memleket ve di!? piyasalarmda biiyiik 
rol oynayan badem ~e§idlerinin yeti§ti
rilebilmesi i9in (<;anakkale meyva agac
larr fidanhgi) nam1 altmda fidanhk ih
das etmi§ 've 939 §Ubat aymda faaliyete 
gec;mi~tir. Fidanlrk, yalmz <;anakkale 
vilayeti~in badem ihtiylicrin :Kaq1lama 
maksadile kurulmu§ degildir, ayni za
manda Tiirkiyenin badem fidam ihtiya
cml temin igin faaliyet sahasma girmi§
tir. Fidanhk, yalmz badem c;e§idleri li
zerine faaliyetini hasretmiyecek, ayni 
zamanda diger mlihim meyva c;e§idleri 
lizerinde de faaliyetini teksif edecektir. 
Bu mlihim noktalar nazan itibara ah
nacak olursa memleket ikhsadiyatmda 

llarlamento tarafmdan tasdik edildikten rn1~lardu. 
1onra derhal rner'iyet mevkiine konacak *** 
~r. 

* * * 
Olup biten hadise bundan ibarettir. 

Sirndi, bir de bu hadiselerin hikaye tara· 
~na g~elim. 

Ara yerde Slovakya istiklalini ilan et· 
ti; Cek Cumhur Reisi Almanyaya gide
rek Cekya'mn himayeye almrnasmr taleb 
etti. Heniiz anla~llm1yan bir nokta var
du: Ceko-Slovak Curnhur Reisi bu bi
mayeyi, Berlinin soyledi&i gibi, kendili
ginden mi istedi, yoksa herha_ngi bir taz
yikle buna rnecbur mu edildi? Bu nokta 
heniiz malUm. degildir. Daha aym on 
ii~iinde Prag'm, Slovakya meclisinin top
lanmas! i~;in Bratislava' daki Cek memur
lanna kolayhk gostermeleri i~;in emir ver
mi& bulunmasma gore, karann kendiligin
den verilrni§ olmasi icab ederse de Prag
dan gelen haberlerde ayni giinde Alman
yamn Prag hiikfimetine bir iiltimatom 
verrni~ oldugunu bildirmektedir. 

Size son mektubumu yazdiglm daki -
l<~da heniiz Budape&te' de hi~;bir ~Y ma
lqlti degildi. Biitiin Avrupa iGin oldugu 
~ibi Macaristan i~;in Ceko-Slovakyanm 
lon buhram, nagihanl bir hadise olarak 
~elmi$, Macar hiikumeti hadiselerin bir 
n~vj baskmi kar&IS!Dda kalrnl~tl. Y almz 
1Ytn on ikinci gecesinden on ii~;iincii giinii 
l&bahma dogru gelen haberler, Alman
tilda, Ceko-Slovakyanm eylfil buhra -

f~~da~. ev:::~.ki~e benzer bir heyecan hii
ltrn surdugunu ve matbuatm da tipki o 
:~anki dili kulland1gmi gostermekteydi. 
·rlacarlar, bu haberler iizerine Alman • 
~<Ida yeni bir hareketin ayaklanmakta ol· 
dltguna hiikmettiler ve bunun iizerine 
t,qbirler almaya karar verdiler. 

I 
Aym on ii~iincii glinii ak§arnma dogru 

~.lovakyadan, Prag hiikfunetinin birden-
1 ~:e siyasetini degi&tirmekte oldugunu 
tsteren bir takim miihim haberler geldi. 

ll haberler, Prag hiikfunetinin Slovak
)ayi tazyik fikrinden vazge~;tigini, hatta 
Ctada Slovakya meclisinin derhal topla
~abilmesini temin edecek tedbirler aldi
~nl gosteriyordu. Arada Tiso, Viyana 
~tikile ve tayyare ile Berline gidip gel
~iHi. Bratislava' da Prag hiikumetinin 
t~rile hiikumet ba~ma ge~;mi~ olan Sidor 
11le Tiso'ya kar~1 miilayemet gostermege 
la~Iam1~, Slovak meclisinde aza olup da 
011 giinlerde tevkif edilrni~ bulunan meb
~slan tehliye etrni~ti. Tiso'nun avdeti 
~~erine Bratislava radyosu biitiin Slovak 
~eb'uslarma hitaben bir davet ne&retti. 
aliba, tarihin radyo ile i~;timaa davet 

'lti:>j ilk rneclis bu meclistir. 

Herhalde bu nokta, heniiz taayyi.in et
mi$ degildir. Muhakkak olan cihet, Ma
caristan tarafmdan Karpat Ukraynasmi 
i&gal kararma Almanyanm, 1talya ve Le
histan tarafmdan V<!ki alan musmane jj. 

timaslar iizerine muvafakat etmi& bulun
dugudur. 

*** 

Arazi tahrir neticele
rinin tatbiki 

Ankara, 20 (Telefonla) - Maliye Ve
kaleti birkac; senedenberi yapilmakta a
lan arazi tahriri neticeleri hakkmda yeni 
kararlar almilihr. Vekaletin bu kararma 
gore arazi tahriri neticeleri mayis 1939 
sonuna kadar kat'ilelltirilip ilan edilecek 
ve 1939 mali ythndan itibaren blitlin ara
zi parcalan i.izerinde yeni tahrir netice
leri tatbik ve ana gore vergi tarholuna
cakhr. Tahrire aid ihba.rname tanzim ve 
teblig h;:leri 15 nisan 1939 tarihine ka
dar bitirilmili bulunacaktir. Tahrir iti
razlannm mavis sonundan evvel tetkik 
ve kara.ra baglanmasmda hi\;bir gecik
rneye meydan verilmiyecek, vilayetler
de valiler ve hususi muhasebe miidlir
leri kazalarda kaymakamlar bu isleri ya
kmdan takib ederek vaktinde bitme~ini 
temin edeceklerdir. Bu h;Ierin vaktinde 
vamlmaJ'l'1aSI arazi tahrir neticelerinin 

ve <;anakkale ve havalisinin mcyvacihk 
sahasmda birka9 sene sonra daha bli
yiik inki~aflar gorlilecegi pek tabiidir. 

Suriyede vaziyet 
[Bastaratt 1 tnct sahttedeJ 

hlikumete mlizakerette bulunmiyacagim 
bildirmistir. 

Bir arbedede 3 ki!}i oldii 
$am, 20 (a.a.) - Arslane Pa~amn Su

riye hiikumetini te§kil etmegi kabul ey
ledigi hakkmdaki haber iizerine basil 
alan siyasi salah dun de devam etmi~tir. 
Bununla beraber ;lamda diikkanlar ka
pah kalmi~ ve baz1 mevzil hadiseler vu
ku bulmu~tur. Amara ve Okeide mahal
lelerinde protesto grupla.n seyrisefere 
mani olmu§lardir. Hal sokagmda c;Ikan 
bir kavga esnasmda silah atllmi~ ve li9 
ki~i olmii§tiir. Halebde vaziyet sakindir. 
Polis grev halinde bulunan talebenin 
nlimayi~ine mani olmu§tur. Arslane Pa
§amn kabineyi te~kil ir;in sarfettigi gay
retin, slikunetin tamamen teesslise im
kan verecegi iimid edilmektedir. 

lcra kanununda yap1lacak 
tadiller 

Ankara, 20 (Telefonla) - icra kanu
nunda yapilacak tadiller ve te§kilattaki 
ISlahat igin fsvi\;reden celbedilmi~ alan 
Profesor Leyman'm raporu teksir edile
re kalakadar te§ekkiillere ve hukukr;u
lara dagihlmi§ti. Bu geni§ mikyasta an
kete verilen cevablar tamamlanmi§hr. 
Adliye Vekaletinde te~kil edilen bir ko
misyon, bu mlitalealar i.izerinde c;ah§
malarrna devam etmektedir. 

l~te, bu fevkalade ahval arasmda Ma
t~ristan hiikumeti, once bir tereddiid ge
iltdi. Aym on iiGiincii giinii hiikumet 
~a~etelerde ne~rettigi beyannarnesile Slo
lak hududunun muhafazasi H;m baz1 
~d~irler .. aldigmdan b~hsediyordu. ~a_l
ltkJ o gun ak~ama dogru, Macar hu,.:u
{~ti Berlinden gayet rniihirn haberler al-
1 Ve hemen askerlerine Karpat Ukray-

1939 mali yilmda tatbik E?dilmemesine Ills._ ....... ,, .. , ................ ._,._._ ...... __ _ 

~51 istikametinde ilerleme emrini verdi. 
llceleri bu emrin ne rnaksadla, nereye 

~U,.enilerek verildi~i anla~JlamamJstJ. Bu
~.ltn icin aym on dordiincii giinii Maca
~tanm ileri hareketinden haberdar olan 
lldane~te, evvela biiyiik bir heyecan 

~~<;irdi. Hiikumetin daiml surette ictin1a 
~alinde bulunrnasi, Alman, italyan. Leh 

1 
1
irlerile miitemadiyen temaslar yapma· 

1 
...l'l bu heyecam artmyordu. 
Sonradan anlasiidi ki Macaristan, mf 

~eheb olacH<{mdan sebeb alan memurlar- MlLLETiN MORAKABESl 
!a amirleri hakkmda hiC'bir sebeb vema-
:>:eret nazan dikkate ahnmadan kanuni 
t11kibat yap1lacak ve tahririn gee; tatbik 
edilmesinden dolav1 bir zarar vul{ua ~el
mis ise. bu zarar da memur ve amirlere 
odettiril ecektir. 

I •• 

T1b 1mngrP.sine giden 
doktor larimiz 

Haydarpa§a Nlimune hastanesi dahili
ye mlitPhassiSI Dr. Kemal Saracoglu ve 
c§i Dr. Handan Saracoglu Tib kongresi
ne istirak ic;in dun (Wiesbaden) e gitmi§-

Milletin miirakabesi, idare ii· 
zerinde hakiki ve fili olmadzk
fa ve boyle olduguna milletfe 
kanaat edinmedikfe, halk idare
si vardzr denilemez. Onun ifin, 
Biiyiik Millet Meclisinin vazife 
ifa etmesi en ufak bir tereddii
de mahal vermiyecek salabetle 
olacakttr. 

1./NONO 
lerdir. IIJPIIa ... u .. u .. balllbaiii ... S ........ _.._ ......... _ ... 

., 

Ceko-Siovakya ~ 
Hadiselerinden resimler 

'•• 

• -
Bruno §ehri civarrnda Pohrlitz'deki hudud mrntakasrndan Ceko- Sl~vakyaya giren 

Alman tanklart 

Bir Alman ztrhlt otomobili Prag sokaklarrnda .• -

/ 

Alman zrrhlt krtaatr artrk tarihe karr§an Ceko-Slovakyanrn paytahtrnda dola§ryor 

I 
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Sola an saga: 
1 - Haz1r bulunan (lkl kelime). 2 -

Makine adam. kuru ot 3 - Bir deniz, Ma
caristanda blr nehir. 4 - Igri ve yiik.sek 
yere t1rmanan. 5 - Blr renk, kader, nota. 
6 - Bir klS!m Arnavudlar (cern!), elektrik 
JevaZimatmdan. 7 - inadclhk eder _,ekllde. 
8 - Bir cemi edatmm tersi, bir edat. 9 -
Lazrm aletler (cemi), yiiz. 10 - Ses i~areti, 
bir bankamJZm ismi, nlhayet. 11 - iplik 
sarmaya mahsus §eyler (cemil. 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - Ortaya dahil olan. 2- Abide ~e<klln

de mezar, ters ~virin Kad1koy civarmda 
b!r semt olur. 3 - Nazlk o!m1yanm tersl, 
blr ~e§id trancala. 4 - Temas eden, orde
Aln sesi. 5 - GidalarrmJZdan. bir ~e~id san
dal. 6 - Ek:in toplama. viicudlin ifraza.tm
dan. 7 - Ak1l, kandil, blr hayvanm tersi. 
8 - Nemli, muayyen bir devlrde yeti~en m
sanlar. 9 - Derin, bir inglliz paras!. 10 -
Ameli degil, kumanda. 11 - I~ine kokulu 
bir ot katJ:ImllJ, blr emir. 
Evvelki bulmacanm halledilmi'$ &ekli 
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HALK OPERETt 
Bu ak~am 9 da 
(HALtME) 

ZOZO DALMAS'LA 
Macar balesi 

<;ar§amba: M. Yesarinin 
A$K BORSASI 

Yeni operet 

Karacabey Asliye Hukuk Hakimligi.n-
d£•: , . 

Karacabey inhisarlar idaresine izafe
t<>n memuru Riistemin, Karacabey lnhi
sarlar idaresi 928 senesi miiskirat memu
ru Muharrem Rasim aleyhine a<;tlkJ, 928 
sPnes 'nde Karacabey miiskirat memuru 
iken zimmetine ge~irdigi cem'an 328 li
ra 65 kuru~un kendisinden tahsili dava
smm cereyan eden muhakemesi sonun
da: Davahnm 928 senesinde Karacabey 
inhisar idares: miiskirat memuru bulun
du<ru bir s1rada 328 lira 65 kuru§luk ma-
li zimmetine ge~;irdigi ehli vukufun sa
rib ve kat'i ifadesini havi rapor miinde
recatile anla~Ild1gmdan meblagt mez· 
kur 328 lh:a 65 kuru§un davahdan alma
rak davac1ya verilmesine masarifi mu
hakeme has11J olan (2041) kuru§un da
vahdan almmasma Temyizi kabil olmak 
i.izere davacmm yiiziine, davalmm g~ya
bmda 25/1/939 giiniinde karar verilmi§ 
i~bu hiikiim davalmm ikametgahmm 
me<;hul olmas1 hasebile gazetenin n~ri 
tarihinden itibaren 15 giin i<;inde baistida 
mahkemeye miiracaatle Temyiz edilme
di~i surette hiikmiin kesbi kat'iyet ede
ceg; teblig makamma kaim olmak iizere 
ilfm olunur. (16149) 

ZAYi - Kurtulu§ Rum ilkmektebi 
mudavimlerinden iken 302 s1ra numara
sile ve 1906/1907 senesinde aldigtm dip
lomayi zayi ettim. Eskisinin hiikmii yok
tur. Kostantin Vakalopulos 

Srzi 
giinlerce 

1zt•rab ~ek· 
mekten kurtanr. 

En §iddetli ba§, dJ§ adale agnlanm, fl§fltmekten mfitevellid 
blltiin sanc1 ve sJzilan derhal keser. 

Grip, nezle, soguk alg1nhg1, k1r1khk 
ve romatizmaya kar§l ftOk mllessirdir. Mideyi bozmaz, kalbi 

ve bObrekleri yormaz. 

Aldanmaym1z. Ragbet goren her §eyin ta~lid 
benzeri vardar. GRiPiN yerine ba§ka bir 

marka verirlerse ~iddetle reddediniz. 

istanbul Oduncu ve Komiirciiler Cemiyetinden: 
27/1/1939 ve 24/2/1939 tarihlerindeki heyeti um;,\miye toplantllarmda 

ekseriyet has!l olmad1gmdan iic;iincii ic;timam 28 mart 1939 salt saat 14 ten 
16 ya kadar Cemiyet Merkezinde yaptlacag1 ilan olunur. 

RUZNAME: 
ic!.are heyetinin 939 c;ah§ma raporu. 
Hesabatm tetkiki • 
1939 senesi bii tc;esinin tasdiki. 
idare heyeti intihab1. 

RADVOLiN 
ile SABAH, OGLE ve AK~AM 

Karacabey Merinos Y eti,tirme 

~iftligi Miidiirliigiinden : 
. Mii~ssese hayvanab ia~eleri i<;~n kapah zarf usulile 300,000 kilo yulaf 

eksiltm1ye konulmll~tur. Yulafm kilosuna be§ kuru§ 95 santim muhammen 
k1ymet takdir edilmi~tir. 

ihale 5 nisan 939 tarihine musadif c;ar§amba giinii saat on be§te <;iftlik 
Merkezinde Miidiriyet binasmda yap1lacaktu. 

Muvakkat. t~mi.~at mi~t~n ( 1338). lira ( 75) kuru~tur. 
$artnamesm1 gormek 1sbyenler tabl gi.inlerinden maada hergi.in <;iftlik 

Muhasebesind.e ve Bursa Merinos Mi.i.fetti~lii1inde gorebilir. 
tsteklilerin 2490 ~ay1h kanun hiikii~l~ri dahilinde mezkur gi.inde saat 

on dorde kadar tekhf mektublanm c;1fthk Mubayaa Komisyonuna tevdi 
etmeleri. ( 1827 ) 

Halk1m1z1n en ~ok sevdl§l ve 
her yerde cal nan 

CEMiLE 
TA~GO 

POLYDOR 
P ak art Almanyadan gelrt·utir. 

25873 numara lie gramofonculardan arav•n•z• 

Nazh, degil mi? diyor. 
- Evet. 

HER SEIDE TASARRUF 
COCUKLARINIZA HER 

CAiZ OLABiLiR, FAKAT <;OCUKLARIMIZIN SlliHATiNDE ASLA! 
ZAMAN EN tYi ~EYLERi VERiNiz. 3 AYLIK',['AN iTiBAREN 

F 0 A T s F 
.. 
I N 

Vermek Ba,ta Gelir. 
• 

F 0 s F A T I N 
En Miikemmel ~ocuk G1dasidir. 

• 

F 0 s F A T I N 
Renksiz Yanaklar1 Pembele,tirir. 

F 0 s F A 
• 

T I N 
ile beslenen -rocuk Kanh, Canh ve daima Sihhatli olur. 

F 0 SF AT iN Fransadan gelir, F AL YER Markasile arayJniZ. 

FOSFATiN FALYER 
Biitiin Eczane ve biiyiik Bakkallarda vardu. 

~-------------------------------------------, Evinizde ne~'e ile vakit ge~irmek ••• 
Evinize bfittin dfinya haberlerini almak isterseni7 ? 

SABA 
Radyolarini tercih ediniz. 

Sab§ yeri : Beyoglu lstiklal caddesi No. 34 

EDiSSON MUessesesi 

I N K I B A Z I defeder, M i D E ve 
BARSAKLARI kolayltkla ve miila
yim bir ~ekilde bo~altarak rahathk 

ve ferhhk verir. 
Haz1ms1zhk, 'li'lkinlik, bulant1, gaz, sanc1, 
mide bozuklugu, barsAk at a leti, ink1baz, 
sar1hk, safra, karaciger, mide ek,ilik ve 
yanmalar1nda ve biitiin mide ve barsak 

bozukluklar1nda kullan1n1z. 
Son dereee teksif edilmi§ bir toz olup yerini tutam1yan m1lmasil miistahzarlar• 

dan daba qabuk, daba kolay ve daha .kat'l bir tesir icra eder. 

• Say1n Bayan hangi 
kremi kullan1yorsunuz ? 

K reminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 
oldugunu kimyevi tahliHerle ogrenebilir misiniz? 

Elbette hayu. <;iinkii bu -rok iiziicii ill yalmz memleketimizde d~gil 
biitiin diinya kadmlan arasmda bir rnesele olmu~tur. Bu hususta ParisU: 
en biiyiik devlet hastanelerinde vazifedar olan cild miitehessiSI Doktor 
D E B A T &iiyle diyor : 

"Bir.;ok gene kadmlann biitiin itinalanna ragmen yiizlerinde vak
tinden evvel BURUSUKLUKLAR, <;iLLER, LEKELEJt haSII oldu· 
gunu giiriiyoruz. Senelerdenberi klinigimize miiracaat eden ve arala
rmda Parisin yiiksek tabakasma mensup kadmla~ da bul$n.an hastalar 
iize1·inde, yaphitnnz etiitler bize gostermi~tir ki : Giizellik kremleri 
ekseriya bu hale sebep olmaktadu. Zira her giize~lik kremi s:ahhl 
evsaf1 haiz degildir .• 

Buna karst iNNOXA SUTU kullantnJZ. • 
i N N 0 X A S tj T 0 ~illeri, Iekeleri, buru$uklart giderir. Geceleri yatmazdan t N N 0 X A 

S U T 0 ile temizelnen cild, makyajm biitiin ~artlanm kabul eder. Her hangi bb: kremi kullamrsamz. 
kullammz. elverir ki gece yatarken i N N 0 X A S U T U ile cildinizi siliniz. 

t N N 0 X A S 0 T 0 Pari sin en kibar mahf ellerinde maruftur. Milyonlarca kibar kadm her ak§am 
t N N 0 X A S tj T 0 ile Islatdmi~ bir pamukla yiiziinii siler ve istirahata sevkeder. 

iNN 0 X A S tl' Ttl' biitiin Parfiimiirlerde ve tanmma~ eczanelerde bulunur. 

'-----------------------------------------1 
Ian a~Ik ela gozleri var. 

- Tam am, sizsiniz! 
Kag1dlan masanm iizerine 

~ofore dogru yiiriiyor: 

buriyetindeler kanlarmi, Halbuki sen, ba
Zi geceler, hie; eve gelmiyormu§sun I 0-
lur mu oyle §CY? Sonra kim bilir belki, 

b1rakarak, geldigin geceler de, yorgun oldugun ic;in 

ger onu elinden ka~Irmak istemiyorsan, 
daha fazla me§gul ve alakadar olman 
lazJmd1r kannla l lnanm1yorsun galiba! 
Sana bu sozierim garib geliyor degil mi? 
Oglum, insanlar derileri altmda yalmz 
mide degil, onunla beraber bir de rub 
ta§Iyorlar. Nasi! mide yeme yimek ister
se, ruh da oy!e, g1dasmt almak ister. Onu 
da tatmin etmek meeburiyetindesin. i§te 
ben sana bu kadar soyliiyorum I ister i
n an, ister inanma! Y almz iyi bil ki, yol
dan t;:Ikan kadmlarm giinah1, biraz da, soz 
dinlemiyen kocalarmdir! .. 

Ut;uk, kumral bir beniz ... Uzun k,irpik· 
ler... Muntazam, kiic;iik bir ag1z ve biY 
tiin bunlan tamamhyan, inee, uzun bir 
boy! -----

-17-
- M"demki goziimiiz var goriiyoruz. f - Hay1r, gelmedi efendim, yalmz 

Mad.mki kulag m1z var i~itiyoruz. 0 ',ir §Ofor geldi. 
halde biz neyiz, goz nedir?. j - Ne §Oforii? 

Tekrarlwor: I _ Evvelki giin bir kadma baktmiz 
- Biz neyiz, goz nedir!. .. Biz neyiz, da «soy le koean gel sin, beni gorsiin» de-

go~ nedir? ·.. mi~tiniz. 0 adam geldi. 
Ihtiyar kadmm bu mada buru~uk ya- - Ha ha. anladim. 

n~ 1·1anna bir damla ya& di.i&iiyor. Doktor bir dakika dii§iiniiyor. 
Doktor F erid igilerek muav'ninin ku- - <;ag1r o ~forii ~imdi buraya. Son-

]agma bir~eyler flSI!daml$tir. Sonra rna- ra, Profesoriin haremi oldugunu soyliyen 
damla k1za doniiyor. hamm geldigi zaman hemen i~eriye a!. 

- Beyle berabcr <;Ibn, o size baz1 Ba§ka basta kabul etmiyecegim bugiin! 
~evler soracak ve birkac tecriibe yapa - - Peki efendim. 
cak. Sonra tekrar sizi goriiriim olmaz ~iivester <;Ik1yor. 
m1 ?. Bir dakika ... 

- Pelci efl"nc:lim. Kap1 ac;Jlarak, bu sefer i~eriye. kasketi 
<;1byorlar. Oda bo~almi~tlr. Gene elinde gene bir adam giriyor. Utangae, 

b=rbiri arkasma h'lstalar girip t;:lkiyor... c;ekingen bir hali var. San uc;uk bir yiiz, 
V a kit ilerlemektedir. F eridin yorulmu§ taranml§ sa~lar, kapaklan §i§mi§, uyku
br bali var. Bir arahk zile basaak §lives- suz, kiic;iik, siyah gozler. 
teri c;a~myor. Doktor, elindeki defteri kan§tmp, ge-

- Profe~or Kemal ETI!!in Beyin ka- len ad?m•n yiiziine bakmadan: 
ns1 gelecekti. Gelmedi mi heniiz? ;>of or 1smail; kanmzm ismi de 

- Gel oglum buraya, diyor; senin 
Fevkalade namuslu, iyi bir karm var. Bi
liyor musun? Deli gibi de sana a§lk. 
Biitiin o uykusuzluklar, sinir buhranlan, 
dii~iip bayJ!malar, ikide bir, kendimi ol
diirecegim, diye <;lghklan basarak di§an 
f,rlamalar yok mu, hep seni sevmesin
den, sana tutkun olmasmdan ileri geliyor. 

~ofor, ahk ahk, doktorun yiiziine bak
maktad•r. 

hemen yataga dii§tiyor, uyuyup gidiyor
sun, de gil mi? 

- Ne yapay1m efendim, ekmek pa
ras! bu I Sababtan ak§ama kadar dolaba 
ko§ulmu1 sucu beygiri gibi habire doniip 
duruyorum. . 

- Oglum iyi amma, insanlar di.in
yaya yalmz dolaba ko§ulmu§ sueu beygi
ri gibi donmege gelmediler ki... Onlarm 
ba~ka vazifeleri de var. Evlenmemeliy
din oyleyse! Ni~in evlendin? Mademki 

- Ni<;in oyle hayret ederek yiiziime vaziyetini dii~iinmeden evlendin, madem
bakiyorsun oglum; daha gene, tecriibesiz ki gene bir kann var §imdi, onun ... 
bir delikan!ISln sen. Bilmezsin hay a tin . Tam bu suada kap1 ac;1larak §livester 
nc oldugunu! Senin karm, hassas kadm, ic;eri giriyor. 

nas1l soyley~m. i<;li kadm, ic;li I 0 seni - Efendim. ruhiyat profesori.i Ke
nekadar sev1yorsa, sen onu o kadar sev- mal Engin Beyin haremi oldugunu soy-

! .. I 
me Ism · liyen hamm geldi. 

- Ben kanm1 severim efendim. _ Pekala, hemen aim ic;eriye. 

- «Ben kanm1 severim efendim» Doktor, gene §Ofore donerek, elile o-
demek kafi degil ki ... Ona kar§l duydu- nu omuzlanndan tutuyor: 
gun sevgi ve alakayi ayni zamanda gos- - !,te boyle lsmail Efendi, diyor, 
termen de laz1m. Kadmlar her ~eye ina- lnsan evlenince, boyle gene, namuslu bir 
mrlar, sevildiklerine bir tiirlii inanmazlar. kadm almca, ister istemez baz1 fedakar
Erkekler, bu noktada ikna etmek mec- hklara katlanmak mecburiyetindedir. E-

Doktor, onun mtm1 ok§uyor: 

- Haydi, daha fazla i~inden ahkoy
mayun seni! Art1k gidebilirsin. Amma 
soylediklerim; hi~ batmndan ~!karma l 

~ofor, inanmaktan dogan saf ve sa
mimi bir bak1~la, doktoru hiirmetle se
lamladJktan sonra, gene siyah kan§tk 
sac;h ba!.ml «boyle §ey de olur mu hie;?» 
gibi hayretle salhyarak, kaptdan c;tktp 
gidiyor. 

Doktor, masasmm ba~mdadtr §imdi. 
Kii~iik bir parmak vuru§u ... Sonra bir <;!· 
tudama. Kapt ac;1hyor ve ic;eriye bir ka
dm giriyor. T a1hminen otuz be§, rJtuz 
alt1 ya§lannda, fevkalade §Ik giyinmi§ bir 
hamm. Dalgah san sac;lan ye ye§ile ~-

Doktor, kafasm1 kaldmp, cam kapiniP 
oniindeki masaya dogru yiiriiyen bu ka• 
dm1 gori.inee, birdenbire §B§myor. Gay• 
riihtiyari, gozl~rini kirpi§tJrarak, daha cr 
na yer gostermeden: 

- Hammefendi; sizinle bir yerde 
mii§erref olmu§ mu idim? diye soruyor· 

Kadm da §a§Irmi§hr. Daha ic;eri girer 
girmez, boyle bir sua! kar§Jsmda kalma· 
nm ne manas1 var? 

T ath, titrek bir ses i§itiyoruz: 

- Hayu, ilk defa goriiyorum sizi, 
efendim. 

Ferid, biraz daha kuvvetlenen garib 
bir heyecan ve hayretle 1srar ediyor: 

- Fakat bammefendi, imkam yok• 
ben bu sesi de tamyorum. 

- Zannetmem doktor bey, aldan!' 
yorsunuz. Ben sizinle daha ilk defa ko• 
nu§uyorum. 

Kadm, masanm oniindeki maroken 
koltuga oturuyor: 

.<Ar ~as1 var > 
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Ceko -Slovakya h3diselerinin 
beynelmilel akisleri 

[B~tara!t 1 tnct sahttede] 
lunmu~lardtr. N amlar fngilterenin Ber
lin sefiri Henderson tarafmdan diin Lord 
Halifaks'a tevdi edilen raporu tetkik et
Ini§lerdir. 

Ogle zamam mubalefet liderleri Att
lee ve Greenwood Ba§vekalet dairesine 
gelmi§lerdir. Kabinenin i~timamdan ev
vel Lord Halifaks, Buckingham sarayt
na giderek yanm saat Kralla gorii§mii§
tiir. 

Neville Henderson bu sabab kabinenin 
i~timat esnasmda Hariciye. N ezaretine 
giderek bir saatten fazla kalmt§tlr. 

Hariciye Nezaretindeki laaliyet 
Londra 20 (a .. a) - Polonya Biiyii

kel<;isi, Alman maslahatgiizan Korot'un 
rnuvasalatmdan pek az sonra Hariciye 
Nezaretinden aynlmt§ltr. Alman masla
hatgiizan, nezarette 15 dakika kalmt§tlr. 

Romanya orta el<;isi ogle vakti Hari
ciye N ezaretine gitmi§ ve on dakika son
ra da Polonya Biiyiikelc;isi Kont Patz
Yuski nezarete gelmi§tir. 

Fransada diktatorliik mii? 
Va§ington 20 (a.a.) - «Havas».Si

tasi mahfiller Daladye'ye vasi salah;yet 
verilmi§ olmastm memnuniyetle kar~tla • 
rnakta fakat Fransanm diktatorliik me • 
todlanna miiracaat etmek mecburiyetin· 
de kalmt' olmastnl ve milli birligini teruin 
edememesini esefle kaydeylemektedirler. 

Ayni mabfiller bu hadisenin ~~r~ • 
kamn F ransaya kar§I olan sempat!Sim th· 
Ia! etmiyecegini temin etmekte ve Fran· 
samn dabili vaziyetinin hususiyetine kar· 
§l geni!i bir anlayt§ gostermektedirler. 

Daladye'nin nutku 
Paris 20 (a.a.) - Diin ogleden son

ra ayan meclisinin vasi salabiyet kanu • 
nunu 17 reye kar§t 286 reyle kabul et • 
rnesi iizerine Daladye F ransamn miida
faasmt takviye etmek i<;in 30 sonte§rine 
kadar geni~ salahiyetle i§ gorebilecektir. 

Y almz 15 sosyalistle iki komi.inist mu
halif rey venni~lerdir. 

Kanun reye konmadan evvel Daladye 
vaziyetin vahametini tebari.iz ettirmi~ ve 
bu vaziyetin si.iratle bir faciaya inktlab 
edebilecegine i§aret eylemi§tir. Ba~v'!kil 
ezci.imle demi§tir ki: 

«- Miinih itilaflan ortadan kaldml
rnt§ ve Franstz • Alman anla§mast mah· 
volmu§tur.» 

Daladye Cek milletinin ba~ma gelen 
felaketten dolay1 F ransada duyulan te· 
essi.ir ve heyecam ifade ettigi zaman ayan 
azas1 ayaga kalkarak kendisini alkt§la • 

lnt~hr. 
Daladye demi§tir ki: 
«- Y akmda pek ciddi bir vaziyetle 

kar&1la§mam1z ihtimali vardtr. Hiikumet 
bunun ic;:in hususi salahiyetler istiyor. Bu 
salahiyetler kendisine tam ve kay1dstz ve 
'arts1z olarak verilmelidir. Kabine bu ak· 
~am toplanarak laz1m gelen ilk tedbirleri 
ittihaz edecektir .» 

Daladye millile§tirilmi~ olan barb en
diistrilerinin daha simdiden haftada 48 
'leya 50 saat c;:ah~makta oldugunu vc ya
ktnda bususl endiistrileri «ink1tas1z c;:ahs
tna haftast» mn tahmil edilmesi ibtitr.ali 
lnevcud bulundugunu ilave etmi~tir. 

Ba~vekil, cumhuriyet prensiplerine sa· 
dlk kaldlgma clair ayan meclisine ten:inat 
Vermi$ ve cumburiyetin biinyesinde bic;:bir 
degi$iklik yapmak tasavvurunda bulun • 
tnadJgJDI soylemi~tir. Bununla beraber 
hadisat intihabatm tehirini istilzam ettigi 
takdirde ~imdiki meb'usan meclisinin sa
lahiyetini temdid etmekte tereddiid etmi
~ecektir. Ba~vekil bu tedbirlere hacet kal
lntyacagmt i.imi9. etmektedir. 

Daladye' den evvel raportor Abel 
Cardez vasi salahiyet kanununu miida • 
faa ederek hiikumetin, m.illi miidafaa ba
ric olmak iizere yeni masraflardan kac;:t
llacagma dair Daladye tarafmdan ayan 
lneclisinin mali enciimenine teminat ve
tildigini s<iylemi$tir. 

Vasi salahiyet kanununun hi.ikumete 
lnesela parlamentonun salahiyetini tern • 
did gibi umumi hi.irriyetlere mugayir ted
birler almak bakkmt vermemesi lazun gel
digine clair sosyalistler tarafmdan vamian 
tadil tekli fini ayan meclisi 23 reye kar~l 
280 reyle reddetmistir. 

Bundan sonra vasi salahiyetler kanunu 
te:ve konmus ve yubnda soylendiP;i vec;
hile 17 reye karst 286 reyle kabul edil
l'lli~t;r , 

Akdeniz komite&i toplantrya 
~agtrtldr 

Pari;;, 20 (Hususi) - Akdeniz ko
lititesi fevkalade toplanttya c;agmlmt§llr. 
Komitenin beynelmilel vaziyeti tetkik ile, 
Akdenizde icab eden askeri tedbirleri a
t~cagt haber verilmektedir. 

Fransada silah alttna alrnanlar 
Paris, 20 (Hususi) - lhtiyatlann si

lah a!tma c;agmldtgma dair deveran e
den §ayialar resmen tekzib edilmektedir. 
Buna mukabil bilhassa Majino hathnda 
istihdam edil~ek i.izere ba§ta mi.ihendis
ler olmak i.izere 3 smtf teknisiyen silah al
hna c;agmlml§tlr. 

Franstz kabinesinin 
aldrgg1 tedbirler 

Paris 20 (a.a.) - Bugiin Reisicum· 
hurun ba§kanhgmda toplanan kabine ic;:
timamda BaFekil Daladie milli miidafaa 
vasttalanm ve emniyetini takviyeye matuf 
bir~ok emirnameleri Reisicumhurun tas
dikine arzetmi~tir. 

Hariciye N aZJn Bonnet harici siyaseti 
anlatmt§tlr. 

Bugiin imzalanan emirnameler ara:>m
da Marsilya §ehrinin dogrudan dogruya 
hiikumet tarafmdan idaresi ve mayi mah
rukat smai milli ofislerile Havre ve Bor~ 
daux idareleri gibi kendi kendilerini idare 
eden muhtar rejimleri ilga eden emirna
meler de vardtr. Keza, yi.iksek maden ve 
miihendis mekteblerile konservatuarlann 
da idare mubtariyetleri ilga edilmi$tir. 

Rumen hududunda Macar 
tayyaresi 

Sighet «Romanya» 20 (a.a.) 
Havas ajansmdan: 

Bir Macar tayyaresi, Macar • Rumen 
hududu iizerinde kain Sighet §ehri iize
rinde uvmu§tur. 

Macar kumandam tayyarenin yanh§· 
hkla Rumen arazisi i.izerinde uc;mu§ ol~ 
dugunu beyan ederek Rumen budud ka
rakoluna tarziye vermi§tir. 
Macar Bafvekili Berline gidecek 

Roma 20 (a.a.) - Gazetelerin bil
dirdigine gore Macar Ba§vekili T eleki 
ile Hariciye N azm Csaki, nisamn ortast~ 
na dogru Romayt resmen ziyaret ede
ceklerdir. 

Macarlarin zayiafl 
Budape§te 20 (a.a.) - Karpatiaraltt 

Ukraynasmm i§gali Macar ordusuna 200 
maktule mal olmu§tur. 
Slovakya Hariciye Nazrrr Berlinde 

Bratislava 20 (a.a.) - Slovakya Ha
riciye N azm F ernand Durcansky, Berli
ne gitmi§tir. 

Bitarallzk kanununun tadili 
Va§ngton 20 (a.a.) - Radyoda bir 

nutuk soyliyen .Ayandan King, bitarafhk 
kanununun ilgasl hakkmda kongreye tev
di ettigi proje hakkmda iz.aihat vermi§tir. 
Hatib, komintern aleyhtan paktJ imza 
eden devletlerin ~eni§lemesine mani ola
cak bir siyaset takib edilmesi laztm gel
digini, c;i.inkii parc;a1ama usullerinin ne 
zaman ortadan kalkacagt malum olma
dtgmi soylemi§ ve Roma - Berlin. Tok
yo mihverinin bir<;ok hiikumetlerin tah
ribini ve milyonlarca insamn zalimane 
bir kontrol altma almmastm derpi§ etti
gini ilave eylemi§tir. 

ltalyan matbuatrnin nefriyatr 
Roma 20 (a.a.) - Gayda, «Voce 

d'I talia» gazetesinde yaztyor: 
«Paris ve Londramn yaptig1 biitiin gii

ri.iltiilere ragmen, <;eko-SlO'Vak meselesi 
yakmda gec;mi~ olacaktJr. Yakmda Av· 
rupa, <;ek devletinin inknazmm, birka<; 
zamandanberi otoriter memleketler aley~ 
hine olarak 5iyasi ve ekonomi hegemon
yalanm kurmak istiyen garb demokrasi· 
lerinin siyasetinin gizli bir vasttasmm or
tadan kalkmasmdan ba§ka bir§ey olma
dtgtm ogrenecektir. Bunlarm bu politikas1 
son devresini ya§amaga ba~lamt§ttr. Bu 
sebebden dolay1 bu devletleri ic;in her ba
hane iyi olarak telakki edilmektedir.» 

Macar • Romanya hududunda 
tah~idat 

Pe§!e 20 (a.a.) - Romanya hududu 
boyunca miihim askeri tah§idat vuku bul
maktadlr. Halen eski Karpat Ukraynasl 
topraklannda 200 bin ki$i seferber edil
mi§tir. Hergiin Munkacs' dan ve diger 
Macar §ehirlerinden Karpat Ukraynas1· 
na dogru trenler hareket etmektedir. 

Eski Karpat Ukraynast bududu bo -
yunca ve bilhassa Munkacs'da rniitead
did beyaz Rus subaylan gori.ilmektedir. 

Prag'daki altrnlar ne oldu? 
Berlin 20 (a.a.) - Yanresmi bir 

membadan bildiriliyor: 
!ngiliz gazeteleri, <<nazi>> lerin Prag

da Cek milli bankasmdaki altmlan «c;al
mt~ oldugunu» soyliiyorlar. Salahiyettar 
mahfillerin bu husustaki ifadelerine go
re, Ceko-Slovakyanm altm ibtiyatmm 
miihim bir ktsmt yabanct memleketlerde 
ve ezciimle Londrada bulunmahaydt. 
Prag' daki ufak k1stm ihtiyat, hala Prag
da milli bankanm kasalarmda rnlhfuz ~ 
dur ve bunlarm buradan kaldmlmast i<;in 
de hi<.:bir sebeb yoktur. Zira bu ihtiy at 
altm, Berlin de oldugu kadar Prag' da da 
ayni tarzda muhafaza altmdad1r. 

Bel~ika gazetelerinin nefriyatz 
Bri.iksel 20 (a.a.) - Biitiin gazeteler, 

Almanya aleyhine yaztlar yazmaga de
vam etmekte ve bir Alman tehlikcsinden 
bah~eylemcktedir. 

Almanlann Amerikaya cevabz 
Berlin 20 (a.a.) - · Amerikamn.Al

man mallarmdan bususi bir giimriik res
mi alacaib hakkmdaki haber N aticnal 
Zeitung gazetesi tarafmdan «Amerika 
ekonomik harbe ba§hyor» ba§hgl altmda 

• Yurdda se~rm 

isleri 
' [Baqtaratz 1 fnct sahf1ede1 

lnoni.i, Parti umuml reis vekili Ba§vekil 
Doktor Refik Saydamt bugiin kabul e
derek intihab i§leri i.izerinde c;ah§mt§hr. 
Ak§am iizeri Genel Sekreterlige yeni di
rektifler verilmi§tir. 

Y eni intihabdan evvel Parti tarafm • 
dan bazt prensip kararlan almmt§hr. Hep
si meb'us olan i§ Bankasi idare meclisinin 
toptan istifas1 da bu yolda alman kararm 
tatbikatmdand1. iki karde§in ayni zaman
da meb'us namzedi gosterilmemesi de 
kat'i §Ckilde takarriir etmi§tir. 

Mrntakalarda ~altfacak 
meb'uslarrmzz 

Diger taraftan Partiye miiracaatte bu
lunanlarm meb'us c;1kmak istedikleri yer
lerdeki intihab kabiliyetleri de aynca tet~ 
kik olunmaktad1r. Parti tarafmdan mub
telif mmtakalarda c;ah§maga memur edi~ 
len bazt meb'uslarm bu hususta tetkikler 
yapacaklan anla§thyor. Partice se<;ilen 
bu 28 meb'ustan bir k1sm1 gonderildikleri 
yerlere varmt§lar ve muvasalatlanm tel • 
grafla bildirmi§lerdir. Aym 22 sine kadar 
hepsinin kendilerine verilen direktif daire
sinde yaptJklan ~ah§malann neticelerini 
merkeze bildirecekleri anla§thyor. 

Bu meb'uslardan Hilmi (<;o • 
ruh) Kayseriye, Re§id ( Kay • 
seri) Kiitahyaya, Ragtb (Kocaeli) Ba~ 
hkesire, Halid Bayrak Denizliye, Zeki 
Mes'ud lspartaya, doktor Hasan Vas1f 
Edirneye, Ali RJZa Tiirel Antalyaya, 
Salah Y argt Konyaya, Mithat Amas
yaya, Necib Ali Aydma, Seyban meb • 
usu Damar Samsuna memur edilmi§ler • 
dir. 

Namzed listesi 
Namzed listesinin aym 25 inde ilam 

ihtimali kuvvetlidir. Dairelerde faul va
ziyette bulunan memurlarla T cmyiz, 
Devlet Surast ve Divam Muhasebattan 
namzed gosterilmesi yolunda karar alm
dtib soylenmekteyse de salahiyettar Parti 
mehafilinde bu yolda ahnmt~ bir karar 
olmadtgl beyan edilmektedir. lntihabm, 
martm 26 smda. olmadJgt takdirdc niha· 
yet 27 nci pazartesi giinii yaptlacagt mu· 
hakkaktJr. 

$ehrimizde 
1kinci miintehib se~iminin neticesi, diin 

Belediye tarafmdan Vilayete ve Dahili
ye Vekaletine bil dirilmi§"tir. 

Di.in bir ak~am gazetesi, diinya siyasl 
vaziyetinin aldtgt ebemmiyet dolaytsile 
meb'us intihabmm tesri edilmesi ihtima· 
linden bahsetmi tir. 

Alakadar mehafilde buna dair malil
mat yoktur. 

Diger taraftan Parti merkez idare he· 
yeti tarafmdan vilayetlerde intihab i~leri
ni takibe memur edilen saylav ve doktor 
lbrahim Tali ile profesor .$emseddin §Cb
rimize gelmi§lerdir. Diin Halk Partisi 
Vilayet idare heyeti, bu iki meb'usun da 
i§tirakile toplanmt~ ve meb'us ~imi i~leri· 
ni mi.izakere etmi&tir. 

tefsir edilmektedir. 
Gazete diyor ki: 
Amerikamn bu karan, Ruzvelt'le a

damlanmn halen di.inya ban§ml t<!hdid 
eden tabrikata hizmet ettikleri hakkmda
ki umumi kanaati teyid eylemektedir. A
merika, Almanyanm bu ekonomik barb 
tehdidine icab ettigi ~ekilde muiabele 
edeceginden emin olabilir. 

Gazete bundan ba~ka. Alman miilte• 
cilerini nakleden vapurun tab!iyesini 
menetmi~ bulunan cenub Afrikast hiiku· 
metine de c;:atarak diyor ki: 

Bu tedbirlerden, Miinih'teki lngiliz • 
Alman dostluk anla~masm1 tahrikamiz 
bir surette bozarak dominyonlarda bir 
kin haleti ruhiyesi ihdasma muvaffak o
lan Cemberlayn mes'uldiir. 

Ankaradaki Cek selareti de 
Almanlara teslim edildi 

Ankara, 20 (T elefonla) - <;eko-Sl<>
vakya Ankara sefiri bir miiddet evvel 
memleketine gitmi§ oldugundan $ehri
mizde yalmz maslabatgi.izar Dr. Kore<; 
bulunuyordu. Maslahatgi.izar Kore~ se
faret binasmm anahtarlarmt Almanya
nm Ankara bi.iyi.ik elc;:iligine teslim et
mi§tir. Kavakhderedeki <;eko-Slovak se
fareti binasile Y eni~ehirdeki Kan<;~larya
da ~imdi Alman sefaretine mensub me
murlar bulunmaktad1r. 

Son · ihadigeJerin Borsadaki tesirini tab
kik ettim. Vaziyet, lhadiselerin §imdiki 
halde Londra Borsasmda dahi fiatlara i
li§memi§ oldugunu ,gostermektedir. Lon
dra borsasmdaki fiatlarla buradaki arz ve 
talebler gozoni.inde bulundurularak Bor
samtzda fiat teblig edilmektedir. Mone
sen tabir edilen yi.iksek ktymetli paralar
da mesela ingiliz liras1, isvic;:re frang1, 
florin, ranmark. hatta belgada dahi fiat 
degisikligi yoktur. 

Cekoslovak parasma gelince, hi.ikumet
ten hi!;bir i~'ar vaki olmad1gt ic;in Borsa 
Kod'mdan ~tkanlmt§ olmamakla be
raber hizasmda bir fiat da yoktur. Sade
ce iizerinde hic;bir rnuamele yaptlmamt§ 
bir para §eklindedir ki, Londra borsasm
da da bu vaziyet aynidir. 

i~inde bulundu
gumuz ~dmtaz 

[8a~maka!eden aevam 1 
da buna mani olmak emelile birle§meyi 
di.i§i.inen statik kuvvetler. 

Biri ilerledikc;e digeri stkt§an bu iki 
ti.irlii kuvvet arasmdaki muvazene, mii
dafaa mevkiinde olan tarafm gerilemesile 
miitemadiyen bozulmakta, giiniin birinde 
-tJpk1 1914 teki gibi- diinyayt mahve sii· 
riiklemektedir. Bilhassa son <;eko-Slovak
va hadisesi muvazeneyi bi.itiin biitiin istik
~arstz bir hale sokmu§ oldu. Bakmtz ni
<;m: 

Almanya, gec;en sene Avusturyay1 il
hak ettigi zaman, bunu ba§ltba§ma bir 
gaye olarak kabul edebilirdik. Ci.inki.i, 
Habsburg'lann ytktlmasmdan sonra dev
let mahiyetini kaybeden bu memlekette 
Almanya ile birle§mek ic;in §iddetli bir ar
zu vardt. Halkm ikttsadi menfaati An
schluss'u icab ettiriyordu.Bu hadiseye ma
ni olmak, milliyet prensiplerine kar§l gel
mek say1hrdt. 0 zaman demokrasiler, ha
kikaten bu noktalan gozoni.inde tuttuklan 
ic;in mi ayaklanmadtlar? Y oksa: 

- Harb olacak, rahatiiDJZ kac;acak I 
Diye korkularmdan mt ses c;tkarmadi

Iar? Bunlan ara§llrmanm §imdi Sl!ast gec;
mi§tir. Her ne olursa olsun, Avusturyamn 
ilhakt Almanya tarafmdan nihai bir gaye 
olarak miidafaa edilebilen kuvvetli bir tez 
idi. 

Si.idet meselesini de ayni §ekilde mi.ita
lea edebiliriz. o!r buc;uk milyonluk bir 
Alman kiitlesi, anavatamn yamba§mda 
yabanc1 bir devlet idaresinde ya§asm bu, 
hakkt seven insanlann kolayca kabul ede
bilecekleri bir vaziyet degildi. Y ani Sii
detlerin ilhakt da Almanya hesabma ba§· 
hba§ma bir gaye saytlabilirdi. 

Fa kat <;eko-Slovakyamn parc;alanma
st ve Alman ukma, Alman diline, Alman 
ki.ilti.iri.ine yabanc1 bir memleketin Alman
lar tarafmdan i§gali ba§hba§ma bir gaye 
olamaz. 

Bu bareketi, ancak, ileride tahakkuku 
beklenen biiyiik bir gaye ugrunda ahlmt§ 
bir adiiD telakki edebiliriz. Hatta bu tam 
bir adtm bile degildir; daha dogrusu ha
vaya uzatilml§ bir ayakttr. Te§bib, ic;inde 
ya§adtgtmtz vaziyetin istikrarstzhgl hak
kmda iyi bir fikir veriyor zannmday1m. 

Etraftmtzda kopanlan giiriilti.ilere 
ehemmiyet vermiyerek, hadiseleri objektif 
bir gozle seyrettigimiz takdirde yakm is
tikbal hakkmda hakikate daha yakm fi
kirler edinmemiz miimki.indiir. 

Avrupanm ortaslnda, havastzhktan 
-yani ikttsadi sJkmhlardan- bunalml§. ne
fes almak i<;in geni§lemege !fah§an dina· 
mik kuvvet, ayagm1 ileriye dogru uzat
mt§ vaziyettedir. Etrafta buna mani ol
mak c;arelerini di.i§iinen statik kuvvetler 
son vaziyeti biitiin ehemmiyetile goriiyor

lar. 
Arhk merkezdeki dinamik kuvvetin 

ileriye dogru bir santim daha uzanmasma 
tahammi.il edebileceklerini di.i~iinmek <;ok 
giicdiir. <;i.inkii bu takdirde kendi hayat~ 
Jan, kendi istikballeri temelinden sarstl
mak tehlikesine maruzdur. 

F akat merkezdeki dinamik kuvvet ne 
yapsm? Y erinden kiiDtldamadtgl takdir
de o da seksen milyonluk kocaman gog
desile bavastzhktan bunalmak, <;npma 
c;trpma bogulmak mecburiyetinde kala
cak. 

Merkez kuvvetln geni~lemesi mubitte· 
ki kuvvetin cthzla§mast; bu geni§lemeye 
sed c;ekmek ise merkez kuvvetin mabvi 
demektir. 

0 halde? 
0 halde, bu kuvvetlerin hayat memat 

gayretile kar§thkh boy ol<;ii§ecekleri za
mamn yakla§hgmt tabmin etmekte biiyiik 
bir hata yoktur. 

NADIR NADI 

( ASKERLlK l~LERl ) 

~ubeye davet 
Eminonti. A.skerlik §ubesinden: 
!;lubemlz yedek subay kaydmda nakliye, 

olcme, siivarl, !iilldak astegmen (yarsubay
lar) 939 n!san aymm muhte!1f tarlhlerlnde 
45 glinliik staja tA.bldirler, Devletten rna~ 
alan bu subaylar maa§larmm mlktarm1 
gO.Sterir resmi veslka lie miiracaatlerl llil.n 
olunur. 

( YENlESERLER ) 
llk ogretim 

Maarif Vekaletl tarafmdan ne§redllen 
bu hafta!Jk o~etmen ve egltmen gazete
s!nln be~lncl saYJ.Sl da clkmllltlt. 

All Kaml Akyiiz, Hlfzlrrahman Ra~ldln 
milhlm makalelerl, blrcok ktymetll reslm 
ve yazllarla siislii olan mecmuayi biitiin 
cocuk velllerlne, mualllm ve egltrn<)nlere 
tavslye ederlz. 

R1za Tevfigin hayab ve 
eserleri 

Gazl Enstitiisiinden. Ramazan Glikalp 
Arkm tarafmdan cRtza Tevflgln ha.yatt ve 
eserlerb adll blr eser ne§redllml~tir. Ka. -
pagmda R1za Tevflgin son reslmlerlnden 
blrl bulunan bu kltabda, lhtlyar fllozofun 
halk dil!Ie yazdtgl §iir, ko~ma. ve destan • 
Iarmdan cok giizel pa.rcalar vardu. 

Reslmllay matbaasmda bastlmi~tll'. Ka.
rllerlmize ta vslye ederlz. 

Yiicel 
Bu ayl1k san'at ve fikir mecmua.~tmn 

mart sayJSt Halide Edibln Dostluk thtlyact 
adll blr yaz!SI ve dlger ktymetll yaztlar, 
{!ilrler ve resimlerle int1§ar etm~tlr, 

!:Y.~&~~~f:b!!~:=l 
Cenub ikliminin Saba 
yurdunda nasd ya§Iyorlar 

Bir Alman gazeteci anlat1yor : 
«Alb 
Prens 

diimbelegi bir 
Anak, orkestra 

degnekle tokmaklayan 
,efligini bizzat payar, 

kJZiarinJ gene kendisi raksa absbr1r » 
' 

Bali adast; s1cak havah cenub iklimi =~~~~~~ 
sularmdadtr ve «cennet gihi» diye amlan 
yerlerden biridir. Bu yerin bir ktsmma Sa
ba denilir ve bu lk151mda §imdi hi.ikiim sii~ 
ren, Prens Anak Agung'dur. Onun hii -
kiim siirdi.igi.i yer, adanm en sapa, en iic
ra kismidJr. Prens, orada ba§kalan tara • 
fmdan hemen hi~ rahatstz edilmeden, sii
kim ic;erisinde tebaasm1 idare eder. T e • 
baast, a§agl yukan onbin kadardl!. Saba 
arazisine, pek nadir olmak Uzere yabanct
lar gelir. Bunlar, c;ok defa ziyaret veya 
ticaret maksadile gelen Avrupahlardtr. 
Gotthard ,Suh isimli Alman bir gazeteci, 
kendisini son zamanlarda ziyaret edenler
dendir. Bu gazeteci, orada gori.ip ogren -
diklerini resimle de tespit ederek, yazmt§. 
basttrmt§ttr. ,Sunlan anla !Jyor: 

«Ben kendisini ziyarete gittigimde, 
Prensin pek sevdigi oglu ve veliahdt Ma
de ile birlikte yakmdaki mnakta ytkandi· 
gmt soylediler. T arifleri i.izerine o istika
mete yiiriidiim ve <;ocugu kucagma almt§, 
r:ular arasmdan sahile <;1karken resimlerini 
c;ektim. Geli§im kendisine bildirilen Prens 
Anak Agung, beni hamamdan ~1kar c;1k· 
maz mahalll te§rifatla huzuruna kabul et~ 
ti. hlemeli renk renk kuma§larla do§Cii, 
minderli yasttkh bir taht i.izerinde oturu • 
yordu. Y ere baSJT do§enmi§ti. Prens, bii
ti.in Bali ahalisi gibi yanc;Iplaktl, yalmz 
beline bir pe§temal ku§atmt~h. Kendisinin 
pe§tema!J, tebaasmmkinden daha iyi ku
ma§tan ve daha si.islii bir tarzdayd1. Par
maklannda pml pin! gozleri kama§tuan 
iri ta§h yi.izi.ikler vard1. Heni.iz tslak sac;
lanm renkli bir kuma~ parc;asile sarml§ • 
lard!. Ba§ma bir demet ~ic;:ek yerle§tiril
mi§, sol kulagma da iri bir c;ic;ek ili§tiril
mi§ti. Bagda~ kurmu§ vaziyette gayetle 
ciddi oturan prensin lsol dizi dibinde sev
gili erkek c;ocugu yere ~omelmi§, elindeki 
mahalli bir oyunca~ evirip ~eviriyordu. 
Bana kar§J pek nazik davranan Prens, 
tahtmm ta yamba§lnda yer gosterdi. Ben 

de ora a'halisi gibi soyunmu§, yan<;tplak 
bir halde giyinmi§tim. Ancak ba§Jro ac;tk· 
h, gozlerime de gozliik takmt§hm. Saba 

saray1 te§rifatJ, 'huzura kabul olunan ya
banctlann da yerliler gibi giyinmesini icab 
ettirmesine kar§t, nezaket icabt da, Pren
sin misafirini kendisile ba§t ayni bizada 
oturtmas1 neticesini ortaya koyuyordu. 

Prens Anak Agung, bir yandan mem
leketini tathhkla idare ederken, bir yan -
dan da bedii mevzularla yakmdan me§· 
gul olan bir §ahsiyettir. Kendisi, re.sim 
yapar, musikiye a§inadtr, muhtelif hava
lar bestelemi§tir ve sonra Balinin en me
haretli raks muallimlerinden biridir. Di
ger tar.aftan, mutfak i§lerinden de anlar. 
Mesela, bana ogle yemegi pi§irilirken, ye
megin lezzetli olmasm1 temin maksadile 
mutfaga gitti, kadm abc;tsma talimat ver
di. Ogle yemegine gelince, sofrada et, an 
ktzartmasile pilavm yamstra ic;ecek §ey 
olarak, ic;ine Hindistancevizi si.itii aktttl
rot§ burma ~rabt.... Tamamile mahalli 
bir ziyafetti dogrusu! 

Pren,sin bususi orkestra heyeti, ziyafet 
masmda mahalli bavalar c;ald1 ve orkes· 

Prens Anak tahtmda : dizleri dibinde 
bulunan ~ocuk Veliahd Madc'dir 

Ira, erganon sesi de c;1kanyordu. 
Prensin <<gong» ismini ta§Iyan orkes~ 

trast, otuz be~ ki§iliktir. Bi.iti.in c;alglcJ!ar, 
erkektir. AltJ tencere yanyana dizilmi§ gi· 
bi ma halindeki di.imbelekleri bir degnek· 
le tokmakhyan Prens, en yeni bestelerinin 
orkestra §efligini bizzat yapmaktan zevk a 
hr. Bestelerin notal an yoktur;; bunlar, 
tekrarlana tekrarlana ezberlerle ve yer· 
lilerin haftzast kuvvetli oldugundan, arhk 
unutulmaz. Esa,sen biitiin eski besteler de, 
bu suretle hatuda tutulmu§, eskiler yeni
lere, ihtiyarlar genclere ogrete ogrete, 
hepsi de §imdiye degin mahfuz kalmi§hr. 

Prens Anak Agung, k1zlanm rakset • 
mege bizzat ah§tmr. Y edi ya§mdaki k1z1 
Ni Gusti Aju Sitranm narin vi.icudi.ini.i 
raks figiirlerine ah§brmak ic;in itina ile 
biikti.igi.inii ~ozlerimle gordiim. Sisiah de
nilen mukaddes raks tecriibesi yapthrken, 
yedi ya§mdaki ktz, tamamile babasmm 
iradesine tabi ktvnhyor, kiiDtldamyor, 
c;alkamp duruyordu. Babast, Prens, kiZl 
pren.sesin bu rakst kusursuz ogrenmesi ic;in 
hergi.in bir nobet onunla me§gul olmagl 
ihmal etmedigi gibi, kJZJ da kendinden 
kiic;iik ya§ta ktzlara bu dans! ogretmege 
ugra§tyor. 

Mukaddes raks, masum,- saf olanlara 
hasl!r. Daha pek kii<;i.ik ya§tayken derse 
ba§lamhr. Ktz, yeti§kin olunca, bu esra· 
rcngiz tempolu ve figiirli.i rakslan en mii· 
kemmel, en ahenkli bir tarzda yapabilir
se de, o zaman da rakslar i<;in konulmu§ 
memnuiyetle kar§Ila§tr. Arttk sadece dans 
muallimesi i§ini gori.ir, c;ocuklan yeti§tirir. 

Minimini mahluklarm orkestramn si.i ~ 
rekli ritmik hareketlerine uygun olmak ii
zere cazib ra!Gslarm1 seyrederken, onlann 
acayib zarafeti ve biirmet hissi uyandtran 
ciddiyeti kar§tsmda, yeniden yeniye hay· 
ranhk duydum, bilbassa biiki.imdann iki 
k1zi, yanyana, kar§l kar~tya raksederken, 
bir ti.irlii 'kendilerinden gozlerimi aytra ~ 
madtm.» 

Bulgar Ba~vekili dUn Ankaradan ,ehrimize geldi 

Bulgar 1\a~vekili, Haydarpa§a ganndan ~Ikarken 
<Ba$taralt 1 fnct aahftede) kika kadar kalmdt. Misafirimiz bilahare 

leyin, istanbul Valisinin refikast tarafm- ~i~li Bulgar hastanesine gitti. Orada da 
dan Madam Koseivanof §erefine Pera 20 dakika kadar kahndt. Bu son ziyaret~ 
Palasta bir ziyafet verilmi§tir. ten sonra Bulgar kolonisi, Ma<;kadaki 

Mubterem misafirimiz yemekten son- Bulgar konsolosbanesinde Gospodin Ko
ra, Savarona yatJm ziyaret etmi1 ve dO. seivanof tarafmdan kabul edildi. 
nu§te Taksimdeki Cumhuriyet abidesine Muhterem misafirimiz bugiin miizele-
bir ~elenk koymu§tur. ri gezecek ve gece saat 11 de hususi tren-

<;elenk abidenin oniine konduktan son- le §ebrimizden aynlacakttr. 
ra Ba~vekil 5 dakika kadar ibtiram va~ 
ziyeti ald1 ve defterimcrhsusu imzaladt. Vilayette 

Bu merasimden sonr.a misafirler Bul- Misafir Ba~vekil, diin, Vali namma 
gar eksarbanesine gittiler. Orada 15 da- muavini Hi.idaiyi ziyaret etmi§tir. 



Denizbank istanbul Merkez binasmm kahve ocag1 kiraya verilecek ve 

CUMHURI 

BASURA ~ARE YUREK ~ARPINTISINA ROMATiZMAYI 

HEDENSA NEVROL CEMAL PiMANOL 
du. Ameliyatstz memeleri sondiiriir, mahveder; emsalsiz ilacdu. Hiddet, merak, korku ve teessiirden ge'<irir. Siyatik, bel, diz ve kal'<a 
kam, agnYJ derhal keser. Biitiin diinyada l$iihret baydanlara, hafakana, biitiin sinir buhranlarma 20 dam- arkaya giren sancdar1 ge'<irir, viictidii 

bulmu~; milyonlarca basurluyu kurtarmi$tir. IasJ hayat verir. Kullanm1yan, sevmiyen yoktur. sogugun cigerlere ge'<mesine mani olur. 

24 mart 939 cuma gunti ogleden sonra saat 14 te arttmlmasr yaprlacagmdan 

Belediyesinden: taliblerin ~eraiti ogrenmek tizere mezkur binada bulunan BankamlZln I Susugurluk 
Ya 1 ve Binalar Servisine mi.iracaatleri liizumu iH!n olunur. 

·--~~~-iiiiiiiiilliiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiliilllililliiiiliillliiililliiiaiiii••••••l Kasabamrz Hidro elektrik tesisatmdan 70:39,60 lira ke§if bedelli maa 
MikroblaT iizerine oldiiriicii 

tesiri haiz istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma srva kanal ve su kii§kti ile 3740 lira ke§if bedelli santral binasr in!?aatmm 

ve 
tamam1 15 gi.in miiddetle ayn ayn olarak ac;rk eksiltmiye konmu§tur. 

Eksiltme Komisyonundan : 1 - Eksiltme 28/3/939 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Susugurluk 
Belediye Enctimeninde yaprlacaktrr. _ 

Eksiltmiye konulan i~: Heybeliada Verem Sanatoryomu asansor in§aati i§i 
Ke§if bedeli : 6000 lira 
Muvakkat garanti 450 , 

Heybeliada Verem Sanatoryomu asansiir im;aah i~ine istekli <;;Ikmadigm
dan cksiltmesi 29/3/939 c;ar§amba giinii saat 15,30 a birakilmi~hr. 

Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve i<:timai Muavenet mi.idiirli.igii bina
smda kurulu Komisyond.a yap1lacaktrr. istekliler ~artname, ke~if ve buna 
bagh diger evrakl 30 kuru~ mukabilinde hergiip Komisyondan alabilirler. 
istekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h kanunda yaz1h 
vesikalar ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka teminat 
mektubile birlikte bu i§e benzer en az 5000 ilrahk i~ yaphgma dair eksilt
me tarihinden 8 gtin evvel istanbul Vilayetinden alm~ olduklan ehliyet 
vesikalarile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 1883) 

I Devlet Demiryollar• l~Ietme U. Miidiirliigiinden: I 
idaremizin Haydarpa:jad.a teselliim binas1 laboratuvannda yaptmlacak 

olan ve bedeli ke§fi 557 lira 79 kuru§ tutan havagazi tesisatmm 3/4/939 ta. 
ribine tesadiif e~en pazartesi gi.inti saat 11 de Haydarpa§ada gar binas1 da
hilinde Birinci I~letme Komisyonunca ac;1k eksiltmesi yapilacakhr. 

Kanuni evsaf1 haiz bulunan isteklilerin eksiltme saatine kadar muvak
kat teminatlarmi veznemize yatrrm1~ olmalan ve Komisyona mtiracaat et
meleri 1-azimdir. Yap1lacak i§in proje ve plam Haydarpa§ada Yol Ba§miifet
ti§liginden paras1z ahnabilir. ( 1750) -4/4/1939 da elcsiltmesi yapllacag1 ilan edilen 8 muhtelif doner koprtintin 
satm almmasmdan sarfmazar edilm}11tir. ( 1846 ) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : I 
I - 14/3/939 tarihinde kapah zarf ve eksiltmesi yaprlacag1 ilan edilmi§ 

olan buhar kazanmm munakasa miiddeti goriilen Iiizum uzerine temdid 
edilmi~tir. 

II - Eksiltme §eraiti sablka dahilinde 4/4/939 tarihine rashyan sah 
giini.i saat 15 te Kabata§ta ~vaz1m ve Mubayaat ~ubesi Miidiriyeti Alrm 
Komisyonunda yap1lacaktu. I apah zarflar eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar ( saat 14 e) ka~oc Komisyon ba~kanhgma makbuz muka
bilinde verilmesi ve eksiltmJ_,.., t~"nek istiyenlerin fiats1z teklif I.,IIIektub
lanm ihale tarihinden bir bat• evveline kadar Muskirat Fabrikalar ~ube
sine vererek mtinakasaya i§trru: vesikas1 almalan lazrmd1r. ( 1714) -Muham. 

Beheri Muh.Be. Bedeli %7,5Tem. 
Lira K. 

Eksiltme 
Cinsi Miktan Lira K. Lira K. ~ekli Saati 
Ampul muhtelif 

mumluk 7590 A. 20,47 1553 67 116 43 A<;;1k eks. 15 
Muhtelif 

malzeme 30 kalem 569 44 20 » , 15,30 
I - Yukanda cins ve miktan yaz1h 2 kalem malzeme ayn ayr1 a<;;Ik ek

siltmeye konmu~tur. 
II - Muhammen bedellerile teminatlarr hizalarmda gosterilmi§tir. 
III - Eksiltme 24/3/~39 ,taripine rasthva:g ,cuma_ gi.inu ~iz~}annda yaz;h 

. !'aatlerde Kabatasta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindek1 Abm komis
yonunda yapllacakbr. 

I - ~isteler her gun siizti gec;en !;ubeden parasiZ almabilir. .. 
V - Isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7.5 gu-

venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (1556) 

Kapah zarf usulile eksiltme 
Urman Fakiiltesi Mubayaat 

Aded 
1 
1 
1, 
1 
2 

11 
4 
1 

6 
5 
6 
6 
6 

·14 
• 2 

17 
2 

70 
"120 

90 
250 

Komisyonu 
Birinci klSlm: Konstrtiksiyon 

C iNS 1 
Buyuk yazrhane kristalli 
Biiytik ktittibhane 
Gardrob 
Orta masas1 kristalli 
Sigara masasr krisatlli 
Yaz1hane koltugu, marukenli 
iskemle, marukenli 
Profesor ktirsiisu, rah1esi1e bcrabcr. 

Yazrhane 
Etajer 
Gardrob 

!kinci klSlm: Masif 
kristalli 

Yaz1hane koltugu, sade 
Daktilo masas1 
Btiyiik kitab etajeri 

i§c;ilik 

Laboratuar koleksiyan c1olabr (28 <;;ekrrieli) 
Evrak dosya dolabt (6 rafh) 
Camekanh koleksiyon dolab1 (24 gozlii) 
Masa; 140 X 52 X 80 eb'admda 
Oturma yeri (anfi s1ralan) beher oturma veri 
M2 Mail do§eme ve ktirsti alb sediri, Mtr. Murab. 
Sandalye , 

Yekun mnhammen tutan 

Beherinin 
Mu. F. 
210 Li. 
220 , 
85 ~ 

45 ~ 

25 » 

30 , 
15 " 

200 • 

90 , 
40 " 70 ~ 

20 • 
35 • 
90 » 

160 » 

80 ~ 

140 , 
25 ~ 

11 • 
4 , 

5,5 

ilk teminah 804 liradrr. thale: 25/3/939 cumartesi. saat 11 de. 

Tutan 
Lira 

210 
220 

85 
45 
50 

:330 
60 

200 

540 
200 
420 
120 
210 

1260 
320 

1360 
280 

1750 
1320 
360 

1375 -10715 

1 - Biiytikdere, Bahc:;ekoyde bulunan Orman Fakiiltesi yeni bina ens. 
titi.ileri ic:;in yukanda mi.ifredatlan yaz1h mobilyeler (kapah zarf) usulile 
eksiltmeye <;;Ikanlmi1/hr. 

2 - Eksiltme istanbul Vilayeti Defterdarl1r'l Muhasebe Miidiirliigii da
hesinde 25/3/1939 cumartesi gi.inti saat 11 de toplanacak olan Fakiilte 
Mub'lyaa'l: Komisyonu huzurunda yapllacaktlr. 

3 - Ehiltmeye is.tirak etmek istiyenlerin 2490 sa:-nh kanunun tarifab 
dahilinde ilk teminat tutan olan (804) Iiranm Mnhasebe veznesine yatml
dH~ma cl.air makbuzla bu kanunda yaz111 evsaflan haiz olduklarma ve digPr 
evrakr mtispitelerile birlikte kapah teklif mektublanm ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyona vennis bulunmalan liizlmdir. 

4 - !;iartnameyi ve yilptlacak i~in resimlerini gormek. eb'ad ve evsaf
Janm, tarzi imallerini ve diger hususahm o.~rcnmek istiyenler tatil giinleri 
haric her gun Btivlikdere Bahc:;ekiiydeki Orman Faki.iltPsine mtiracaat ede
bilirler. Arzu edenler pulunu ,gondermek ~artile evsaf ve eb'ad ve sair hu
~nsatl giisteren rPsimsi?: sartnamevi istivebilirler (1521) 

VA7 HA 
VE DE~jz KENARINDA FABRiKA YAPMAYA ELVERiSLi DEPO 

Galata :F'ermenecilerde Dcnizbank i§galinde iken bu clda tahliye edilen 
her tiirlii konforu haiz denize nazrr her taraf1 a<;;Ik HAYDAR HANI toptan 
wyahud uyn ayn kiraya verilecektir. Taliblerin mezkur cadd,ede 48 numa
raya mtiracaatleri. -----------------------------------------------
Karadeniz Eregli Kaymakamhg1ndan : 

Karacl.eniz Eregli ko_viPri koruculan ic;in ( ceket, pantalon, tozluk ve 
''asket) 121 tak1m clbise, fotin, mu~amba almac:ikhr. Taliblerin niimune 
, e son tekliflerini 14/3/939 cum a gtintine kadar giipdermeleri ilan olunur. 

( 1856) 

• 

2 - Talibler 2490 numarah arttirma ve eksiltme kanunu hukiimlerine 
gore ehliyetini resmi vesaikle ispat edecektir. 

3 - Kana! ve su kii§ku ic;in ke§if bedelinin ytizde yed.i. buc;uguna 
muadil olmak iizere 528 lira muvakkat teminat akc;esi yabracak ve ihale 
tarihinden itibaren, on be§ gun zarfmda rna teminat % 15 e «;Ikanlacaktir. 

( 1879) 

Ka,e DERMAN, Tababetin son keffidir. Her evde 
bulunmas1 zaruri o lan DERMAN ka,e lerini 

eczanelerden ahn1z. LUzumunda gUnde 
1 • 3 ka,eye kadar ahnlr. 

Maliye Vekaletinden: 
28000 lira ke§if bedelini muhtevi olup Besni kazasmda yaptmlacak olan 

ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulan ilk mekteb binas1 in~aatl i<;;in 
yap!lan teklif ve tenzilat lay1k had gi:iri.ilmedigi cihetle mezkur in§aatm 
14/3/939 tarihinden itibaren bir ay zarfmda pazarhkla isteklisine verilmesi 
kararla§trnlmi§br. Taliblerin Vilayet Daimi Enctimenine mtiracaatleri 
ilan .olunur. « 971 » ( 1853) 

Beyoglu Tahsilat Miidiirliigiinden : 
Beyoglunda Tomtom mahallesinin Bostanba§l sokagmda 6, 8, 10 ve 12 

sayrh maadi.ikkan apartlmanm tic;te iki hissesi vergi borcundan dolayr sati
lacaktrr. 

Taliblerin son ihale giinii olan 2:1/3/939 pazartesi giinti sa at 14 ten 
sonra % 7,5 pey akc;elerile birlikte Beyoglu Kaymakamhgmda mutesekkil 
idare Heyetine muracaatleri ilan olunur. ( 1860 ) 

~---· s 0 K 0 LA K SiN--- - -... , 
1 ADEDi TABii, 2 ADEDi J:.:'USHiLDiR. <;OCUKLARA NISIF VERiLiR 
En muannid kab1zlarda bile tesiri kat'i, lezzeti gayet latif rakipsiz miileyyin 
miishil ~ikolatas1drr. ocuklar seve seve er. Eczanelerd,~ 8 adcdi 20 K. 

Mutehas~1s Kazan, Duvarci Ustalan Aramvor 
Taliblerin Ankara - Yeni§ehir Malatya Bez ve Iplik Fabrikalan Tiirk 

Anonim :;>irketine vesikalanm hamilen bizzat veya tahriren mtiracaatleri. 

iktJsad Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
30 ikincites.rin 1330 tarihli ecnebi Anonim sermayesi eshama miinkasim 

!?irketler kanunu huki.imlerine tevfikan Turkiyede c;ah§masma izin verilen 
Doy<;;e Bankm Ti.irkiye umumi vekili bu d.efa miiracaatle bankanm met"
kezince verilen karar iizerine Doyc;e Bank istanbul §Ubesi mudurlerinden 
Edm~,;.nd Goldenberg'e verilen btitiin vekaletnamelerin hi.ikmu kalmad1gm1 

bildirmi~ ve laZlm gclen vesaiki vermi~tir. Keyfiyet tetkik edilerek kanuni 
huki.i.mlere uygun gortilmii§ olmakla ilan olunur. 

Bir Daktilo Bir Memur Aran1yor 
istan bulda ciddi bir mtiessese ic;in daktilo bir bayanla muhasebeden 

anlar yaz1s1 duzglin bir memura ihtiyac vard1r. isteklilerin terctimei hal ve 
fotograflarile 25 mart 939 tarihine kadar istanbul 753 posta kutusuna mii
racaatleri. ( 1869 ) 

ikbsad Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
30 ikincite§rin 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama mtin

kasim ~ir){etler kanunu hiikumlerine tevfikan Turkiyede c;ah§masma izin 
verilen Doy<;;e Bank bu defa muracaatle, Bankanm istanbul $ubesi Mlidiir 
ve miimessilligine Kurt Hausmann, mtidtir :tnuavinligine :Qr. Theodor 
Barth, murahhas vekilligine Oskar Nogel'in tayin olund.ugunu ve Werner 
Langeye evvelce verilen vekaletin iptal edild.igini bildirmi~ ve laz1m gelen 
vesaiki vermi§tir. Bu vesaik arasmdaki vekaletnameye gore bankanm is
tanbul §Ubesi mudur ve mtimessili Kurt Hausmann'm ancak, Doyc;e Bank
Deutschc Bank istanbul :?Ubesinin miidiriyet azasmdan bir digerile ve yahud 
meclisi idarenin musaadesile salifiizzikir mtidiriyet azahg1 vekaletine inU
hab edilen bir zat ile veyahud murahhas bir vekil veya ~irket esas muka
velenamesine tevfikan mii§tereken vaz'r imzaya sal'.llliye,tt.ar bir zatla muc
temian imza etmek suretile ifa ve icra hakkm1 h;;izdir. Keyfiyet tetkik 

ediler:ek kanuni hi,Utiimlere uygun goriilmli§ olm'!!cla ilan olunqr~ 

2. 3 gtinde gec;irecektir, bir defa 
tecrube ediniz ve yuztiniizdeki 

sivilcelerden kurtulunuz. 

V i R 0 Z A, bir giizellik kremi degildir, mtitehass1s kimyagerler 
tarafmdan, fenni ve srhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

Goyniik Belediye Reisliginden: 
1 - Belediyemizin Goyntikte yaptrracag1 elektrik tesisatmdan ttirbin, 

namo, cebri: boru nazrm tevzi tablosu ve bun~arm bil'umum 
riiatmm teslimi ve montaj1 5100 lira bedeli ke!,lif iizerinden eksil 
ye konmu~tur. 

2 - Eksiltme kapah zarf usulile 27 mart 939 pazartesi gtinii saat 15 
Goyniik Belediye salonunda yap1lacaktir. 

3 - istekliler bu i§i yapabileceklerine aid Nafra Vekaletind.en almmr§ 
tisas vesikasm1 ve aynca muteahhid vesikasile 939 senesi 
Odas1 kayrd makbuzu ve muvakkat teminat makbuz veya banka 
tubunu teklif mektublarma leffetmif~ olacaklardrr. 

4 - Teklif mektublarmm 2490 say1h kanunun 30 uncu maddesine 
surette hazrrlanmr~ ve eksiltmenin ihalesinden bir saat evveline 
dar Belediye Reisligine verilmesi me§ruttur. 

5 - Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
6 - Muvakkat teminat 382,5 lirad1r. 
7 - Proje dosyas1m gormek istiyenler Galatada Halilpa§a 

c;1h han 4 i.incti kat No. 28 de mukim yiiksek miihendis A. 
veya Goynuk Belediyesine miiracaat etmeleri. 

Asipin Kenan 
soAuk alg1nhg1ndan, nezleden, gripten, ba!ii ve di!ii 

agrllar1ndan koruyacak en iyi iUic budur. 
lsmine dikkat buyurulmasJ 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilant 
Trabzon - iran Transit Yolu 

Birinci M1ntaka Ba~miidiirliigiinden : 
1 - EksHtmiye konulan i§ : Transit yolunun kilometre 1 + 000 -

63 + 300 arasmda parke kald1nm. §Ose esash tamiratr ve dere tahkimati. 
Bu i§lerin ke~if bedeli : c 233,068 ~ lira c 32 » kuru§tur. 
2 - Bu i§e aid §artname ve evrak §Unlardrr : 

A - Eksiltme §artnamesi, 
B -- Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i§leri genel 11artnamesi, 
D - Fenni ve hususi §artname, 
E - Ke~if, silsilei fiat ve metraj cetveli, 
F- Pro:je. 
istiyenler bu evrakr Trabzon Naf1a Mudiirlugiinden ve Giimii§hanede 

Transit Yolu Birincr Mmtaka Ba!?miidiirliigtinden 12 lira bedel mukabilin
de a1abilirler. 

3 - Eksiltme 3/4/939 pazartesi giinii saat 15 te Trabzoncl.a Transit 
Yolu Birinci Mmtaka Ba~mtidtirliigti binasmda toplanacak Komisyon ta. 
rafmdan yaprlacaktlr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin c 12,905 ~ Iirahk muvakkat 

teminat vermesi ve a!?agrdaki vesikay1 gostermesi laz1mdrr. 
A - !steklinin ihaleden 8 gun evvel Trabzon Vilayetine miiracaatle 

Komisyonu mahsus tarafmdan ehliyet vesikas1 almas1 11artt1r. 
6 - Teklif mektub1an u<;;i.incii maddede yaz1h saatten bir saat evve

lin2 kadar yukanda sozti gec;en Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde 
vern ece ktir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet saat 15 e kadar gelmi!? ol
masi ve dt§ zarfm muhtir mumile iyiee kapablmi§ bulunmasi laumd.lr. 

Postada olaeak gecikmeler kabul edilmez. ( 1607 ) 

K1rklareli 

Prezervatif 
denilince habra 

REX 
marka gelir. 

Eczanenizden 1srarla 

REX 
isteyiniz <;iinkii : 

Saglamdtr ve ga yet 
ipek lastikten 

yapilmi§br. 

, Belediy esinden : 
Elektrik fabrikasma ilaveten komtir malzeme, depolan ve atolye in· 

§asr i§i yap;lacaktlr. Muhammen fiat tutan 3530 lira olup ilk teminat 265 
lirad1r. ihale 30 mart 939 per§embe gi.inii saat 15 tedir. Fenni !?artname ile 
ihale §artnameleri dairemize miiracaatlarmda okunabilir. isteklilerin mu
ayyen giinde Krrklareli Belediyesi Enci.imenine vesikalarile birlikte ba§
vurmalan ilan olunur. ( 1854 ) 

inhisarlar istanbul Ba~miidiirliigiinden : 
1 nisan 939 tarihinden itibaren bo§ rakr §i~eleri satm ahnm1yacakhr. 

Ellerinde jdare monogramm1 havi bo§ rakr :;;i:;;esi bulunup da satmak isti
yenler meycudlanm 31 mart 939 ak~amma kadar idarenin Kas1mpa~ada 
kain :ruz ambanna getirmeleri ilan olunul\ ,( 1858 ) 



__.-., -

•r 

di-
' er-

• • 

•• 
u 

Cigerleri zay1f ve sinir1eri bozuk olanlarin kalbine ferahhk verir ve gonliinii a~ar. Ada ~amJann1n Iatif ve s1hhi kokularl VENOS ~am kolonyasmda 
mevcuddur. Deposu: Nureddin Evliyazade ecza, alat ve Itriyat ticarethanesi· 

Yavrunun gurbuz, tombul, sag lam, neseli olmas1n1 istersen F osfatin Necati yedir. BahGekapl Salih Necati 

izmir Memurlugundan : 
istanbul Belediye klsrm mtihendilerinden iken halen ikametgahr me~hul 

bulunan miihendis :;lerefeddin tarafma. 
!zmir Hazinei Maliyesine 939/1198 numarah dosyadaki ilamla bakiye 

borcunuz bulunan 62 lira 83 kuru~un masarifi icraiye ile tahsiline dair ~tka
nlal'l: icra emri miiba~irin me~ruhatma gore bilateblig iade edilmi§tir. 

l§bu ilanm ne~ri tarihinden itibaren borcunuzu masraflarile birlikte 
ve on giin i~inde ocl.emeniz laztmdtr. Bu muddet ic;inde borcu odemezseniz 
tetkik merciinden veya temyiz veyahud iadei muhakeme yolile aid oldugu 
mahkemeden icramn geri btraktlmasma dair bir karar gosterilmedik<;e 
cebri icraya devam edilecegi ve gene bu miiddet ic;inde mal beyanmda bu
lunmanrz ve bulunmazsamz hapis ile tazyik olunacagmrz ve hakikata mu
halif beyanda bulunursamz hapis ile cezalandtnlacagmrz malumunuz ol
mak iizere keyfiyet teblig olunur. c 925 • ( 1875 ) 

Milli Saraylar MDdUriUQDnden : 
1 - Dolmabah~e Saray1 mii§temilahndan, Hayreddin 

iskelesi yamndaki binanm ~ab tamirab hakkmda .evvelce 
ilan olunup 14 mart 1939 sah giinii icras1 mukarrer bulu
nan a~1k eksiltmeye kanuni §eraite uygun olarak talib ~·k· 
mami§ oldugu cihetle eksiltme on giin miiddetle uzabl· 
Ml§ bulundugundan martin yirmi dordiincii cuma giinii 
saat on he§te Dolmabah~ede Milli Saraylar Miidiirliigii bi-
nasmda yeniden eksiltme yapdacakbr. 

2 - Milli Saraylar Miidiirliigii kalemine imiiracaat e· 
decek talibler pazardan ba§ka her giin §artname ve ke§if
namenin hirer suretlerini bedelsiz olarak alabilirler. 
3- Muvakkat teminat yiiz altmi§ lirad1r. Bu paramn, 

eksiltmenin yapilacagi vakitten evvel Malsandigma yab· 
rdmi§ bulunmas1 lazimdir. 

4- Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret odasma kayid
h bulunacaklar ve §imdiye kadar ba§ka yerlerde yap· 
bklar1 tamirat i§lerine dair elde ettikleri vesikalarla bu 
vesikalar1 gostermek suretile eksiltme giiniinden evvel 
Milli Saraylar Mimarhgmdan ayr1ca alacaklari fenni ik
tidar §ahadetnamesini ve teminat paras1 makbuzunu mu
ayyen zamana kadar eksiltme heyetine tevdi edecekler
dir. «1855, 

BE$ KTA$ 

Diki~ Yurdu 
3 ayda bic;ki 6gretir, tasdikli diploma verir, dersler 3 nisanda ba§lar, 

kaytd ac;1khr. Vi~nezade - Dibek aokak 1/2. 

~------m-----~.--. .............. .. 
Manisa Nafta M iidiirJ·· giinden : 
1 - 60758 lira 98 kuru~ ke~if bedelli Manill!l Adliy binasmm 40 bin 

lirahk birinci k1sim in~aatl vahidi fiat eaast iizerinden kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 5/4/939 <;ar~amba gunii saat on alhda Manisa Na!1a Miidiir. 
liigii odasmda yap1lacakhr. 

3 - Bu i~e aid evrak1. 
A - Eksiltme §artnamesi 
B- Proje 
C - Ke§if tafsilah 
D - Ke~if hulasa 1 cetveli 
E - Fiat silsilesi cetveli 
F - Baymdtrhk i§leri genel ~artnamesi 
G - Yap1 i§leri umumi, fenni §artnam si ve §OSe ve kihgir in§aata 

aid umum! 11artname 
H - Hususi §artname 
i - Mukavele projesinden ibarettir. 
Bu evrak iki lira bedel mukabilind . Manisn Nafta Mudiirlii~iinden 
satm almabilir. 

4 - Muvakkat teminat 3000 lirad1r 
5 - isteklilerin 939 mall ytlma aid. Ticarct Odast vesikasmt ve fhaleden 

en .az sekiz giin ev_vel Vilayete mliraca tle alacaklan fennt t>hllyet 
~esika.lar~m da tekllf mektublannm i~eri1ine koymalan lAZlmdtr. 

6 - Istekhlerm 2490 numarah kanuna gore haztrl.Iyaca,klan tt!kllf mflk
~~blanm 5/4/939 <;aqamba giinti saat on be§e kad.ar Nafta MUdiirlti. 
gune makbuz mukabilinde vermel rl veya bu ~taate kadar gelecek 
~ek1lde pasta ile gondermeleri l•aztmdir. PO!tada vaki olacak gecik
meler kabul edilmez. ( 1859 ) 

I,.. Karakoy - Kemeraltt 

Ali RIZA GEBZELi 
Rus - Zis par~alan hakiki 
Ford par~alan her nev'i Oto 

lasbkleri Amertkan sistemi 
garantili lastik tamiri 

'- # 
ZAYi- 929. 930 senesinin Beyoglu 22 

nci ilkmektebden ald1gim §ahadetname
mi zayi ettim. Yenisini <;tkaracag1mdan 
eskisinin hiikmii yoktur. 

Karabiik bi.irosu 
Nihad Tunca 

GUZEL 
Biiyiik Anneler 

Gene ve taze gorunmek 
if;:in bu basit usulu 

tecrUbe ediniz. 

Yirmi senedenberi kullamlmakta olan 

me~hur (Yags1z) beyaz renkteki Toka
lon pudrasmm mahrem furmiiliine ta

kim ve tasfiye edilm~ silt kremasr ve 
zeytinyagr, sair klymetli cevherlerle ka
n~mlmaktadtr. Bu krem cildinizi seri
an besler ve gencle~tirir. Ve tenin buru
~ukluklanm ve sair gayrisafi maddeleri
ni giderir, cildi taze ve nermin kllar ve 
nefis bir koku brraktr. Fazla loUann fa
aliyetine nihayet verir. Bugiinkii insan

lar birka~ sene evvelkilerine nazaran 
daha giizelte§mi~ bir haldedirler. Miite
hasstslar bu ~ayan1 hayret tebeddi.iliin 
sebebini umumiyetle Tokalon kreminin 
istimaline atfediyorlar. Aylik sarfiyab 
hemen bir milyon vazoyu bulmaktadtr. 
Siz de hemen bugiinden kullanmaga ba§
laytmz. Ve her sabah daha gene goriini.i
niiz. Memnuniyetbah~ semereler garan· 
tilidir. Aksi halde pararuz iade olunur. 

•--• Operator • ' 

RIZA UNVER 
OoAum ve kad1n haatallklarl 

ml.ttehaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap1 

Telefon: 22683 

istanbul Komutanll9•1 
ilinlar1 

Mevcud ~eki!lerine gore muhtelif 118 
bin tane hedef kag1d1 satm ahnacakttr. 
Ac;lk eksiltme ile ihalesi 23 mart 939 
per~embe giini.i saat 11 de yaptlacakhr. 
Muhammen ktymeti 1670 liradtr. tlk te
minah 126 liradtr. ~artnamesi her giin 
komisyonda gi)riilebilir. isteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektublarile 2490 
sayth kanunun 2 ve3 i.incii maddelerin
de yazrh vesikalarla belli giin ve saatte 
Fmd1khda Komutanhk Satmalma ko -
misyonuna gelmeleri. (1475) 

*** istanbul komutanhgma bagh birlikler 
hayvanatr i~in 1300 doniim y~il ~aytr 
kiralanacaktlr. c;ay1n olanlar ~ayularr
m tespit ettirmek iizere 31 mart 939 cu· 
rna giini.i ak~amma kadar Fmdtkhda Ko
mutanhk Satmalma komisyonuna gel · 
meleri. _(17791 • 

Edirne Belediye Riyasetinden : 
Refik F enmenin kitablar1: 

Edirne mezbahasma yaprlacak olan 71832 lira 61 kuru~ bedeli ke§ifli 
soguk hava deposu ve buz fabrikasi 45 giin mi.iQdetle kapah zarf usulile mu
nakasaya c;tkanlm~ttr. Talibler ~artname proje ve ke1,1ifnameyi istanbul ve 
Edirne Belediyesinde gorebilirler. 

ihale 25 nisan 939 tarihine musad.if salt gi.inii saat 15 tir. ( 1857) 

Yeni Elektrik~ilik 3 cild 160 K. 
(Ehliyetnameye haztrlar) 
Elektroteknik I ve III beheri 100 ~ 

Elektroteknik II (Yeni tab1) 
1- Piller, akiimi.ilatorler 15 ~ 

2- Daimi dinamolar 25 ~ 

3- Alternatorler 30 ~ 

4- Transformatorler 15 ~ 

0KS0RiJK SURUBU 

5- Elektromotorler (basthyor) 
Madde ve ziya 20 ~ 

Tiirkiyenin elektrifikasyonu 40 ~ 

Termodinamik, ihtirak 150 ~ 

Ameli elektrik~ilik (eski yazth 60 ~ 

(Ehliyetnameye haztr1ar) 
Ankarada Akba, Tarik, istanbulda 

her kitabctda bulunur 

"Sirop Pectoral, 
Eski ve yeni biitiin oksiiriikleri 

ge~irir, balgam soktiiriir, bront· 

Ian temitler, nezle ve gripten ko

rur, gogiisleri zay1f olanlara bil-

hassa fayam tavsiyedir. 

INGiLIZ KANUK ECZANESi 
Beyoglu. Istanbul 

Kocaeli Defterdar bg1ndan: 

ic;irir. Demir, yumurta ak1. 
ve arsenikten yaplfm1~ 
bu ~jurup i~tah1 ac;ar, 
vucudu gurbuzle~tirir 

1 - istiklal Harbinde Yunanhlardan igtinam edilen ve halen Golcuk li
manmda bulunan 2909 gayrisafi, 2013 safi tonilato hacimli Trabzon 
adlt vapur kapah zarf usnlile sahhga ~lkanld1g1 halde talib zuhur 
etmediginden 30/3/939 tarihine ' tesadi.if eden per§embe giinii saat 15 
te Kocaeli Defterdarhgmda miite§ekkil Husust Komisyonda pazarhk 
suretile satllacakhr. 

2 - Muhammen bedeli (13000) on i.i~ bin, muv:akkat teminat (975) liradtr. 
3 - Sartnamesi bedelsiz olarak Defterdarhktan almabilir. 
4 - Talib olanlarm mtiracaatleri ilan olunur. 1661) 

\le kan yapar. 

Arsenoferratose 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
'ube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~' 

l 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplar1nda en az 50 liras1 bulunanlara se· 

nede 4 defa c;:ekilec k kur'a ile !fB91d kl plana gore lkremiye dagltllacakt•r. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 , 500 " 2,0')() , 
4 , 250 " 1,000 , 

40 " 100 , 4,000 " 
100 , 50 , 5,000 , 
120 " 40 " 4,800 " 
160 , 20 , 3,200 

" DtKKA T: Hesablarmda.kf par alar bir sene l~inde 50 liradan ~a~ diipmtyenlera tkramlye ~Ikt1~ takdfrde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birlnclklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih
lerinde ~ekilecektir. 

1 
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Hasan deposu ile 

alt1ndaki 
alakadar 

"" magazaya 
olanlar1n Sirkeci Liman 
miiracaat eylemeleri 

han1n 

Y agh yagstz, 

briyantinler, 

esanslar. 

sabunlar, 

di§ macunu ---
Ucuzluk 

Kolonyalar, 

kremler, 

pudralar, 

rujlar, 

rimeller 

----
Ucuzluk 

ltriyat fabrikas1 mamulat1 ~ok ucuz ve iyi mal yapmakla me~hurdur. 
Deposu: Eminonii Emlik Bankas1 kar,•s• - 'ubeleri : Beyoglu istiklal caddesi ve ~h;li, Osmanbey 

------------------------------------------------~--~---------------

Bayanlara mah~s S i N G E R 
0 

18 
0 

li;Yar bilezik le beraber altm saatlerinin yeni modelleri gelmi~tiro 
Fiatlan 85 ila 150 hradrro EMSALLERI GIBI ON BE~ SENE GARANTiL!DiRo Ta§ra mii~terilerimize arzu et

tiklerinde yeni 0 katalog gonderiliro SiNGER saat MAl'iAZALARI • istanbul Eminonii, Tel: 21964. 
istimlak dolay1sile magazam1z ya nmdaki dar sokaga naklolunmu~tur. 

Ankara Acentamtz: ,Seref K uyumcu Anafartalar 37 

UYKUSUZLUK 

Tatlt bir 

ER 
sinirden ileri gelen 

Oksiirenlere 

Bir ~ok adamlann 
derdidirr 

Bir 
k&$1k 

eder. 
Smir agr1lan - <;arpmb • 
Ba~ donmesi - Baygmhk -

Asabi oksiiriikler ve 
bastahklart iyi eder. 

KATRAN HAKKIO EKREM 

BLANKENBURG MAMULATI 

S1cak su ve buhar iGin: 

Antrasit, kok, briket, Iinyit, odun, mayii mahrok 
Yakan kalorifer kazanlan, 

KAT KALORiFERLERi 
istenilen eb'atta : 

RADiYATORLER v e teferruat• 
Stok halinde Ankara ve Istanbul depolanmJZd.t saym tesisat~dar emrine amadedir. 

BLANKENBURG FABRiKALARI TURKiYE UMUMi VEKiLi: 

'' '' Ticaret TUrk Anonim $irketi 
Ankara : Ko~ak ban • Ulus meydam. P. K. 196 Telet: 2305- 2338 
Istanbul : Ta§ban - Bab~ekapi P. K. 448 Telet: 23247-23271 

ME~HERi: 4 fineD Vakil ban alt1nda - Istanbul 

SA<; SABUNU 
Eczanelerde ve ttriyat 

magazalarmdan aray1mz. 

Tekirdag Sulh Mahkemesinden: 
Hukuk: 254 -
Tekirdagmm Ertugrul mahallesinde 

Binba~I Ahmed nezdinde mukim Ali og
lu Ibrahim Baykurtla karlSl arasmdaki 
sulh te§ebbiisii davasmdan dolay1 Moa
leyh Ankarada Hac1 Bayram mahallesi 
Tiirkiye oteli dvarmda 22 numarah ha
nede karde§i Ahmed nezdinde mukim 
Malatyah Hac1 Mehmed k1z1 Eminenin 
ikametgah1mn m~hul bulunmasma 
mebni iade olunan davetiyenin ilanen 
tebligi karargir olmu§ ve muhakeme de 
4/4/939 gilnii saat 9 a talik lalmmi§ ol
dugundan keyfiyet teblig makamma ka
im olmak i.izere Han olunuro c1786. 

GBAH~E l 
Her n~e!~~:~~!~r!e~:c to• 
humlart, Ingiliz Qimen tohumlart, 
kimyeTi giibreler, a§t macunlar1 ve 

her cins bah~e alll.tlan 
t?ARK TOHUM MAGAZASI 

nda bulacaksmizo 
Adre1: lltanbul Bahkpazar Lonca 

sokak 3 
(Ka.talog i1tenildiginde gllnderilir) -

Sahib ve Ba3muharrlrl: Yunus Nadi 
Umumt ne§rlyatt fdare eden Yaz' i~lert 

u;idiirii: Hikmet Miinif Vlgen 

cumhuriyet. matoaa81 

OSFARSOL 
KAN, KUVVET, i~TiHA ~URUBU 

Umum doktorlarm miittefikan takdir ve milyon
larca vatanda~a itimadla tavsiye ettikleri en mii. 
kemmel bir kuvvet ~urubuduro Daima kam taze
leyip <;ogalhro Tath bir i~tiha temin eder. Her 
zaman genclik, d.i.nclik verir, zeka ve haf1za kud
retini yiikseltir. Sinirleroi, adaleleri kuvvetlendire
rek, uykusuzluk, halsizlik, fena dil§iinceleri giderir, 
viicud makinesine laz1m olan biitiin enerji ve 
kabiliyeti vererek daima azim, irade, ne§'e sahibi 
edero Mide, Barsak tembelliginden ileri gelen 
muannit inklbazlarda, bel gev§ekligi ve ademi 
iktidarda §ayani hayret faydalar temin eder. 

FOSF ARSOL'u; Diger biitiin 

Kuvvet ilaclamdan aytran 
basbca hassa • 

Devamh bir surette kan, kuvvet, i~tiha yaratmas1 ve ilk kullanan

... ---i~KISiZ 

tesiri d.erhal gostermesidiro Tifo, Grip, 
Zaturrie, .S1tma ve umum kanSl.Zhkla 
neticelenen tehlikeli hastahklarm ne

kahat devrelerinde en miikemmel bir 
derman llUrubud.ur. S1hhat Vekaletinin 
resmi miisaadesini haizdir. 

Her eczanede bulunur . 

SAZ 
Her salt giinii ak§am1 ve pazar giindiizleri 

KEMANi SADi idaresinde MUKEMMEL SAZ 

Heyetlle B M U A L L A 
bJrlikte ayan 

DordUnc:U Yak1f Han BORSA K•raathaneslndedirler. 
Adeler gelebilirler. Tel: 22308 

Babaeski Belediyesinden: 
Babaeski kasabasmda tesis edilecek olan ve miinakasas1 kapali zarf 
usulile yapilmas1 takarriir eden elektrik i§ine talib zuhur etme
diginden bu defa 2490 say1h kanun hiiktimlerine tevfikan pazarhk 
suretile yaptmlmas1 takarriir etmi§ti.r 

1 - Yaptmlacak olan elektrik tesisatmm muhammen bedeli ( 18528) 
lira ( 45) kuru§turo Ve buna aid santral binasmm muhammen be
deli de ( 4600) lirad1r ki cem'an yekun ( 23128) lira ( 45) kuru~tur. 

2 - l§bu tesisatm hitam miiddeti miinakasa tarihinden itibaren sekiz 
ayd1r. 

3 - Miinakasa 3 nisan 1939 tarihine rashyan pazartesi giinti saat 14 te 
Babaeski Beled.i.ye Dairesinde miite§ekkil Enciimen huzurile icra 
olunacakhr. 

4 - Bu i§e aid plan ve projelerin ( on) lira bedel mukabilinde Beledi· 
yemizden almmas1 kabil olacag1 iliin olunur. ( 1478) 

SaYJn Vatanda~IartmiZm Nazar1 Dikkatine: 
Senelerdenberi biitiin Tiirkiye 
halkmm ragbetine mazhar olan 

RADiUM 
LUKS Lambalartntn 
100, 300, 600 mumluk 
dahill ve harici ~ekilleri ve bun
lara aid Yf.'!dek par<;alar her zaman 
magazamt?:da mevcuddur. 

DiKKAT: Yeni model 300 mum
luk RADiUM markah son sistem 
FENER LAMBALARI iSPiRTO· 
SUZ ISINJ>Il'iiNDAN, piyasad.a 
bulunan ba~ka isimli benzerlerin
den sakmmamz1 ve fenerlerinizin 
deposu iizerindeki RADiUM mar
kasma dikkat etmenizi tavsiye 
ederiz. 

RADiUM 
TiCARETHANESi 

Jalata Ok~umusa cadqesi 104-106 
relefon: 42878 - Posta kutusu 1313 

Telgraf : RADiuM - istanbul. 


