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<< Bu memleketin bir ve en ugrarsa ••• 
menfaati i~in bu millet" ufak olesiye 

ingiltere. : il~ 
. . 

.beraber Tiirkiyenin de 

muzaherete amade bulundugu hab er 

Romanyaya askeri 

verilmektedir ve oldiiresiye dogii~ecektir )) 
I t•· d ~ k . Slovak a ·~~'In ~ok Londra 21 (Hususi) - Var§Ovadan « Polonya s1yase m e, son « ve o - Y y y ;:}:~::~.J:::.:~ L~.~:.;~m~~k~::·: 

ha" d'lseler'ln tes•1r•11e daha cid· fena ulan . bu halin, fena ~~~n;i~e~l~~7n~t~:e:~;~:~k Memelin ken-

Bu hususta alman miitemmim malu -

dl\1 b'lr ·1nk1· ~afl memnun·lyetle bir misal . : te.~kil .. :e. tme. k ~:t~~;::r~~r~~~:a~:1J~::::;:d~~~~ 
'l 'l Berlinde yapilan miilakat esnasmda von 

kaydetmek muvaflk Olur)) iht.imali. · .dah. a·. fena. dlr~). ~i:;:n~~ic~~m~na~!::~:~~~:~r. Lit-
' O!timatom, be~ gun zarfmda Memelin ,_ _ _::_ ___________ ~-----~.;...~---~:--::--~~~:-":":~:7-::--:-~., Almanyaya teslimini i~temekte, a~si tak-

• • • · B • • k · · I · t I f I · b •1 d. • • 0 · ~ dirde Memel ile Litvanyanm Alman or· Ba,muharr•r•m•z . u ,., en e e on ~ .. I ·~~Y .. ' ·. dusu tarafmdan i§gal edilecegini bildir-

Bllkref: 21 Mart de teknik ve maddi Alma'n . yardlmlarile 
tevhid olunacak istifademiz fazlas1 i.ize-T ayin olunan saatte Romanya 

k rinden Almanyaya verilecek pay tetkik ve 
Hariciye Nazm M. Gaf~~ o miinaka~a olunuyordu. Bu ii~ a§agi be§ 

. ile gorii§rnek iizere Hanc1ye 
N Yukan anla§llacak bir mevzudur. Alman-N ezaretine gittim. Hariciye azmnm 

lar tabii falza isterler. Biz o kadar ver-yanmda lngiliz sefirinin bulundugunu 
k mek istemeyiz. Nihayet mutavass1t bir si:iylediler. 1ngiliz sefiri, iic; c;eyre saat-

b N d · · B d had iizerinde anla•mz. Meselenin bey-ten eri azmn yamn a Irnl§. un an ' 
nelmilel matbuatta yap1ld1g1 §ekilde izam sonra ln~iltere ve Amerikada bir siirii 

matbuah temsil eden bet 1 g nte.eim;:~no::.tllitlftl'lcak yen yo tur. 
b · k' - (:eko-Slovakya hadiseleri zihinl~ri lusa siirecek toptan miilakatlan emm I- I k d' d 

N c;ok kan§hrdJ, ve sinir eri c;o ger 1 e ne takaddiim etti. Rumen Hariciye a· bbe · k bb 
b onun irin herkes ha y1 u e yapma-zm, Balkan Antantma mensub ir gaze- ~ 

k I d h ga haZIT ve miitemayil bulunuyor. teciyi aynca kabul etme ve onun a a a r k 51 k · · 
-Maatteessiif i:iyle. ....,e o- ova ya 1~1 uzun konu~mak istiyordu. Y anma girdi- E 

~· M G f k ' h kk d k1' haddizatmda rok hazin ve fecidir. n fe-glm zaman . a en o ya, a 1m a ~ 

bu dikkatinden dolayl te§ekkiir ettim. nas1 bu zavalh memleketin bu fena ak1-
B lk A h · · .. b" "k bete mi.idafaas1zca siiriiklenip gitmi§ ol-a an ntantmm ep1m1ze gore uyu 
olan ehemmiyeti hasebile bunu boyle mas1d1r. Binnefis ~eko-Slovakya i~in 

kl b. 'f "ok fena olan bu halin, fena bir mi· yapmanm kendisi ic;in zev i 1r vaZl e :r 

oldugunu soyledi. Ve ilave etti: ~~. ti~~~:::;~:r:t~~~:di~:h:e~:~:; 
- Hep bildigimiz me§hur iiltimatom 

b k trajik oluraa olsun realist siyasetler hadisesi iizerinde her kafadan ir ses c;1 - d k 
hgw I •u SITada daha once tngiliz, ve Arne- i!rin sogukkanhbgt kaybe ece Ve!r• 

' k h' hile tela§a dii§mege sebeb yoktur. 
rikan matbuatma vaziyeti haki i ma lye· Sulhla beraber memleketlerimiz yiik· 
tile k1saca anlahvereyim, dedim. 

h d . · sek menfaatlerinin, eger icab ederse, - Garibdir ki bu iiltimatom ava 1s1 
en ileri derecelerinde bir azimle mii· ilk olarak Londradan c;1k1I ve Romanya 
dafaa edileceginden emin olan bizle· sefirinin Lord Halifaks' a yapt1g1 bir zi-

Yare! iizerine, 
Dedim. Cevab verdi: 

re gore vaziyeti siikunla telakki ede· 
rek her ihtimali ciddiyetle ve nefis· 
lerimize itimad esasma dayanan bir 
serinkanhhkla takib etmenin tutula· 
cak yegane yol oldugu §iiphesizdir. 
V e biz Balkanhlar i~te boyle yap1yo· 
ruz. Bulgar Ba§vekilinin Ankaray1 

Romany.11 Jlariciye Nazu1 M •• Gafenko 

ziyaretile oradaki konu§ma}ar neticele
rini bildiren tebligde de rnenf~atleri mii§
terek Balkanhlann giizel bir anla§rna 

YUNUS NADI 
[ArkaSI Sa. 9 siitun ~ da] 

- Evet, oyle oldu. Hakikatte ortada 
iiltimatom filan olmadigJ halde bunun 
nasii bedbaht telakkilerle bu §ekli alabil
digine biz de §a§lik. Hadisenin ashm tek
zib etmekle beraber Londra sefirimizi 
rnerkeze ~ag1rd1k. B.u i§ hakkmda izahat 
Versin diye. 

- HaZIT iizerinde konu§ulurken, ek
selans, bu iiltimatom yanh§ haberinin as1l 
mahiyeti hakkmda beni tenvir etmenizi 
rica edebilir miyim? 

........ s·u·iranh am-a-m, .... ve ..... oah~eka p;·:··· ya·n·g;·n·ia r·i ·: ...... 

- Daimi konsey ic;timai miinasebetile 
burada bult·nurken Hariciye Vekiliniz 
Bay ;>ukrii Saracoglun:t bu meseleyi ol· 
dugu gibi ve biitiin tafsilatile anlatrnl§ 
hm. Bugiin dahi mesele iizerinde bu iza
hat haricinde degi§rni§ hie; bir§ey yoktur. 
Mesele Almanya ile zaten mevcud olan 
ekonomik miinasebetlerin · daha ' ziyade 
artmlmasma aid olarak bir miiddettenbe
ri cereyan etmekte olan mi.izakerelerden 
ibarettir. Biz Almanya ile iktlsadi mii
badelede bulunuyoruz; diger bi.iti.in Bal
kan memleketleri gibi. Son miizakereler- · 

J Y eni romanimi; = ·~ 
Diinya · · J 

Boyledir 
iste ••• 

I 

Yazan: 
KEMAL RAGm 

Bugun 6 nm sahifede 

Adli tahkikat son s3fhaya 

ilk 

bulunuyor • • 
g1rm1~ 

-------
tetkikler, Ata 
kasd olmadrg1 

Atabek han1ndaki 

Yangm yerinde diin yapllan kc;:ifte bulunanlar 

yang1nda 

- ' · £Y azl!~!!, M[!.CJI say_fad_a), ~ 

mektedir. Almanya, Memelin kendisine 
tesliinine mukabil, Litvanyamn istiklalini 
ve hududlanm garanti edecegini bildir • 
mi§tir. 

Litvanya kabinesi bu gece fevkalade 
bir toplant1 akdederek, Alman talebi 
hakkmda mi.izakerelerde bulunmu§tur. 
'foplantlya, ordu erkam ~a i~tira~ etmi~

Alman ktt'alan (:ek .. Alman hududunu 

bildiriyor: hi malumat alan bir kaynak· ingiliz plam hakkmda miihim bir rniila .. 
tan ah~an haberlere gore Lobron. Krali· katta bulunacakt1r. Bonnet, Fransaya: tir. 

yaptlan miihim !;e Mary'yi ziyaret ederken, Bon~et ve Sovyetler ' Birligine_ ve Polonyaya tevd1 
.. .. l f ~rd Ha ifa s da aogu Avrupa IQID em· I ffil olan liu plan aHm21a Fransamn gorufme er L.AJ d k' - t 1 

Londra 21 (a.a.) - Havas Ajans1 niyetini te~kilatlandirmak hususun ~ .. : ....................... ~~~~~.~~.~~· .. ~ .. ~~~~~ .. ~ ... ~ ... . .................. p~~dikl~ ..... b~ ............................ M~b;~~ ....... se ~imi · i~leri 

cinayet islendi 
' 

Bir kad1n yiiziinden 
rakibini oldiiren katil, 

tarafta aran1yor 

2ci niiintehibler bu sa bah 
28 mtntakada· toplantyof 
Halk Partisince meb'usluk evsafin1 bihakk1n 
h · go''ru"lenlerin sayrsJ, kanunen ~Ikardmast Diin ak~amiizeri Pendikte bir cinayet aiZ 

olmu§tur. Ge~ vakit aldlglffilZ tafsilat §U· lazim gelen meb'us adedinden ~ok fazladir 
dur:· 

P~ndikte fsmetpa&a caddesinde, 30 Ankara 21 (Telefonla) _ Ankara Parti Ba§kam s1fatile Ankara Valisi 
ya§larmda Bo§nak Muharrem isminde miintehibisanileri, Ankara Parti Vilayet Nevzad Tandogan idare edecektir. Top
birisi oturmaktad1r. Hendegin Aktas kO- Ba§kanhgmm daveti ijzerine yann saat lantmm rnahiyetile almacAak kararlar h~li· 
yiinden olan Muharremin epey zaman· 9 30 da Halkevi salonunda toplanacak- kmda, ancak yann malumat eld~ edlle
danberi Mustafa isminde birisile kadm l~rdir. Ba§Vekil, Vekiller, Ankara meb- bilecektir. Parti Umu~i Sek~~te:J de. bu 
yiizunden aras1 a~1kt1r. uslan ve .Sehir Meclisi azalan miintehibi· hususta yanna kadar bir§ey soyhyem~ye-

Muharrem, MustafaYJ takibe ba~la - sani olduklarmdan bu toplanhda buluna- cegini beyan etti. Bu ~davet . §ehud.e 
rn1~, fakat ~imdiye kadar gizli maksadm1 caklard1r. Cumhur Reisi lnoniiniin de intihabatm yarm yap1la~ag1 §e~lmde b1r 
icraya. fiTSat bulamami~IIr. ikinci miintehib s1fatile ic;timada b.u~un- §ayi~m c;1kmasma dahl 15eb~b1yet ver ... 

flt n 5 tel malan muhtemeldir. T oplant1y1 V1layet [Arkast Sa. 9 sutun 1 del 
[Arkast Sa. 9 s u . 11111111111111111111111111111111111111 ,,,,,,,,, 11111 muuuumtuunmmuu•u•u•uurur•u•u••uruu••nu•umumunumuua ......................... BUliQT ............. Bli§vekili. gitti 

1Julgar Ba§vekili ve Bayan Koseivanof, trenin hareketinde~ az evvel vagonlarmm 
penceresinden te~yie gelenlere veda ed1yorlar 

(Y az1s1 9 uncu sahifemizde) 
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Siyasi icmal 
mevsimi i~in hazulaniyor Vefa tiirbesi Et narla meselesi Tayyare miihendisi Yeni bir blok tasavvurd 

Pansiyonlar, lokantalar ve 
talimatnameler yapdd1, 

oteller 
as fait 

in~ab devam ediyor 

-

i~in yeni 
yolun 

....._._...__...t;N __ .J 
Bursa Belediyesi tarafmdan tanzim edilen Atatiirk meydam 

ve Bursa Belediye Reisi Ne~et Kiper 

Bursa (Hususi} - Hakikl bir turist tmyoruz. Geni~letilen bu caddeyi asfalt 
1/e su ~hri olmaya dogru giden Bursa olarak yaphrmak niyetindeyiz. Bu tak
her gi.in c;ehresmi biraz daha degi§tirmek- dirde kanalizasyonla birlikte asfaltt yap
tedir. Bir taraftan imar faaliyetine d~ ttrmak, ayni zamanda eski ktsJmdan c;t· 
vam edilirken diger taraftan da turistik kacak yi.iz binlerce parke ta§tnl §ehrin 
tes~lere ve bunlann idarelerine ehemmi- tali yollanna dO§emek imkam buluna
yet verilmektedir. Belediye bi.itc;esinin cak.ttr. 
takati nispetindeki imar faaliyetine §ahsl ~hirde biiyi.ik bir lokanta ve kazino
te§ebbiis ve serrnayelerin de inzimami nun olmayi§t turi~t §ehri i~in bir noksan
bu i§i bir hayli kolayla§brmaktadtr. Be- dt. Bunu nazan itibara alarak §imdiye 
lediye Medisimizin son toplant!larmda kadar Ti.irkku§u emrinde bulunan Bele
verdigi miihim kararlardan sonra bunlan diye kazinosile yamndaki bah~eyi ihtiya
tatbik edecek "olan Belediye Reisi Ne§- ca ~ahsis etmege karar verdik. Buras! 
et Kiperden, yap!lacak i§ler etrafmda miizikli biiyiik bir lokanta ve kazino ya
malumat istedim. N C§' et Kiper bana pilacaktir. 
§unlan s<iyledi: Sehirle <;ekirge arasmda i§liyen otobiis 

- <;ekirgeye, ~hrin iman ve turizm seferleri banyo mevsiminde daha stkla§· 
babsinde on planla yer verdik. Orada ilk hrtlacakhr. Aynca §ehir dahilindeki ser
i~ olarak tenviratt kuvvetlendirdik. ;lim- vislere de yeni hatlar ilave etmek tasav
di, oteller, pansiyonlar ve lokantalar i~in vurunday1z. U!udag yoluna mevsim 
ayn ayn hirer talimatname yaparak bun- mi.iddetince giiniibirlik muntazam sefer
lan S1hhiye Vekaletine gijnderdik. Bu ler yaptmlacakttr. 
talimatnameler oniimi.izdeki banyo mev- Mudanya • Bursa, Y alova - Bursa 
siminden itibaren tatbik edilmege ba§la- yollarma Denizbankm i§letecegi otobiis
nacakhr. <;ekirgede yeni tesisat yap1l- lerin yolcularm1 §imdiki fiatlardan daha 
mas1, Prof. Prost tarafmdan yapilacak uciJZa nakledecekleri ve vapurlarda kom
yeni Bursa planmm bitmesine bagiid!r. bine biletler ihdas olunacagi haber verili
Bununla beraber <;ekirge ile Bursa ara- yor. Bu takdirde §iiphesiz Bursa yo1culu
smdaki ana yolun tanzim'ine' ve geni§le- :~u ' daHa ltbi'ay te tieuz obicaktn·.. · • 
tilmesine bu plandan evvel 1ba§lam!~ bu- Vilayett;e yaptmlmakta bu]unan Mu
lwlUyoruz. Onu ?itirecegiz. ~imdi st~d- tlanta aS'falt yolunun bir bSm1 bitmi§tlr. 
yomla ;lahabeddmpa§a camii arasmdaki Bu klSlm biH-rassa evvelce yolun en bozuk 
Altiparmak caddesini geni§letiyoruz. Bu alan bir par<;asl idi. Bugiin arhk yeni va
cadde iizerinde bulunan yiizden fazla ziyetile Mudanya §OSesi <;ok diizgiin ve 
binayt istimlak ederek ytkhk. Enkaz kal- rahat bir hale gelmi~tir. Asfaltm tama
dmldt. Bugi.inlerde yolun tesviyesini yap- mi onumi.izdeki sene bitecektir. 

. ~ks:_lans K?se.ivanof'la birlikte. memleketimize gelen dost Bulgar gazete
Cile~t, du:r §ehnmtzd~ ya~bklan btr gezinti esnasmda matbaam1z1 da ziyaret 
etmJ~lerdJro Yukank1 restm, Bulgar meslekda§lanmlZl Yaz1 i~leri Mudiiru
mlizlin odasmda giistermektedir. 

ziraati menedildi 

T arihi eserin tamir 
yapbrild1 ke,fi 

Vefa civannda tarihi k1ymeti haiz bu
lunan Vefa tiirbesinin tamirine karar ve
rilmi~. ke~if yaptmlmt~hr. T amir hak -
kmda Miizeler miman Kemal Altan 
§U malumah vermi~tir: 

«- F atih biiyiiklerinden «Muslihid -
, din Ebi.ilvefa» nm Vefada Zeyrek yo -
ku~u ba~mdaki c;ok k1ymetli bir cami1 ge
c;en F atih yangmma kadar mevcuddi.i. Bu 
cami miistatil §ekilde bir plana malik olup, 
orta kubbesile birle§mi§, yanlara dogru 
iki geni~ nlSlf kubbe te§kilini gosteren rnii
kemmel bir esas1 haizdir. Elyevm yikmti 
halindeki harabesinde mihrab c;tkmhsl 
yanmda bulunan c;ilehane duvarlarile be
raber Ebi.ilvefamn metruk bir ti.irbesi kal
mi~hr. Bu ti.irbe harab olmakla beraber 
i.izerinde millt tarztmiza mahsus tugladan 
tirajh temiz bir ta~ i§c;iligi goriilmektedir. 

Cami harabesinin bulundugu mevki 
giizel bir ko§e te§kil ettiginden hie; olm<'.Z· 
sa burasmm bir ye~illik sahas1 ha!inde 
muhafaza edilmesi laztmdtr. 

Miizeler idaresi Vefa tiirbesini tamir 
ettirirken etrafmda bulunan bir taktm ta-

Fiatlara yeniden zam 
yapdmas1 teklif ediliyor 

Kasablar Belediyeye mi.iracaatle et 
narkmm kaldmlmas1m 1stemi~lerdi. Ala -
kadarlar, tetkikat neticesinde, karaman 
ve dagh~ fiatlanna be~er, s1g1r fiatlarma 
da i.ic; kuru~ zam yaptlmasim muvaftk go
rerek bu liizumu Daiml Enciimenin tas
dikma arzetmi~lerdiro Teklif, Daimi En
ciimence de kabul edilirse tatbik mcvkii-
ne girecektir. 

Ancak mevsim itibarile bugi.inlerde 
fazla hayvan gelmesi beklenilmekte ol -
dugundan bu tereffii muvakkat olac:ak -

Su~lu ecnebi, meger bir 
orkestra ,efi imi~ ! 

Horst-Franke nammda bir Alman, 
gec;enlerde istanbulda yakalanmt~. tay ~ 
yare miihendisi olmadtgl halde bu iddia
da bulundugu ve bu husustaki ehliyetine 
dair sahte bir vesika gosterdigi iddiasile 
tahkikat yap1larak, neticede dosyast is • 
tanbul asliye birinci ceza mahkemesine 
gonderilmi~tio Bir arahk serbest buaktlan 
ve sonra tekrar tevkif olunan Horst
Franke'nin muhakemesine, diin ak&am
i.izeri ba~lanmt&hr. 

Kendisi, tayyare miihendisi oldugunu, 
tlr. lakin diplomasmt ztyaa ugratttglm ve tas-

Diger taraftan kasablar narkm biisbii- dikli bir suretini heniiz elde edemedigini, 
tiin kaldmlmasm1 istemi~lerdiro Belediye- maceralarla dolu ~iipheli bir mazisi bu -
nin bir miiddet sonra bunu da kabul ede-wo .. . lunmadJginl soyliyerek, burada tan·a;-e 
ceg1 anla~Jhyor. Esasen et uzennde fazla 0 1 -1 1 h • b" f. •o 
b

. o• ~ . . . . ts en e me~gu usus! 1r urnaya mura-
Ir spekulasyona Jhttmal venlmemektedtro I · tl d. l"k k 1 · . caa e ara a on sene 1 mu ave e nnza-

Demiryolunun Erzurum mmtakasma var- 1 d w 1 hk"k d 
b d b k d d h 

an 1gmt an atmt~ ve ta 1 at strasm a 
mas! un an sonra u mmta a an a a A d k" h ]"f 1 d ] ' . . . vrupa a 1 mu te 1 yer er en ge en ce-
fazla ve daha tyt ~eratt altmda hayvan bl 1 ho d kt w · t dot• . . ~ k o va ann a ey m e <;I tgma 1~are c 1 :n· 
gelmesme 1mkan verece hr. d b bl k d' · k b"• ce e, u ceva ann en lSlne ar~t t.a-

Galeride 2 nci sergi 
raf yerlerden gelmedigi mi.idafaasmda 
bu 1 unmu~ tur 0 

rihi mezarlan da d~~;;~r;$LERI Birinci 15 giinliik devrede 
san'atkarlarimizin baz1 

No~atel' den gel en bir cevabda, kendi
sinin Isvic;rede tayyare miihendisligi de • 
gil, orkestra ~ef!igi ettigi yaZilmt~tlo Mev
kuf gene, buna kar&t «Musikiden anla -
nmo Versay muahedesinden sonra haya
hmt orkestra ~efi s1fatile kazand1m. Ay
ni zamanda da tayyare miihendisiyim. 
imtihan olmaga, kendi bilgimle kusursuz 

tayyare yapmaga hazmm. Eger bu i~i be
ceremezsem, herti.irlii cezaya raziyim.» 
diyerek, vaziyetinin A vrupadaki resmi 
baz1 yerlerden tahkikini istemi~. bu sder 
almacak cevablarm lehinde c;IkacaRml 
soylemi~tir. 

Bir kaza 
istanbul limamna aid 20 tonluk Mu

zaffer adh motor, evvelki gece Gelibo
lu ac;tklarmda fLrbnaya tutulatak bat
mt~tir. Batma neticesinde ug tayfa ve 
birgok yag varilleri denize dokiilmii~tlir. 
Geliboludan limammtza gelmekte olan 
Denizbankm Gelibolu vapuru kazay1 go
rerek vak'a mahalline yeti§mi§ ye deniz
de <;trpman iig tayfayt kurtarrm§tir. 

Denizlerde f1rbna m1? 
24 saat iginde Marmara ve Ege deniz

lerinde §iddetli bir lodos ftrtmast olaca
g,. bildirilmi§tir. Vaziyet, biitiin liman
lara haber verilmi§tir. 

Etriisk hakkmdaki rapor 
Etriisk vapurunda tetkiklerini bitiren 

iki Alman mlitehasslSl, raporlanm Krup 
ve Neptlin Veften §antiyelerile Ray!i 
Bank miimessiline vermi§lerdir. Ba§1a
nan mlizakereler lasa bir miiddet iginde 
neticelendirilecektir. 
Y eni Deniz Ticaret Miidiirii 
Vekaleten istanbul Oeniz Ticaret MU

durliigunu yapmakta olan Refik, bu vaN 
zifeye asaleten tayin edilmi§, bu tayin 
yiiksek tasdika iktiran etmi~t!r. 

«Sus» vapuru 
Bir mliddettenberi istinye havuzlann

da tamirde bulunan Sus vapuru, havuz
dan c;tkmi§tlr. Bugun seferlerine ba§la
yacaktlr. 

KOLTOR ISLER! 

Mekteb miidiirleri aras1nda 
yeni tayinler 

Cumhuriyet orta mektebi miidiirii Ca
fer Cumhuriyet KIZ lisesi mudiirliigline, 
inonli Ktz orta mektebi mlidlirii Emin 
inonii K1z lisesi miidlirlligiine, Erenkoy 
K1z lisesi ba§muavini Cevdet <;amhea 
K1z lisesi mlidiirliigiine, Vefa lisesi mli
diir muavinlerinden Hamdi Zeyrek orta 
mektebi mlidiirlugline, Kadtkoy birinci 
o.rta mekteb mudiir muavinlerinden Na
ci Pendik orta mektebi mlidiirliigiine ta
yin edilmi§lerdir. 

AJJ[/YEDE 

Oskiidar Adliye binaSI 
Uskiidar Adliye binasmm in§aSI rna

VIS nihayetinde ikmal edilecektir. 

Suiistimal davas1 
i§ Bankasmm Beyoglu §Ubesi memur

lanndan Mii§fikle arkada§I Yiiksek Ti
caret mektebi talei!.esinden Necdetin bir 
suiistimalden dolay1 yap1lmakta clan mu 
hakemelerine dun de devam edilrni~tir. 

Dlinkli celsede vukuf ehlinin haztrla
dtgi rapo.r okunmU§, ii~ §ahid dinlenil
mi§tir. Bunlar, higbir §ey bilmediklerini 
siiylemi§lerdiro :;;ahid Rasih dinlenilmek 
iizere muhakeme ba§ka giine btrakilmi§
hr. 
Eroinleri yok etmek istiyordu 

Sab1kah eroin sahctlarmdan Muker
remin diin Yeni§ehirdeki evinde bir a
rama yap1lmi~hr. Mlikerrem arama es
nasmda 21 paket kadar eroini ate§e at
mak istemi§tir. Suglu, eroinlerle birlikte 
Asliyc Be§inci Cezaya sevkedilmi§tir. 

GOMROKLE.RDE 

Hududda muayene 
idare, Avrupa trenlerinin glim.riik rnu

ayenesinin en ktsa bir zamanda yaptlma
Sl igin baZI tedbirler almi§ ve bu meyan
da hududda memur miktanm fazlala§
hrmi§hr. Alman son tedbirler neticesin
de Uzunkopriideki iki saatlik muayene 
miiddeti 70 dakikada bitirilecektir. 

Miispet netice 

eserleri satm abnd1 
T aksimde abide kar§Ismda a~1lan da

imi «resim ve heykel galerisi» ilk on be§ 
gi.inliik devresini ikmal etmi§, bu miiddet 
zarfmda te~hir edilen eserler kaldmlarak 
yerlerine yenileri konulmu§tur. Her on 
be~ giinde bir degi~tirilecegini evve1ce yaz
digimiz galeri, bugiin ikinci sergisini ac;
mi~ bulunuyor. San' atkarlanmiz her dev
re nihayetindeki sergilere yeni ve hi~ bir 
yerde te~hir edilmemi§ eserlerile i§tirak 
etmege karar verdikleri ic;in bugun a~I
lan yeni sergide de yepyeni eserlerle kar
§Ila~Ilacaktn. 

Galerinin ilk devresinde bazt eserler, 
muhtelif fikir ve san'at adamlanmiz ta
rafmdan satm almmi~ttr. Bu ihareket, sa
mimi bir alakamn tecellisi telakki olun
maktadtr. 

Bunlardan Profesor Miinir Serim, E
ren Eyuboglunun bir natiir mortunu, Ba~ 
yan Melek Celal Arif Kaptamn bir pey
zajmi, Muvatfak Sunal Elif Nacinin blr 
pu§admt, Profesor ismail Hakk1 Oygar 
Cemal T ollunun bir peyzaj1m, Bayan 
Leopold Levy Erenin bir tablosunu ve 
Tevfik Fuad da Abidin Dinonun iki de
senini satm almt~lardtr. 

lkinci devresine giren galeri gene her 
gi.in sabahtan ak§ama kadar a~Ik bulun
durulacak ve lherkes ltarafmdan paras1z 
gezilebilecelttir. 

MOTEFERRIK 

Bahk ihracat~Ilarmm i~tima1 
Balik ihracatc;Ilan, dun ogleden sonra 

Ticaret odasmda toplanarak Yunanista
na yapllan ihracat haklanda gorii§meler 
yapmi§lardtr. 'Ilespit edilen dileklerden 
ba§hcast, bahk ihrac edilmeden evvel, 
bedelinin Atinadaki Yunan Milli banka
sma yahnlmast ve ihracatm bundan son
ra yapilmastdir. Bu suretle ihracatta 
mli§kiilata tesadiif edilmiyecek, muame
lenin normal bir §ekilde devamt tern in o
lunacaktJro Dilegin ikttsad V•kaletine 
bildirilmesi kararla~tmlmi~hr. 

ECNEBI MEHAFI!.DE 

lrak konsoloshanesinde 
dun ak§amki siivare 

Irak Krah Majeste Birinci Gazinin 
yirmi birinci degum yth munasebetile 
dun ak~am $i~lideki Ironsoloshane bina
smda bir siivare verilmi§, slivarede hii
kumet erkanile konsoloslar bulunmu~
lardtro 

Bin;ok sua! sorulmu~. cevablar aim -
mi~. sonra davamn ~hidleri dinlenilmek 
i.izere, muhakemenin devam1 yirmi sekiz 
mart on dorde bJraktlmt~hr. 

VI LAYETTE 

Miihim tamim 
Maliye Vekaleti, §ehir ve kasabalarm 

belediye hududlan igindeki arsalardan 
maada milli top.raklarm miizayedeye ko
nularak sahlmastm muvaf1k giirmemi§
tiro Bu Mpraldar Thkan dalre~ince muha
cirlere ve yerli c;iftc;ilere verilebilecektir. 
Buhdan sdnra bti .gibi yerlerde muhacir 
iskan edilmiyecektiro Keyfiyet, Vilayete 
bildirilmi§tir. 

Vali iyile§ti 
Bir mliddettenberi rahatstz bulunan 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi K1rdar bu 
giin vazifesine gelecektir. 

SEHIR ISLER/ 

T oprak bayram1 
DUn Top.rak bayramt idi. Yakac1kta, 

~ilede ve diger baz1 kazalarla Alibey ki:i
yiinde koylii toplanarak giinli tes'id et
mi§ler, topragt bir giin ic;in dinlendir
mi§lerdir. 

Y eni Belediye biit~esi 
:;;ehir Meclisi, 1 nisanda toplanacagt 

cihetle Bdcdiyenin 1939 biitcesinin ha
ztrlanmasma ba~lamlmt~hr Diin Bele
diye Reis Muavini Rifat, Belediye Mu
hasebecisi Muhtar, Miivazene Miidlirli 
Necati, Vali konagma giderek yeni blit
ce hakkmda Valile gorli§me yapmt§Iar
dtr . Belediye blitcesinin varidat lasmmm 
tab'ma ba§lanml$hro 

Komiirle zehirlendi, oldii 
Galatada Karaba§ mahallesinde Ahme

din hamnda oturan Abdiilvehab ve Ali 
Hoca is'mlerinde iki bekar arkada~, ev
velki ak~am_ bir mangal yakarak odala
nna almt~lar, komiiriin ne§rettigi gazla 
zehirlenerek bayilmi~lardtr. Hemen has
taneye kaldtnlan hastalardan Ali Hoca 
iilmli~tiir. Abdlilvehabm tedavisine de
vam edilmektedir. 

18 martm Havzada kutlulant§I 

V edi milyon <_;ekle yarun milyon 
diger unsurlann ya§adtklarl 
Bohemya ile Moravyamn AI• 

manyaya ilhakt ve iki buc;uk milyon nu: 
fusluk Slovakyamn da Almanyaya tab1 

olmasi i.izerine biiyiik devletler arasmda 
peyda alan miinaka§a devam ediyor. 
Almanya hiikumetinin resmi gazetesi, 
<;eko-Slovakya Cumhurreisinin ve Ha• 
riciye Nazmnm kendi rtzalarile Alman
yaya iltihak ettigini ve bunun iizerind~ 
art1k munazara yapilamiyacagmi ilerl 
siirmektedir. 

Halbuki lngiltere parlamentosunda 
bilhassa Hariciye Nazm Lord Halifak.s 
<;eko-Slovakya Cumhurreisi Haha'n!O 
daha Berlinde Hitler'le malum anla§ma• 
y1 imazlamadan evvel, Alman ordusunun 
i§gale ba§ladigt ve Prag' m hava bom• 
bardtmanile tehdid edildigi beyan edil ' 
mi~tir. 

Bu miinaka§alar kuru laf kavgasmdall 
ibaret kalm1yor. Bunun arkasmda yeni 
bir siyasi hareket belirmektedir. ingiltere 
ile F ransa zaten beraberdirler. Bunlann 
arasma Sovyetler Birligi de almmak jste' 

niyor. Ayni zamanda, ingiltere, Roman' 
ya, Lehistan ve Yugoslavyanm da AI • 
manyaya kar§l yeni bir bloka sokulmak 
i~tendigi §ayi olmu§tur. ;limaldeki kii~iik 
dev let! ere dahi baz1 teklifler yapilmi§ • 
tiro Fa kat bunlar, dolay1sile olsa da in• 
giltereye baglanmaga kat'iyyen taraftar 
degildirler. 

Romanyaya gelince, §imdilik tela§ et• 
rnemekte ve Almanya ile iktJsadi bir an• 
la§ma yapmak i~in mi.izakereye devarn 
etmektedir. Hatta bu miizakerelerin ni• 
hayet bulmak i.izere oldugu ve Alman• 
yaya petrola aid asgar1 miisaade
lerini tespit edecegi Biikre§ten bildiril • 
mektedir. Bu miizakerelerin akabinde 
buraya gelecek bir ingiliz ticari heyeti 
de Romanya ile mi.izakerede bulunacak· 
tlr. Diger bir lngiliz heyeti de §imdi Var• 
§Ovada olup temaslara ba§lami§hr. Za • 
hirde iktJsadi clan bu mi.izakerelerde, aY' 
ni zamanda siyasi meseleler dahi mevzuU 
bahsolacaktir. 

Romanyanm Transilvanyada iki ko
lorduyu silah altma alarak Macaristana 
ve Macaristan iizerinden muhtemel olall 
Alman taarruzuna kar§I §imdiden vaziyel 
ald1gt haberleri, tahakkuk etmedi. Fakal 
Romanyanm, Karpat Ukraynast hadise• 
leri dolaytsile Baz1 ikmallerle hazari ku~· 
vetini 200,000 ki§iden 300,000 ki§iye I 
~1kardtg1 muhakkakhr. 

Bugiinkii vaziyetin en vahim tarafJ. 
fngilterenin biiyiik ve kiic;iik devletled 
ve bahusus Sovyetler Birligini Almanya 
aleyhine harekete getirmege ~alt§tigt ka' 
naatinin Almanyada iyice yerle§mekte 
olmasJdJr, 

Bu kanaat, ltalyada dahi yer ettigin• 
den italya, Almanyayi biitiin kuvvet ve 
gayretile iltizam etmektedir. Almanyamn 
bu hali, italyanlar tarafmdan F ra~saya 
kar§t kendi taleblerini ileri siirmege ftrsal 
bile telakki edilmektedir. Bunun i~ill 
F ransa, §imali Afrikada yeniden miihim 
askeri tedbirler almaktadtr. General 
Franko <;eko-Slovakyanm Almanyaya 
ilhakmi telgrafla tasdik ve tebrik etrnekle 
harb vukuunda fspanyanm, Almanya ve 
italya ile beraber yiiriiyecegine §i.iphe 
btrakmamt&hro 

Muharrem F ey:z:i TOGA 1' 

Otobiis v~ otomobil kazalarl 
Cihangirde oturan Universite talebe

sinden otuz bi.r ya§lannda Jozef, diin 6~· 
le uzeri Bankalar caddesinde yolun bit 
tarafmdan kar§I tarafa gE!($mek isterkeil 
§Ofiir Sabrinin idaresindeki otomobille 
§Ofor ihsanm idare ettigi otobiis araslll' 
da kalmi§, sag bacag1 kt.nlmi§tir. 

Bundan ba§ka ikinci bir otomobil ka• 
zas1 daha olmu§tur. Taksimde Valde c;e~· 
mesinde oturan Ni§an oglu Kirkor, Sa• 
ktzagact caddesinden gecerken $i~li iS' 
tikametinden gelmekte olan §Ofor Ahrne• 
din idaresindeki otomobil altmda kal• 
mi§; ba§mdan yaralanmt§hr. 

Acele mi etti? 
DUn Eminoniinden Arnavudkoyiine 

gitmek uzere trarnvaya binen <;o.rlulll 
altmi§ be§ ya§larmda Ismail admda bit 
ihtiyar, Arnavudkoy duragmda inme~ 
isterken mi1vazenesini kaybetmi§, diW 
mii§tliro Sukut neticesinde ismail ba§1n· 
dan yaralanmi§bro 

Uyku ilacmt fazla ahnca 
zehirlendi 

Be~ikia§ta Hasfmn caddesinde oturall 
glimriik katiblerinden Rauf, otedenberi 
kullanmakta oldugu bir uyku ilacm1 e-<1' 

velki ak~am fazla miktarda almi§, nctice• 
de zehirlenmi~ti.r. 

• Cumhuriyet 

Adana, (Hususi) - Mevcud geltik ka- giligi asia ihmal edilemiyecek bir hare
nunu hiiklimlerine tamamen inttbak et- ket mevzuu oluyordu. Lakin, c;eltik zira
meksizin c;eltik ziraati yapb~ anla§Ilan atinin geli§i giizel ve oldum olas1ya ha
Kozan ve Kadirlide geltik ekimi, S1hhat' reket ederek bu sahadaki koyliilerin sth
ve ic;timai Muavenet Vekaletince mene- hatlerfni hie; gozi:iniine almad1klan; ala
dilmi§tL Kozanda ve Kadirlide takriben kadarlann mahallinde yapttklan tetkik 
2000 hektar geni§liginde bir saha i§gal neticesi olarak verdikleri raporlarda gok 
eden celtik ziraati, filhakika ehemmi- ac1 bir §ekilde tasvir ve tespit olundu
yeth bir istihsal mevzuudur. Bu ziraat gundan vekalet, halkm sthhatini, her
sebebile Ceyhanda miiesses ~eltik fabri- hangi bir istihsal mevzuundan istifade
kalan i§ buluyor; bir~ok i§~iler, nakliye- y-e tercih mecburiyetinde kalmi§ ve bu 
cJler. ve harman makinecileri bu yiizden :-nl c;eltik ekimini menetmi§tir. Gonder
gE!($im temin ediyor ve hulasa memleket digim resim, geltik z.raatini gostermek-

Bugiin i.stlkrar bulmu., blr mllll var- Edirne, (Hususi) - Koy kanununun manda <;anakkale zaferimizin de y1ldo- =================-==~====~~ 
NiisbaSJ 5 kurustur. 

~ktlsadiyatmda Kadirli ve Kozan ~eltik- tedir, · 

Itktan ve feylzll lnlul~blarla te~ekkiil Bliyiik Millet Meclisinden ~1kttg-t giiniin nlimiidiir. Umumi Miifetti§ General Ka
etml~ yenl cemlyetln emnly,et ve huzu-
rundan bahsedebllmemlz on be~ senellk yildonlimii clan 18 mart, bu sene de Trak- z1m Dirikle Kolordu kumandam Korgene 
ATATURK I'Clareslnin mtispet neticesi yanm her tarafmda parlak bi.r surette ral Salih Omurtag Havza ve Haskoye 
olarak miimkiin olmaktadtr. kutlulanm1~ ve biiyiik koylerimizde bu giderek koyliilerle konu§mU§ ve sergile-

J. /NONO miinasebetle ev eli§leri sergilerile hay- rinde te§hir ettikleri e~yalarla hayvan· 
._ _______ ""'!' ____ """_-!I_, van sergileri a~Ilm1~t1r. 18 mart a.yni za- Ian takdirle gozden ge~irmi§lerdir. __,_ 
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22 Mart 1939 

SON :·.)HABER LER 

T rakyadaki casuslar 
grupu mahkiim oldu 

CUMHURIYET 

HAdiseter aras1nda 

Fransan1n bir Napoleon' a 
ihtiyac1 var! 

('E;) unu Frans•zlar soyliiyorlar. 
lg) Henri Massis'in «Zamam-

.................................... : . 
GENCLIK 
veKOLTOR Manevi teverrUm 
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F erdler i~in oldugu gibi cemiyetler I 
i~in de bazan maddi ylklmlardan daha 
ehemmiyetli manevi ink1razlar mevcud 
bulundugunu tarihte s1k s1k goruyoruz. 

Yazan: 
FAZIL AHMED AYKAC 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Ganimetler 

izmir Ag1rceza mahkemesinde muhakeme edilen 
su~lular•n, askeri tahkimabmiZ hakk1nda 

casusluk yapbklar1 ania,ddJ 

miZin ~efleri» adh kitabm
dan bahseden Pierre Dominique 
yazayor: «Biitiin modern ~efler Bo
naparte tipindedirler, halk1 te~ah
hus ettirirler, temsili hiikumete dii~-
mandirlar, men~eleri ne olursa ol
sun hepsinde ~u c;ift karakter var: 
Nasyonalist karakter ve sosyalist 
karakter.» 

Dikkat edilince manevi ink1raz dedigim!Z «Vicdan, namus, §Cref gibi mefhum
§eyin bir nevi ahlak ~okiimii ve ruh c;iiru- lar insanlann vahimesinden dogmu§ birer 
mesi manasma geldigi ~abukc;a farkedili- masaldan ibarettir. Zeka, i§ becermek, 
yor. T arihin baz1 devirleri bu bak1mdan ahlak menfaatini iyi bilmekten ba§ka ne
hususl bir ehemmiyeti haizdir. <;unku ze- dir ki? Cemiyet, ablh bir adam i~in en 
kalarm pek ~ok yeni l§lk buldugu 0 devlr- ala istismar zeminidir. y urd, millet, feda
Ierde ruhlar eski aydmligmdan bir k!Sml- karhk filan gibi sozler giilunc birer yala
m kaybetmi§tir ve korletici bir karanhk mn ad1d1r. T1pb allah mallah kabilinden 
ic;ine du§mU§ti.ir. Onsekizinci asn §U da- bir tak1m manas1z ve porsiimli§ fikirler 
vaya en di.i§unduriicu deli! diye gostenr- gibi ki ancak geri kafahlann agzmda do
ler. Zira ruhu kurutan 'bir felsefe, o"nu"nd I V 

A lmanyanm, Ceko-Siovakyay1 tek 
tufek patlatmadan i~gal ve ilhak 
edivermesi uzerine, askerlik ve 

sevkulcey§ bak1mmdan ne biiyuk bir isti
fade temin ettigini, birka~ gun evvcl, 
<<Askerlik bahisleri» sutunumuzda tzah 
etmi~tik. 

Almanyanm ele ge<;:irdigi ganimetler, 
Ceko-Slovak ordusunun biitun silahlarm
dan, cepanesinden, tahkimatmdan, ve bu
tun harb sanayii, otomobil ve tayyare fab
rikalarmdan ibaret degildir; o yazim1zm 
~umulu dairesine girmiyen bir~ok diger 
ganaim daha vard1r ki bunlarm bir kismi 
da Almanyanm harb kudret .ve kabiliye
tini artlracak ~eylerdir. 

lzmir 21 (Telefonla) - Bundan ye· 
di ay evvel K1rklarelinde askeri vaziye -
timizi ve tahkimatlmlZI tetkik ederek tabi 
olduklan hukfunete haber vermek mak
sadile faaliyete ge~en be§ ki~ilik bir gru
pun lzmir Ag1rceza mahkemesinde mu -
hakemesi bitmi§tir. Casuslar, Bulgar hu
dudunda Kazaro koyu altmdaki dere -
den 24-8-938 gecesinde sisli bir havada 
topraklarumza girmi§ler, fakat hudud 
mufrezemiz tarafmdan, deihal tevkif e
dilmi§lerdi. 

Su~Iularm Knklareli adliyesince ilk 
isticvablan yap1ldtktan sonra, T emyiz 
mahkemesi ii~uncii ceza dairesince fzmir 
Aguceza mahkemesinde muhakemelerine 
karar verilmi§ ve kendileri §ehrimize sev -
kolunmu§lardJr. 

Muhakemenin §imdiye kadar olan sa
fahah gizli cereyan etmi§tir. Karar bu -
gun aleni olarak teblig edilmi§tir. 

muhim noktalar vard1r. 
$ahidlerin ifadeleri ~ok uzundur. 

Mahkeme §U neticeye varm1~tlr: 
Casuslar, Trakyaya askeri tahkimat 

vaziyetimizi tetki~ i~in girmi§ler, ancak 
askeri kuvvetimizin hassasiyeti sayesinde 
bu te§ebbus nabs derecede kalml§tlr. Bu 
itibarla Turk ceza kanununun 133- uncu 
maddesi mucibince tayin edilen on be§er 
sene hapis cezalarmm iic;te ikisi indiril -
mi§, Y etin oglu Mikas, Y ani oglu Ram
yen, Y orgi oglu <;on of be§er sene hapise 
ve birer sene sekizer ay miiddetle hukii -
met~e gosterilecek yerlerde emniyti u -
mumiye nezaretinde bulunmaga, lie; sene 
amme hizmetinden mahrumiyete mah -
kum edilmi§lerdir. 

Muharrir Fransanm da 1914 ten
beri yap1lanlara benzer bir tecriibe 
ge~irecegini kaydettikten sonra (ki 
Joffre, Clemen~eau, Poincare bu 
diktatorliik denemesinin miibel\u~ir
leri imi~ler) bugiinkii vaziyette 
«kahramanlar» m rol oymyacagmt 
ha.ber vererek ilave ediyor: <dn
giliz Leader (lider), italy an Duce, 
Alman Fuhrer, tspanyol Caudillo 
(Kodillo) diyor. Ruslarm ~efe ne 
dediklerini bilmiyorum. Frans1zlar 
Jcendilerine belki yeni bir kelime 
bulurlar. Bir kelime bir ~eften da
ha kolay bulunur. » 

e a§lr. . s.» 
sonunda kafay1 da solduruyor. Ve ~iinku Ne ac1kh gaflet; gayet ileri bir felsefe 
giinlunde duygu ate§i yanm1yanm ba§m- diye bir~ok gene zihne k1lavuzluk eden 
da hangi sevdamn ruzgan eserse essin or- bu mutalealar, daha tarihin ilk tefekkur 
taya biiyi.ik eser gelemiyor. Biiyuk idealse ~aglannda bile isabetsizligi belli olmu§ 
daima kiic;uk egoistligin dii§mamd!r. suacah ve kanserli dii§lincelerdi. Eski 
Bundan §U netice c;1kar. F erdde cemiyet Yunanistanm Aristiji sirenayizm ad! a! -
§Uuru darald1kc;a, ma§eri faaliyetin ven- tmda tammlan bu s1g ve batak dii§iincele
mi geni§liyemez. Bunun ic;in gencligm rin klasik bir misalidir. Degil bugiinkii 
ahlaki terbiyesinde aile, millet, memleket, ilim, ilk ~agm selim akli bile biitiin bu 
insanhk, iyilik, guzellik sevgileri gibi felsefelerin acmacak kadar zavalh basit
mefhumlan canland1rmak c;ogumuzun ligini anlaml~tl. Ve gormii§tu ki bu turlu 
ogrensek bile ~ok defa unuttugumuz hir iddialar hiir ve mi.istakil bir zeka giirbuz-

Suc;lulardan fstafan oglu Atenin de 
ayni su~la mahkiim edilmesine karar ve
rilmi~. fakat hapisanede iken diger suc;lu
larm itirafm1 temin muzaheretinden dola
YI cezas1 ii~ sene dort aya indirilmi§tir. 

Kararnamede, su~Iularm askeri mem- Be~inci su~lu fstankef oglu T odori, ev -
hu mmtakada nas!l fotograf ald1klan ve velce hapisanede kalb sektesinden olmu§ 
gezebildikleri yerlerdeki maliimatl Bul - oldugundan hakkmdaki davanm sukutu
gr hududuna ne suretle gotiirmek te§eb- na karar verilmi§tir. 
biisunde bulunduklan hakkmda gerek ~a- Mahkeme reisi, terciiman vas1tasile 
hidler tarafmdan verilmi§, gerekse su~lu- kararlarm kabili temyiz oldugunu bildir • 
lardan baz!lan tarafmdan itiraf olunmu§ mi~tir. 

Franstz Akademisi Chef kelime
sini benimsemezse bir yenisini a
rayadursun, fakat herhalde Fran
say• bir kelime degil, bir adam 
kurtaracakhr. Adam, burada, bii
tiin Frans1z milletinin iradesini tek 
yumrugunda biriktirmif, en son ke
safetile milli bir fahsiyet demek
tir. ~ok firkah temsili rejim bu 
adamt ni~in ~·karamayor? ~iinkii 
tek baf, tek fikir, tek irade for
miilii ona yabanc•d•r ve hiirriyet
~i demokrasiler, kendilerini, bir 
ba~n koparsa alb ba,a kalan yedi 
ba,h ejdere benzetiyorlar. 

tabm safsata maliimatla kafalanmlZI Jiigiinden degil, bilakis y1lgm ve hamlesiz 
doldurmam1zdan ~ok faydahd1r ve pek bir gonul dermanS!Zhgmdan doguyor. 
fazla ehemmiyetlidir. Halbuki ~ocuk na- lnamn ki bugun de vaziyet hemen he
sii kendini iyi besliyecek gidayi b!rak!p men oyledir. <;ah§madan, ugra~madan 
~erez merez yemegi isterse, insanlann c;o- ya§amak, hem de herkesten mureffeh ya
gu da zihni aburcuburlugu, ciddi bir ze- §amak davas1 .. Evet i§te 0 kiir, ve arstz 
ka tegaddisine iistun tutar. Biraz di.i§u - h1rstir ki bugiinkii dunyamn manevi asa
nun; giireceksiniz ki hayli defa zihin- yi§ini ihlal ediyor ve bundan maddi hu -
lerimizi bile zarif bir vitrin gibi suslemeg1 zur dahi zarar goriiyor. 
du§uniiruz. lyi bir ev do§er gibi tefri§ et- F elsefenin asil gayesi, zihinlerimizi her 
megi degil. tiirlu babl akidenin p1rangalarmdan ha -
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Frans1z Cumhur 

Reisi Londrada 

M. Lobron biiyiik mera
simle istikbal edildi 

Paris 21 (a.a.)- Mosyo ve Madam 
Lobron bu sabah saat 8,15 te beraber -
lerinde Riyaseticumhur erkam ve Hari
ciye Nazm Bone oldugu halde Londra· 
Ya miiteveccihen hareket etmi~lerdir. 

Madam Lobron'e, Madam Bracon· 
hter ve Madam Loze refakat etmekte
dir. 

• • 
lsmet lnonii 

Reisicumhurumuz, diin 
albnc1 derece memur

lara bir ~ay verdi 
Ankara 21 (T elelonla) -

Cumhur Reisimiz lsmet lnonii 
ve Bayan lsmet lnonii taralrn
dan Ankarada altrncr derece 
memurlarla relikalart, bu ak
,am saat 1? de t;ankaya ko¥
kiine davet edildiler. Kabul 
resmini bir ~ay rziyaleti takib 
etti. Cayda Bafvekil ve Vekil
ler de bulundular. 

fngiliz Kraimm ii~iincii oglu Due de 
Gloucester, Kral ve Krali~e namma, 
Fransa Reisicumhurunu selamlamak ii- ._ ....................................... .... 
zere saat II de Londradan Douvres'e 
hareket etmi§tir. Ceyhan nehri 

Fransa sefiri Corbin de, Douvres'e git
:tni§tir. gene tast1 

' 

Bu sembol dogrudur belki. Fa
kat gordiigiimiiz manzara bu bat· 
lardan birinin kopmas1 degil, hep
sinin birbirile fasilas1z h1rla~mas1 
ve bogu,masidir. Yiizii Napoleon'a 
benzetilen Daladier, tesis etmege 
~aiifhg• kuvvetli hiikumet an'ane
sile, bir ba~t kopunca alb bat• ~a
h~abilecek demokrasi ejderi yeri
ne, masallarm veya ger~ek orman
larrn biitiin canavariarrni paral•ya
bilecek bir kaplan • adam tipinin 
hasretini ~ekiyor: Sozisi oldugu 
Napoleon veya ilk ustas1 Clemen
~eau gibi. 

Siiyledigim siizlerin gerc;i pek bilinen las etmektir. Y oksa onun ruhlarlm!Zl 
~eyler oldugunda §Uphe yoktur. Yalmz cimri, soysuz ve sufli duygulann esareti 
mesele memleketimizdeki tatbikat cephe- altma sokmak gibi bir maksad1 olamaz. 
sinden miitalea edilince §U nevi du§unce- Asia ve kat'a I Bunu her miinevver bil -
leri birc;ok zaman daha tekrara luzum ol- melidir. Ve hele kendisine insanhgm en 
dugu ac;lks:a anla§thyor. Gec;enlerde ha- §Crefli medeniyet odevlerinden bir tanesi 
y1r §Uurundan ve okuma disiplininden emanet edilmi§ olan aziz Turk gencligi 
bahsetmi§tim. Bugun ayni mevzua tema· bir dakika bile unutmamahdu. 0 Tiirk 
s1m meseleyi biraz daha kurcalamak gencligi ki fstiklal sava§ma ko§tugu 
ic;indir. azim ve imanla irfan cihangirligine dogru 

Ahlaki teverriim .. hte ruhu, vicdam, da yukselmege vazifedar bulunuyor. 
fen, felsefe, san' at yahud yurd, millet, Ancak ge~en haft a siiyledigimi gene tek
hak ve hakikat filan gibi mefhumlann ha- rarhyacagun. Biz bu co~kun ruhlu millet 
vasmdan hie; bir~ey alamJYan genclerdek1 evladlarma pek degerli bir manevi g1da 
en korkunc hastahk.. Zira ac,;tk siiyliye • vermekle miikellefiz. Onu vermeliyiz ki 
lim; kendi §ahsl zevk ve menfaatinden gelecegin mukadderahm idareye namzed 
ba§ka bir§eye kalbinin sevgisini ula§hra - olan memleket c;ocuklan, zengin oldugu 
mtyan kimse nedir? Hele 0 kimse tahsil kadar kuvvetli bir kultur alm1§ bulunsun
gormii~ ve ameli' bir fennin silahlanm ka- lar .. Bu davada sevgili XJZlanmtzm erkek 
iasma tabiye etmi§ hmh bir genese? He- evladlanmizdan fark1 yoktur. Hatta 
men cevab verebiliriz: D1§ dii§mandan birincilerin maddi ve manevl bunyeleri 
kirk kere hain bir 1~ somiirgecisi I \=iinku bahmmdan aynca bir taktm hususl ihti
oyle bir hilkat bildigini, bilgi sermayesin- mamlara da ihtiyaclan vard1r. Binaena
den mahrum olarak yamba§mda duran leyh kendilerinin zihni tegaddileri mese
yurdda§a da faydah hlacak bir giiniil lesi en kuc;uk ihmale dahi mutehammil 
zengini degil, bilakis kendi egoist i§tihasl- gori.inmez. 

Bu ganimetlerin en ba§mda Ceko-Slo
vakyanm alhnlan gelir. Bu memlekette 
2 milyar 358 milyon koronluk altm ve 
1 milyar 200 milyon koronluk ecnebi do
vizi vard1. Fa kat Sudetlerin i§gali uzerine 
Almanya, bu mevcudun alhda birinin, 
yani 390 milyon koronluk altmm kendi
sine verilmesini istem1~ti ki bu da 42 mil
yon mark ve 12 ton alhn ediyordu. Ceko
Slovakya da bunu kabul etmi~ti. Simd1, 
Almanya Ceko-Slovakyamn 72 ton tu
tan biitun altmmt kamilen ele ge<;:irmistir. 
Bu kadar altm 252 milyon mark eder. 
Aynca bankalarda mahfuz butun doviz
leri de alacakt!r ki o da takriben I 00 
milyon marktlr. Almanyanm altm ve dO
viz diye titredigi du§uniilurse bu 72 ton 
altmm ne buyiik bir ganimet te§kil ettigi 
anla~thr. Fakat, bir rivayete gore, Al 
manlar, 25 milyon fngiliz liras1 tutan (in
giliz bankas1 ihtiyat1mn alhda biri) bu 
altm1 ele ge~irememi§ler. Cunkii bun 
lar daha evvel Londraya veya ba§ka bir 
yere nakledilmi~ imi~. 

Fransanm yaptig1 taahhiid, heniiz 
F ranstz parlamentosu tarafmdan tasdik 
edilmedigi i~in, F ransa, bu 700 mil yon 
frank borcu, Almanyaya devretmege <;a 
h~abilir. lngiltereye gelince, vadettigi I 0 
milyon liradan 3 milyon 250 bin sterlin 
Ceko-Siovakyaya vermi§tir; fakat 6 mii 
yonu vermemi~tir. 1ki devlet, Ceko-Slo
vakyaya 8 miiyon sterlinlik bir bore ver 
megi de kararla§tlrmi~Iard!; fakat verme 
mi~lerdir; tabii vermiyeceklerdir. 

F rans1z Reisicumhuru Lebron ile ma· 
iyetini hamil olan Cote d'Azure vapuru, 
saat 12,55 te Douvres limanma girdigi 
:Zaman Rodney z1rhhsmm att1g1 toplarla 

Fransada, muzaffer bir diifma
na mukavemet edebilmek i~in o
nun biitiin si1ahlarlm kullanmak
tan ibaret ilk miicadele ~art1 lehin
de biiyiik bir fikir harelceti ba~la
mu,t.r. Bu silahlarrn ba~mda milli

Bir~ok koylerin mezruatt yet~i ve enerjili bir ,e£ yaratma 

m pervas1zca her tarafa sald1rtmak i~in Nice ana baba tanmz: bunlar c;ocuk • 
etrafm azcini en iyi vesile sanacak bir Ianna ic;i dolu irfan hazineleri ac;mak i~in 
duygu yoksulu demektir ve bir milli §U- yabancl diller ogretirler. Kendilerini ec
ur ziigurdii! nebi mekteblerinde okutmak gayesile bu-

Bir noktayi daha hatuhyahm: Bu gi- yiik fedakarhklara katlamrlar. Peki ama 
hilerin «miite§ebbisleri koruyun; i§te biz nih a! maksad nedir? Oralardan ~lkanla
o tahmdamz. $oyleyiz, boyleyiz! » gib1 nn vucudlerine, s1hhatlerine, ~ocuklarma, 
sozleri insam biisbiitiin isyan ettirici bir kocalarma, evlerinin idaresine, temizligi
haldir. <;unku uzerine filoksera veya ve- ne, aydmhk manada muterakki bir insan
ba halinde ~okmek istedikleri bir cemi - hgm medeni icablarma gore bakmag! og
yeti somurmek ic;in kendi hodkamhklan renmesi degil mi? T emenni edelim ki 
yetmiyormu§ gibi bir de o zavalh heyeti oyle olsun. Lakin gordugiimi.iziin ve duy
yardlma c;agumak cur' eti gostermekte- dugumuzun ~ogu tamamen ba~ka turlii -
dirler. Biitun bunlar nereden geliyor? di.ir. Ve anla~Iimaktadu ki muvaffakiyet 
Tabii ruh f1karahgmdan! Y a ruh f1kara- yiizdesi, ihtiyar edilen kulfetle mutenasib 
hg1?. bulunmuyor. Yabanc1 dilleri ogrenmek -

Simdi ikhsadi vaziyete bakahm. Su 
detler aynld1ktan sonra da, Cekya ~ene 
de 9 milyon ton kiimur, J • 2 milyon ton 
linyit, J milyon ton demir, J milyon ton 
~elik istihsal ediyordu. Bunlar kamilen 
Almanyamn cline gectigi gibi Pilzen 
Brno ve Skoda fabrikalanndan ba~ka 25 
silah fabrikas1, 9 tank ve zuhh otomobil 
fahriaks1, 1500 tayyare, me§hur Bata 
kundura fabrikas1, 2 milyon igli ve 
80,000 tezgahh pamuk ve ylin mensucat 
fabrikalan, cam, ~i§e ve ziicaciye sanayii 
~eker endiistrisi, bira fabrikalan hep AI 
manyamn eline gec;mektedir. Y almz Ce 
ko-Slovakya, Almanyamn· arad1g1 ham 
maddeleri, petrolu ve ihracat piyasa~m 
temin edemiyecektir. Ger~i. Almanya 
Slovakyanm ziraat membalanna el atml~
sa da, bu kadan kafi degildir. 0, ihti
yaclanm ba~ka yerlerden tedarik etmek 
mecburiyetindedir. 

selamlanmi§hr. 
Due de Gloucester, vapura giderek 

lobron'ii selamlami§tlr. 
F rans1z Reisicumhuru, saat 13 te va

Purdan ~1km1~ ve Marki de Willingdon 
ve diger birtaktm zevat tarafmdan selam
lanmi§tlr. 

Hususi tren, saat 13,20 de Londraya 
hareket etmi§tir. 

F ranSIZ Cumhur Reisi, Viktorya is
tasyonunda Kral Core ile Krali~e Mari, 
hanedan azas1, Ba§vekille N aznlar tara· 
ftndan kar§Ilanml§tir. 

FransJZ Cumhur Reisile Madam Lob
tUn, fngiliz hukumdarlarile beraber is
tasyondan araba ile Bukingham sarayma 
gitrni§ ve sokaklan dolduran halk kutlesi 
tarafmdan hararetle alk!§lanm!§lardlr. 

Gece, sarayda, Frans1z Cumhur Reisi 
§erefine bir ziyafet verilmi§tir. Ba§vekil 
<::emberlayn, Hariciye Nazm Lord Ha
lifaks ile Londradaki fngiliz elc;isi ziya· 
fette hazn bulunmu§lard!r. 

Fir'avunun mezar1 

l\1rs1rda zengin bir mezar 
daha meydana ~Ikardd1 

su albnda kaldl kararl geliyor. 
PEYAMI SAFA 

Adana 21 (Hususi muhabirimizden)
T oroslara yagan §iddetli yagmurlar, eri
yen karlar Ceyhan 1rmagm1 ta§lfd!. Man
git, Mercimek, Hamidbey, Bucag1, Ka
ramezar, Havraniye, <;akaldere, Ku~iik
kapih, Herekeli koyleri mezruah su al
tmdad!r. Buralara gidi§ geli§ kesilmi§tir. 
Nehre yakm diger sahalar mezruah da 
tugyandan zarar gormu§tur. Hekimhan
dan ahnan telgrafta sulann daha yukse
lecegi bildirilmektedir. lnsanca, hayvan
ca telefat yoktur. Tugyamn artacagma 
gore luzumlu tedbirler ahnml§tlr. 

izmir 
nan1n 

ha valisinde f1rb • 
yapbg1 tahribat 

Izmir, 21 (Telefonla) - Gediz nehri, 
Foc;a kazas1 dahilinde ta~arak o havali
de mezru, gayrimezru arazinin dortte u
c;iinii istila etmi§ti.r. Son f1rtma hakkmda 
gelen haberlere nazaran, Kemalpa§ada 
530 evin camlarmm kmldtgi, 15 evin bah
c;e duvarlarmm yikildig, gerek §ehir o
vasmda, gerekse koylerde 1600 agacm 
devrildigi, 10,000 kiremitin u<;tugu anla
§Ilmaktadii. 

Romanya Krab lngiliz 
sefirini kabul etti 

.$amda tevkifat 

~ehir, 

f1ndan 
·Frans1zlar tara
tahkim ediliyor 

Sam 21 (a.a.) -«Havas» Sehir ta
mamile F rans1z kit' alan taraftndan i~gal 
edilmi§tir. K1t' alar buyiik bir sukiinet 
i<;inde §ehrin merkezindeki sevkulcey~ 
noktalanm tahkim etmektedirler. 

Sokaklarda vucude getirilmi~ olan ba
rikadlar tahrib edilmi~tir. F ranSIZ rna • 
kamlan baz1 tahrik<;:ileri tevkif etmi~ler
dir. 

Ammanda vaziyet 
Amman 21 (a.a.) - Maveraii~seri

amn cenubunda yeniden bir tak1m ~id
det hareketleri yapilml§tlr. iki karakola 
hucum edilmi§ ve bunlar yagma olun -
mu~tur. 

Suriyede bef kifi tevkil edildi 
Berlin 21 (Hususi)) - Suriyedeki 

Frans1z makamati, Suriye nasyonalist 
bloku erkanmdan 5 ki§iyi tevkif etmi§
tir. Na~ Azmi Bey, mevkuflar arasm
da bulunmaktad1r. 

Onun geldigi yerler ~oktur. F akat c;u- ten maksad, henuz kendi lisamm1zda ol
riitiicii, sondiirucii ve nihayet bitik ve m1yan verimli irfan kaynaklarmdan bol 
yalmz fuhu~ mefhumuna saplamp batml§ bol istifade etmektir, diyebiliriz. Lakin 
yaz1lar bu ahlak ve seciye vereminin ba§- her yerde azc;ok mevcud supruntu hika
hca mikroblarmdan biri say1lamaz m1? yeleri okumak asia! 
Bence tamamen! -Evvelki makalemde Gazeteci ve kitabcJ dukkanlarmda da 
soyledigim gibi- hele okuyucusu ve oku- bol bol sallanan bir tak1m mecmualar
yacagl az bir memlekette! Deniliyor ki daki sa de dudak boyasile brnak cilas1 
muharrir her§eyden evvel muharrirligim ilanl(\nm ezberlemek ve ki.irklu manto 
du~iini.ir ve san'atkar san'ahm. Pek guzel bi~imlerile c;orab c;e~idlerinin listesi i~inde 
ama bu vaziyette bakkalm, eczacmm, f1- hayal ko~turmak ic;in ogrenilmi§ bir fran· 
nnc1 veya §ofiirun de dii§unecegi odur. stzcadan Turk camiasma hangi fayda 
Ancak bir de bir §Chrin, bir memleketin gelir? Biitiin bulnar insana s1hhat bilgisi
sihhatini, emniyetini, asayi§ ve iktisadm1 le beden, zeka ve ruh terbiyesi mi veri
korumakla mukellef olanlar var. Onlar yor? Goniillerimizdeh giizel ve necib es
filan veya filan muhteris zen gin olacak - tetik duygulan m1 f1§kJTtmaktad1r? Y ok
ml§ diye halkm zehirlenmesine, siipriintii sa bizi sinirli, zuppe ve kimseyi begenmez 
yemesine, soyulmasma nza gosterebilir - birer stska mustehlik k1hgma m1 soka
ler mi? $u sebeble bir memleketin saf cakt!r? 
san'at di.i§iinen artisti gibi, artistin §U veya Ben en ~ok ikinci ~1kk1 gori.iyorum. 
bu eserinden cemiyet biinyesinde husule hte ic;imdeki kana at: 

Almanya, 400 sene evvelki, mukad
des Roma - Cermen imparatorlugunu 
kurmak ister gibi goriinuyor. Avrupan.n 
merkezinde buyiik Mitteleuropa huiya
sm! tahakkuk ettirdikten, ~rki ve cenubu 
~arki A vrupada ham mad de ve petl'cl 
ihtiyaclanm temin ettikten sonra, garba, 
F ransa ve fngiLtereye donecektir. 

1938 eyliilunde, Ceko-Siovakya gibi 
askerlik ve sevkulcey~ muvazenesi bak.
mmdan kendileri i<;:in muhim bir memle
keti, hayret edilecek bir gaflet ve hiffetle 
tek kur&un atmadan feda edenler, o za
manki hatalarmt duzeltmek i~in, ~imdi 
~1Tp1mp duruyorlar. Acaba muvaffak o
labilecekler mi? 

das1 olmazl» 

Kahire 21 (a.a.) - Frans!Z arkeolog
lan tarafmdan Sarkiyede yap!lan haf • 
tiyat esnasmda lsadan bin sene kadar 
evvel ya~ami§ olan Fir'avun Psusennesi'n 
kat'iyyen bozulmam1~ lahdini meydana 
~Jkarml~lardlr. Bu Fir'avun Siileyma -
ll1n kaymbabas1 olarak telakki edilmek
tedir. Mezarda bin kilo ag1rhgmda som 
altm bir tabut bulunmu~tur. Bunun kiy
lneti bir milyon sterlinden fazla tahmin 
ediiiyor. T a bud da Fir' avunun mumras1 
Ve diger bir~ok miicevher ve altm hey -
keller de <;lkml&hr. Simdiye kadar yapll
lriJ~ olan hafriyatta meydana <;lkanl;m 
asana tika arasmda T u tan kamun 'un me
zanndan sonra bu en muhimmidir. 

Biikre~, 21 (Hususi) - Kral Karol bu 
giin ingiliz elc;isi Sir Reginald Hoare'yi 
kabul etmii ve uzun bir miilakatta bu
lunmu~tur. Siyasi mchafilde bu miilaka
ta hususi bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
Biikre§ el<;imiz Hamdullah Suphi Tann
over bu gece Romany a Hariciye N az1n 
Gafenko ~erefine bir ziyafet vermi~tir. 

Tiirkiyenin umumi niifusu 
Ankara 21 (Telefonla) - 1927 u -

mumi niifus aytmmda nufusumuz 
13.648,270, 1935 umumi niifus say1 -
mmda ise 16.158.018 idi. Yeni dogumlar, 
hicret ve iltica suretile yurdumuza gelen
ler ve bunla.rm d1~mda olarak mektum 
niifustan niifus klitiiklerine kaydedilmi~ 
olanlarla birlikte bugiinkii umumi niifu· 
sumuz 1935 umumi niifus yaz1mma naza
ran 1.671.196 ki§i artmt§ bulurunaktadll'. 

Torbabda feci bir cinayet 
Izmir 21 {Telefonla) - Torbahda 

seyyar sattc1hk yapan 18 ya§mda Mus -
tafa admda bir gene, kasaba civannda 
bir kuyu i~inde bogulmu§ olarak bulun -
mu~tur. 

Mustafanm, parasma tamaan Denizli
li Hasan ve Mehmed nammda iki arka
da§ tarafmdan boguldugu siiylenmekte -
dir. T ahkikat devam etmektedir. 

Bir cesed bulundu 
fzmir 21 (Telefonla) - <;e§menin 

<;andarh nahiyesindeki adactkta otuz be§ 
ya§mda Rahime admda bir kadmm cese
di bulunmu§tur. 

gelen §U veya bu tesirleri ara~hran ruhi - Neticesi yalmz adi ihlal ve istihlakten 
yat<;:1lan, sosyologlan da mevcuddur ve ibaret kalan boyle koturum duygulu fay
olmalidlr. Oalmahdir ki cemiyette kendi dastz miinevverlik, dunyanm en zararh 
bagrmdan kaymyan bir c;ok faaliyetin ve mucrim karanhg1du. Ve bundan igren
mahiyeti hakkmda aydmhk bir §Uur belir- meliyiz. 
sm. Bir gencin §erefi, muhitinden ruhunun 

Daha Onsekizinci asnn sonuna dogru almaktan ziyade ona vermek susuzlugu
bayatladigl halde bizde pek taze ve ileri nu duymasmdad1r. Kolile, kafasile, lr
birer fikir gibi revac bulan baz1 kaba ve fanile, vicdanile cemiyete kendinden ar -
adi materyalist telakkileri maliimdur. maganlar yeti§tirmek zevki; i~te gen;;ek 
Bunlarm ~oguna ~imdi kiiflu bir felsefe k1ymet ... Y oksa ide ali yalmz kurk, oto -
kmnhs1 halinde olarak nerede rashyo- mobil, kumar ve dans gibi adi maddiyat 
ruz bilir misiniz? Dunu bilmiyen; bugunii endi§eleri i~inde buru§up gitmi§ kimseler 
kavram1yan ve yarmm kar§ISma cesaret gene olduklarma slkllmahd!r derim. 
ve enerji ile c;1kmak kudretinden mahrum Roma 1mparatoru filozof Mark Ore! 
baz1 sa kat kafalarda! ne giizel si:iylemi~: 
~u fikirleri hulasa edelim:. «Kovana zarar veren §eyin anya fay-

Hazin bir tuhafhk da §Udur: Bazan en 
tanmml§ doktorlanmlZln tavsiye ettigi bu 
ilac1 eczanelerimizde bulamay1z. Ciinkii 
bir tabm icablarla memleketimize girme
leri menedilmi§tir. Halbuki zihinlenmize, 
ruhlanm!Za hic;bir deger\i unsur getirme
dikleri gibi bizim iyi eserler okuyacak 
zamanlanmlZI dahi z1yan ettiren mce 
siipruntu sahifesi gene kadmlanm!Zm, 
k!Zlanmizm ellerinde dola§lr. 

Acaba iktisadi, ispenc;iyari sahalarda 
oldugu kadar psikolojik ve terbiyevi 
saghk korumasmda da himayeye muhtac 
degil miyiz? 

Memleketimizin en buyuk §efleri be
deni kudret kadar ahlaki kuvvete ehem
miyet verdiklerini daima soylediler ve 
~uphesiz ki pek hakltyd!lar. $u halde yeni 
nesillerin ruhiyat i§lerini hallederken, 
kendilerini yakalanmaktan en <.;ok sakm
dlracaglmiz afet §U olmahdJr: Manevi 
teverrum I 

F azd Ahmed AY KA(:' 
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KU~Uk B I I J \.. 0ffi0Va ) ar General 
Hi kaye ALl HIKMET A YERDEM 

) 

"~============================:fJ Gazianteb meb'usu General Ali Hik-
Edibe, Galatasaray postanesinden i«;e- tanbul gibi biiyiik bir §ehirde yalmzba§t· met Ayerdem, bir miiddettenberi miipte-

ri girince sol tara fa saptt. T elgraf verme na ya§amaga mecbur kalmt§ olan kJZJnm ---··~ · la oldugu hastahktan 
tarah daha tenha oluyordu. Annesine boyle me§ru bir rabtta tesis etmege mu • kurtulamtyarak diin 
gonderecegi mektubun zarfmm iistiinli vaffak olu§undan biiylik bir memnuniyet saat 12 de irtihal et-
yazacaktt. iki yam kapah, yliksek, iize- duydu. Efzayi§ Hammm hayret ettigi mi§tir. Cenazesi bu-
ri cam masaya igildi. Hay Allah rni.ista- yalmz aradaki rnevhum akrabahktt. Bir giin saat 11 de $i§li I 
hakkmt versin, kalemin ucu her zarnanki ak§am gene Hatayda bulu§tuklan zaman Tramvay istasyonun-

kk b k Ed b I da Siivari Polis kara-gibi bozuk, hokkadaki rni.ire e oyu i e ni§an tsma: 

I 
kolu ka.r§tsmda Ko-

ve agdah idi. Geriye doni.ip ba§ka bir -Annernden mektub aldtm, dedi, senin zay apartlmanmdan 
masaya dogru yiiriimek iizere iken gozle- anlatttklarmm hepsini harfi harfine yaz· kaldmlarak T~viki-
rinin i~i giilerek kendisine bakan ve elin- IDI§tlrn. Gelen cevab1 okumak ister rni - ye camiinde ogle na-
deki mi.irekkebli kalemi uzatan gene bir sin? maZI ktlmd1ktan son-
adamla kar§Ila§l!. Birden yiizii kizarmJ§, Necib hafif~e sarardt. Elleri titriyerek ra Asri Mezarhga defnedilecektir. Allah 
beyni alevlenmi§ti: zarfi altrken: rahmet eylesin. Kederdide ailesine Ce-

- Gene mi siz, dedi, e bu kadan - Edibe, diye cevab verdi, onu oku- nabi Hak sabtrlar ihsan buyursun. 

fazla arttk.. Ka«; kere paymtzt aldigmtz mazdan evevl sana bir itirafta buluna ~ f T E ~ E K K 0 R ) 
halde beni takibde hala 1srar el!neniz ki.is- cagtm.. Biz, birbirimize akraba degi • \..._._ ____ ...;... ________ ../ 

tahhkllr dogrusu.. Eger tacizlerinizde liz I. 
devam edecek olursamz sizi polise ver • - Peki, ya Bornovadaki teyzen?.. 
mege mecbur olacaglffi, anladm1z m1? - Bornovada degil ya, benim diin -

- Affedersiniz, Edibe Hamm I. yanm hi~bir yerinde teyzem yok... 
- A.. A. .. Ne hakla ismimi de og- - 0 halde, sen beni aldattm .. 

rendiniz 1.. - Buna aldal!nak denirse evet .. Edi-

7 ay evvel, i~inde bin liradan fazla kty
mette ei?yam bulunan bavulum, Haydar- I 
pa~a- Usktidar arasmda otomobilden dii
~iip bir~ok ara~hrmalara ragmen bulu
namami~hr. iki gtin evvel elde edilen bir 
malfunatla seri bi.r faaliyete g~en ve e~
yalanmm z1yama meydan verilmeden e-

BUGUN MATiNELERDEN iTiBAREN 

~ehzadeba.!ii Gedikp~a 

F E R A H Sinemada 
Tel: 21359 AZAK Sinemada 

Tel: 23542 

~~, Cemile rahut Seyh Abdullah 
~cyh Ahmed filmini Tiirkiye sinemacthgma hediye eden 

« KEMAL FiLM :o in 

Tiirkc;e sozlii, Tiirk Musikili A§k ve Macera romam ...... 

Aynca « FERAH ,. da Aynca « AZAK " da 

KIRIK ZAMBAK MiL YONERLER 
LiLiAN HARVEY REVtl'Stl' 

Ge~en hafta Siimer sinemasmda Dans ve reviilerle dolu 
begenilen yiiksek eser. mevsimin JllUSikal eseri 

Gelecek program SARAY-BOSNA FACtA.SI. 

DAVETNAME 

I 

' 

SAKARYA sinemas1 Miidiriyeti; Yarmki Per~embe giinii sabah aat 10 da 

S TAD iLAHLARI 
filminin irae edileccgi hususi seansa; Matbuat erkam, Sinema sahib ve 
miidUrlerinL filim miiesseseleri direktorlerini, mekteb miidiirlerini ve 

spor kuliibleri idarecilerini davetle kesbi~?eref eyler. 

22 Mart 1939 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece §ehrimizin muhtellf semtierJn· 

deki niibe~l eczaneler &unlardll': 
istanbul clheti: 
Eminiinlinde (Be~ir Kemal • Mahmud 

Cevad), Alemdarda (Abdiilkadlr), Kumka· 
ptda (Haydar), KliC(tikpazarda (Hasan HU· 
liis!), Eylibde (Arif Be§er), Fatihte (Vita• 
II), Bak1rkoyde <Merkez> eczanelerl. 

Beyoglu clhett: 
istikliU caddeslnde (Galatasaray), Posta 

sokagmda (Garih), Galata To~ular c:1.d· 
deslnde (Kemal R!fat), YtiksekkaldmmdB 
(Hayreddin), istlk.liU caddeslnde (Kemal • 
Rebill), Kurtulu~ caddeslnde (Kurtulu~>· 
Magka caddeslnde (Magka), Be~!kta~ta. 

(Nail Hallod Tip!), Kasrmpa~ada <Vastf), 
Haskoyde (Barbud) eczaneleri. 

Usklidarda. (Sellmlye). Sar1yerde (A.saf), 
Kad1koy Esk!iskelede (Btiylik), Yeldeglrme~ 
n1 Karakol caddes!nde (Yeldelttrmenl). Bii· 
ylikadada. (§!nasi Rtza) eczanelerl. 

-- o=--

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

istanbul Belediyesinin % 5 faizli 1909 
ta.rihli istikraz tahvillerinin: 

- ,Simdi ogrenmedim efendim.. Cok be seni bu c~dde~.e ilk dAefa gordiig~m 
eskidenberi biliyordum. Y almz, acaba anda evlenebilecegtm yegane ktz oldugu
benzetiyor muyum, diye tereddi.id ediyor- na hi.ikmetmi§tim. Fa kat sen, benim bi.i
durn .. Fakat i§te goriiyorsunuz ya, aldan- t~n ko~u~.ma te§ebbi.islerime ~s1k yi.iz ve 
marnt§Im .. Siz Edibe Hammsmizl h1dd~t~J sozlerle rnukabele ed1yordun. 0-

le g~irerek taraf1ma teslim eden 1Jskii
dar zab1ta amirleri ve memurlanmn ve 
bu te~kilat ba~mda bulunan k1ymetli is
tanbul Emniyet Miidiirii Sadri Aka ve 
ikinci $ube Miidii.rii Nevzad ile yiiksek 
Ti.irk zab1tasma borclu bulundugum te
§ekkiirlerimin sayg~deger gazetenizle ib
lagml rica ederim. 

No. 57 lu 15 mart 1939 vadeli 
kuponlarmm 21 mart 1939 tarihinden i· 
tibaren, tahvilati damgalamak suretile, 
OSMANLI BANKASinm, istanbul gi~e
l~rile, Londra merkezinde kupon ba§ma 
£.: 0,7/- olarak tediye edilecegi, mez· 
kur tahvilat hamillerinin malfunu ol· iill••••••••••••••••••••••••••••w mak iizere ilan olunur. 

- Peki, 1u anda burada i§iniz ne.. n~ .llfJO bu Bornova ve akrabahk mese
Gene benim pe§imden geldiniz, degil lesmi ort~ya ~Ikardlffi .. 
mi? - ly1 ama .. Borvonada, teyzenden 

- Hayir.. Niyetim Bornovadaki tey- maada, ba.hsettigin ~iger ~~ti.in insanlar 
zeme bir kart yazmakii .. Sizin kmk uclu tJpatJp semn anlattJgm g~b1.. Babam1 
bir kaleme tesadiif edip de hiddetlendi • gozi.imiin oniin~e ayn~n ya§attm I 
ginizi gori.ince hizmetinize ko§maktan - Affedersm Edibe.. Ben aslen 1s-
kendimi alarnadJm. tanbulluyum ama, !zrnirde bir amcam 

Edibenin asabi baki§lan birden sakin- var .. Taharri memurudur. Bi.iti.in bu rna· 
le§ti: lumah onun vasJtasile ogrendim. 

- Ne dediniz, diye sordu, Bornova- Edibe, yi.iziinde hiddetle rnemnuniye-
daki teyzenize kart mt yazacaktmtz ~ tin birle§mesinden dogan garib bir i~rni ~ 

_ Evet.. Galiba siz de annenize rnek- zazla ni§anltsma baktyordu. Necib, rnah-
tub gonderecektiniz 1 cub ve mi.itereddid ba§tni oni.ine igmi§ti. 

Gene k1z derin bir kahkaha fulatarak de-
- Tuhaf §ey .. Nas1l da bildiniz? likanlJyi kolundan «;ekti: 
- Nastl bilmem efendim .. Or sene ... - Seni hilekar seni, dedi, gelecek 

evvel vefat eden pederiniz Bomovada hafta Bornovaya gittigimiz zaman bu 
muallim degil miydi ~ Gozliikli.i, uzun yalanlarm yiizi.inden annemden dayak 

1Jskiidar: thsaniye siivari AlbaYJ 
Muzaffer Siiral 

*** Damadimiz Mustafa Turgud Ktzili~l-
gm vefati dolaYJ.sile ge.rek telgrafla, ge
rek mektubla ve bizzat taziyet Hltfunda 
bulunmak suretile teessiirlerimize i~ti
rak eden aziz dostlanmiZa gosterdikleri 
derin alakadan dolaYJ. te§ekkiirlerimizi 
sunanz. 

Denizli meb'usu Yusu£ Ba§kaya 
ve Miizeyyen KlZlh~tk aileleri 

*** 

Pangaltl Tepeiistii 
Fedakarhjpn en biiyiigii, 

Programlarm en iistiinii 
Tiirk~e ozlii ve tarihin biiyiik 

hailesi e$siz ~aheseri 

NUHUN GEMiSi 

AKIN sinemas1nda 
Muazam eser $erefine 

1 - Rus ~ Ermeni - Azeri Halk 
danslan filmi. 

2 - Giizelligine doyam1yacagmtz 
varyete filmi. 

3 - Artistleri tamamen Maymun 
olan Afrika avcilan. iii•• Geri donmemek i~in lutfen yerlerinizi evveld.en temin ediniz. ••i 

Be,ikta, S U A D P A R K Sinemas1nda 

I Gene ARTRY'nin YERALTJ KR 4Li~'ESi 25 kiSim 
en heyecanh filmi ~ ~ tekmili birden 

Ak§am: Tam saat 8,30 da ba$lar. Telefon: 43143 •••Iii 
Sevgili DenizkiZl EftalyamlZln a.ramtz-

dan ebedi gaybubeti dolayi~le cenaze- •111111•••1111!• Bu ak§am T U R A N Tiyatrosunda 
sinde haZir bulunan zevat ile mektub ve SES KRALi«;ESt HAMiYET' Ytl'CESES 
telgraf gondermek suretile taziyeytte ve arkada~lan, ERTUCRUL SADi TEK ve 
bulunan dostlanmiza ve hakkmda laYJ.k heyeti temsiliyesi tarafmdan biiyiik oyun 

ERTUGRUL SAD! 
T E K Tiyatrosu 

Bu gece 
$ehzadeb3§1 (TURAN). 

tiyatrosunda 
(KENDi GELEN)' 
Vodvil 3 perde 

HALK OPERETt 
Bu ak§am 9 da 

Yeni eser 
ZOZO DALMAS'm 

i§tirakile 
A$K BORSASl 

Yazan: M. Yesari 

BUGiiN 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR boylu, ye§il gozli.i, §irin yiizlii bir zat.. yemezsen «;ok iyidir!.. 
- A .. Babam1 da tamyorsunuz l 
- Muhterem hocamt tanlffiaz olur 

oldugu alakayt gostererek izhan teessiir ., KENDi GELEN , 3 perdelik vodvil 
Nakleden: eden k1ymetli matbuatrm1za ve hastah- Mi~e Pen~ef Varyetesi, S. Atilla Reviisii, 

Ahmed Hidayet gmm devam ettigi ii~ seneye yakm miid- Anadolu Milli Tel: 22127 
Sinemas1 

muyum ~ Ben rnektebe giderken siz daha 
kucakta bir ~ocuktunuz.. Minimini bir 
yavru.. Bazan anneniz oarabanm i~inde 
sizi gezmege ~1kanrd1. Ogle yemegine 
eve giderken kar§Jia§Irdik. Altm sa~la • 
rtr.JZI, masum yiizi.iniizi.i o1qamak i~in 
adeta ~tldmrdtm.. Fa kat annenizden 
korkardim. Hevesim i«;imde kahrdt .. 

·------~~~---~-~z~~aW~~~ft~~:=::::::::::::::::::::::::::::: Talebe ve Muallimlere §efkane kendisini tedavi eden k1ymem 
doktorlan olan Bay Sadreddin Onaran 

$imdiye kadar gosterdigi filmlerin 
en giizeli 

MASK.ELi 
BESLER 

BUG UN New York S~rgisi ve Kalarm§ta Dr. Bay Mahmud Gonen~ 
ve Dr. Bay Orban Rifat ve D.r. Bay A~a

Necibin zihninde eski hatJralan top -
hyabilmek i«;in gozlerini yana kaydtra 
kaydua Iakudt soyleyi§i Edibenin adeta 
ho§una gitmi§ti. 0 tath maziyi tekrar 
tekrar yadedebilmek i~in delikanh bir 
yerde oturmay1 teklif ettigi zarnan gene 
k1z «hayu !» diyemedi. Hem en, biti§ik
teki Hatay pastanesine girdiler. Edibe, 
babasmm ii~ sene evvel oldiigiinii, ken
disinin hayatlm kazanmak i«;in 1stanbula 
gelerek bankalardan birine girdigini, an
nesinin Bornovadaki ki.i~iik bagi ve bah
«;eyi buakamadigi cihetle oradan aynla
madigmi uzun uzun an! a ttl. Y ar1m sa at 
sonra birbirlerine akraba ~1kttlar. Galiba 
Edibenin biiyi.ik amcasmm oglu, Necibin 
teyzesinin iivey k1zile evliydi. 

Delikanli ile gene ktz aynldJklan va
kit, sanki BornovaYJ hi<; terketmemi§ler, 
senelerce bir arada biiyiiyi.ip yeti§mi§ler 
gibi i«;li d1§h dost olmu§lardi. 

Bulu~malar stkla§llk~a ahbabl1k art-
h. Necib, yanmda «;alJ§tlgi avukat F aiz 
Bey vasitasile Edibeyi istedi. 

¥:Jf.¥o 

Bornovah Efzayi§ Hamm, Edibeden 
bu haberi almca oek sasmad1. Bilakis, ls-

li~in 

EN BOYOK FIRSA T 
9 temmuz kafile seyahati 
Btikre§ ve Pa.riste ikamet 

14 giin New York'ta 
Muazzam transatlantiklerle 100 ki
§ilik kadrosu olan bu grupa bir an 
evvel kaydolmamzt tavsiye ederiz. 

NATTA 
Seyahat Acentast Galatasaray 

Telefon: 44914 

BUG ON 
KADIKOY 

HALE' de 
MYRNALOY- CLARK GABLE 

dn enfes eseri 

YARALI 
KARTAL1 

It I Ifill Ill fill Ill Ill 1111111111111 I II II II Ill I Ill II II Ill I 

Cumartesiden itibaren: 

UCARKADA$ 
ROPERT TAYLCR 

SUMER ve TAKSiM 
Sinemalartnda 

Hi~bir filme miiyesser olmayan ve goriilmerni§ 
muvaffakiyetlerle devam eden : 

Arab diyarmm 
SES KRALl 

ABDUL'JlEHAB Altm 
sesli Leylti ~lurad'zn 

YA~ASIN A~K 
Tiirk~e soz1ii - Arabca §arkth 

Biiyiik muzafferiyet, izdiham rekorunu k1rd1. Dahili sahneleri 
A vrupa Stiidyolarmda c;evrilmi§ olan bu §aheser Mevzu ... 

Muzik... Mizansen ve Zenginlik itibarile 

Bugiine Kadar goriilen 

Bilumum Tiirk~e sozlii filimlerin fevkindedir. 
Gorenler tekrar tekrar seyrediyorlar. 

Vuku bulan miiracaatler kar§Ismda heniiz gormiyenlerin 
gormelerini temin maksacl.ile 

S 0 MER veT A K S i M sinemalar1nda 
Bugiinden itibaren 1 HAFTA daha gosterilecektir. 

Seans saatleri 12,30 • 3 • 6 - 8,45 te 

vir'e samimi te§ekkiiratlmtZin arzma 
muhterem gazetenizin delalet buyurma
smi rica eyleriz. 

DenizkiZI Eftalya ailesi 

YA~AYAN 

DORETHY 
VENUS 

LAMOUR'u 
r DOGUM '\ 
~----------------..) 

Gozler kama§ttran son biiyiik ve layemud eserinde goriiniiz. 

Ordu meb'usu Dr. Ziya Nakinin diin 
bir k1z QOCUgu diinyaya gelmi§tir. N ev
zada uzun omiirler diler, anne ve baba
slm tebrik ederiz. 

(Tiirk~e) KASIRGA 
SOKAK 

$ARKICISI 

VE 

FERNANDEL 
Foks Jnrnal danya haborleri 
Illl.veten 4,30 matinesinde 

DOr Namus Bekcisi 
Loretta Young 

Saadet Durag1 ALEMDAR 
Sonya Hennle 

BU AK~AM 

MELEK 
sinemasmda 

SEVEN, A~KIN ZEVK ve iZTiRAPLARINI 
BiLEN ANALJ.K HEYECAN ve FEDAKA.R. 

LIKLARINI TANIYAN BiR I,{ADININ 
HEYECAN DOLU MUESSiR ROMANI 

DAM GALl KADIN 
FransiZca sozlii - B~§rollerde : 

GLARYS GEORGES-

WAREEN W1LLIAM - JOHN BEAL 

AYRICA: BULGAR BA~VEKiLi EKS. KOSEiVANOF'un ANIC\RA 
ZiYARETi • SiPAHi OCACINDA ATLI YARI~LARI • iSTANBUL 
t:ldNCi Mtl'NTEHiB SECiMi • PERA • ~i~Lt FUTBOL MA«;;I vesaire 

ve PARAMOUNT DUNYA HAVADiSLERi. 

Dikkat : Bu gece ic;in biitiin localar satilmi§hr. Numarah koltuklar 
erkend.en aldmlmahdtr. Telefon: 40868 

Georges Sanders 

ve MiLLi de 

~ 

HERMAN BRtX ve LEE POUVELL 

tarafmdan 25 k1s1m tekmili birden, 
her sahnesi heyecan ve esrarla dolu 
olan bu :~aheseri muhakkak goriinfiz. 

CHARJ;..ES BOYER 

D,ANtELLE DARRIEUX 
TiNO ROSSt 
ViCTOR FRANCEN 
GINGER ROGERS 
FRED ASTAIRE 
ERROL FLYNN 

VtVtANE ROMANCE 
FERNAND GRAVEY 
C L .1\ U D E T T E COLBERT 
CLARK GABLE 

Diinyanm yedinci san'at harikas1 

olan sinemanm bu en tanmml§ 

yildtzlan pek yakmda 

LA L E 
Saraym1 ziyaret edeceklerdir. 

YARIN AK~AM SARA y ve iPEK Sinemalar1nda 
SENENiN EN MUAZZAM VE EN 

MUSildLi, BUYUK SARK 
' 

NEFiS T U R K C E s()zLtl' 

MiZANSENLi SUPER FiLM 

Racan1n Hazineleri 
Ba§ rollerde : ( ~EYH AHMED ) ve ( ~EYHiN A~KI ) filmilerini yaratan 

RAMON NOVARRO 

PROGRAMA 
ilave olarak 

Musiki kiSIDI : M. C. ve USTAD CEVDET 
Gaze! ve §arkilar : NADiR • HAMID DiKSEL ve 

KOZAN 
K. SAFiYE 

TURKiYENiN HAKiKl 1- BURSA SENFTJNiSi 
piJ'lantasi olan giizel 

Bursanuzm tarihi Abideleri • Camileri ve Sayfiyeleri 
Ttl'RK<;E SOZLU v~ 1\'IU!.\iKLt 

BiR 

2- Memleket Jurnah: BULGAR BA$VEKiLt EKS. KOSEiVANOF'un ANKARA ZiYARETi • S1PAH! 
OCAGINDA ATLI YARI$LARI - iSTANBUL tKtNC! MUNTEH1B SE<;!M!- PERA. $!$L! FUT
BOL MA<;I vesaire ve PARAMOUNT DtlNY A HA V ADiSLERt. 
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Mahmud 
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•), Posta. 
lar c:l.d· 
Idmmda. 
Kemal .. 
urtulu~>· 
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1 etkikler ve denemeler Ac1 bir kay1b . 1 -=--=-------___,...--=.,......__-==---..------,=-=--=~~1 · D ? 
Tramvay ve Tiinel 
devlete ·ge~tikten sonra 

Yazan: SAFAEDDiN KARANAK~l 

Liberal mekteb miimessil· ve mensub
lan ne derlerse desinler, devlet~i Tiirk ik
hsadmm yeni bir zaferi kar§lsmdayll.: 1 ... 
Uzun ve ~etin miizakerelerden sonra dev· 
let tarafmdan satm alman istanbul tiinel 
ve tramvaylan I / 3/ 1939 tarihinden iti
baren arhk devlet tarafmdan i§letilmek
tedir. 

istanbul tiinelinin ve tramvaylanmn dev
lete intikali, amme hizmetlerine miiteallik 
bir miiessesenin millile,tirilmesi ve burada 
~;ah~an binlerce Tiirk vatanda§ml keyfi 
tnuamelelerden kurtarmas1 dolay1sile mem
lluniyeti mucibdir. Binaenaleyh 1 mart 
1939, yalmz istanbul Tramvay $irketin· 
de c;ah§an memur ve miistahdemlerin de
gil, devletc;i Tiirk ikhsadmm bir zaferi ol
tnasl itibarile hepimizin bayram1d1r. 

Devletin demiryolu, vapur, elektrik ye 
tramvay gibi ammenin menfaatlerile ya
kmdan alakah i§leri bizzat kurup i§let
tnesi yeni bir dava degildir. 

Muam devletlerin ikhsad tarihlerine 
bir gi:iz atacak olursak gi:iriiriiz, ki liberal 
tnektebin jandarma devlet namm1 verdigi 
Ve vazifesi memleket dahilindeki asayi§i 
teminden ibaret olan devletin i§leri tenev
vi.i etmi§, §iimulle§mi§tir. 

$ah1slarum§ birer millet olan hugiinkii 
devletlerin birc;ok i§ler arasmda ticaret ve 
sanayiin biitiin §Ubelerile me§gul olduk
lanm gi:iri.iyoruz. Asri devlet, vatanda§m 
Umumi menfaatlerile alakah te~ebbiislerde 
hami olan, bu gibi te§ebbiisleri bizzat ku· 
ran ve i§leten, te§kilatl, kanunlan, vas1· 
talarile ferdl te§e'hbiislerin inki§af1m temin 
edendir. Almanyayi, Rusyay1 ve hatta 1~ 
talyay1 bir tarafa buak1yorum. En liberal 
tr~emleketlerde bile devletin giinden giine 
iktJsadct bir vastf ald1~m goriiyoruz. 

Liberal Fransa, garbdeki demiryollan· 
111 satm alml§hr. fngiltere gibi ferdciligin 
en ziyade belli oldugu bir memlekette bile 
devlet; iktiSadcl bir renk alml§hr. Bald
'lin'in Muhafazakar hiikfuneti bu husus
ta c;ok ileri giderek Office National de 
I' energie admda, biiyiik kumpanyalarla 
rekabet edebilecek bir tetekkiil viicude ge
tirip halka ucuz elektrik temin etmi§tir. 

*** Miinakalecilik, hie; tiiphesiz, ki kazanc 
temini i~in yap1lan bir iktisad i§idir. Bu 
itibarla muayyen kanun ve kaidelere ve 

, tnuayyen bir ihbsasa baghd1r. 
Mahiyeti ne olursa olsun bir i§letme· 

de kar ve istismar ~ekli mevzu sermaye~ 
nin ecnebi, milli veya devlete aid olu§u
lla gore degi§ir. 

Ecnebi sermayesi, digerlerine nazaran 
daha haristir. Halk1n i§tira ve istihlak ka· 
biliyeti ne olursa olsun az zamanda c;ok 
kazanmak; sabit sermayesini bir an evvel 
amortize etmek; miitedavil sermayesi i~in 
de yiiksek faiz temin etmek ister. Bunun 
ic;in de me§ru olsun, olmasm birc;ok c;are· 
lere ba§vurur. Ecnebi sermayesinin at ko§· 
turdugu memleketlerde kapitiilasyonlar da 
olursa, dii§iiniiniiz bali ... 

Milli sermaye mazbuttur. Devlet, ka
nunlarile sermayedann halkt, ameleyi 
insafslzca istismar etmesine mani olur. 

Devletin sermayesi, milletin kendi pa
tas1d1r. Bu itibarla devlet tarafmdan idare 
olunan i§letmelerde liizumundan fazla 
mercantile olmak dogru degildir. 

ahrlar. Bu gibi te§ebbiisler arasmda ihti
yat sermayelerini c;ok az bir zaman zar
fmda mevdu sermaye derecesine ve hatta 
fevkine ~1karanlar da vard1r. 

Devlet tarafmdan idare olunan i§letme 
tarifelerinde vatanda§ lehine tenzilat ya
pllmasl icab eder. Devlet tarafmdan tesis 
masraflan ic,;in konan sermayenin ecnebi 
veyahud mill! te§ebbiislerde mevzu ser
mayeden daha uzun y11larda amortize e· 
dilmesi miimkiindiir. Zira devlet zengin ve 
kuvvetlidir. Diger taraftan miitedavil ser
maye ic;in aynlacak faizde nispet, milli 
ve ecnebi te§ebbi.islerdeki nispetten ~ok 
daha az olmahd1r. ~iinkii; bizim bir ifade
miz olan ve bizden olan devletin ikt1sadi 
te§ebbiislerde kendi menfaati kadar bizim 
menfaatimizi de dii§iinmesi; i§tira ve :stih· 
lak kabiliyetlerimizi nazan dikkate alma-
51 gerektir. Bu icaba Devlet Demiryol· 
Ian Umum Miidiirliigiiniin riayet ettigi· 
ni biiyiik bir memnuniyetle goruyoruz. 
Devlete gec;en ~ark Demiryollan banliyo 
ve orta hattJ tarifelerinde vatanda~ lehi
ne azaml tenizlat yap1lm1§tlr; ki bu 'ten· 
zilatm yolcu mikdanm artt1rd1gma asia 
§iiphe yoktur. Boyle bir tenizlat yap1lma· 
sm1 Belediyeye ve devlete gec,;en diger i§ 
iicretlerinde de umuyoruz. 

:f. :to~ 

Devlete gec,;en 1stanbul tiinei ve lram· 
vaylanmn; §ehrin ikt1sadi hayab bakJmm
dan oynad1g1 rol miinakata edilmez. ls
tanbul dag1mk bir ~hirdir. 1§ yerleri §eh
rin muhtelif mahallerine serpilmi§tir. Her 
i~ mmtakas1 kendisine gore hareketlidir. 
Bu vaziyet i§ mmtakalarmdaki kira bedel
lerinin artmasm1 mucib olmu§tur. Bu iti· 
haria az ayhkh memurlarla ufak iicretli 
ve yevmiyeli miistahdem ve i§~iler §ehrin 
diger mmtakalanna nazaran kiras1 ucuz 
uzak yerlerinde oturmak mecburiyetinde
dirler. ~ehremininde, Kocamustapa§Bda, 
Edirnekap1da oturup Eminoniinde, Gala~ 
tada, hatta Kahata§ta veya daha uzak 
yerlerde ac;h§an memurlar vard1r. Ayda 
ellerine otuz, otuz be§ lira 4yhk gec;en ve· 
ya yevmiyesi kuk ila seksen kuru§ arasm
da tehaliif eden bu vatandaltar hirer aile 
ge~indirmektedirler. Mali vaziyetleri i§le· 
rine tramvayla gitmelerine mUsaid degil· 
dir. 

Kabatattaki bilmem ne fabrikasmda j§ 
ba§mda bulunabilmek ic;in sabahleyin sa
at alhda yola c;1kan ve yaya yi.iriiyen va~ 
tanda§lanm1z az degildir. 

~ah§tiklan miiesseselerden ki§Ill saat on 
yedide c,;1k1p kar ve yagmurda cigerleri do
nan, karanhk sokaklarda iirkek iirkek ko
§Up saat on sekizde, on dokuzda evlerine 
varan i§c,;i k1zlarumz yok mudur. 

Ti.inel ve tramvay devlete gec;mi§tir. 
Artik bizi istismar eden, ecnebi memur ve 
miistahdemlerine bol ayhk ve ikramiye ve
ren, tesis masraflanm bir hamlede itfa ve 
miitedavil sermayesini miirahahactlara ya
kl§lr bir gayretle istismar etmek istiyen ve 
bizden olm1yan ,Sirketten kurtulduk. 

Tiinel ve tramvay devlete ge~mi~tir. 
Devlet bizimdir, bizdendir. Onun bir ec· 
nebi §irket gibi bize lakayd kalmasma, bi· 
zi istismar etmesine imkan yoktur. Bu iti~ 
barla bunlar1 dii§iiniip istemek hakktmlz 
degil midir? 

A - Miilga ecnehi §lrket tarafmdan 
tatbik olunan tarifeden ucuz tarife; 

Emekli General Ali -_~=- $ E H R iN i (:iN DEN [ u:,o~~~~:~ 
Hikmet dun vefat etti -11 I 

21 mart: 
a = 

Tarihi Hatualar 
Nevruz gunu, hala Iran ve 
Kafkasyanrn bir~ok §ehirle
rinde, ~zralar ve kiitiikler 
yakmak suretile, evlerin 
damlarznda ate§ oyunlarz 
tertib El:lerler. Nevruz, ihti
yar diinyanzn bahar tacznz 

ba§rna ge~irdigi giindiir. 1 ... , i 
IDl iin 21 marttl. Y ani N evruz... 0 t' 

Nevruz lei, Cem§id devrindenberi 
§ark i.ilkeleri, tabiatin en biiyiik miijdesi-
ni ondan ahrlard1. 

Gece ile giindiiz, diindan itibaren bir
kac; giin miiddetle ayni ya~ta kalacak: 
Tesavii leylii neharl 

Ve yeryiizile yeraltmdaki biitiin mah-1 
General Ali Hikmet Ayerdem luklar, onun bir i§aretile yeniden hayata 

Gazi Aymtab meb'usu emekli Korge- erecekler; Zuhuru bayye velha§arat! 

Yazan : 
Salahaddin Giingor 

neral Ali Hikmet Ayerdem Allahm rah- Bu sabah, uykudan uyamnca, kendi ._ _____________ _ 

me tine kavu§tu. General Ali Hikmet, or· kendime: Herkes, birbirini bararet ve samimi
dumuzun tanmml§ ve sevilmi§ erkamndan - Nic;in bir Nevruziye de ben yaz· yetle kutlular. Tara£ taraf §enlikler ter
biriydi. Mer hum, as len Mora Y eni~ehir· maylm? diye dii§iinmii§tiim. tib edilir ve halk, bilhassa Azerbaycan
]iydi. 131 4 tarihinde Harbiye mektebin- Sonra, bundan vaz ge~erek, si:izii, om- dika Tiirkler, bu §enliklere geni§ mikyas
den erkamharbiyeye ge!;mi~ ve 1317 ta-

riiniin on senesini takvimler iizerinde tet- ta i§tirak ederler. rihinde erkamharb olarak mektebden c;;Ik-
kikler yapmakla gPriren me~hur bir tak- Eskt' Tu··rkler u··ne~I· ,~_ yat1n en bu .. m1~hr. General Ali Hikmet, Me~rutiyetin -,- ~ • g • 111 a • 

ilanmdan sonra Hareket ordusile beraber vim miitehassiSlna buakmagl tercih et- yiik kaynagl olarak tamdtklan ic;in, bahar 
fstanbula gelmi§tir. tim. mevsimine girilirken, giine§ timsali sayl-

Merhum 1877 dogumlu olduguna go- hte, onun Nevruz hakkmda hana an- Ian ate§in de, bu §enliklerde hissesi var· 
re heniiz 62 ya§mda bulunuyordu. lki lath klan: d1r. N evruz giini.i, Mia lran ve Kafkas~ 
k1z1 ve bir oglu vardrr. - Nevruz, ~ok eski zamanlarda, iic; yanm bin;ok §ehirlerinde ~Jralar ve ku-

Biiyiik Harbde ve istiklal Harbinde bin §U kadar sene evvel eski Tiirklerle tiikler yakmak suretile evlerin damlann
birc;;ok miihim vazifelerde bulunmu~tur. eski iranhlann y1lha§1 itibar ettikleri giin- da ate§ oyunlan tertib ederler. 
Bi.iyiik taarruzda, lkinci Kolorduya ku- dii. Buna Cem~id gi.inii de derlerdi. Da- «N evruz» sabah1, her evde, erkenden 
manda etmi~tir. ha sonra gelen hi.ikiimdarlar, bu giinii, biitiin aile efrad1, bir tepsinin etrafma 

is tiki a! Harbinden sonra, !kind Kol· baharm ba§lang1c1 olarak kabul ettiler. toplamrlar. T epside, far~a a dian sinle 
ordu kumandam olarak Bahkesirde bii - lranda hiikiim siiren Turk hiikiimdar- ba§hyan yedi §CY mutlaka ham bulunur: 
yiik faaliyetler sarfetlni~. orada gi.izel bir !arm dan Melik ~ah Selc;uki, takvimde 15- Sir (sarm1sak), sim (giimii§), sebz (ye· 
stadyom yaptlrtnl§hr. Cohan Mehmedi lahat yapmaga karar verdi ve bu mak- §illik), sebze (kuru i.izi.im) gibi ... 
asker oldugu zaman bulup c;;ah~ttran ve sadla za.manmm hiiyiik kozmografya a- Bunlardan ba§ka bir kavanoz ic,;inde 
milli giire~ takJmJmtza hediye eden odur. limlerinden . Meymuniilvas1ti'nin reisligi !Jirkac;; canh bahk ve tabakta be§ on yu-

General Ali Hikmet Ayerdem ikinci altmda bir heyet toplad1. Heyete, framn murta bulundurmak da adettir. 
Kolordu kumandanhgmdan 6 nc1 Kolor-· hiiyiik §airi Clmer Hayyam da dahildi. Bahkla yumurtamn hangi an'aneyi 
du kumandanhgma tayin edilmi$. bir (Clmer Hayyam, yalmz §air degildi. temsil ettigi ve ne manaya geldigi bu
m~d~et so.nra tekaii~. olmu~ ~e be§inci Bilhassa cebirde esash 1slahat yapmaga giine kadar anla§Ilamam1§hr. Acaba ba
Buyuk M1llet Meclmnde Gaz1 Aymtab muvaffak olan kuvvetli riyaziyeci ve fe- hkla denizlere ve yumurta ile havalara 
meb'usluguna s~ilmi§tir. 1936 Olimpi • lekiyatc;1 idi.) hakimiyet mi kasdediliyorL Bunun ce-
yadlarmdan evvel Tiirkiye spor te§kila- H t 1079 M'l"'d' • d 'f 

b · ·1 · b' .. eye • 1 a 1 senesm e vaz1 e- vab1m Tiirk mitolojisinin iheniiz ke§fe-
bm~ B§ma g~m m!~ ve lr mu~de~ ~u sini bitirerek yeni bir takvim viicude ge- dilmiyen yapraklannda bulmak, belki 
vaztfede c;;ah~tiktan sonra c;;ekdmi§hr. tirdi Bu Cel"'l ... t k · · d ']' H 
1936 d b . h d . na a 1 a VIml em IT, er de mu·'mku .. ndu"r 

.. an en astay 1· bak1mdan, Gregvar ve Jiil Sezar takvim- . 
Dun sa at 12 d. e ha·y· at a gozlerini yu.m-. lerine faik ve en dog- ru •ark takvl.mJ'dl'r. N evruz, Osmanh Tiirkleri tara fmdan 

C b I I d S I • da bir bayram giinii gibi kutlula-mu§tur. enazes1 ugun saat e 1~ 1 C !AlA k · . .. . . 
· d S" · p I' e a 1 ta v1mme gore, martm y1rm1 mrd1. ~airier. zamane padi§ahma ballan-

tramvay 1stasyonun a, uvan o 1s ka· b' · · .. ·· .. H 1 (k ) b' · 
k I ka d K t d mncl gunu, gune§ arne oyun ur- dlra ballandna Nevruzlyeler yazarlardl. 

ra o u r§ISID a ozay apar 1manm an .. · k · · · ·-· 
k • . I k ld I k cune glrer ve ta VImm taym ethgl saat Bu Nevruziye bir nevi yllba~l tebriki as en meras1m e a m ara namazt, d k'k d r. k ' ~ 

T 'k' .. d ··-] d ve a 1 a a, arzm ner no tasmda gece I idi. Miineccimba•1 her sene Nevruzda e§Vl 1ye camun e og e namazm an son· ·1 .. d" .. · 1 · · • ' ' 
k I k A • 1 - d f d'J 1 e gun uz musaVI 0 ur. Bu yem takv1m, yenisini r1kardJg-1 takvimlerinden etraf1 ra 1 maca ve sn mezar 1ga e ne 1 e- • d .. . A· ,. 

k . aym zaman a gune§m harekatmJ da on ld 1 L A b' .. h ee hr. y k . d' ,_ b' ya 1z anml§ nusus1 Ir nus asm1, sanp 
Merhuma Allahtan rahmet, kederli 1(b1 .. ay)a tab :1m! edtyor ve ner ayt lr sarmahyarak «huzur» a arzeder ve mu-

'1 · b I d'l · A'! · d urc e ag Iyor u. k b'l' d ·· I d - I k a1 esme sa 1r ar 1 enz. 1 esme, or u - Y Jd I d . ., . a 1 m e, yuz a tm an a§agl o mama 
muza ve Millet Meclisine taziyetlerimizi d b1l 12 ar a~ Is:ucbale atd kehanetler- iizere caizesini ahrd1. 

e u unmak xmkamm veren de gene bu N b .. b' · d • 
sunanz. t k . d' T" k h AI' . Ul B evruz, ugun IZlrn e, yanresm1 

a VIm Jr. ur 1 eyet a 1m1 ug ey, b 1 · · · 0 
Japonya l

•le Kore h z . . . Ce!AJ• k .. d k' ayram anm1z arasma g1rm1§hr. nun 

arasinda 

me~ ur a1<;esm1, a 1 ta v1mm e 1 d t k b d' t .. I . a ma opra ayram1 1yo uz. 
esasa gore haz1r am1~hr. Bu Za1~eye go· .. 
re her 1 t 11h' 'k' ih d «Nevruz» Ia ba~hyan aym, y·uzlerce 

tu••nel bin'ne ·y
1 

fm ad~1· 1'd.~u Son 1 1 "k~~vank an y1ldanberi. Anadolu koyliisiiniin agzmda IZa e e 1 1r 1: J~an, o uz, ap· 

Deniz dibindeki toprak 
derinlikte 

Ian, tav§an, bahk, yllan, at, koyun, may- tekin ayi» diye dola§tJgm1 da unl!tmlya· 
mun, ku~. kopek, domuz. Jm. 

S1~an y1h, pek ugurlu bir y1l saytl- Ona ister ekin ayi, ister toprak bay-
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Agaclann, ber ne· 
bat gibi. otpragm o
zile ya§ad1gm1 bili
riz. F akat, et yedi- _ 
gini, hatta ot yedigi· 
ni i~itmemi~tik. Me
gerse agaclar da et 
yermi§. 

Bu, bir F rans1z 
doktorunun, on sene- l 
denberi yaptJgt tee- .dJ. ~ • 
riibeler neticesinde ~ 
verdigi hiikiimdiir. ----~ 

Doktor «acaba agadar et yer mi, ye
mez mi» diye di.i§iinmii§, bir ku§ i:ilii~ 
siinii. s1b s1b kapah bir ta§ ma:hfazaya 
yerle§tirip, bir agacm dibine gi:immii§. 

Birka~ sene kutuyu orada gomiilii lmak· 
ml§. T oprag1 kaztp bakhgl zaman §OY• 
le bir manzara ile kar§Jla§ml§: 

Agac, yeni kokler sahvermi§. Bu kok
ler, ta§m arahklanndaq mahfazaya so
kulmu§, ku§ oliisiiniin i~ine kadar dal
ml~. tiiy ve et namma ne varsa silip sii
piirmii§ler. Meydanda, ku§un, pml pml 
miicella iskeletinden ba§ka bir§ey yok. 

Agacm k1rk y1lda bir et yedigini c,;oli 
gormiyelim. Et ve ot yesin diye yara· 
tJ!an insanlann i~inde oyleleri var ki, b .. -
§100§ kalmca, «hak>> bile yiyor. 

Bir Fir' avun daha 
Frans1z asariati .. 

ka alimlerinin M~~" 
mda yaphklan ihaf .. 
riyat esnasmda, hir 

----.._, fir' avun IB.hdi daha 
bulundu. Bu fir'avun da, isadan bin ytl 
once ya~aml§ olan isusenes'tir. 

Rivayete gore, Hazreti Siileymania 
babas1 i~te bu fir' avunm1i~. Mezarda, bin 
kilo ag1rhgmda altm l>ir tabut lmlunmu~ 
!ti, degeri bir milyon ingiliz Hras1. lc;in· 
de fir' avunun mumyas1 ve, altmdan rna~ 
mul biblolar, heykelcikler, miice¥herat 
ve saire var. 

Si:iylendigine gore, bu ke§if, T utanka· 
mun' danberi yap1lan ke§iflerin en mii
bimi imi§. Bilhassa mumyamn yaplh§ 

taTZJ, lahdin yiiksek k1ymeti, mumya ile 
beraber gomiilen hilliyatm degeri, Tu
tankamun'u fersah fersah geride b1rak1~ 
yormu§. 

Fen a havadis! Eger fsusenes, her§eyde 
oldugu gibi, selefini, fir'avunlukta da ya
ya buakJyorsa, F ransJZ alimlerine, T u .. 
tankamun biX:eginin kurbam Lord Kar
narvon'un ak1betini gozoniine getirmele
rini tavsiye ederim. 

Mart 
Avrupada, her gi· 

ren yeni seneyi, ka~ 

nunusaninin kap1s1 ~ 
niinde kar§JI:yan, ek~ 
serisi §Om aiilzh bir 
nevi falc1 sm1fi var. 
Her y1lba§1, mutla
ka. diinyamn falan 
veya filan mmtaka
sl i~in hastahklar, su 
baskmlan, hamler. 
oliimler miijdelemek 
adetleridir. 

1939 senesinin ilk 
giiniinii de, elaleme 
zehretmegi unutmt-
yan bu fuzuli baberdler, marhn pek te• 
kin olmadlglm soylemi§lerdi. 

Admt harb ilahmdan alan aydan za· 
ten haytr beklenir mi? Darbtmesellerin
de bile meymenet yok. Devlet, vatanda§tan ayn bir§ey olma· 

cl1gma gore bu gibi iktJsadi ve smai i§let· 
tnelerde, devletle vatanda§In menfaatlerini 
I te}if etmek !az1md1r. 

Bir miinakale i§letmesinin bilanc;osunu 
layinde bir k1sm1 gelire, bir ~~s_:n1 .da mas· 
rata aid olmak iizere muhtehf amlller var
dJr. Makul bir miinakale i§letmesinde ha-

B - t§ba§J ve i§ donii§ii saatlerine 
miinham olmak iizere, yevmiyesi ve iicrc
ti az i§~i ve mi.istahdemlerle az ayhkh 
memurlar i~in tenzilath biletler, 

metre 
kazdacak 

Tokyodan gelen haberlere gore, Japon 
Demiryollan Nezareti, Japonya ile Ko
re'yi, aradaki bogazda yiiz on be~ kilo
metre uzunlugunda bir denizalti tiineii 
yaparak birbirine baglamak tasavvurla

mazdt. Okiiz Ylh ise, bilakis bereket Ylh rami, ister Nevruz diyelim, kasdettigi
idi. miz mana degi§mez. T ahiatin en giizel INJ evruzun bususiyetlerine gelince: 0 mevs1mme gebe kald1g1 giin: !§te Nev-

giin, fran ve Hindistamn bir~ok ruz I 
yerlerinde, en bi.iyiik bayramd1r. 

«Mart kap1dan bakt~rir, kazma kiirelt 
yakhm» s<izii, atalanmlZln, bu mende
bur aydan nekadar yaka silktiklerini ka· 
fi derecede anlatiyor. 

, kim alan esas, li.iksten tevakki, az masraf, 
Ucuz tarife ve c;ok i§tir. 

Devlete yeni intikal eden tiinelin ve 
tramvaylarm masraf1 nelerdir, tetkik ede
lim ... 

Tiinel ve tramvay i§letmesindeki mas
raflar, tesisine ve i§letmeye aid olmak ii· 
?.ere ikiye aynlabilir. 

T esis masraflan, makineler, arabalar, 
teller, raylar, borular vesaire gibi demir· 
ba$a miiteallik olanlard1r. 

hletme masraflan. miinakale servisini 
lemin eden biitiin masraflard1r, ki buna 
rne:nur ve miistahdemlerin i.icret, yevmiye 
Ve ikramiyeleri; ihrak maddeleri tutan, 
Vergiler. ~ varsa eger memur ve mi.istah· 
clemlerin ve malzemenin sigortalan - vesa
ireden ibarettir. 

Mazbut i§letme sistemi, tesise miiteal
lik masraflan uzun y11lara taksim ederek 
amortize eden, i~letmeye aid olanlar1 as
gari hadde indiren ve miitedavil sermaye
sine makul bir faiz temin edendir. 

Yukanda da i§aret ettigimiz gibi, ec· 
nebi te§ebbiisler, tesise miiteallik masraf· 
Ian bir an eve! amortize etmek isterler. 
Diger zaruri masraflarl c;Ikard1ktan son-
ta miitedavil sermayeleri i~in yiiksek faiz 

C- Topkap1ya gidecek olan Taksi:n
de mukim vatanda§l fuzuli masraflardan 
kurtaracak kombine biletler. 

SAF AEDntN KARANAKCI 
Bankalarda miinhal yok! 

nm gitgide kat'ile§ti.rmektedir. ~imdiki Denizbankta kadro harici kalan 43 me-
halde bir yandan denizalb topra~n a- murdan 20 si, Siimer ve Eti Banklara 

lki sarho§ ra~tmlmasi, bir yandan da planm tatbi- miiracaat ederek ilk miinhallere tayin-
Ni§anta§mda Alman sokagmda oturan kma ilk olarak ne kadar para ayxrmak lerini istemi§ti. Bankalarda halen miin

Sami ile arkada§I Mehmed, evvelki ge- lazxm geldiginin hesablanmasile me§gul hal yoktur. ileride vukua gelebilecek 
ce rakl i~erek sarho§ olduktan sonra olunmaktad1r. Plana gore, tiinel, denizin miinhallere de yeniden memur tayin e
Beyoglunda Halaskar Gazi caddesinde dibindeki topragm elli be§ metre derin- dilmiyecektir. 
bir kahvehaneye gitmi§lerdir. Burada liginde kazxlacakhr; buna da en a§agx bir _.._._ 
Ha§im isminde bl.rini do~mek istedikleri milyar yen harcamak zamridir. Kore ile Konyada hir cinayet 
gibi kahvenin de camlanm kxrd1klan igin Japonya denizaltl tiinelile baglanmca K (H , h b' . . d ) 
h 'k ' · d k 1 h 'k' h'l d .. f d h · onya, ususx mu a IrJ.miz en 

erEx lSl he_Yla a anml§lardir. • .~r, ltll sa 11 barilasmkt~ s~uds~ erd. ab a Konyaya bagh Hatib nahiyesinin Hatun-
cne I ere niifus tezkereaa sur a e yapl a ece xr . .,.tm r ye 1 u~ k" .. d H" . K . 

k . saray oyun en useym oncay1 aym . d .. h d. c;u saatte dolambach yoldan a~1labtlen k" d Al' .1 k d . V 1 k .1 tem1n e en mu en 11 f b ~ d k 1 k t" 11 'k' b oy en 1 1 e ar e§l eyse ama 1 e mesa e, ogaz a azx aca une e 1 1 u- .. .. .. . . . . 
guk saatlik bir mesafeye inecektlr. Bu oldurmu§lerdi.r. Katlllerm bu l§~ ned~n 
yeni tiinelin ac;Ilmasl i§ine, halen ac;rl- yaptrkl~n, nasll. yaptlklan tahkl~ edxl
makta olan ~imonoseki ile Moji arasm- n;ekted::· ~ebebm ne oldu~u henuz ma
daki tiinelin in§asmdan sonra ba~laml- lum deglldlr. 

Beyoglunda Niko admda bir Rumun 
son zamanlarda TUrk tabiiyetini goste
ren bir niifus tezkeresi kullanma~a ba§· 
lad1g1 nazar1 dikkati celbetmi~tir. Filha
kika Niko karakola davet edildigi za
man, niifus tezkeresini c;1karm1~, TUrk 
tebaas1 oldugunda 1srar etmi§tir. Tahki
kat sonunda Nikonun bu vesikay1 35 
lira mukabilinde Ko~o lsminde bir tam
drgmxn delaletile elde ettigi anla§rlmt§· 
ttr. 
K~o denilen adamm diger ismi mii

hendis Hikmettir, bunun 'O'skiidarda o
turan Osman isminde bir de ortagr var
dtr. Nikoya sahte niifus tezkeresini bera
ber temin etmi§lerdir. 

Zab1ta, Hikmetle Osmam aramaktad1r. 

masx du~iiniilmekte, bu arada, §imdi a- .. -. .............. -.. _un .. n .. n .. nuu-n_urn_ullln .... a .. n .. n-.. 

Gllmakta olan tllnelin in§asmda elde e- Goz kama~bran vaziyet 
dilecek tecriibelerden, sonraki tiinel in- ______ __;;._ ______ ...;;._ 
!_iasmda istifade kabil olacagr hesaba ka
tllmaktadlr. -------

Dericilerin i~timaa 
Deri sanayii mensublarr, diin de Sana

yi Birligi merkezinde bir toplant1 yap
ml§lardlr. !!rtimada muamele vergisi i
§inde kar~lla§llan gii9liiklerle takas mu
amelesinin meydana getirdi~i mii~kiiM.t 
iizerinde g&ii§iilmii~tiir, 

Memleketimiz Biiyiik Millet Mecli
sinin yeni se~iminin ba$mda IOZ ka· 
ma$hrici bir vaziyette bulunuyor. Turk 
milleti beynelmilel siyasetin yarm i~in 
beklenmedik hadiseler haznlamasx ih· 
timali kat§Ismda her tiirlii nifaktan 
masun ve miiteneffir bir halde, kendine 
giivenir vaziyettedir. 

I. INONO 
a 

Salahaddin GVNGOR 

Kaza neticesinde oliim 

Konya, (Hususi muhabirimizden) 
Bey§ehir kazasma bagh Selki ki:iyiinden 
Siileyman Pelte admda birisi tabancasi
le oynarken tabanca ate§ alm1§ ve grkan 
kur~un, yamnda bulunan arkada§l Isma
il Kayanm gogsiinu delerek srrtmdan gx
krp zavalhyt oldiirmii§tiir. Yakalanan 
Siileyman Adliyeye verilmi~tir. 

Karapmar muhasehe 

binas1 yand1 

Konya, (Hususi muhabirimizden) 
Karapmar kazas1 hususi muhasebe me
murlugu tarafmdan i~gal edilmekte o
lan bina gece g1kan bir yangmda kami
len yanml§, gosterilen gayretler sayesin
de bazt evrak ile defterler kurtanlml§tlr. 
Adliye yangm hakkmda tahkikat yap
maktadlr. 

Konya kahvelerinde 

kagtd oyunu yasak 

Konya, (Hususi muhabirimizden) 
Konya Belediyesi §ehirdeki kahvelerde 
bilumum ka~d oyunlanm yasak etti. Bu 
zamana kadar yi.iz para ile iig ku.ru§ ara
smda olan kahve, gay fiatlan da bu yi.iz
den, kahvehane sahibleri tarafmdan be§ 
kuru§a ~1kanldr. 

«Mart i~eri, pire dl§an» da, martin 
pireyi bile bucak bucak ka~ud1g1 manas1 
yok mu? 

U zag a gitmege ne hacet I Her sene, 
bu ay, kedilerin kan g(ivdeyi gi:ituren 
muharebesi goziimiiziin i:iniinde. 

Maamafih, Avrupa falcllan, bu se· 
neki martin, biitiin kotiiliigiine ragmen, 
hat'b ilahmt, uykusundan uyandnacak ka· 
dar ileri gitmiyecegini de soyliiyoriardJ. 

ln§allah oyle olsun da, bu hoyrat ay
yalmz, oniisua giden zava)h §Ubatm iki 
bacagm1 kopanp hJrSmi almakla kalsm! 

En biiyiik kuvvet 
Milletler i~in en biiyiik kuv

vet, her silahtan keskin, her 
kudretten iistiin en biiyiik kuv
vet, kendi evladlar1 arasmdaki 

birlik kuvvetidir. Bilhass~ nii-
fuslarJ ~ok milletlerin heniiz in
aaniyet ideali i~in istikrar bul
mamlf h1rs siyasetleri ka ... ISin· 
da, niifualan daha az milletle
rin ha,hca dayandtklart kuvvet, 
kendi i~lerindeki nifaks1z bera
berlik kudretidir. 

1./NONO 
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I 9'Q\iqt A~K~ ADLiYEDE VE 
Milli kiime ma~lanntn MAHKEMELERDEI 

aldtgi garib §ekil 
Beden Terbiyesi Umumi Miidiirii, idare heyetinin 
• karar1n1 dinlemiyen F ener futbolculari 

• • « IYI yapm1~lar » diyor 
Bed en T erbiyesi Umumi miidiirliigii

niin yanh§ mukarrerah yiiziinden milli 
kiime mac;lan daha ba§langicmda anar§ik 
bir vaziyete girdi. Evvelce verdikleri ka
ran sonradan degi§tiren Be§ikta§la V e -
fanm mac;lara girmelerine mukabil Gala
lasarayla F enerbahc;enin Umumi miidiir· 
liikten bekledikleri cevab gelinciye kadar 
mac;lara i§tirak elmemek hususunda ver· 
dikleri kararla i§in azc;ok halledilecegi 
zannedilirken, F ener tak1mmm, idare he
yeti karan hilafma hareketi ortaya yen! 
bir mesele t;Ikarmi§hr. 

F utbol F ederasyonu milli kiime It;m 
hazirladigi manas1z talimatname ile mem
leket futboluna hie; umulmad1k bir darbe 
vurmu§tur. Ankara ve izmir kuliiblerinin 
bu talimatname hakkmda ne dii§iindiikle
rini bilmiyoruz. Buna mukabil bu tali • 
matnamenin lstanbulun dart kuliibiinii de 
§a~Irtmi§ oldugunu yazmaktan kendimizi 
menedemiyoruz. 

Alh ki§ilik teknik bir heyet tarafmdan 
yap1ldi~ s<>ylenen milll kiime talimat -
namesinin, mac;larla s1k1 bir surette ala
kasJ olan kuliibleri birbirine dii§iirecek 
bir vaziyet ihdas etmi§ olmas1, teknik bir 
heyetin hamladJgJ talimatnamenin neka
dar sakat oldugunu pek ac;1k bir §ekilde 
anlatmaga Hfidir. 

Beden T erbiyesi Umumi miidiirliigii, 
talebe ve askerler hakkmda evvelce ver· 
mi§ oldugu yanh§ kararlan hirer hirer 
tashih etmek suretile girdigi c;Ikmazdan 
kurtulmaga c;.ah§uken F utbol F ederas • 
yonunun yanh§ yaphgJ bir i§i diizeltmek 
istememi§ olmasi, sporumuzun daha bii
yiik zararlara maruz kalmasma sebeb ol
maktadJr. 

F enerbahc;e miiessesan heyetinin son 
kongrede milll kiime mac;lan hakkmda 
verdigi karara muhalif olarak sahaya 
c;1kmak ve idare heyeti kararlanna itaat 
elmemek gibi isyankar bir vaziyet alan 
F enerbahc;eli futbolculan yarm Oa§ka bir 
kuliibiin azas1 takib ederse, bu i§in mes· 
uli.i kim olacakhr? 

Milli kiime mac;lannm ortaya c;1kardt· 
g1 yeni hadise ile biitiin nazarlan iizerine 
c;eken F enerbahc;e kuliibiiniin bu haftaki 
mac;lar dolayJsile takib edecegi hath ha
reketi anlamak maksadile diin F enerbah
c;e kuliibii idare heyetinin salahiyeti er· 
kanmdan birile gorii§tiik. Bize §unlan 
soylcdi: 

«- Gec;en pazar yap1lan miiessesan 
heyeti toplantiSinda; milli kiime talimat
namesinin tadili ic;in Bed en T erbiyesi 
Umumi miidiirliigi.ine yap1lan mi.iracaate 
cevab gelinciye kadar mac;lara i§tirak 
etmemek ic;in karar verildi. Bu. kararm 
tatbikm1 alakadarlara teblig ettik .. 0 giin 
sahada mac; yapilmJyacagJ ic;in kongre • 
den sonra kuliibii terkettik. Maateessiif 
gee; vakit takumn, miiessesan heyeti ka
ran hilafma sahaya t;IklikJanm ogrendik. 
0 an ic;in bir§ey yapmak imkam yoktu. 
Derhal tahkikata ba§lad1k, Maatteessiif 
i§i etraf1lca tahkik ettigimiz zaman mm • 
taka spor direktor vekilinin biitiin nizam· 
lan altiist eden bir kararla lisans ibraz e
demiyen F enerbahc;e tak1mmm bir liste 
vermek suretile oynamas1 ic;in hakeme 
telefonla tebligat yaptlgJnJ ogrendik. 0 
mada kuliibde bulunan arkada§lann li -

-1-
0nlar, hani §U pek c;oklarmm «asri ... » 

diye dudak biikiip gec;tikleri kan koca
lardandi ... 

Belma, «asrl» bir kadm, Muptar «as
ri» bir koca, ya§aYI§lan da pek asri bir 
gidi§ti. 1kisi de birbirine ancak nikahla 
baglanmi§, hay1r, baglanmi§ da degi], 
zor zoruna eklenmi§, ylllardanberi b1r tiir· 
lii kaynamami§, kayna§amamJ§ zavalh
lardandi. Kans1 bir alemde, kocas1 ba§· 
ka bir alemde ya§ardi; bir araya geldik
leri zaman da ortaya biisbiitiin ba§ka bir 
aJem ~1kard1. 

Kadm, gencdi, giizeldi ... 
Gencdi amma kac; ya§mda, bunu bir 

tiirlii kestiremezsiniz. Yirmi be§ ya§ma 
gelir gelmez ona baglamp kalanlar, iis
tiinden kat; y1! gec;erse gec;sin hep o ya§· 
ta goriinmenin kolayml bulan, bunun bii
ti.in inceliklerini bilen kadmlar bile onu 
k1skamrd1. Belma, mas1 gelince yirmi 
be§inden de geriye doner; on alt1, on 
yedi ya§mdaki deli§men k1zlar gibi, yap· 

sans vermek suretile bu mac;a idari bir ta· 
kim sebeblerle mani olmak istedikleri 
meydanda iken suf F utbol F ederasyonu· 
nun arzusunu yerine getirmek suretile bii
tiin nizamlar ayak altma ahnmJ§ oldu. 
Bu vaziyetten de bugiinkii c;irkin hadise 
meydana geldi. 

Bu mesele hakkmdaki tahkikahmiZI 
geni§letmek iizereyiz. !dare heyetinin, 
mac; ak§aml gazetelere gonderdigi teblig
den de anla§llacagl iizere bu i§te onayak 
olanlara en §iddetli cezalan verecegiz.» 

Jf.I(.J{. 

Bu kan§lk vaziyeti, Bed en T erbiyesi 
Umumi mi.idiirii General Cemil Tanerin 
diin bir gazetede inti§ar eden beyanah 
biisbiitiin kan§hrmJ§hr. Bu beyanatm bir 
k1smJm o kadar garib bulduk ki Genera
lin telefonla alman sozlerinde bir yanh§ 
olduguna hiikmekten kendimizi alamJyo
ruz. 

Filhakika Umumi miidiir, beyanahn • 
da Fenerbahc;e futbolculanmn kendi ida
re heyetlerinin karanm dinlememi§ olma· 
lanndan memnuniyetle bahsediyor: 

«- fyi yapml§lar o halde... Oyun 
oymyacak olanlar ,onlarm dii§iincelerile 
hemfikir degillermi§ demek ki ... » diyor. 

0 halde Umumi miidiiriin ho§una gi
den her nevi itaatsizlik iyi yap1lm1§ bir 
hareket te§kil edecektir. Y ann, her ku -
liibde, idare heyetlerine kar§l bu nevi ita
atsizlikler, isyanlar, disiplinsizlikler gorii· 
lecektir. <;iinkii sporcularm, Umumi mii· 
diirliigiin, muhtelif kararlanm kendi ar • 
zulanna gore tefsir ederek idarecileri din
Iememeleri ic;in kap1 ac;IlmJ§tlr. Ve Beden 
T erbiyesi Umumi miidiirii, yanh§ kay • 
dedilmi§ olmas1m temenni ettigimiz- be
yanatile bu t;Jgm bizzat kendisi a<;rnl§hr. 

Beden T erbiyesi Umumi miidiir • 
liigii, kendi bindigi dah kendi ke -
sen adam vaziyetindedir. Umumi 
miidiiriin, F enerbah~e idare heyetini, fut
bolculann kar§Jsmda kiic;iik dii§uren be
yanah ise, avak1b1 cidden vahim olacak 
bir tedbirsizliktir. Umumi miidiirliigiin ic
ra vasJtasJ, kuliiblerin amator idare he
yetleridir ve daha yiilarca da bOyle kala
caktJr. Yalmz spor ak§ile c;ah§an kuliib 
idare heyetleri, kuliiblerinin idaresinden, 
Umumi miidiirliikten daha fazla mes'ul
diirler, Herhangi bir miisabakaya girip 
girmemek haklu ve salahiyeti miinhaman 
idare heyetlerinin bilecegi bir i§tir. 

Bed en T erbiyesi Umumi miidiirii, 
«evvela mac;lara i§tirak etmeli, sonra iti
raz eylemeliydiler» diyor, 0 halde milli 
kiime mac;lan talimatnamesini okumaml§ 
demektir. Macrlara girmek demek kuliib
ler ic;in kapana girmek demektir. <;i.inkii, 
bundan sonra dilekleri kabul edilmez 
de c;ekilmek i~terlerse, diinya kadar para 
cezas1 vereceklerdir. 

Umumi miidiir, bu sozlerile kuliible
rin talebine, pazar giiniine kadar iki sa
tJrhk bir cevab vermemi§ oldugunu unut
turamaz. Umumi miidiirliik, kuliiblere 
«teklifleriniz kabul edilecektir. Mac;lara 
giriniv> diye bir telgraf c;ekseydi, hie; me
sele kalmazd1. Umumi miidiirliik siiku • 
tile, hic;bir teklifiniz kabul edilmiyecektir, 
demek istemi§tir. .5imdi, mac;lara girmi • 
yen kuliibleri muahaze etmege hakk1 
yoktur. Galatasaraym mac;lara girmeyi • 

tJg1 her c;Jigmhgl kendine yara§tinrdJ. 
Giizeldi amma, ~~ndine gore, ba§ka 

tiirlii bir giizellik ... Oyle yapma bebek
ler gibi her c;izgisi olc;iilii, hepsi bii'birine 
uygun degildi. Sac;larmm kiZII bir rengi 
vard1; pek c;oklanna belki de yakl§maz· 
d1. Her k1vnmmda, her dalgasmm ara
smda, yamk bir bak1r kiZiltJsJm and1ran 
panltJiar, daha uzaktan insanm goziinii a
hrdl. 

Ka§lannm bir tanesi, sanki, hi~ yak
tan kavga ediverecekmi§ gibi, hemen her 
zaman biraz kalk1k dururdu. Ucuna dog
ru gittikc;e sivrilen burnu, belki biraz bii
yiik bile say1hrd1. Dudaklan enikonu 
kalmd1. Y anagmm bir ko§esinde, agzma 
ya km bir yerinde, belli belirsiz bir c;u
kur vard1; arada bir silinir gibi olur, son· 
ra yeniden dogard1. Duda8Jmn bir ucu, 
i§te hep bu c;ukura dogru kayml§ gibi 
dururdu. Oyle ki, ba§ka bir kadmda ol
sa, gorenler: 

.. ") 
diT •.• 

Sakm, bunun agz1 c;arp1k mi, ne· 

0<; KADININ OYUNU 

Bir adam, kaybolan 
biricik horozunu artyor 

Davac1 diyor ki: «Bir sabah ho1·ozumun sesini 
duymad1m, ev sahibine sordum, htk mtk etti, 
kiimese baktJm, horozumun yerinde yeller esiyor» 

«Horoz ottii, dava bitti» derler . .5im
di burada anlatJlan §ey; horozun otme
mesile ba§hyan bir davad1r. Horoz dava
smm davaclSI, bir delikanhdu. Sulh Ce
za mahkemesinde lie; gene kadmdan da
vacJ olan bu delikanh, §Unlan anlatJyor: 

-Ben bu kadmlardan birinin evinde 
kiraCJ olarak oturuyorum. Digerleri a
nun kom§usu 'Ve kom§usunun kom§usu 
iki kadmd1r. 1simleri ..•. 

- Malum, istidada yaz1h ve hiiviyet· 
lerini de §imdi burada zapta gec;irdik ... 

- Evet, evsahibi olan §U kadmm bah· 
~;esinde tavuklan var. Tavuklan var am· 
rna horozu yoktu. Bir ahpab, Denizliden 
gelirken, bana giizel bir horoz lhediye ge· 
tirdi. Ben, evin bir odasmda kiraciyJm. 
Horozu kanarya gibi kafese koyup da 
odamda sakhyamam ya! Derken bahcre· 
de kiimes bulundugu hatmma geldi, ev
sahibine bu horoz bahsini a<;tim, «benim 
horozu sizin tavuklann yanma koyahm. 
Zaten ba§ka horoz da yok, hem kavga 
t;Jkmaz, hem de tavuklanmz horozsuz 
kalmaz» dedim. Razl oldu, bana hediyc 
gelen horozu onun tavuklan arasma sal
dJk. Tavuklar memnun, horoz memnun, 
bahc;ede e§elenip duruyorlar, geceleri de 
ayni tiinekte tiineyorlar. Bana gelince, 
ben de her sabah horozumun uzun uzun 
otmesile gozlerimi ac;Jyor, i§ime eskisin
den daha erken, tam zamamnda yeti~i
yorum. Saat ~mguagmm goremedigi i~i. 
horozun sesi tam manasile goriiyordu dog 
rusul 

Derken bir sabah gecikmi§ olarak u
yandlm ve .giyinme tela§! aras1nda o sa· 
bah horoz sesi i§itmedigimi hatuladtm. 
Evsahibine : <<Acaba horozum hastaland1 
m1 ~» ~iye wrunca, o, h1km1k etti, halin-
den ~iiphelendim, bahc;eye indim, bak
tJm horoz meydanda yok; horozun ye
rinde yeller esiyor ve tavuklar, melul me
lui bab§lyorlar. Ara§hrdJm, yaptJg1m 
tahkikatla benim horozun bu iic; kadm ta
rafmdan mii~tereken kanadlandmld1gmJ 

§in den de, F enerbahc;enin ayni karaT! 
vermi§ olmasma ragmen futbolculann 
idare heyetini dinlemiyerek bir anar§i va
ziyeti meydana getirmelerinden de miinha 
man, kuliiblerin hakh taleblerine kulak 
bile asm1yan ve kuliiblere cevab vermege 
tenezzi.il etmiyen Umumi miidiirliik mes
uldiir. 

Galatasaray, futbol 
faaliyetini tatil etmedi 

Galatasaray kuli.ibu idare heyeti aza
smdan biri di.in bize §Unlan soyledi: 

c- Baz1 gazeteler Galatasaray kuliibii
niln futbol faaliyetini tatil ettigine dair 
Beden Terbiyesi Umumi Miidi.irltigiine 
bir mektub yazd1~m bildirmektedir. 
Futbol §Ubesinin tatilini kat'iyen dil§iln
mii§ degiliz. Ancak Milli kiimeden Be
den Terbiyesi Umumi Mildiirlugunc yaz
diglmiz esbabdan dolay1 ~ekilmi§ bulu
nuyoruz. Bilakis bu hareketi daha ziya
de kuwetlendirecegiz. Gelecek seneki 
ma~lara daha iyi bir §ekilde hazirlam
yoruz. Futbola devam ediyoruz ve ede
cegiz.~ 

Demege kadar vanrlard1. Fakat bu bi
le, ona yara§Ir; hepsi bir araya gelince, 
ortaya pek manah, birdenbire gozalJci 
bir giizellik c;Jkardl; bir bakl§ta insam c;i
leden <;1karan, derinden derine gizli bir 
giinah h1rsile tutu~turan, k1vrand1ran bir 
giizellik ... 

Onu goriir gormez anlarsm1z ki: Kar
§Jmzdaki pek tehlikeli, hie; de oyuna gel
miyecek bir kadmdrr. Kimseyi begene
miyormu§ gibi miistagni, uzak dururken 
ic;in ic;in herkesle egleniyor samrs1mz: Ne 
soyleseniz, nr.kadar dil dokseniz hie; bi
rine inanmJyacak gibidir; sizi oyle iman
SIZ bir bakl§la dinler !.. $imdi de bir yan· 
!J§IDIZI bu)up ortaya <;Jkaracak; bir eksi· 
ginizi goriince, hie; ac1madan yiizi.iniize 
c;arp1verecek diye ic;inize korku du~er; yii
ziine, hele gozlerinin ic;ine, korka korka 
bakarsmJz! .. 

Gozleri, gozlerinin rengi pek giizeldi. 
BakJ§lan o kadar canh, o kadar derindi 
ki bu giizelligi biisbiitiin arttmr; arada 
bir insana gizliden ~izliye goz klrpiyor
mu§ gibi c;ekerdi. Ostelik pek ustahkla 
siislenir, her giydigini kendine yara§tmr
di. En §Ik ge~inen kadmlar, gene de ona 
benzemege c;ah§Jr!ardJ; onun giyini§inde
ki ba§kahk, en kJ&a bir zaman i~inde pek 
~oklan i~in ornek olurdu. 

ogrendiml 
Nas1! kanad!and1rmak? 
Y ani uc;urmu§lar! 
Nereye u~urmu§lar? 
Daha ac;•kc;asJ, ihep bir olup a§Jr· 

mi§lar. Evsahibi olan §U kadm, kom§usu 
olan bu kadmm evinde, onun kom§usu 
alan obiir kadma evin anahtarim vermi§, 
«evde bir horoz var, git onu al» demi§, 
o da gelip horozu aim•§. gotiirmii§. On
dan sonrasJ, art1k ne olmu§sa olmu§, ho
rozumun ak1beti mevhul! 

- Peki, ne diye «git onu al» demi§? 
Delikanh, omuz kaldmp indirdi: 
- Ben as1! sebebini ac;1ktan ac;1ga an

Iayamadrm dogrusu. ihtimal verdigime 
gore, evsahibi, horozdan ho§lanm1yor da, 
horozumu evinden uzakla§tirmak istedi. 
Zaten kiimeste evvelce tavuk bulunup 
da horoz bulunmamasma da bak1hrsa l 
Lakin, kendilerine bakarsamz i§ oyle de
gil de sadece bir §akamn kaka olmasm· 
dan ibaretmi~! 

- Ne gibi? 
- Guya kom§U evinde sabcrli kah-

valtlSI edilirken bir adak horoz laf1 gec;
mi§, «ah boyle bir lhoroz olsa da bana 
verse bir hay1r sahibi!» diyen kom§unun 
kom§USU kadm oyle deyince, benim De
nizli horozu adak horoz oluvermi§! 

- Y ani, nas1l? 
- 1§te onun orasma ben de pek ak1l 

erdiremedim, lutfen kendilerine sorarsa
mz, belki hep beraber ak1l erdirebilecek 
bir cevab verebilirlerl 

Hakim, kadmlara dondii, sordu. Bi
ri, kendisine verilen anahtarla eve girip 
kendisine adak oldugu si:iylenen horozu 
aldigtnt, digeri kendi evinde bu kadma 
anahtar verilerek adak oldugu kaydile 
«evde bir horoz var, git onu al» denildigi
ni tasdik yollu ba§ salladJ!ar. Evsahibine 
gelince, davacmm as1l hl§Jmla yan yan 
bakhg1 bu kadm, bir omuz silki§le §oyie 
soyledi: 

- S1rf bir §akadan ibaret hepsil A
dak laklrd1s1 ac;Jlmca, laf olsun diye «ev
de bir horoz var, git onu al» dememi, 
kom§umun kom§usu sahiye almi§; halbu
ki maksad, latifeydi I Boyle olmamahy
dJ, amma eh arhk alan oldu bir kere I 

- Hi~ latife olur mu boyle?. Y a a
nab tan vermeniz! 

lnansm da, latife tam olsun, diyey 
di I 

Pek oyle latifeye benzemiyorsa 
da, yapt1gm1z i§in eksigi kalmamJ§, gali
ba! 

<;almak suc;unu usuliine gore sabit 
gormiyen hakim, her iic; kadmm da bera
etine hiikmetti. Sonra davacJya isterse ta
kib edebilecegi bir yolu gosterdi: 

- Horozunuzdan dolay1 Hukuk 
mahkemesine miiracaat etmekte muhtar
smJZI 

Delikanh, bir ba§ hareketile: 
- Bugi.inden tezi yok. dedi, bir isti

da yazdmp horozumun hakbm anyaca
glml 

M. SELIM 

.5imdi kmak, canh, avare bir kadm 
gibi giiriiniir: Onun ic;in varhk demek, 
elle tutulan c;izgiler, gozle goriilen renk
lerdir; ondan ba§kasma inanmaz. Ya§a· 
mak, onun ic;in sadece giiriiltiidiir; bun
dan ba§ka tiirliisi.inii bilmez. Siis, goste
ri§, yapmac1k, herkesten ayn goriinmek, 
herkesin goziine c;arpmak, i§te bugiinkii 
Belma ... 

Sonra, ertesi giin, hie; yoktan gozleri
nin rengi koyula§lr, golgelenir, ic;leri ya
§anr; bak§Jlan derinle§ir; neler dii§iinii
yor, ic;inden neler gec;iriyor, bir tiirlii belli 
olmaz. 

lc;li bir kadm m1 yoksa siisten, yap-
macJktan yaralilm•§ bir di§i mi, bunu bir 
tiirlii kestirip atamazsm1z; dii§iinmege 
kalkarsamz, §a§mrs1mz. Kadm, i§te ... Bir 
tiirlii anla§tlmJyan, anla§JlamJyan bir ya
ra!ih§ ... Diine kadar onun ic;in neler dii
§Unuyorsamz, yarm hepsini bir baki§ta 
yalancJ c;1karan, §imdiye kadar yamld1gi· 
niZl, §imdiden sonra da gene yamlacagl· 
mz1 yiiziiniize c;arpan bir kadm ... 

Onun ic;in yalanc1 demek biraz c;irkan, 
biraz da bayagJ dii§er. Fa kat o kadar 
ustahkla yalan soyler, soyledigini 0 ka
dar giizel yara§tmr ki «dogru» onun ya
nrnda <<yalan>> gibi gorunur; i§in i~ yti-
7iinii nf'k valondan bilecek olsamz bile. 

Pirin~ 

Mercimek 
Bezelye 
Yulaf 
Pirin~ Ni,astas• 
Kornflor 
( MISif hiilis&SI ) 

Bakla 
Fasulya 
No hut 
Arpa ve saire 
Hububat unlan 

Bu miikemmel ve e~siz miistahzarat tabii 

ihtiyaCJDIZID hakiki kar~Ihg1d1r. 
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Besikten mezara kadar sag lam 
' 

ve beyaz kalan di~ler ! 
Di, macunu kullananlar 
bir~ok tecriibelerden 

sonra neden daima 

RADYOLiN 
de karar k•ltyorlar? 

<;iinkii RADYOLiN: 
* D~lerde (Kiifeki - Tartre) hu~u

liine imkan btrakmaz. 
Mevcud olanlar1 da eritir. 

* Di~leri, mine tabakasm1 ~izip 
htrpalamadan temizler ve 
parlahr. 

* Ag1zdaki mikroplan % 100 
kat'iye_tle oldiiriir. 

* Di~ etelrini besler, di~ eti has. 
tahklarma mani olur. 
Ag1z kokusunu k~ser. 

Siz de sabah, ogle ve ak~am her yemekten 
sonra, giinde 3 defa 

RADYOLi 
'~----- kullaniniz 
hangisi dogru, hangisi yalan, dogrusu han
gisi, yalam nerede bunu bulup <;Jkarmak 
ic;in siz de guc;liik c;ekersiniz. 

Kimin kiZI, nerede dogmu§, nerede 

biiyiimii§, nerede okumu§, nerede ogren
mi§, hem en hie; kimse bunu bilmez. Y al
mz, her ac;1lan si:ize kan§acak, hepsinde 
de kendini dinletecek kadar bilgisi vard1. 
Hele bir yerde, sinemadan, spordan, gi

yimden ku§amdan konu§ulurken son soz, 
hep onundu. Herkes bunu bekler, herkes 
ona inanud1. 

Belma, bugiin Jc;m, ahm satJm ban
kalan idare meclisi reisi Muhtar Beyin 
refikalan hammefendi diye tamnmi§tl. 
Bundan otesini soran da yoktu, ondan on
cesini bilen de c;1km1yordu ..• 

Muhtar yalmz, idare meclisinde reis 
degildi. Filan bankamn miiessisleri, ba§· 
kasmm hissedarlan amhr, say1hrken onun 
ad1 en ba§ta ge~erdi. En c;ok okunan ga

zetelerden bir tanesi onun parasile c;Jkl· 
yor, derlerdi. En kan§lk i§lerde onun ne 
dii§iindiigii sorulur, para i§lerinde de son 
soz hep ondan beklenirdi. 

!~eride, dJ§arida, burada, yabanc1 
memleketlerde birc;ok i§ler yapan, her 
yapt1g1 i§te milyonlar donen bir anonim 
sirketin arkasmda onun ad1 fJSJldamrdJ. 

Muhtann bir sozii, bir selam1, hele bir 
telefon edi§i, yahud da iki satuhk yaz1s1, 
olm1yacak i§lerin giiz ac;1p kapamadan 
oluvermesine, olmu§ bitmi§ samlan bir 
neticenin birdenbire geri kalmasma el.., 
verir, artard1. 

Kimleri tammaz, kimlerle tani§maz· 
d1L 

h adamlan, banka d1rektorleri, dip
lomatlar, her giin gazetelerde ad1 gec;en• 
ler, resmi basJlanlar hep onun etrafmda 
toplamr, en bi.iyiik i§ler olup biterken 
hepsi onunla bir suaya dizilirlerdi. Ki
misi ondan kuvvet ahr, k1misi de onun 
kuvvet bulmasma yard1m ederdi. 

Muhtar buraya kadar nas1l ermi§, na· 
s1l yiikselmi§, bu kadar tan1d1g1 nereden 
bulmu§, nereden kazanml§, bunu da he· 
men hemen hi~ kimse bilmezdi. 

0 da, kariSI da ba§hba§ma bir ~ahsi· 

yetti; onlarm etrafmda toplananlar, gene 
oyle ba§hba§ma bir alem, bamba§ka bir 
muhit olmu§lardi. Hemen her giin, her 
gi.in olmazsa giin a§m, Belmamn muhte• 
§em salonunda birc;ok kadm, birc;ok erkek 
oyun masalarmm etrafmda toplamr; ya• 

hud da dudaklannm ucunda bir Arjantin 
tangosu, kucak kucaga donerlerdi. 

(Arkasz vor' 

de 
ttizi 
bu 
~n 

lar) 
suy, 
Ya 
tan 
Stta 
kenc 
inhl 
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Profesor Piccard'J, denizin bes bin metre 
' 

derinligine indirecek olan halon nasii bir ~eydir? 

Yazan: 
H. BiLGi<; 

recek; bii tiin bu i~ler yap1hp bittikten 
sonra, kafi miktarda safra atacak ve su
yun yiiziine c;;1kacak. 

Profesor Piccard, yere halatla mer • 
but bir halon i<;inde stratosfere <;1kmak 
nas1l tasavvuru muhal bir i§se, bir ucu 
gemiye, obtir ucu dalglc;; aletine bagh bir 
halatm esiri olarak suya dalmag1 cia o 
derece mant1ks1z buluyor. 

CUMHUR.iYET 

Birbirine kar1san 
' 

siit ~ocuklar1 

ingilterede buna mani 
olmak i~in yeni yeni 

tedbirler ahniyor 
Gec;enlerde Londrada slit c;ocuklanna 

bak1m mliesseselerinden birinde bir ha.
dise olmu!?, on dort <;ocugun boyunlarm
daki kordelaya tak1h mukavvalar 11Ik 
suda banyo s1rasmda bozulmu~, Uzerin
deki isimler okunmaz hale gelmi§ti. Bu
nun neticesi olarak da, daha pek kii~iik 
ya~ta olan on dort c;ocugu birbirinden 
ay-Ird etmek rnli!;kiilile kar§lla§Ilmi~, 
hangisi kimin c;ocugudur, bunu tespit et
mek iizere bir hayli ugra§Ilmi§tl. <;o
cuklarm anneleri, c;agmlml§, vaziyet 
kendilerine anlatllmi§, onlar da hangi 
c;ocuk kendilerinindir, bunu kat'iyetle 
anlayam1yarak, tereddlidler ic;erisind-e 
kalmi§lardl. Bundan sonra da c;ocuklan
mn boyunlarmdaki kordelaya tak11I mu
kavvalar Uzerinde yaz1h isimlerin silin
mesine meydan verildiginden dolay-I, mi.i
esseseye protestolar yagdinni§lar, hatta 
bu annelerden baz1lar1 baygmhk g~ir
mi§ler, baz1lan da asabi buhranlara ug

•. , 
I 
II 

7 

Bel<;ikah alimin, i~ine binecegi deniz 
dibi balonu be~ santimetre kalmhgmaa 
c;elikten olacak ve havada u<;an bir ba~ 
Ion gibi suyun i<;inde yiizebilecek. La. -
kin, <;eligin siham nekadar az olursa ol· 
sun, 2000 metreden sonra, suyun tazy1k1, 
muvazene teminini imkansJZ ktlacak de· 

recede arttJih ic;in, bu muvazeneyi, i<;i pa· 
rafinle ve zeytinyagile dolu bir iistiivane 
temin edecek. Sudan daha hafif olan 
zeyti-nyagmm, beher metre mikab1 sucia 
takriben 300 kilogram ytikselme kudreti 

vard1r. Zeytinyagmdan ha~ka bir de pa· 
rafin kullamlmasmm sebebi, herhangi gO
riinmez kaza neticesinde zeytinyaw akar 
giderse, geri kalan parafinin, beher metre 
mikah1 suda if a de ettigi I 00 kilogramhk 
is'ad kudretile sudan <;1k1p kurtulmak 
iimididir. 

rayarak ate§ piiski.innii§lerdi. Bu gibi ., 
hadiseler, ba~ka yerlerdeki c;ocuk bak1m 
miiesseselerinde de goriilmi.i§, bunun 5- ..._.., 
niine gec;ilmek Uzere tedbirler aranmi§, ~ ~ 

$amda son yapzlan niimayiflerde biiyiik bir kalabalzk «Kahrolsun hainlen> diye bagrrarak bulunmu~tur. Nevyork civarmdaki Ne
vark miiessesesinin buldugu t;are, hayli 
orijinaldir. Orada c;ocukla.r, miiesssesede 
diinyaya gelirlerse, damgalanmaktadlr
lar. ~oyle ki, viicudlerine iz b1ralar kuv
vetli 1~1k tutulmakta, k1zgm gi.ine§ l§IiP. 

husust bir aletten get;irilerek, c;ocuklann 
viicudleri i.izerinde teksi£ ettirilmektedir· 
bu suretle, viicudlerinin muayyen bir ye.: 
rinde isimlerinin ve aile isimlerinin ilk 
harfleri yer ettirilen <;ocuklar, 1hk suda 
banyoya sokulunca isimlerinin silinme
si endi§esi ortadan kalk1yor. Boylece gU
ne§te yanmamn tesiri, on dort giin ka
dar siinnektedir. On dort gi.in sonra da, 
§Ua' ile damgalanma i§i tekrarlanmak

Yirrninci am, fen alemindeki harika
larile, Jules Veme'in hayalini fersah ffr· 
sah ge<;ti. Tayy"relerin bir solukta kit'a
lar a§tlgi; tahtelbahirlerin, bahk gibi de· 
niz diblerinde kulac attlgt bu devirde, o 
Velud kafamn yarattig, en hududsuz ha
Jraller bile bir ~ocuk masah kadar basit 
Roriiniiyor. Jules Verne'in kaleminden 
f1rlaytp gokleri fethe c1kan Albatros, 

llfuklan uguldatan c;;elik kartallara naza
tan bir uc;;urtma; deniz dibinde bitmez 
tiikenmez bir seyrana ~tkan me~hur No
tilus, ummamn derinliklerini kan~ kaTI~ 
bilen bugiiniin tahtelbahirleri yanmda 
kag1ddan kaYlk gibi kaldt. Hakikatin ha
Jrali geride buaktigi bir amda ya~iYO -
tuz. 

tadl.r. 

Ki.irenin yalmz c;:eliginde ve ic;;i zey -
tinyag1 dolu, yiizdiiriicii iistiivane5inde 
degil, camma, penceresine vanncJya ka
dar her noktasmda en ince hesablar yii
riitmek lazrm geldigine gore, profesor 
Piccard, Iaboratuar tecriibeleri neticesin- Harb endisesinin 
de ~u teferruatJ tespit etmi§tir. 

Ba§ta, teneffiis meselesi geliyor. Bu 
ciheti, profes&r, stratosfer seyahatlerinde 
muvaffakiyetle tecriibe ettigi ayni tenef-

' 
•• • 0 • 

muzmtn netJcest 
Jules Verne'in masa ba~mda tasarla -

d1ihm Bekikah profesor Piccard bilfiil 
latbika hazulamrken, biri dii~iinen, oteki 
hareket eden bu iki kafa arasmda gec;en 
Jr1llann meden! diinyaya nas1l bir h1z 
Vermi~ oldugunu, insan gayriihtiyari dii
iiintiyor. 

Profesor Piccard'tn, 5000 metre de· 
lliz dibine kadar inip oradaki hayatm ,sir-

11m tetkik edecegini biliyoruz. ilk bak1~ 
Ia ehemmiyeti kavramlaamyan fakat tat• 
bik1 zannedildigi kadar basit olm1yan bu 
te§ebbiis, profesoriin bundan evvel yaptl
k! stratosfer seyahatlerinden c;;ok daha 
ehemmiyetlidir. ,Simdiye kadar, deniz di-

1
! bine inenler ~ok oldu. Ancak, azami de

tinlik olarak 200 metreye gidebildiler. 

~okor William Beebe ismindeki Ameri-
hhdadir. 0, sureti mahsusada yaptudl
gl bir dalg~c aletile 900 metreye kadar 
dalmaga muvaffak oldu. Bekikah pro· 
fesoriin projesi 5000 metrelik. !§te ehem
lt!iyet burada ba~hyor. 

Su altma inmek, her~eyden evvel va· 
Sita meselesi oldugu ic;;in, bugiine kadar, 
derin mmtakalarda mevcud hayatl tetkik 
etmek istiyenler iki vas1taya miiracaat 
ederlerdi. Biri ag; oteki. bir gemiye, ha· 
lat!a bagh, kiire §eklindeki dalg1<; aleti. 
1\g, denizin ~ok derinlerine gidebilir. 
{;"a kat iki mahzuru var. Deliklerine ta
kihp kalan deniz mahluklan ufak cusse~ 
li olanlardir; ag suyuna ~1kt1g1 zaman, 
'l'akalad1g1 av, ya i~e yaramaz bir hale 
{{elmi~. ya olmu~tur. Halatla gemiye 

bagh kurenin ba$ mahzuru da bu bagh
hgidtr. Bagh olclugu i~in, su cereyanla
tlna kapthp ilerliyecegi yerde bu cere -
l'anlara kar§l bir mukavemet gosterir, bu 
lt!ukavemetin tevlid ettigi ztd cereyan yii· 
~linden aeniz hayvanlanm lirkiitiir, ka~ 
~lflr. Nitekim, Amerikah William Bee• 
be'in, Bathysphere denilen dalg1c aleti 
dokuz yiiz metre gibi hatln sa}'lhr bir de
tinlige indigi halde, verdigi netice mlis· 
l>et olamam1~tlr. 

Profesor Piccard'm, §imdiye kadar 
insanlara kapah kalan su alemine dal • 
lt!ak i<;in tasavvur ettigi vas1ta, yeryiizile 
hi<;bir irtibat1 bulunm1yan bir kiiredir. Bu 
kureyi ve onun ic;:indeki seyahati etrafltca 
&ozden gec;:irirsek, profesoriin nas1l bir 
alemin esran ic;inde, nasll harikah bir se· 
Jrahat yapmaga niyetlendigini, onunla 
berabermi~iz gibi gorecegiz. 
Be~ bin dedikti; faka t Piccard bclki 

de 1 0,000 metreye inecek. Ciinkii, de -
llizin, g1da itibarile en zengin mmtakas1 
bu derin yerlerdir ve deniz hayvanlan, 
en kalahahk olarak o mmtakalarda va· 
~arlar. Profesor, kiirenin ic;ine girecek, 
8llYa dalacak; dibe indikten sonra, cere· 
Yan!arla si.iriikknip gidecek; gordugii 
tanh manzaralar1, fotoRraf ve sinema va· 
81tasile tespit edecek; bir yandan da, 
~endisine refakat eden gemideki katibe, 
111hbalanm, telefonla soyleyip kaydetti-

fiis aietieriie temin edeeek. Sonra, derin Muharebenin sozii bile bir 
mmtakalarda aydmhk meselesi var. 1ki • • 
tane CIVa buhan Jambasl bu l§i halledi· ~0k JnsanlarJn SJhhatlerJ 
yor .. Safra. mesele~i~e gelince, o da, hu~i iizerine tesir ediyormus ! 
~eklmde br kab l<;me konulmu§ dem1r ' 
kmnt1lanodan miirekkeb oJacak. Atlanta OperatOrler Birligi, son gUn-

Kiirenin teferruat1 meyamnda en fazla lerde senelik ic;timam1 yapmu~tlr. Bu i~· 
dikkati c;eken nokta, harici parc;alann c;;e· timada soz soyliyen Amerikah bir mU
lik cidarlara elektrikli miknahslarla mer- tehasslSln ileri slirdi.igu tez, Avrupanm 
but bulunmas1d1r. lcabmda, elektrik ce- bugi.inkU vaziyetile alakadard1r. Bu A
reyamm keser kesmez, kiirenin dt§ma ya- merikah mlitehasslsm soylediklerine go
PI§Ik duran biitiin par~alar denize dokii· re, Avrupada bir harb ~IkmaSI endi§esi, 

1 k S 
birc;ok ki§inin gerek bedeni, gerek ruhi 

ece . afranm, huni bi<;imindeki safra~ · tl · ·· d I vaztye en uzerin e tesir b1rakl.yonnu~; 
Ikta duru~u da ayni miknahs kuvveti sa~ o derecede ki birgok ki~inin hastahklara 

yesindedir. MiknatJsa verilen elektrik ce- mukavemet kabiliyeti, bu yiizden azal
reyamm kesmekle, safrayJ, dakikada elli m1~. Hatta oliim vak'alar1 da, mlizmin
ki]ogram hesabile denize dokiivermek le§en harb endi§esi tesirile c;ogalm1~. Kro
miimkiin. nik bir endi.§e halini alan harb ihtimali, 

Profesor Piccard'm, bu yepyeni sis • bilhassa kan tazyikmm artmas1 ve mil
tern kiire i~inde yapacag1 seyahatin §ekli masil rahatsizhklara sebebiyet vennek-

K .. f h 1 d teymi§. iddiaya gore, Avrupada harb §U: ure, pro esorii ami en enize in· 
dirildikten sonra, suyun tabii akmblanm c;1kmasmm lakird1s1 bile, §imdiden bir 
takib ederek olduk~a aheste bir gidis.le c;ok ki§inin karb kurbam olmasmda rol 

oynamaktad1r. 
dibe dogru inecektir. Bu ini§ esnasmda, 
yar1 yolda durmak icab ederse, bir mik~ 
tar safra b1rakmak kafi gelecek; tekrar 
imp.ek ic;in, hususi tertibath bir musluk· 
tan, kiirenin ic;;ine bir miktar su ahnacak
tir. 

Kiirenin dibe oturup kalmamas1, alt 
k1smma takih bulunan demir halatm yere 
degmesile temin edilmi§tir. HalatJn ucu 
topraga temas eder etmez otomatik bir 
muvazene bulan denizaltl balonu, o an
dan itibaren, tJpki havada uc;an bir balon 
gibi yiizmege ba~hyacaktir. Kiire, su a· 
kmtiSim takib ettigi ic;in. suya nazaran 
sabit vaziyette olacagmdan, deniz hay
vanlanm iirkutmek ve profesor Piccard· 
dan evvel, daha ~z derinlerde ayni tec
riibeyi yapanlann muvaffakiyetsizligine 
ugramak korkusu da kalmamJ~tlr. Kiire· 
nin muvazenesi oyle miikemmel surette 
temin edilmi~tir ki, ne cereyanlardan sar
smtl, ne de su hareketlerinden yalpa 
mevzuubahs degildir. 

Deniz dibi balonu sakinleri, hem sa~ 
bih evlerinin hem kendilerinin emniyeti
ni, hemen tamamile elektrige medyun o~ 
lacaklar. Miknahs, bu i~in ruhu mesabe· 
sindedir. Mesela lumbuzlar, icabmda, bir 
yay vas1tasile ani surette kapanacak, su 
tazyikmm yardrmile, cidarlara s1tns1k1 
yap1~1p kalacak, a<;Ik bulundurulmalan 
ic;;in miknat1s kuvvetine mliracaat oluna
caktlr. Safra buakmak ve h1rakmamak; 
lamba kollanm, dibe temas edecek demir 
halatJ idare etmek gibi i~ler, hep bu mik· 
nahs kuvvetile yapdacakhr. 

Haricle temasm nasil temin edilecegi 
biisbiitiin ayn bir mesele. ic;inde, elektrik 
cereyanmm gene miihim rol oymyacagl 
bu i§i, ses mevcelerile halletmek mi.imkiin 
oldugu gibi, muntazam fas1lalarla su sat· 
hma dogru sahverilecek dumanh bomba
lar vasitasile, kiirenin mevkiini takribi o· 
larak gostermek de miimkiindiir. Kiire, 

dibdeki i§ini bitirip su iistiine ~1kmca, bo
yah bir mahlul dokerek denizin bir kilo
metre murabba1 geni§ligindeki bir sahasm1 
renklendirmesi ve yerini boylece belli et
mesi de dii~iiniilmii§tiir. 

Hesaba katJlan tehlikeler pek c;;oktur. 
Bu olc;iilii, bi~ili te§ebbiisiin, dahp c;lka
mamak tehlikesinden korkma&l icab etti
recek kazalara ugramas1 varid goriilmu.
yor. Ancak, acaba denizin 5000 veya 
1 0,000 metre dibinde ya§ad1klan riva
yet olunan canavarlardan bir zarar gelir 
mi dii§lincesi var. Profesor Piccard, baz1 
alimlerin, denizde bu nevi hayvanlar ya
~ad!gl yolundaki iddialanna hak verme
mekle beraber, ~imdilik varid olm1yan bu 
t.ehlikeyi bertaraf etmek hususunda da 
elektrige giiveniyor. Kuvvetli elektrik ce· 
reyanlan kar§Ismda, en miithi~ canavar• 
!ann bile sinek kadar hiikmii kalmiyaca
gl a§ikardu. 

Profesor Piccard'm deniz dibi esran
m ke~fe c;;lkarken fen aleminde merakh 
bir hayret uyand1ran faaliyetleri kadar 
biiyiik bir de tevazuu var. Kendisine so· 
rarsamz, bu te§ebbiiste hie §a§Jlacak ve 
korkulacak cihet yokmu~; projesi, tetkik 
edildigi nispette herti.irlii tehlikeden ve 
fevkaladelikten s1ynhyor, herhangi bir 
ka~ifin, yeryiiziinde yapt1g1 seyahat!er 
kadar basitle~iyormu~. 

Bakahm bu kuvvetli kanaat, bu y1l -
maz te~ebbiis ve bu feragatle, Belc;;ikah 
alim, fen alemine nasi! bir harika hediye 
edecek. 

H. BILGIC 

Kanunlar oniinde mutlak miisa
vat kabul eden ve hi~bir ferde, hi~
bir aileye, hi~bir simfa, hic;bir ce
maate imtiyaz tanumyan ferdleri 
halktan ve halk~1 olarak kabul e
den Cumhuriyet Balk Partisidir. 

Belecliye clairesinin oniinden 

_ .,.,..,........,.. _.....,._.-~. - · 

Halfar kabinesinin istilasz iizerine $amda halkrn galeyanz. Resmin sof. taralznda 
bir hatibin BOZ soyledigi goriiliiyor. ·- ........ ~~-
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T aksimdeki su mahzenleri 
Okuyucularwuzdan E. yaZiyor : 
.sen.elerdenberi pek baktmstz blr halde 

btraktlan Taksimdeki su mahzenlert tamir 
olunuyor. Buna c;ok memnunuz. ·TUrk mi
marlslnin en giizel su haznelerl niimnne-
lerlnden btri olan bu, duva.rlarl kesme ta~ 
blnanm kendi Uslilbunda ya.ptlmt§ €n gii
zel yerleri bozulup iizerlne boydan boya 
yanm metro irtl!aamda btr (bordiir) na.
ve edl~rek blnanm taut asllsi berbad btr 
hale gettrllmektedtr. 

Eskl ta§ eserlerln tamirlnde harict cep
helerde ~imento kullanma.mak lbtm gel
digini daha gec;enlerde Frans1z Arkeo!ojl 
En.stitiisii miiditrii (Vaklt Dergllerll ne 
ya:::dtl';t k1ymetli blr yaztda sa!Abiyetle bll
dirlyordu. Buna taban tabana Zld olarak 
({imentoyla bu esere i!Ave edilmekte olan 
bi<tlmsiz sa!;aklarm kaldtrtlmasml ve ese
rin eskl halinln bozu!mamasm1 alakada.r 
daireden rica ederlz.:. 

Y erine getirilen bir Jilek 
:istanbul Beledlyeslnden liU mektubu al

dtk: 
28/12/ 938 ta.rlhll gazetenlzde mevzuu -

bahs, Samatyada KuleU sokal';mda tehli -
kell btr vazlyette bulunan yangm duvarl
mn ytktmlml!i oldugunu sayg1 lle blldtrl
rlm. 

Sular idareainin nazandikkatine 
Ayaspa§ada Gay~t apartlmam s3hib1 

doktor §emseddin A~ 1931 denberl a.par
ttmarun<ian alman su bedellnln glttik!;e 
artt1~ndan !ilkil.yet etmektedlr. Okuyucu -
muz. bize gonderdigi mektuba. §oyle blr cet
vel de ilil.ve et~tlr. 

Sene Su bedell (Lira) 
1931 148.50 
1932 154,35 
1~ 136,00 
1934 128,24 
1935 130,00 
1936 154,00 
1937 241,68 
1938 226,71 
1939 73.71 yalmz Ilk t:lk.~lt 

Gayret apartrmammn su sartiyati 128 !Ira 
lle 154 lira arasmda dol9.1}trken 1937 de bu 
yekiin blrdenblre 100 lira artml!itir. Apa.r
ttman sahib!, evvelA, mii§terllen fazla su 
sarfettikleri veya. mus!uklartn bozuk oldu
gunu zannederek tahkikat ve teflkikat yap-
rni~: bOyle bir11ey olma.dtl';mt ~renm1§tir. 
Bir aparttmanda 6 sene 154 Uray1 ge~yen 
su sarflyatmm blrdenblre 100 lira artma
smdakl hlkmetl blr t\irlu anllyamamllittr. 

( YENIESERLER ) 
Genclik gazeteai 

Unlverslte genclerlmizln !;lkardlklan 
cGencllb gazeteslnln 18 ili.ci SBYISl dolgun 
ve yen! blr ~kllde; Dr. Yavuz Abadan, Dr. 
Kaztm Ismail 0\irkan, Dr. MUn!b Hayrl 
UrgUblii, Prf. zeki Falk !zer, d~ent oeiA,l 
Sarac. Fehml Balda!; VJe daha blr!;ok genc
lerln kiym.etll yazllarlle bugUn ~tkmt§ttr. 
Okuyucularim!Za tavslye ederlz. 

Elaztg Asliye Hukuk Hakimli~den: 
Elaztg !nhisarlar idaresi vekili avukat 

$evket Kalelio~lunun Elaztg eski tnhi
sar miidiirii Muzaffer aleyhine ikame et
ti!F alacak ve tazminat davasmm miid
dealeyhin gJ.yabmda yapllan muhakeme
smde; miiddei inhisarlar idaresi davasm1 
ispattan izhan aczettiginden Elaztgda 
!nhisar miidiirii iken mmtaka serbayileri 
Yakub ve $iikrii seyyar ve gayriseyyar 
bayilerden 50 lira beyiye tezkeresi esmam 
olarak zimmetine gec;i.rdiginde ve ser ba
yilerden $iikrii ve Yakub mmtakalarmm 
haricinde ve merkezde aldiklan tiitiinle
ri nizam hil3.fma satbklarm1 haber aldlk
tan sonra bu bayilere tiitiin verrnedigine 
ve iskonto yapmadtgma bu suretle ida· 
reyi bilerek izrar eylemedigine ve ismi 
g~en bayilere tiitiin verdi~ miidde~e 
bayllerin ald1klan tiitiinleri mmtakala
nnm harkinde sattlklanm blldigme ve 
bu suretle kanaati olduguna ve bOyle 
bir kanaat edindikten sonra bu bayilere 
tiitiin vermemege devam eylemedigine 
oair miiddealeyhin tahlifine mahkeme
ce karar verilmi~ ve miiddealeyhin ika
metgaru m~hul oldugundan yemin ih
barnamesinin llanen tebligine karar ve
rilmi§ oldugundan miiddealeyh Muzaffe
rin duru anm btraklldtih 19/4/1939 
~al'§amba · ii saat 9 da ElaZig Asliye 
Hukuk Mahkemesine gelip yemin etme
dii11 takdirde yeminden imtina etmis ad
dolunaca~ ilanen ihbar olunur. (16192) 

GUNUN BULMACASI 
·) .~ 4 !1 1\ l H lO 11 
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~ l I I I 1•1 I I 
v I I I I •I I I I h 

Soldan saga: 
1 - ~!In ola.n Okl kellme). 2 - Blr 

ha.yvan. halll icab eden 1.$. 3 - Tablatln 
kudretl harlclnde blr M.dise, eskl btr Tiirk 
clnsl. 4- Azalar (cemil, blr emir. 5 - Es
kl blr mabud, muslkl vasttalarmdan. 5 -
yadederek, alfabede btr harfin okunu§u. 
7 - Pe§inden k~mak. 8 - Garlbe. Kafkas
yada blr mmtaka. 9 - Blr hlidlseyi giizet
leme, ters c;evirirsenlz llf uzuvlarmuzdan 
birl olur. 10 - iran dl!lnde su, her§ey ona 
konur, pederin yar!Sl. 11 - Qanakkale Bo
l';azmda me:;;hur blr nunta.ka. 

Yukar1dan a§a~tya.: 

1 - Yaktlacak maddelerden blrlnl ele 
~trerek. 2 - Ak Ustiinde ka.raYl se!;en, 
Osmanbey clvarmda blr sokak. 3 - Y9.11ll 
!;ocuk, sesl doniip gelmesl. 4 - Memuru 
VekA.let emrine almamn eskl tabirl, bazt 
elblselerde bulunur. 5 - Iyi a.nlama kud-
~tl. 6 - Btr ktt'a, bir eda.t. 7 - oturduitu
muz yerln tersi, birlne .sonradan taktlan 
lslm. 8- Slnlrll, tereddiid edatt. 9- Gidl!i, 
e~a. 10 - Ters ,..evlrin erkek da.d1 olur, 
eskl Tiirk muslkl§lnaslarmdan. 11 - Mil· 
rekkeb b!r .soru edatL 
Evvelki bulm.acanm halledilmi~ ~ekli 

~ ~ • h II ' " " 10 11 

·!'AIM I AID IE jolul a I Ar~ 
? R 0 B O!Tt• S A MIA N 
s 1 A Z A K •IHI• Til Z A 
4 YIO K Ul$ A c; I K A N 
6 AJLI• N AIS I sl• R E 
~ GIE GIA L AIR I• PIt L 
, I .A NIU D A NE • t 
~ I R AIL • PI• G EIN El• 
e E DE v A Tl• s liM A 

toliN OIT A •I E T I • l c;, 
u•MA_lK_ A RIAIL ALRI•I 

Muhandis va Mimar 
aran1yor 

1) Asgari iki yiiz bin lirahk I§ yap
tlgma dair vesikaSl olan i.n§aat 
yahud su miihendisi §erik ola
r~ ~ah§mak iizere. 

2) Anadoludaki l.§lerimlze nezaret 
edecek bir mimar maa~la ~a-

• l~mak iizere lb1mi:hr. Milra
caat: Posta kutusu 403, tstanbul 

, 
Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Dordiincii Vakrl Han dordilncil 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgrat adrest: Mtm Baysal istanbul 
II II II II 1111111111111111111111111111111111111111111 IIIII 

Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 
Antt, meydan, ~ parklan ve 
vUJil bah¢eri i~ modern proje 
ve pliDiar hazular; k~ifnameler 
tanzim eder. ProjeleriD arulde 
tatbikabm derahde ve taahbOd 
eder. 

Biiket. ~ sepetl ve ~1enlder 
I~ vapllau sipari$Jer silr'atle ba
IU'lautt. 

Gi~ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; sils, meyva a~~ ve a~10 
clklan: bah~ alllt ve edevat:l ve 
ehllyetlf Bab~anJar ~nderlr. 

Mustafakemalpa§a Sulh Hukuk Mab
,l!:emesinden: 

M. Kemalpa~a 1nhisarlar idaresi ta.ra
fmdan kazanm Kestelek koyiinden Laz 
Hamdi aleyhine a~1lan yetmi§ lira avans 
istirdadi davasmdan dola)'l M.aleyh na
mma gonderilen dava arzuhali ve dave
tiyenin ikametgah1 m~hul bulundu~
dan davetiye ve dava arzuhali ilanen teb
lig edilmi~ ve tayin edilen giinde miidde
aaleyh mahkemeye gelmemi§ oldugun
dan hakkmdaki muhakemenin gtyaben 
icrasma ve gtyab kararmm gazete ile ve 
mahkeme divanhanesine talik suretile 1-
lanen tebligine ve muhakemenin 7 nisan 
1939 cuma giinii saat 10 a talikma karar 
verilmi§ oldugundan miiddeaaleyh Ham
dinin mezkfu giin ve saatte mahkemede 
haZir bulunmadJ.~ veya bir vekil gon
dermedigi takdirde hakkmdaki muhake
meye gJ.yaben devam olunaca~ nan olu
nur. (16193) 

Bolu Asliye Hukuk Hakimli~den: 
Bolunun Tabaklar mahallesinde 11 No. 

h evde mukim Arif klZI Fatma tara.fln
dan tstanbulda Be~ikta§ Rumeli mahal
lesi Balmumcu soka~nda mukim Salih 
oglu Kahraman aleyhine ag1lan subutu 
talak davasmm cari muhakemesinde 
miiddealeyh Kah.raman namma gonderi· 
len davetiye zahnna merkumun ikamet
gaht m~hul bulundugundan bahisle da
vetiye bila tebli~ lade edilmi~ ve davaCI 
da ilanen tebligat icrasm1 taleb eylemi§ 
ve miiddeaaleyhin ikametgam m~hul 
bulunmasma mebni olsuretle ilanen teb
ligat iiasma ve muh:akemenin 21/4/1939 
tarihlnin cuma giinii saat 10 a tali.lona 
karar verilmi§ oldugundan yevmi mez
kUrda miiddeaaleyhin bizzat muhakeme
ye ge1mesi veya tarafmdan musaddak ve 
ka.Ietname ile bir vekil gondermest. ak
si takdirde gtyaben muhakemeye devam 
olunaea~ davetiye makamma kaim ol
mak iizere ilan olunur. (16194) - - ----- -

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nkhk ve biitiin agnlanntzt derhal keser. 
- - lcabanda gUnde 3 ka,e ahnablllr. - -

Bursa Merinos Y eti,tirme Miifett~liginden : 
1939 modeli bir kapbka~b otomobili 

1 - Bursa Merinos Yeti§tirme Miifetti§li~ i~in ( 939) modeli bir kaptl
kac;tt otomobili almacaktrr. Muhammen bedeli ( :tki bin alti yiiz ) 
lirad1r. 

~ - :lbale 8 nisan 939 cumartesi giinii sabah saat onda Bursa Belediye dai
resindeki, Mubayaa Komisyonu tarafmdan aglk eksiltme suretile ya
pllacaktlr. 

3 - ~artnameyi gormek ve daha fazla tafsilat almak istiyenler i§ saatin
de hergiin Bursa Merinos Yeti~tirme Miifett~ligine miiracaat edebi
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in taliblerin ( Yiiz doksan be§ ) lira muvak
kat teminat akc;esini Bursa Malsandtgma yat1rdtklarma dair Sandtk 
rnakbuzu ve Ticaret Odas1 kaytd vesikalarmt ibraz etmeleri laz1mdrr. 

( 1893) 

[! ~~ ~~~ ~A~M~~ !R~!~;:J 
Doktor yaz1yor. 
- Peki. ,Simdi. evvela en c;ok neden 

§ikayet ediyorsunuz, onu soyleyin lutfen? 
Kadm, c;antasmdan c;tkardt~, udan i§

lemeli beyaz mendilile dudaklannm iize
rini silerek: -18-

- AffmlZI rica ederim bantmefen
di ; garib bir hisle, sizi goriir gormez, san
ki eskidenberi tamyormu§ gibi oldum. 
Aldanmt§tm. G~en sene fed bir otomo
bil kazast g~rmi§tim. Bunun neticesi, 
iki miihim §ey kaybettim hantmefendi: 
Kanm1 ve hafJZamii HafiZam, ekseriya 
soyle oyunlar yaptyor §imdi bana! 

- Hanzamzm bu sefer size bir oyun 
yapbgmt tahmin etmiyorum. Beni biri
sine benzetiyorsunuz galiba, doktor bey. 

- Kahil... Kahil hammefendi; her 
hal de birisine c;ok benziyorsunuz I 

,Sa yam hayret bir§eY bu I Doktor, ba
}a, §a~kmhktan tamamile kendini kurta· 
ramamt§br. 1kide bir gozlerini ,elinde ol
mtyan bir hissin tesirile, ya§tntn biraz i· 
lerlemi§ olmasma ragmen harlk.ulade gene 
ve giizel kalan bu cazib kadmm kumral 
ba§ na c;evirdi. Dalgah sari sa~larm1, yi.i
ziiniin ince dzgilerini, agzmm ve dudak
larmm hareketini hayretle tetkik ediyor: 

- Zevcmiz beyefendi, sizin, uzun 
zamandanberi uykusuzluktan ve bir ta
ktm garib sinir buhranlanndan rahats1z 
oldugunuzu ve bilhassa son birka~ gece, 
hie; uyumadJgtniZl s<iylediler. Sizi stkm
tiya sevkeden §eyleri §imdi lutfen en kii
c;lik noktasm1 bile unutmamaga ve bi.itiin 
teferriiatile hahrlamaga c;ah§arak tekrar 
izah buyurunuz da, rahatstzhgmtzm ha
kikl sebeblerini bulmaga gayret edelim. 

Doktor. bermutad. hemen aniindeki 
defteri ac;tyor: 

- Y almz, miisaadenizle, evvela §U· 

raya birkac; not koyay1m efendim. 1smia
liniz~ 

- Leyla. 

- Kac; ya§mdasmiz? 
- Otuz yedi. 
- «;ocugunuz var m1 ~ 
- Bir ktztm var. 
- Kac; senedenberi evlisiniz? 
- Yirmi senedenberi. 

- En biiyiik ve ba§hca derdim uyku~ 
suzluk, beyefendi, diyor. Sonra, miithi§ 
bir i.e; stkmtiSI. Bogulacak gibi oluyorum. 
Unutkanhk; kabuslu riiyalar g(irmek! 

- Kac; zamandanberi uykusuzluktan 
mii§tekisiniz ~ 

- Seneler var ki, muntazam uyku
dan mahrumum. A§a~ yukan, evlendi
gimdenberi. 

Doktor, kadmm verdigi cevablan hi
rer hirer yaz1yor. 

- Demck, evlendiginizdenberi. Peki. 
Bir c;ocugunuz oldugunu soylemi§tiniz, 
degil mi~ Ba§ka c;ocugunuz olmadt m1 
hi~~ 

Ha}'lr. 
Boyle bir 1kazaen di.i§iirme, kiirtaj 

groi ... 
- Ha}'lr, ba}'lr. 
- Pekala. Uykusuzluk ne ~eldlde 

geliyor '? Hie; mi uyuyamtyorsunuz, yok
sa uyuyor. uyamyor, uyuyor, uyamyorsu
nuz, bOyle mi deyam ediyor?. 

ANNELER DiKKAT! 
Et ve sebzelerin iyice pi~memeslnden, meyvalarm giizelce ytkanmamasmdan, i!:lleJI sulanJI temiz ve saf 

olmamasmdan hasd olan solucan dedigimiz barsak kur dian en muzu hayvanlarchr. Bunlar ince barsagm i.; 
zarma yap1~arak ve kan emerek yeti!$ir ve iirerler. Ek seriyetle !:Ocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kanstzhk, hazimsizhk, karm agrtlar11 ka nn §i§meleri, burun, makat ka§mmas11 ishal, oburluk, 
ba§ donmesi, salya akmas1, sar'aya benzer sinir halle ri, gece korkulan, gonnede, i§itmede bozukluk hep bu 
kurdlarm tesiridir. 

iS MET SOLUCAN BiSKUViTi 
Bu kurdlann en birinci devas1d1r. Biiyiik ve kii~ iiklere emniyet ve itimadla verilir. Her ~ocuk seve seve 
(:oeuklarmua senede birka~ defa ihtiyaten verini z. Aile doktorunuza daru§mu. 
D i K K A T : Kulland1ktan yirmi dort saat sonra solucanlar dii~tmezse ~ocugunuzda solucan olma· 

dtgma itimad ediniz. Slhhat Vek8.1etinin resmi miisaadesini haizdir. Tarzt istiamll kutulann i!linde yazilachr. 

Fiab her (iSMET) ismine dikkat. 

Vekaleti istanbul 
i,Ieri Umum Miidiirliigiinden : 

idaremiz namma Avrupadan celbEX:lilecek muhtelif malzemenin giimriik 
muamelesinin yaptlmasl i§lerini takib ic;in 100 - 130 lira iicretle bir memur 
ahnacaktrr. 

Bilgi denemesi, ~ografya, turk~e, hesab ve gumriik i§leri mevzulan 
iizerinden ve 31/3/939 cuma giinii saat 13,30 da yaJnlacaktrr. Miisavi §art-
1arda ecnebi lisanlar bilenler tercih olurt.,acakt1r. 

Miisabakaya girme §artlan : 
1 - Tilrk olmak 
2 - Askerligini yapmi§ olmak 
3 - En a§a~I orta tahsil gormii§ olmak 
4 - 35 ya§md.an yukan olmamak. 
Miisabakaya i§tirak i~in a§ag1daki vesikalarm 30 mart 939 peqembe 

gilnii saat 17 ye kadar Idarenin Levaz1m Miidiirliigiine verlimi§ olmas1 
§arthr. 

1 - Hiiviyet ciizdan1 
2 - Askerlik vesikas1 
3 - Tahsil derecesini gosterir vesaik 
4 - En son ikamet ettigi mahal zab1tasmdan alacagr iyi hal ve tez. 

kiye vesikas1. 
5 - Kendisini tezkiye edebilecek tamnmt§ zatlarm sarih adreslerini 

gosterir muhtua. ( 1917) 

GRiPi, NEZLEYi ve biitiin agnlan derhal ge~irir. 

Dahiliye V ekaletinden : 
{sparta l!ehri l!;me suyu teslsatt §ebekesinin tevsii i§i kapalJ 

zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - !§in muhammen bedeli 52314 lira 64. kuru§tur. 
2 - fstekliler bu i§e aid §artname, proje vesair evrakl 262 kurua§ :Anka

rada Dahiliye Vekaleti Belediyeler tmar Heyeti Fen $efliginden veya 
!sparta Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 6 mayiS 939 tarihine rasllyan cumartesi giinii saat on birde 
!sparta Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonund.a yap1lacakt1r. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin !l§&gida yaz1h teminat ve vesaiki 
ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalar1 
laztmdu. 

A - 2490 sayll1 kanunun 16 ve 17 nci maddelerfne uygun 3685 lfra 75 ku
ru§luk muvakkat teminat, 

B - Kanunun t1cyin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mpcibince eksiltmiye glrmeye bir manii bu

lunmadlgma dair irnzah bi.r mektub, 
D - Mtinakasaya i§tirak edecek miiteahhidlerin ~u tesisat1 i§leri yapmi§ 

olduklarma dair vesikalarmt teklif zarflarile beraber vermeleri la
zundrr. 

5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek tekllf mektublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 
ve nlhayet bu saate kadar Komiyona gelmi(i bulunmas1 laztmd1r. 

Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar Heyetl 
Fen $efligine ve Iparta Belediyesine miiracaat etmeleri. c996,. (1895) 

Deniz KuiUbUnden : 
26 Mart 1939 Pazar giioii saat 15 de Kuliibiimiiziin alelade 

senelik kongresi Modada kain Kuliib merkeziode akdedilecegini 
muhterem iiyelere bildirir, te~riflerini dileriz. 

ldare Komltesl Relsl 

istanbul Emniyet Miidiirliigiinden : 
Miidiriyetimiz ~~in 550 aded palto yaptmlmas1 kapah zarf usulile ek

siltmiye konulmu§tur. Bir aded paltonun muhammen bed.eli 20 lira, rnu
vakkat teminati 825 liradtr. Eksiltme 6/4/939 per~embe giinii saat 15 te 
Miidiriyetimiz "'~iincii $ube Miidiriyeti dairesinde yap1lacakt1r. 

Teklif mektublart e:ksiltme tarihi olan 6/4/939 giinii saat 14 e kadar 
kabul edilecektir. tsteklilerin §eraiti ogrenmek iizere U~iincii ~ube Mii
diirliigune miiracaatleri. ( 1890) 

Kadm, yorgun gozlerini kaldlfarak, 
doktora baktyor: 

- Her tiirliisii oluyor doktor bey; 
baz1 geceler hi<; uyuyam1yorum. Baz1 ge· 
celer de, daltyor, fakat binbir tiirlii ka
n§tk, korkunc riiyalarla uyamyorum. 

- Hammefendi; hattrhyor musunuz, 
bu son zamanlarda hi~ ani bir teessiire 
kapildmtz m1? 

- Ne gibi mesela:? 
- Mesela, ~ocugunuzu kaybetmek, 

birdenbire annenizin oliimiinii i§itmek ... 
Hay1r, hay1r, hi~ bOyle bir§ey ol-

Yahud, mesela, nastl soyliyeyim, 
Jterhangi sevdiginiz bir adamm sizi ter
ketmesi ... 

Kadmm, birdenbire, yiiziiniin rengi de· 
gi§iyor: 

- Efendim, anliyamadun '? 
- Y ani, demek istiyorum ki, uzak, 

ya.lun akrabamzdan bir adamm ..• 
- Benim, ne uzak, ne de yaktn er

kekten akrabam yok doktor. 
F erid, bir dakika dii§iiniiyor: 

- Peki efendim. Hi~ kadm hastahk
lanndan birine tutuldunuz; mu ~ Mesela 
mii~ Qlarak rathi.m •• 

- ,Simdiye kadar hi.; bir adali basta· 
ltk ~ekmedim, doktor. 

F erid, elindeki kalemi btrakara-k, ba§t· 
m kaldmyor. lc;i pml pml yanan iri si· 
yah gozlerini kadmm ~ozlerine ~eviriyor: 

- Hammefendi; miisaade ederseniz 
biraz hususi hayattmza kan§mak mecbu
riyetini hissediyorum. Y a§ayt§tnlz hak
kmda bir fikir edinmek tsbrannda}'lm. 
Sormama eger izin verirseniz I 

Kadm, bir an, ye§ile ka~an a~1k ela 
gozlerini, kar§tda bir noktaya dikerek dii
§iiniiyor. Soma, kumral ve fevkalade 
manah ba§tnl, istemiyerek, kendisine bay
retle bakan doktora ~eviriyor: 

- Soracagmtz suallere verecek ce
vablartm, eger beni bu tshrablardan kur
tarmaga yardtm edecekse, bay hay, so
run, s<iyleyim. Zaten, bususi bayattmm 
gizli hi<; bir tarafx yok ki ... 

- Rica ederim bammefendi; sozu
mii yanh§ telakki buyurmaYJn. Hayatl
mzm gizli bir taraft oldugunu ... 

Kadm, doktorun sozi.inii kesiyor he
men: 

- Boyle bir§ey dii§iinmedim bile, 
doktor. Y ani, suallerinize kolayhkla ce
vab verebilirim demek istiyorum. 

[erid, mana~ml kendi d~ anhramach-

~ARK DECIRMENLERl 
Turk Anonim ~irketi 

Hissedarlar heyeti umumiyesi evvetce 
ilan edilmi§ oldugu iizere, 20 mart 1939 
tarihinde toplanacak iken llanata aid ba• 
zt ~ekil noksanh~ndan dola)'l i¢ima 28 
nisan 1939 cuma giinii saat on hire talilc 
olunmu§tur. 

Toplant1 $irketin tstanbulda Galatada 
5merabid hantndaki yaZihanesinde ola• 
cakt1r. 

RUZNAMEIM0ZAKERA1 
1-1938 senesi muam.elatma aid Meclisf 

fdare ve murak1b raporlanmn okun• 
mas1, kabul ve tasdikl. 

2 -1939 senesi bilango ve kar ve zarar 
hesabmm tasdik ve Meclisi idarenill 
ibras1, 

3-Yeni Yll f~in mll.raklb se~ilmesi ve 
iicretinin tayini, 

4- Meclisl ldare azalarmm $irketle mu· 
amelei tlcariyede bulunabilmeleri ve 
§lrkelin yaptrltt muamelei tieariye 
nev'inden muamele yapabilmeleri i· 
c;in Ticaret kanununun 323 ve 324 
iincii maddelerlne gfue laZim gelell 
iznin verilmesi. 

En az 30 hissesi olup da neyeti umu .. 
miyeye girrnek isteyen hissedarlann his· 
se senedlerini, nizamnamei dahilinin 26 
net maddesine tevfikan toplanma giiniln· 
den evvelki 10 gi.in ic;inde 1;iirket kasala· 
nna btrakmalartm veya bankalardan a· 
alacaklar1 makbuzlan ·~etirmelerini dile-
riz. HEYETllDARE 

istanbul Komutanhg•l 
ilinlart 

Tll§lo§ladaki tavlanm tamiri ic;in Iii· 
zumu olan 8 c;e§ld yap1 malzemesi satin 
ahnacaktrr. Pazarh~ 30 mart 1939 per· 
~embe giinil saat 11,30 da yapxlacaktu"· 
Isteklilerinin belli gtin ve saatte Fmd1k• 
!Ida Komutanhk safmalma komisyonu· 
na gelmele:roi (435) (1913) 

• * * 
!kind kor bandosu i($in 10 par~a sat 

satm allnaca~ gibi on parga saz da ta• 
mir ettirilecektir. Bunlarm pazarll~ 30 
mart 1939 per§embe giinii saat 10 da ya .. 
ptlacakt1r. fsteklilerinin belli giin ve sa• 
atte Fmdtkhda Komutanhk satmalma 
kox.nisyonuna gelmelerJ (437) (1915) 

* * * Askeri matbaanm tamirl yapilacak'br. 
Pazarhgi 30 mart 1939 per§embe giinil 
saat ·10,30 da yaptlacakbr. !steklllerfn.in 
belli giin ve saatte Fmd1khda Komutan• 
hk satmalma komisyonuna gelmeleri. 
(438) (1916) 
~ 

Dr. M. Osman Saka 
GogUs ve dahllt hastahklar 

MUtehass1s1 
Istanbul BeledlyesJ k&l'f!ISIDIJa Slnan 

Ata dairelerl. Telefon: 23565 

Fatih Sulh 3 iincii Hukuk Hakimligin-
den: 

<;apa Denizaptal mahallesf Necibasun 
sokak 17 numarada oturan oJii Zekeriya 
yetimleri Behiye, Biilend ve Bediye ay .. 
ni evde oturan biiyiik anneleri Naciyenil'l 
30/3/1939 ta.rihinden itibaren vasi tayin 
edildi~i ilan olunur. 

g1 tuhaf bir hisle, bu san lla~lanna k1r 
dii,mii~ kadma kar§l, birdenbire, kendill" 
de, ohiir bastalanna duymadl~ bir aJa .. 
ka. bir yakmla1ma se~iyor. lstemiyereK, 
giizleri, onun, giilerken ~yamhayret 
bir cazrbe ile yana dogr11- kiiVnlan agzma 
gidiyor: 

- Kocaniz ka~ ya,inda var, sorabt• 
lir miyim efendim? 

- Benden tam on be§ sene biiyiik. 
- Epeyce bir fark. 
- Kocamla §ahsan tam§ir mismiz, 

bilmem? 
- Ha}'lr; beniiz mii§erref olmadtm 

efendim. 

- 0 halde gorseydiniz, onu benden 
on be§ sene daha gene bulurdunuz. 

- Ma,alldt, demek, bern ilim ada· 
m1, hem de gene ve dine, oyle mi} Hal· 
buki zamamm1zda, ilim adamlanmn ~· 
buk c;iiktiiklerine §ahid oluyoruz. Muhte• 
rem zevciniz, bu kaidenin istisnasmt te§• 
kil ediyor o halde I 

- Evet. Tamamile gene kalmt§tir. 
Adela, otuz ya§mda bir adama benzer. 

Daktor, parmaklarmt sa~lanmn arasm• 
da gezdirerek, bir dakika dii~iiniiyor. 

.(41'~ var> 
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Bulgar Ba§vekili gitti Almanya Litvanya'ya 
bir Ultimatom verdi 

M. Gafenko ile 
miilakat Do!t ve kom§u Bulgaristanm guzide 

Ba~vekili Ekselans Koseivanof di.in sabah 
saat onda Fenerdeki Bulgar kilisesini zi
Yaret etmi§tir. Muhterem misafirimiz, o
radan Sakarya motorile Sarayburnuna 
giderek T opkap1 muzesini gezmi§tir. Mi
safir Ba§'Vekil, muzeden donii§unde Pe
ta Palas otelinde Istanbul gazetecilerini 
kabul ederek, ~ok samirni bir hava i~eri
sinde matbuat mumessillerile gorU§InU§ 
Ye a§ag!daki miihim beyanatta bulun
lllU§tur: 

«- Bana kar§l Turkiyede gosterilen 
fevkalade hiisnukabulden son derece rnii
tehassisirn. Ankaradaki gori.i§melerirni1in 
tnevzuunu dostluk ve sarnimiyet te§kil 
etrni§tir. Bu guzel ~i~egin solrnarnas1 i~in 
daimi surette c;ah§mak laz1mdlr. Bunda 
tnuvaffak olmak i~in de kiic;.iik ihtilaflan 
asia biiyiitrnernek ve ner§eyden evvel 
Ba!kanlann te§rikimesaisine ve bii tun B al
kan milletlerinin menfaatlerinin gozonun
de bulundurulrnasma c;ah§llrnahd!r. 

Bu rnunasebetle, gerek §ahs1ma, gerek 
Bulgar milletine kar§l yaph&imz sami
rni ne§riyattan dolay1 te§ekkur ederirn. 
Liirkiye seyahatimiz, bir ziyaret ~erc;e
Yesini a§arak, bir bayrarn mahiyeti ald1. 
Resmi makamattan ba§ka, Turk milleti
nin de buna i§tirak ettigini memnuniyet
J .... d''k '"gar u . 

Buyiik $efiniz fsmet !nonii ile kly
l'netli arkada§larma te§ekiirlerimi bir ke
te de vasJtamzla bildirmenizi rica ede
tirn. 

Ankarada, hiikumetiniz erkanile yap
lrgJm temaslar, umumiyetle Balkanlann, 
hususile Tiirk - Bulgar miinasebatlnm is
tikbali i~in cesaret verid rnahiyette oldu
Rundan, mernleketime biiyuk bir cesa
tetle doniiyorum.» 

Ekselans Koseivanof bundan sonra, 
gazetecilerin vazifelerinden bahsederek, 
gazetecilerin miiheyyic haber vermektense 
lltnumun menfaatlerini korumaya ~ah§
O!alanm tavsiye etmi§ ve demi§tir ki: 

«- Ben bakikati severim ve hi~ bir 
Zarnan bakikatin gizlenmesini sizden is
terniyorum. Sadece, heritangi haber kar
§lsmda daima urnumun menfaatini gozo
lliinde bulundurmanlzJ ve ariz amik tah
kikatta bulunmamz1 daha dogru buluyo
turn. Bu s<izlerimle matbuah tenkid et
l'nek istemiyorum. Zira, 8azetecilerin 
kat§lla§hklan zorluklan takdir ederim. 
Bilhassa yarm ne olacagm1 bugiinden 
ke§ofedemedigimiz bugiinki.i §erait alhn· 
dcr, matbnat -muheyyic haberlere ehem-
tniyet verrnemeli ve son derece mliteyak
klz bulunmahd1r. 

I Ankaradaki temaslarir:? esnasinda, y~~
lllz Tiirk - Bulgar munasebatm1 degtl 

Meb'us • • 
se~tmt itleri 

(BaJtara/1 1 inm sahftede] 

l'ni§tir. Gene kuvvetle s<iylendigine gore, 
hepsi Partili olan miintehibisanilerin ya
tJnki ic;timamda Ankara i~in gosterilecek 
l'neb'us namzedleri iizerinde kararlar a
hnacaktlr. 

Diin de bildirdigimiz gibi Parti tara
findan 28 meb'us, muhtelif intihabat 
l'nmtakalarma memuren gonderilmi§ti. 
l3u 28 mmtakada ikinci miintehibler ya
tin toplanacaklard1r. Ankara da dahil 
olrnak iizere bu mintakalarda namzed
lik i<;in yap1lan miiracaatlerin fazla ol
dugu anla§IIrnaktadlr. Bu miiracaatlerin 
letkiki neticesinde meb'usluk evsanm 
llartice bihakkm haiz goriilenler de ka
llunen, ~lkanlmas! icab eden meb'us sa· 
~Jsmdan <;ok fazlad1r. Y armki toplanh
larda Parti narnzedlerinin kanunl adede 
giire tespiti i~in ikinci rniintehiblerin re
~ine miiracaat edilecegi, yani Partililer 
arasmda bir namzed se~irni yap!lacagl 
soylenmektedir. 

$ehrimizde 
Cumhuriyet Halk Partisince intihab 

i§lerinin takibine memur edilerek §ehri
~ize geldiklerini yazd1glm1z saylav Dr. 
Ibrahim Tali ile Prof. $emseddin, di.in 
Particle me§gul olmu§lardu. $ehrirnizde
kt ikinci miintehiblerin bu sabah saat 9,30 
da urnumi bir toplanhya davet edilme
leri kararla§tmlmt§, keyfiyet diin rnuhte
lif vas1talarla ikind miintehiblere teblig 
edilmi§tir. 

Beyoglu, Sanyer kazalan ikinci miin
lehibleri bu sabah Beyoglu Belediye ti
~atrosunda, Adalar, Bak1rkoy, Be§ikta§, 
l3eykoz, Eyiib, Eminonii. Kad1koy, Os
kiidar ve F atih rniintehibisanileri de Te
lleba§tnda Asri sinemada toplanacaklar
drr. Ayni saate tesadi.if eden bu toplan
hnJn birinde Ibrahim Tali, digerinde de 
~ernseddin bulunacak ve meb'uslanmiz, 
flarti merkezinden gelen tebligatJ rniin
lehibisanilere okuyacaklardtr. 

lstanbula miicavir kazalarda da top-
1 '~nhlar yapdacak, Parti Ba§kanlan ken· 
dilerine gonderilen kapah zarflan ac;arak 
*"'~darlara okuyacaklard1r. 

Meb'uslarrmrz ne diyorlar? 
Dun kendilerile gorii§en bir muharri

.!nize ibrahim Tali ve ,Semseddin §Un -
an sCiylerni§lerdir: 
«- lntihabat i§lerile rne§gul oldugu

~uzu biliyorsunuz. Bu sabah miintehibi-

biitiin Balkanlarin miinasebatlm gozden 
ge~irdik. 

- Bulgaristan Balkan Antantma gi
recek midir? 

- ;limdilik bu mesele mevzuubahs 
olrnad.I. Bulgaristan belki bir giin Bal
kan Antantina girecektir. Bunun i~in za
man ve zeminin haz1r olmas1 lazJmdJr. 
Herhalde Ankarada, Bulgaristanm Bal
kan Paktma iltihak1 meselesi gorii§iilme
di. Biz sadece, beynelmilel umuml vazi
yeti ve Balkanlarl tehdid edebilecek teh
Iikeleri gozden g~irdik. 

- Balkanlar i~in halen lbir tehlike 
mevcud rnudur? 

- Hayu. Boyle bir tehlike yoktur. 
Sadece ~ayialar mevcuddur. Bunlan so
gukkanhhkla tetkik ve tahlil etrnek mec
buriyetindeyiz. Halen ittihaz edecegimiz 
hattthareketi siikunetle tetkik etmekteyiz. 

,Sunu da ilave edeyim ki, orta Avru
ya hadiseleri bittabi bizi alakadar etmek
tedir. F akat biz, bir Balkan ailesine men
sub bulunuyoruz. Bu itibarla ther Balkan 
memleketile suretihususiyede alakadar bu
IunrnaktayJz. Balkanlar i~in §imdilik bir 
tehlike gormiiyorum. Bununla beraber 
Balkanhlann urnumi menfaatleri i~in 
mii§terek ~ah§mak laz1mdJr. 

- Londra radyosu, Ankarada ne§
redilen tebligi mevzuubaJhs ederek, Bul
garistanm Romanyadan arazi mutaleba
tmdan feragat ettigini bildirmi§tir. Bu ha
ber dogru mudur? 

- Bir }apon darb1meseli <<insanlar 
miizakere ederken, fareler tavan arasm
da giili.i~iirler>> der. Buna ilave edecek 
bir soziim yoktur. Sadece §Unu tebariiz 
ettirmek isterirn ki, Bulgaristan, Rornan
yadan resmen herhangi bir talebde bu
Iunrnarnl§tir. Bu §erait altmda, Bulga
ristamn mutalebatmdan feragat etmesi 
meselesi de bittabi mevzuubahs olamaz.» 

Muhterem misafirimiz gazetecilerden 
aynlarak, Bulgar konsolosu tarafmdan 
Park Otelde §ereflerine verilen ogle zi
yafetinde bulunrnu§ ve ziyafetten sonra 
Siileymaniye ve Ayasofya carnilerini gez
mi§tir. Ekselans Koseivanof, ak§am ye
megini nususi surette T okatliyanda ye
mi§tir. Misafirimiz, saat on birde Sirke
ci garma giderek, kendilerine tahsis eai
len hususi trenle Sofya'ya miiteveccihen 
hareket etmi§tir. 

Dost ve kom§u Bulgaristan Ba§vekili 
Sirkeci istaysonunda Vali muavini, lstan· 
bulicumandam, merkez kumandam, Po
lis mUdUrii, Bulgar, Yugoslav, Rumen, 
Yunan konsoloslan, Bulgar kolonisi ve 
kalabahk bir ltalk kiitlesi tarafmdan u-
gur lanml§tlr. 

[Ba§taratt 1 fncf sahifede] 
noktai nazanm bildirecektir. 

ingiliz plammn metni malum olma • 
makla beraber, iyi malumat alan mah • 
filler, plamn Romanyaya ve bir taar -
ruza hedef olan biitun ki.i~iik devletlere 
muzaheret i~in umumi bir taahhiidu ih
tiva eylemekte oldugunu bildiriyorlar. 

Bu mahfillere gore, sarih kayJdlarla 
asker! bir icraat halen tespit edilmi§ de -
gildir. Ancak bu, Frans1z • lngiliz mula
katmdan ve maksadlan heniiz karanhk 
bulunan Sovyetler Birligi ve Polonya ile 
yap1lacak gorii§melerden sonra tespit e
dilebilecektir. 

Haber verildigine gore, !ngiltere, Tiir
kiyenin mutabakatini istihsal etmi§ bulun
maktad!r. Turkiye, her hal ve vaziyette 
Romanyaya askeri kuvvetile muzaherete 
amade bulundugunu bildirmi§tir. 

lngiltere, bir taraftan dogu Avrupa· 
smm kiic;iik devletlerile miizakerelerde 
bulunurken, diger taraftan da tabii ola
rak, Birle~ik Amerika ile s1k1 temas1 mu
hafaza ve cenub Amerikas1 memleketle
rile de isti§are etmektedir. 

Cenub Amerikas1 memleketlerindeki 
ingiliz elc;ilerinin bu husustaki raporlan 
diin D1§ Bakanhga gelmi~tir. 

Heniiz teeyyiid etmiyen bir habere go
re, ingiltere hiikumeti, lngiliz kabinesi
nin toplanhsmdan evvel biitiin malumat 
eline ge<;tigi takdirde, yarm A vam Ka
marasmda 1ngilterenin vaziyetini izah e
decektir. 

Anadolu aiansmzn notu: 
Tiirkiye tarafmdan yap!lacagl zikro

lunan yardlmt Balkan Paktmm hiikiim
leri haricinde anlamak doii;ru degildir. 

Muttehid cephe 
Londra 21 (Hususi) - Almanyanm 

miistakbel ileri hareketlerini durdurmak 
maksadile miittehid bir cephe kurmak 
hususunda sarfedilen gayretlere devam 
edilmektedir. Henuz verilmi§ kat'i bir 
karar yoktur. Bununla beraber, diploma
tik kanallarla baz1 te§ebbiisler yapJ!mak
tad!r. 

1ngiliz hiikumeti gec;en cumartesi giinii 
Sovyet hiikumetine miiracaatle, Roman
yamn herhangi bir istilaya maruz kaldtgl 
takdirde Sovyetlerin ne gibi bir hath ha
reket takib edeceklerini sormu~t\Jr. 

Sovyet hiikumeti, bu mlinasebetle baz1 
tekliflerde bulunmu§ ve bu meyanda a
lakadar devletlerin i§tirakile bir konfe -
rans akdini teklif etmi§tir. ingiliz kabine
si bugiinkii toplanhsmda, Sovyet teklifini 

Sultanhamamt ve tetkik etmi§tir. 

Bah~ekap1 yang~nlarl Macaristanda selerberlik 
Sultanhamaml yangml tahkikatl son Budape§te 21 (a.a.) - Havas mu-

habirinin iyi membalardan ogrendigine safhaya gelmi~tir. Bu yangmm tahkika • 
gore, askeri makamlar, tedrici bir sefertml yapan Miiddeiumumi muavini Ne • 
berlik yapmaktad1r. Bu seferberlik, 28 

cati, Ata Atabek hamle yanan diger han- martta tamamlanacaktu. Silah altina c;a
lar sahiblerinin, bu hanlarda kira ile oh.:-
ranlarm mali vaziyetlerini, ticari mu • gmlan efrad, derhal Romanya hududu

na ve eski Karpatlar Ukraynasl hududuamelelerini bankalardan ve sair baz1 ver-
na sevkolunmaktad1r. 

Jerden sormu~. hepsimn de mali vaziyet- Sulh zamamndaki asker miktan, he -
lerinin duzgiin ve ticari muamelerinin men hemen iki misline ~1 kml§hr. Piyade 
muntazam oldugu §eklinde cevablar gel- kuvvetleri, bilhassa cenub ve cenubu §ar
mi~tir. ki garnizonlannda ve ezciimle Debrecen 

T rikotaj fabrikasmm bulundugu k1 • ve Szeged' de. fazlala§tmlm1§tJr. Carni -
s1mdan yangmm nasii <;Jkhgl ara~tmhyor- zonlar, heniiz, seferi vaziyete sokulma
du, Yap1lan ke§ifler bu cihetin aydmlan· ml~hr. Bunun sebebi, herhalde resmi ma
masma yaramadiiiJ gib1 ,ahid dinlenilmek kamlann, ~uurlu bir surette bir tecavtiz 
vesaire suretlerile yaptlan ara§hnna da, hamlad1k!an intJbami vermekten tevakki 
yangmm nasll c;JktJgun tespite yetmemi~- etmege ~ah&malan olsa gerektir. 
tir. DolayJSile, bu cihet mec;hul kalmak- Romanyamn askeri hazrrlrklart 
tad1r. Vaziyete gore, Sultanhamam1 yan- Biikre§ 21 (a.a.) SalahiyC'ttar 
gmmda kasd gi:iriilmemektedir. Miiddei- mahfiller, Havas muhabirine, Macaristan 
umumilikc;e yap1lan tahkikat, birkac; gu- tarafmdan ahnan askeri tedbirler kat§l • 
ne kadar bitmi$ olacakllr. smdaki siirprizlerini bildirmektedir. Fil-

Bahfekapr yangmr hakika, Romanya, tehdidkar mahiyette 
Bahc;ekap1 yangm1 tahkikatma gelin- tefsir edilebilecek hertiirlii jestten tevak

ce, bu tahkikata Miiddeiumumi muavini ki eylemi~tir. Hududda bulunan k1t'alarm 
Rifat devam ediyor. Enkaz arasmda ke- takviyesi ve teknisiyenlerin silah altma 
§if, evvelki giin burada mevcud vaziyetin c;aii;mlmas1, enternasyonal gerginlikten ve 
miisaadesizligi dolay1sile yap1lamam1§tJ. Romanya hududuna birkac mil mesafede 
Ke~fin yann veya obiir giin yap1lmas1 1h- muharebeler vukua gelmekte bulunmas1 
timali vard1r. Dun tehlikeli goriilen k1 - keyfiyetinden dolay1du ve bu bak1mdan 
s1mlann yoklanmasile ugra~J!ml§llr. Bu hakhd1r. 
suretle ke$fin vaPJlmasma miisaid zemm Ayni mahfillerin ilave ettigine gore, 
haznlanmaktadtr. Romanya, kendisine verilen arazi kJSlm• 

Be, hrrsrz lanm almak iizere Karpatlar Ukrayna-
Sultanhamaml yangm1 enkazl arasm- sma girmekten imtina suretile de sulhper

dan k1smen yanm1~ kuma~ parc;alan a~Jr- ver niyetlerini ispat eylemi§ bulunmakta• 
maktan be~ ki§i yakalanm1~. bunlar diin dir. 
Miiddeiumumilige getirilmi§lerdir. Sui • Gobbels'in bir makalesi 
tanahmed birinci sulh ceza mahkeml.'tiin- Berlin 21 {a.a.) - D. N. B. bildi-
de sorguya c;ekilen Y a$ar, Mehmed, Ah- nyor: 
med, Ali, Mahmud, a~umak maksadlan Volkischer Beobachter gazetesi, orta 
olmadigml, yanm1~ kuma$ parc;alanm a- Avrupada vukua gelen siyasi degi~iklik
hlmt$ sand1klanm soylemi$lerdir. Hakim ler kar~1smda garb demokrasilerinin tak
Re§id Nomer; kendilerini serbest b1rak- bih hareketlerini mevzuu bahseden dok -
m1strr. Tahkikat yiiriiyecektir. tor Cobbels'in bir makalesini ne§retmek-

. _. _ tedir. 
sanilere yapacagJmlz tebligatm muhtevi- Doktor Cobbels, bu makalesinde di -
yatmdan heniiz haberdar degiliz. Bu hu- yor ki: 
susta aynca konu§ma olup olmiyacagmJ «Paris ve Londrada alan niyetlerin 
bilmiyoruz.» mahiyetini bulmaga c;ah§mak ho§tur. Pa· 

Alakadarlar, saylav se~iminin pazar ris ve Londrada vukua gelen miizakere
gunii yap!lmasl ihtimalini daha kuvvetli Jerden, mesela «insaniyet», «medeniyet», 
gormektedirler. «heynelmilel hukuk», «enternasyonal iti-

mad» gibi kelimeler kat'i olarak Clkanlsa 
c;ok daha pratik olacak ve miizakerelecin 
k1ymetini daha ziyade arhracaktu. Zi -
ra, ileri siiriilen bu sebebler, samimi de
gildir. Versay muahedesi mucibince, Al
manyanm ebedi bir esaret albnda b1ra -
k1lmasl isteniyordu. Almanya, yava~ ya
VM, V ersay muhadesini yapanlann ha • 
talanm tashih etti. Bu i$te bize yard:m 
etmemi~ olmalanndan dolayJ lngilteie ve 
F ransay1, biz tahtie etmiyoruz. Bugiin 
vukua gelen tarihi hadiselerin mahiyetini 
anhyamaml§ olmalanm da mazur gorii -
riiz. 

F akat biitiin bunlann ahlakla ne a!a
kasi vard1r? Biz, F ransa ve lngilterede
ki dii§iincelerin ki.inhi.ine vak1f1z. Miis -
tekreh V ersay muahedesi, yul!ld1. Orta 
Avrupada gerginlik idame etmek istiyen 
iki yiizlii planlara kar~J konuldu. Avus
turyanm Almanyaya birle§tirilmesi, Sii
det meselesinin halledilmesi ve Bohemya 
ve Moravyada bir Alman himaye ;d~re
sinin viicude getirilmesi, bir damla kan 
dokiilmeden vukua geldi. Bizim ahlaki
mlz, hakk1m1za dayanmaktad1r. Hakkl
mlzl ortadan kald1ran. ahlak1 da ihlal 
eder. A vrupada vuzuh ve adalet istiyo -
ruz. Y eni sulhu, bu yeni esasa istinad et
tirecegiz.» 

Paristeki Alman seliri 
Paris 21 (a.a.) -Alman sefiri Von 

W elczeck, vaziyet hakkmda hiikumetine 
malumat vermek iizere diin ak§am saat 
I 8,15 te Berline hareket etmi~tir. 
Almanya hakkrnda Jayamdikkat 

bir rapor 
Va§ington 21 (a.a.) -«Havas» Ti

caret Nezaretinin eksperleri Ticaret Na
zm Hopkins'e Almanyamn vaziyeti hak
kmda bir rapor vermi&lerdir. Raporda 
Almanyanm ikbsadi bak1mdan uzun bir 
harbe tahammiil edemiyecegi kaydedil • 
mektedir. . 

Eksperler diger cihetten mali baklm
dan Almanyamn uzun miiddet dayana
bilecegini fakat hayat standardmm mute
madiyen inecegini bild!rmektedirler. 

Raporda A vusturya ile Siidetler mm· 
takasmm ilhak1 neticesinde Alman mali
yesinin pek ag1r bir yiik altma girdigi ve 
Ceko-Slovakyamn ilhak1 keyfiyetinin de 
mahsus ticari menfaatler temin etmediii;i 
zikredilmektedir. 

Eksperler, bununla beraber k1sa siire
cek bir harb ic;in Almanyamn «miikem -
mel bir vaziyette» bulundugunu da teba
riiz ettirmektedirler. Rapora gore AI -
manyamn ihtiyat altmlan, Ceko-Siovak 
ihtiyat altmlarma vaz1yed edilmi§ olmasl
na ragmen takriben 300 milyon dolan 
ge<;memektedir. 

/ngilterenin Paris seliri, Kral 
taralrndan kabul edildi 

Londra 21 (a.a.) - lngilterenin Pa
ris sefiri Sir Phipps, bu sabah Kral tara
fmdan kabul edilmi§tir. 

Fransrz bankalanndaki ~ek 
eshamr 

Paris 21 (a.a.) - Frans1z hiikumeti, 
ingiliz ve Amerikan hiikumetlerini tal.c. -
Iiden, biitiin FranSIZ bankalanndan ken
dilerine mevdu Ceko-Slovak esham ve 
tahvilat1 ve altmlanm bloke etmelerini is
temi~tir. 

Berlindeki ltalyan elfisi 
Berlin 21 (Husust) -1talyanm Ber

lin e)visi Atoliko bugi.in Hitler tarafm
dan kabul edilmi$tir. ftalyan elc;isi bu 
miilakattan sonra Romaya hareket et -
mi~tir. Elc;i, Mussolini'ye hitaben Hit -
ler'in elyaZ!Sile yaz1lm1~ bir mektubu ha
mil bulunmaktadn. Mektubun muhtevi -
yah hakkmda kat'i ketumiyet muhafaza 
edilmektedir. 
Sovyetlerin teklili tetkik ediliyor 

Londra 2 I (Hususi) - 1ngiliz hii -
kfimeti beynelmilel vaziyeti tetkik etmek 
maksadile bir konferans akdi hususunda 
Sovyetler tarafmdan yap1lan teklifi ehem
miyetle tekkik etmektedir. 

Salahiyettar mehafilden alman malu -
mala gore, demokrasilerle diger sulhper
ver memleketlerin i§tirakile mii§terek bir 
beyanname ne~ri meselesi de aynca tetkik 
edilmektedir. 

Cekya'da resmi dil almanca 
Londra 2 I (Hususi) - Sab1k <;eko

Slovakya ayan ve meb'usan meclisleri 
feshedilmi§tir. Bugiin Prag' da ne§\edi!en 
bir emirname, almancaYJ, Cekyada res
mi dil olarak ilan etmektedir. 
Bremen ve Europa transatlantik

leri selerden nifin menedildi? 
Nevyork 21 (a.a.) - Almanyanm 

Bremen ve Europa transatlantiklerini Si-
mali Amerika hattmdan c;ekmesi karan, 
salahiyettar mehafilde §U suretle izah 
edilmektedir: 

1 - Y olcu miktarmm pek fazla ek
silmi§ olmasl, 

2 - Alman mallarma yiizde yirmi 
be§ munzam giimriik resmi vaz'1 ic;in A
merika hiikfuneti tarafmdan ittihaz edil-

mi~ olan karar yiizunden nakliyat mikta
nmn eksilecegi, 

3 - Bir Avrupa ihtilafJ vukuunda 
Amerikanm bu iki gemiyi musadere et
mesi korkusu, 

4 - Almanyamn ikhsadi miinasebet
lerini takviye etmegi her zamandan ziya
de arzu etmekte oldugu Cenubi Amerika 
milletlerinin ho$una gitmek arzusu. 
Orta Avrupa hadiseleri, Ramada 

nasrl telsir ediliyor? 
Paris 21 {a.a.) -Ramadan Havas 

ajansma bildiriliyor: 
Ceko-Slovakya emrivakiinden sonra 

Londra ve Parisin mii~terek hareketlerile 
diinya efkan umumiyesinde hasll olan a
kisler Romada heyecan uyandumr~ttr. 

[Bfllmakaleden lfevam 1 
ifadesini gormekten c;ok memnun olduk. 
Zuhuru muhtemel hadiselere kar§l degil, 
Balkanhlarm esasen miittehid bir kiitle 
ve cephe arzetmelerinde buyiik hay1r ve 
fayda vard1r. 

- Ankaray1 ziyaret eden Bulgar 
Ba§vekili Cospodin Koseivanof'u bir 
gazeteci olarak ve gazetem i~in daha ev
vel gormu§tiim. 0 miilakatta bu zatm 
Balkan Antant! fikrine baghl1gmm cok 
samimi oldugunu tespit ettim. ~u halde 
Bulgaristan da Balkan Antantma ithal 
olunsa? 

- Elhet ~ok iyi olur. Bu ihtimal i~in 
kap1y1 daima agzma kadar ac;1k tutuyo· 
ruz. F azla hay ale cevaz vererek bilahare 
inkisarlar tevlid etmemek kaydile, ben 
Romanya hesabma, bunu miimkun klla
cak ve Bulgaristam herhalde memnun 
edecek c;areler bulunabilecegini kuvvetle 

Y amesmi miifessirler AlmanyaniD or- zannediyorum. 
ta Avrupadaki hareketini muhik goster- _ Bizzat Koseivanof Balkanhlar 
mege gayret etmekteyseler de bunlarm kiitlesinin yalmz kendi aralanndaki ni
ileri siirdiikleri iddiala~ bizzat kani bu- zalara mani olmak i~in degil, ondan da
lunmadJklan goriilmektedir. Bununla be- ha ileri olarak, haricden gelebilecek 
raber Romamn ecnebi diplomatik mah • tehlikelere kar§l da elbirligile mukabele 
fillerinde, mihver miinasebetlerinin bu edecek kuvvetli bir hareket olabilecegi 
hadiselerden miiteessir olmlyacagJ, c;iinkii kanaatinde bulunuyor. 
italyanm Almahyaya dayanarak Akde- _ <;;ok dogru. Hakikaten yap1lmak 
niz ve Afrikadaki menfaatlerini daha mii- lazJmgelen de budur. Bu, menfaatleri 
said bir §ekilde ileri siirebilecegi soylen- miitterek miistakil devletlerin, ken· 
mektedir. dilerine temin edecekleri mii§terek 

Ayni mahfillerde has1l olan 'tanaate emniyet iizerinde birletmelerinin ifa
gore, italya, Habe§istan harbini miitea - desidir. Adeta bqka §ekilde yeniden 
k1b takib etmege ba~lad!gl yoldan aynl- viicud bulmut eski Osmanh lmpara· 
miyacakhr. Salahiyettar 1talyan mabfil- torlugu gibi bir§ey. Miistakil devlet
leri F rans1z • lngiliz hareketinin manastnl Jerden miite§ekkil bir imparatorluk. De
anlamaga c;ah~makta ve bilhassa tngilte- diginiz gibi bu hakikaten aleme hiirmet 
renin harici siyasetinde has1l olan biiyiik ~!kin etmek laz1m gelen ha§hba§ma bii
degi$ikligi ve Londranm sulhperver dev· yiik bir devlettir. 
letlerden miirekkeb bir blok te~kili husu- - Diinyay1 ~a§Irtan son hadiseler 
sundaki gayretlerini kaydeylemektedir • iizerine alakadar Balkan Antanl! devlet
ler. Ayni mahfiller harbdenberi Londra Jeri belki fevkalade bir konsey i~tima1 
ile Berlin arasmdaki miinasebetlerin bu akdini dii§i.inurler diye ak1llara gelmi§ti? 
kadar fen a bir ~kil almadJgml mii~ahe- - Y ap1labilirdi de. F akat acelemiz, 
de eylemektedirler. c;iinkii tela§lmlz yoktur. Antant devletleri 

Berlindeki ltalyan seliri de zaten daimi irtibat ve miinasebet halin· 
Romaya gitti dedirler. Bundan ba§ka Saracoglunun 

Berlin 2 I ( a.a.} - «Havas» ftalya- memnuniyetle kabul ettigim davetine ica
nm Berlin sefiri Attolico, halya hiikume- betle, eger bir mani ~1kmazsa, may1s ay1 
tine vaziyet hakkmda izahat vermek iize- zarfmda Tiirkiyeye gelecegim. Bu mi.i
re Romaya hareket etmi~tir. nasebetle vaziyeti tekrar yakmdan tetki-

Berlinden aynlmadan evvel sefir bnz1 ke f1rsat bulmu§ olacag1m. 
siyasi Alman liderleri!e gorii~mii~tiir. - Polonya seyahatinizin iyi neticele-
Berlinde musadere edilen lngiliz rini matbuattan takib ettik. 

gazeteleri - Seyahat pek iyi gecmekle beraber 
Berlin 21 (a.a.) - «Havas>> Ceko· Polonya ile aram1zdaki dostluk ve ittifak 

Slovakyada vuku bulan son hadiseleri miinasebetlerini daha ziyade kuvvetlen
anlatan biitun lngiliz gazeteleri bu ~abah dirdi. Polonya aiyasetinde, son hadi-
Berlinde musadere edilmi~tir. aelerin tesirile, daha ciddi bir inki§aft 

ltalya tebrik etmedi memnuniyetle kaydebnek muvaftk 
Berlin 21 (a.a.) _ «Havas» Bo • olur. Herhangi bir tarafa dii§man o• 

hemya ve Moravyamn ilhak1 dolay1sile lan bir inkitaf degil, Polonya menfa· 
~imdiye kadar Alman hiikfimetine T ok- atlerinin hakiki merkez ve mihverini 
yo, Budape§te ve Burgos hiikfimetleri ta- daha iyi takdir eden bir.inkitaf. 
rafmdan tebrik telgraflan gelmesine rag- - Avrupa i§lerinde ne gibi yeni inki-
men halyamn da Almanya hiikumetini §aflara intizar edebiliriz '? 
tebrik ettigine dair matbuatta hic;bir ha- - Bu yoldaki tahminler kehanet ka-
ber inti§ar etmemi~tir. bilinden olur. Herhalde yeni vaziyet-
$ikagodaki Cek komoloshantesi lerini tanzimle her§eyden once onla• 

teslim olmuyor ra istikrar vermek ihtiyacmda ola• 
Sikago 21 (a.a.) _ Havas ajansm- cak Almany~dan yeni

1 
tetebb

8
ualer 

dan: beklenmez dtye zanno unur. una 
S b k C k h b' 1 · Am 'k 1 · mukabil siirekli bir kas1rga riizgan a 1 e mu a n en, en a e)- .. .. k 1m 'b' .. ·· d" .. 'f h d Sok II k onune apt 1§ g1 1 yuruyen unya• yonu um ormasm1 ve ya u o ar os- hAd' • k 

t.. .. .. · · ld kl h Id C k nm ba§ka taraflarmda a Jse&IZ a-umunu g1ym1§ o u an a e e o- - .. d'l b'l' Ba · 
ova onso os anes1 onun e no et e - . . 1 .. Sl k k 1 h ..... d "b b k 

1 

bnmtyacagma hukme 1 e 11r. zt 

le · 1 rd' tahmmlere tevf1kan talyan - Frans1z mu-
m!~ e Jr. h · 1· 

. nasebetlerinin diizelmesi pek e emm1yet 1 
Konsolos Antonm Holy, hala konso- b' "k" · t'k ·1· 1 B 1 h . . . 1r su un ve IS 1 rar amt 1 o ur. u a -

loshaney1 !$gal etmekted1r. . I . b' f b k k b' k d' · * * * mm en 1r tara a 1ra ara IZ en 1m1· 
ze bakarsak. bu hususta soyliyeceklerim 

$ehrimizdeki ~ek konsoloshanesi ~unlard•r: Balkanhlann ittihadi hakiki 
de devredildi 

Sab1k C:eko-Slovakyanm Alman hima
yesine almmast iizerine, Ankaradaki Ce
ko-Siovak el<;iliginin Alman ekiligine 
devrinden sonra, istanbuldaki Ceko-Slo
vak konsoloshanesi de Alman ba§konso • 
losluguna devredilmi~tir. 

Ceko-Siovak ba~konsolosu, konsolos • 
hane binasile evrak1, Alman ba~konsolo
suna teslim ettiginden, V alikonag1 cad • 
desindeki sab1k Ceko-Slovakya konsolos· 
hanesi kapanm1~ ve bina iizerindeki Ce
ko-Siovak armas1 <;lkanlmJ~tlr. Sab1k C:e
ko-Slovak konsoloshanesinin kap1s1na ya
Pl§hnlan almanca bir ilan, (:eko-Slovak 
konsoloshanesinin Alman ba~konsoloslu
guna nakledildigini bildirmektedir. 

Diin Pendikte bir 
cinayet i,Iendi 

lBC%4tara1t 1 tnCI sahtTede) 

Nihayet, diin ak~am, Bo~nak Muhar
rem, Pendigin T a~hbay1r semtinde otu
ran Yusuf oglu Mustafa ile Delik!ita§ 
mevkiinde kar~IIa~mJ~, k1sa bir miinazaay1 
miiteak1b Muharrem, c;ifte tiifegi}e Mus
tafayl birkac; yerinden yarahyarak i:il • 
di.irmii§tiir. 

Katil, cinayeti i&ledikten sonra kac; • 
m1~hr. Tahkikata Oskiidar Miiddeiumu
miligi el koymu§tur. 

bir kuvvet ifadesi olacak en yi.iksek dere~ 
cesine c;tkanlmabdJr. Ben kendi hesabl
ma Romanyamn butiin kalbi ve biitiin 
kahbile buna taraftar oldugunu kaydet
tikten sonra tekba~ma dahi nazara aldl
gimda Romanya hesabma kat'iyetle ~u
nu soylerim: Bu memleketin bir ka
rl§ topragt ve en ufak menfaat par· 
~all i~in, bu miHet olesiye ve oldiire• 
siye dogii§ecektir. 

Romanyanm gene, azimkar ve ~ok 
~empatik Hariciye N azm ban a soyliye
bilecegi sozlerin hepsini soylemi§ti. Ken
disini daha ziyade i~gal etmemek J<;m 
ayaga kalkt1m. 0 da ayaga kalkh. Ve 
eli elimde oda i~inde beni kap1ya dogru 
te~yi ederken: 

- Eger Romanyadan aynlmamzdan 
evvel sizi bir daha goremezsem ~ok sayg1 
deger meslekta§tm ~iikru Saracogluna en 
hararetli selam ve muhabbetlerimi lutfen 
ibla~ ediniz. 

Diyordu. 
YUNUS NADI 

Kad1koy Halkevinde 
konferans 

24 mart 939 cuma ak§aml saat 8,30 da. 
Ev!miz salonunda Istanbul Maar!! yard! -
rekWrU Muvaffak Uyamk tarafmdan <A
~nkhava terblye.si) mevzulu bir konferan.s 
verllecektlr. 
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I I'....----~- WCE, GORG'OL'O VE TECRtiBEL1 

Bi~Ki DiKi~ Y URDU 

Denizbank istanbul Merkez binasmm kahve ocag1 kiraya verilecek ve 
~·1 mart [)39 cuma giinii ogleden sonra saat 14 te arthnlmas1 yap1lacagmdan 
taliblerin ~eraiti ogienmek ii.zere mezkur binada bulunan BankamiZID I Yap1 ve Binalar Servisine miiracaatleri liizumu ilim olunur. I 

iktisad · V ekaletinden : 
Dericilik, Yiinlii ve Pamuklu Mensucat 
i~in Avrupaya Gonderilecek 

Tahsili 
Okulu San'at 

lmtihan1 Sartlar1 Mensublari Miisabaka 
' 

1 - Avrupaya tahsile gi:inderilecek San'at okulu mezunlan miisabaka 
imtiham ~artlan hakkmda evvelce yap1lan iltin a§ag1daki ~_iekilde tadil 
edilmi§tir : 

2 - Avrupa dericilik, yiinlii ve pamuklu mensucat meslek mekteble
rin?e tahsil cttiril:n.e~ ii.zere miisabaka ile 30 talebe ahnacaktJr. Bu talebe
lerm « 10 ~ u denc1hk, c10 ~ u yunlu mensucat ve • 10 • u da pamuklu 
mensucat tahsili yapacaktlr. 

3 - istcklilerin a~ag1daki §artlan haiz bulunmalan laZimd1r : 
A - Turk olmak 
B - Slhhati tam ve tahsil edecegi san'at ~?ubesindc c;ah§maga mii.said 

olmak 
C - En c;ok ~5 ya§mda olmak ve askerligini yapfm§ veya hastahktan 

ba~ka b1r sebeble tecil ecWmi~ bulunmak 
D - Maarif Vek_aleti Bi:ilge San'at okullan tesviyecilik, demircilik 

_veya elektnkc;;Ihk !?ubelerinden mezun bulunmak. 
• 4 -. I';ltihanlar; Bi:ilge San'at okullan mi.ifredat programlarma gi:ire 

a~a~1da~1 a:rslerden, olmak i.izerc 2/5/939 tarihinde Ankara, istanbul, Bursa 
ve Izm1r BoJge San at okullarmda yap1lacakbr. 

3 iincii devre kayd1 ba§lami§tir. 1 nisanda derslere 
ba§lamr. Tesis Miidiirii: ELENi QORBACIOOLU. En son ve r;ok 
k~l~y b_ir usulle Frans1z liiks metodla 1~ dlki§ bllenlere 3 ay. az 
d1k1~ bi!enlere 6 ay, hit; bilmiyenlere 9 ay, tayor, tuvalet, rob
Jar; provas1z japoneler, beyaz r;a.ma§Ir, p!jama. erkek kostiimii 

.. .. .. ve rP.gHi.n parde.sii dersleri bayanlara verll1I. Yiice Kiiltiir Di-
rektorlugunrten musaddak §ehadetname ~erilir. Adres: Kumkapi Kadlrga cad. No. 98 

Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigunden: 
. Kmkkalede <;ah§txnlmak iizere tesviyeci ve tornacx almacakbr. tstek
l~Ierd.en Anka~ada bul~nanlarm SHah fabrikasma, istanbuldakilerin Zey
tmburnu fabnkasma, Izmirdekilerin de izmirdeki Silah fabrikasma bu 
yerler haricinde olanlarm da istida ile Umum Miidiirliige miiracaatleri. (1423) 

izmir Vila yeti Daimi Enciimeninden : 
. ( 1194?90 ) _lira ( 76 ) kuru§ kefii£ bedelli izmir Vilayeti Turistik yollan 
m~aatma 1siekh <;1kmam1~ bulundugundan 2490 sayilx yasa hiikii.mlerine gore 
16 mart 939. tarihinden itibaren bir ay mi.iddetle pazarhkla eksiltmiye ko
nuh:':u~tu_r .. Isteklilcrin pazarhk miiddetinin hitamma kad.ar Vilayet Daimi 
Encumcnmm toplanti gi.inleri olan pazartesi ve per~embe giinleri saat 9 dan 
12 ye kadar mezkur Enciimcnc bafi vurmalan. • 934 • ( 1891 ) 

ll)evlet Demirvollar• i,letme U. Miidiirliigiinden: I 
3/3/1939 tarihinde yap1lan ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen be

deli 335000 lira alan yetmi~ yedi kalem bak1r ve pirinc; malzeme 3/5/1939 
c;ar~amba giinii. saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarad.a idare binasmda 
sahn almcakhr. 

Bu ifie girmek istiyenlerin 17150 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri lazimd1r. 

$artnameler 1675 kuru~a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde sahl -
maktad1r. ( 1702 ) _.,., Matematik 

Mekanik 
Makine ve motor 1 • Muhammen bedeli 1706 lira 82 kuru~ olan 1000 kilo ~uval tamiri ic;in 
Meslek teknolojisi ve malzeme iplik ile 1000 kilo e<uvaldiz ipligi 30/3/1939 per§embe gi.inii saat 10,30 da on 
Lisan c Almanca veya FransiZca ~. buc;;ukta Haydarpa§ada gar binasmdaki Satmalma Komisyonu tarafmdan 

5 - Kabul edilen asga;r:i ve vasatidcn fazla not alarak imtihanda mu- a~1k eksiltme usulile satm ahnacaktir. 
vaffak_ olanl~_rdan suasilc c 30. namzed aynlacakhr. Ayni derecede mu- Bu i§e girmek istiyenlerin 128 lira 2 kuru§luk muvakkat teminat ver-
:'~ffakiyet gosterenl:rden_ askerligini yapmi~ olanlar veya lisandan daha melcri ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giini.i saatine 
1y1 not ~anlru:. terc1h ed.ilecektir. Bu namzedler i.ie< grupa tefrik edilcrek kadar Komisyona miiracaatleri laz1md1r. 
mesleklerme gore ~1/10/~39 tarihine kadar Siimer Bankm Beykoz, Feshane, Bu i§c aid §artnameler Haydarpa~ada gar binasmdaki Komisyo11 ta-
Hereke ve Kaysen fabnkalarmda staj gorerek ve mesleki fabrika kursla- rafmdan paras1z olarak &igiblmakatdir. ( 1663) 

r~na de7'am edeceklerdir. Staj mi.iddetince kendilerine ayda 50 o::er lira ve- I I 
rilecekt1r. "" 1 j 

6 - Staj n:uddetinin sonunda fabrikalarda yaplli)cak kurs imtihanla- nhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
nnda ve umum1 <;ah1;)malannda muvaffkiyet gosteren ve ahlakan mazbut ill~••••••••••••••••••••••••••••••.l 
?ld':klarma kanaat getirilen namzedler Avrupaya gonc!erileceklerdir. Bu I - 31/10/938 tarihinde ihale edilemiyen ~artname ve niimunesi mu-
Imtlhanlarda muvaffak olamiyanlar serbest kahrlar ve hi!; bir hak talebinde cibince 20 X 25 eb'admda ·10~ milyon silindirlik rakl mantan <>art-
bulunamazlar. "~ . namesi ve niimunesi mucibince yeniden pazarhk usulile satm ah-

~mtihanda muvaffak olarak Avrupaya gonderilecek talebe Si.imer Ban- nacakhr. 
km ldare ve nezareti altmda olmak i.izere eylul 1940 tarihine kadar lisan II - Muhammen bedeli beher bin ad.edi •400• kuru~ hesabile •40,000• 
kurslarma d.evam edccck ve 1940 senesi ki§ si:imcsterinde meslek tahsiline lira, muvakakt teminah 3000 liradrr. 
ba§hyacaktir. · III - Pazarhk 27/3/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 14 te Ka-

7 - Avr~paya_ gondcrilecek talebe Si.imer ·Bank fabrikalarmdaki staj bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm komisyonunda ya-
v~ A_v~upa~aki sta!. ve tahsil mi.iadetlerinin bir misli fazlasile iktisad Ve- pilacaktir. 
kaletmm gosterece~1 i~le~de, usta, ustaba~1 veya fen memuru olarak !;all- IV - Niimuneler her giin komisyonda goriilebilecegi gibi ~artnameler de 
~acaklard1r. Bu mukellef1yeti tevsik etmek iizere Avrupaya gonderilecek 2 lira bedel. mukabilinde inhisarlar LevaZlm ve Mubayaat §Ubesile 
her talebe bi~ taahhudname verecck ve muteber bir kefil gosterecektir. Ankara ve Izmir Ba~miidurliiklerinden almabilir. 

.. 8 - ~ahbler en gee; 15/4/939 tarihine kadar dordiincii maddede yaz1h V - isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen giin ve saatte %7,5 giivenme 
?o~ge -~an at vokul~arm~an haJ'!gisinde imtihana gireceklerini gosteren bir paralarile yukanda adi ge<;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (1352) 

_ Ist1da he a~ag1dak1 ves1kalan Iktisad Vekiileti Sanayi Umum Miidiirltigiine •I.,...W 
gonderecE>klerdir. Muham. 

A - Niifus hiivivet ciizdam Beheri Muh.Be. Bedeli %7,5 Tern. Eksiltme 
B - Askerlik va~ifesinin yapilml§ vcya tecil edilmi§ bulundugunu gos- Cinsi Miktan Lira K. Lira K. Lira K. 

teren vesika Ampul muhtelif 
$ekli Saati 

C - Mekteb §ahadetnamesi mumluk 7590 A. 20,47 1553 67 116 43 A!;Ik eks. 15 

D - Hiisniihal varakasx Muhtelif 
malzeme 30 ~alem 569 44 20 ,. • 15,30 E - <;ah~acag1 san'ata miitchammil bulunduRunu gosteren resmen 

tasdik edilmis s1hhat vesikasx 
F - Alb aded vesikahk fotograf. 
9 - Fazla izahat almak istiyenler 

Miidiirliigiine miiracaat etmelidirl~r. 
iktisad Vekaleti Sanayi Umum 

c 913. (1743) ,, ___ _ 
BE~ KTA~ 

Diki~ Yurdu 
TiirkiyeniT_l en cski bi~ki, dik_i~ :neklebidir. Mektebden ~imdiye kadar 

mezun o1an bme yakm talebe bic;ki, diki~i miikemmel bil 1 · "h t"l 
·1 b""t 1 · d "kt d ~ me en c1 e 1 e 

aJ e u c;c erm e 1 1sa a muvaffak o1duklan gibi bir c;;oklan da yeniden 
yurd.lar ac;arak hayatlanm kazanmakta bulunmuslard1r. 

Yurdda aynca 3 ayhk k1sa devreler a<;Ilmi~hr. Bu devre 1 nisanda 
ba§byacakhr. Kay1d devam etmektedir. ill•••• Adres: Be§ikta~ Akaretler Dibck sokak No. 1/2. 

Tekirdag Vilayeti Daimi Enciimeninden : 
1 - Kapah zarf usulile eksiltm1ye konulan Gorlu il!;esinde yeniden in§a 

ettirilecek 6 s1mfh ilk okul. 
2 - Bu hususa aid ~artname ve evrak bunlard1r : 

A- Proje 
B - Vaziyet plam 
C - Keflif tafsilat cetveli 
D - Ke~if hulasa cetveli 
E - Fenni fiartname 
F - Eksiltme §artnamesi 
G - Mukavele proiesi 
K - Silsilei fiat bordrosu 
L - Gene] i;iartname. 

3 - KP~if bcdeli ( 17718) lira ( 2) kuru~lur. 

4 - ~artname ve diger evraki gormck istiyenler Tekirdag Naf1a Miidiir
lii.i';iinden alabilirlcr. 

5 - 24/3/939 tarihinden baslamak ve 7/4/939 cum a giinii sa at 14 te TPkir
da~ Vilaveti Daimi Enci.imenince ihale edilmek i.izere 15 gi.in mi.id
detle eksiltmiye c;;Ikan1ml~hr 

6 - Isteklilerin ihale tarihinden 8 gi.in evvel Naf1a Mi.idiirli.igiine mi.ira
caat edcrek bu i!?i yapabilecekle>rlne dair vesika almalan Iaz1m gelir. 

7 - F.ksiltmcye girebilmek i<;in isteklilerin ( 1329) lira muvakkat tcmi
nat verilmesi lazimdir. 

8 - Posta ile gonderilecek mektublarm nihavet 5 inci maddcdc yazth 
saate ~ac~1r gclmi;J olmas1 ve d1~ zarfm miihi.ir mumi1e iyice kapahl
mi~ olmas1 gerekmektedir. Postada olacak gccikmeler kabul cdilmez. 

( 1723 ) 

Silivri Malmiidiirlu~iinden: 
Cinsi Takdir edilen k1ymet 

Lira 
Harab Hiikumet binas1 Ah~ab 500 
Cezacvi Kargir 100 

Silivride ycniden in~a edilecek olan HUkumet konag1 sahasma isabet 
ettiginden dolayi enkazlarmm sahlmasma Sat111 Komisyonunca karar veri
len eski ve harap HUkumet konagt enkazile Cezaevi enkaz1 17/3/939 tari
hinden iiibaren on be§ giin mi.iddetle mi.izayedeye konulmu~tur. Taliblerin 
muhammen bedelin yi.izde yecl,i bu<:uk pey ak<:esile ycvmi iha1e alan 3/4/939 
giiniine mtt~adif pazartesi giinii saat 14 te Silivri Malmiidiirliigiinde miite
§Ckkil Satl§ Komisyonuna mi.iracaatleri ilan olunur. ( 1892 ) 

I - Yukanda cins ve miktan yaz11I 2 kalem malzeme ayn ayrx ac;1k ek
siltmeye konmu§tur. 

II - Muhammen bedellerile teminatlan hizalarmda gosterilmi§tir. 
III - Eksiltme 24/3/939 tarihine rasthyan cuma giinii hizalarmda yazllx 

!'aatlerde Kabata~?ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm komis
yonunda yapilacaktir. 

IV - Listeler her gun sozi.i gec;en ~ubeden paraSIZ almabilir. 
V - !steklilerin eksiltme it;:in tavin edilen giin ve saatlerde % 7.5 gii-

venme paralarile mezkur k".,...,;~vona gelmeleri ilan olunur. (1556) 
ltNIN 

I - fdaremizin 8 numarab motoriinde mevcud makinenin 1 numarah 
motore nakil ve montaj1 i§i ~?artnamesi mucibince eksiltmiye kon
mustur. 

II - Muhammrn bPdPli 3fi0. muvakkat teminatJ 2fi.25 Iirad1r. 
III - Ekfiltme 3/4/939 oazartesi gtinii saat 16 da Kabatasta Levaz1m $u

be~i Miidiriyetindf>ki Ahm Komisvonnnda vap1lacakhr. 
IV - SartnamPler hPrP:iin sozii gecen SubeclPn almabilir. 
V - 1steklilerin eksiltme icin tavin edilen giih ve saatte %· 7,5 gi.ivpnme 

paralarile birlikte mezkUr y~,.,.,;~vona gelmeleri Han olunur. ( 1788) -I - Sartnameleri mucibince ( 200.000) aded ( 100) kiloluk ve ( 50,000) 
aderl (50) kiloluk tuz cuvah kanah zarf usulile satm almac;:~ktlr. 

II - (100) kiloluk c;uvalm beherinin muhammen bedeli ( 46) kurus. 
(50) kiloluk cuvalm beherinin muhammen bedeli ( 27) kurufitan ( 105,500 
lira muvakkat teminah ( 7912) lira (50) kuru§tur. 

III - Eksiltme 12/4/939 tarihinde ~arsamba giinii saat 15,30 d.a Ka
bata~ta LevaZlm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - $artnameler hergiin sozii gec;cn §Ubeden ve izmir, Ankara Ba§
miirliirli.iklerinden ( 525 ) kuru§ bedel mukabilinde almabilir. 

V - Eksiltmeyc i!?tirak edecekler miihi.irlii teklif mektublanm kanuni 
vesaikle % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektublanm 
ihtiva cdccek kapah zarflarm ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko
misyon Ba~kanhgma makbuz mukabilinde vermeleri lazimdir. ( 1845) 

Cinsi 
'l'oz pompasx 
Amele soyunma 
dolab1 

Miktan 
300 aded 

12 

-
Muham. bedeli Mu. teminah Eksiltmenin 

Lira K. Lira K. $ekli Saati 
1101 - 82 57 Apk Ek. 14 

302 40 22 68. 14,30 

I - Resim, ~artname ve niimuneleri mucibince yukanda eins ve miktan 
yaz1h 2 kalem malzeme ayn ayn eksiltmiye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatx ve eksiltme saatleri hiza
larmda gi:isterilmi§tir. 

III - Eksiltme 5/4/939 tarihine rashyan c;ar~amba giinii Kabata§ta Leva
Zim $ubesi Miidiriyetindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 

IV - :,;iartname, resim, ke~ifnameler hergiin sozii gec;en ~ubed.en paras1z 
!llmabilecegi gibi toz pompas1 niimunesi de goriilebilir. 

V - Tsteklilerin eksiltme i!;in tayin edilen giinde % 7,5 giivenme para-
1arile mezkur Komisyona gelmeleri. ( 1899) 

I ... 1 istanhul Beledivesi ilanlart , _________ _ 
Senelik muhammen 

kiras1 ilk teminah 
Floryada Floryg c;aq1smda No. 3 diikkan 300,00 22,50 

~ ,. ~ ~ 22 ,. 80,00 6,00 

Yukanda senelik muhammen kiralan yazilx alan Floryada 3 ve 22 nu
marah diikkanlar hirer sene miid.detle ayn ayn kiraya verilmek iizere l 
ap~. art_tirm1ya konulmu~tur. l;iartnameleri ~evaz1m Miidi.irliigi.inde gorii
lebihr. Istekliler hizalannda gosterilen ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 6/4/939 per§embe giinii saat 14 bu<;ukta Daimi Enci.imende 
bulunmahd1rlar. c B. ,. ( 1906 ) 

22 Mart 1939 

Okadar kolay .. 
Her a~am bu §ekilde birka!; dakika 
i!;inde yapacaW,mz ufak bir Masaj size 

gencliginizi kazandiracakhr. 

Krem Pertev 
in 

Y ar1m as1r Ilk §6hreti 
beyhude degildir. 

Zarf Kapab 

Naf1a Vekaleti 
Usulile 

Samsun 
Eksiltme 

Su 

ilan1 

1-

2-
3-

4-

5-

6 

Sekizinci ~ube 
Eksiltmiye konulan i~ : 
~amzah batakhklan 1slah1 kanallarile Aptal xrmag1 xslah1 kanab uze
nne yaptrr1lacak altx betonarme kay yolu kopriisi.iniin in§aahdrr. 
Ke~if bedeli 35544 lira 77 kuru~tur. 
Eksiltme vahidi fiat iizerinden ve kapah zarf usulile yapllacaktrr. 
Eksiltme 3 nisan 939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te 
Samsund.a Su i~leri Sekizinci $ube Miihendisligi binasmda Eksiltme 
~omisyonu odasmda icra edilecektir. 
Isteklile>r : Eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, baymd1rhk i~leri 
genel sartnamesi. umum su i~leri fenni ~artnamesi, hususi, fenni 
fiartname ve projeleri 180 kuru§ mukabilinde Samsunda Su l§leri 
Sekizinci $ube Mi.ihendisliginden alabilirler. 
Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin 2665 lira 86 kuru§luk muvak
kat teminat vermesi ve mlimasi.l i~leri yaptJgm1 gosterir vesika ibraz 
etmesi ve eksiltmenin yapllacagx giinden en az sekiz giin evvel elle
rinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte bir istida ile idareye miira.. 
caat ederek bu i§e mahsus olmak iizere vesika almalan ve bu vesi
kayi ibraz etmeleri ::;arthr. Bu miiddet i<;inde vesika talebind.e bu
~unmiyanlar eksiltmiye i~tirak edemezler. 
Isteklilerin teklif mektublarmx ii~iincii maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Samsunda Su lfileri Sekizinci $ube Miihendis
ligine makbuz mukabilinde vermeleri lazimdir. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 1664 )' 

Tiirk Dil Kurumu 

Genel Sekreterliginden : 
En az lise diplomas1 alm1~ eski metinleri oldukga iyi okuyup anhya

bilecek bir sekreter almacakhr. 
Arabca ve farsc;as1 kuvvetli olanlar ve makinede yaz1 yazabilenler 

tercih ecilecektir. istekli olanlar nisan 1939 a kadar Ankarada Kurum Ge
ne! Sekreterligine bir mektubla miiracaat ederek hi.iviyet ciizdanlarile 
askerlik, tahsil ve gah§ma vesikalar1, sxhhat raporlarile iki fotografilerini 
gondermelidirler. ( 1828 )" 

Urfa Nafta Miid iirliigiinden: 
Urfa Vilayetinin cenub hududu iizerinde Ebiikiisbe mevkiinde yeniden 

in~a edilecek Gii.mriik Muhafaza siivari karakol binas1 in~aah c 19940 ~ lira 
• 65 ~ kuru~ bedeli ke§if ve vahidi k1yasi fiat iizerind.en kapah zarf usulile 

.eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - Eksiltme 10/4/939 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 te Urfa 

Nafm Mtidiirliigii odasmda toplanac~k Komisypn marifetile yapilacaktxr. 
2 - Bu i§e aid evrakl fenniye : Proje, mukavelename projesi, eksiltme 

§artnamesi, fenni ~artname, hul•asai ke~fiye ve baymd1rhk i§leri genel §art
namesinden ibarettir. 

3 - ~uvakkat teminat miktan c 1495 ~ lira c 55 ~ kurw~tur. 

4 - Isteklilerin teklif mektublarma a~ag1daki evrakl baglamalan 
§art hr. 

A - Yukanda miktan yazll1 teminat ak!;esinin Malsand1gma yatinl
dxgma dair makbuz veya muteber bir bankadan almacak teminat mektubu, 

B - Teklif sahiblerinin ihaleden sekiz giin evvel miiracaatle Urfa. 
Valiliginden alacaklan miiteahhid.lik ehliyet vesikas1. · 

C - Teklif sahiblerinin mensup olduklan Ticaret Odasmdan aldJ.klar1 
939 senesine aid vesika veya sureti. 

5 - isteklilerin arthrma, eksi!'tme kanununun umumi hi.ikiimlerile ka
pah zarf usulile eksiltmiye dair olan maddeleri ve eksiltme §artnamesi ah
kamma v~ yukanda yaz1h maddelerin icabatma riayet eylemeleri §artbr. 

6 - Istekliler bu i~e aid evrak1 fenniye ve ~artnameleri Urfa Naf1a 
Mi.idiirliigiinde gorebilirler. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm ihale saatinden bir 
saat cvvElme kad.ar Eksiltme Komisyonuna varmas1 ~arthr. Postada vuku 
bulacak gecikmclerden dolay1 Komisyon mes'uliyet kabul etmez. ( 1790 ) 

X;€s~~~~~~~m~~~~~ 

m OSMANLI BANKASI 1 
9~J TORK ANONiM ~IRKETi JlQ 
~l TE S i S TARiHi 1863 I 
3if St,1tt'ilen ve Tiirkwe Ciimhunpetr ile munakit mukaoe/enames•~ (ll 
9Xl. ?292 Numaralt 10/6/1933 tarihlt kanunla tasdik edrlm1$frr ~~ 
~rr f 24'6/ 1933 tarihli 2435 Numaralt Resmi uazete) ~ 

~f Serma yesi : 10.000.000 ingiliz Liras• ~ 
~![ rhtlyat akc;esi: 1.250.000 lngiliz Llras• ~ 

3?£ T ii rkiyenin ba~hca $ehirlerinde aifi 
H PARiS, MARSILYA ve NiS"de ~ 
(U.~ LONDRA ve MAN(ESTER'de ~· 
gl'J MISIR. KIBRIS, VUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiliST!N 
~!( ve MAVERAY I ERDUN'de 

alf. , M erke z ve $ u b eleri ,3ffi 
9l1: VUGOSLAVYA, RUMANVA, VUNANiSTAN, SURiVE, LOBNAN jm 
~f ve HATAY'da ~fi 
~~ filyalle r i ve biiti.in D ilnyad a Ac ent a ve Muhab irleri vard 1r ~~ 

ffi] H er ne vi Banka Muamele leri ya p a r ~ 
[~ Hesab1 cari ve mevcluat hesaplan kiisad1. 
a! ~f) Ticari krediler ve vesa1klt krediler ku~adt. 
~& Turk1ye ve Ecnebt memleketler iizenne ke~1de senedal 1skontosu. 

~~~ Borsa etmrlen. 
~. ) . Esham ve tahvilal, alftn ve emtaa iizerine avans. 
~~ Senedat tahsilatt ve satre. 

M.
,·t En ~~.· yiiksell emniyel ~artlanm haiz kiral1k • 

Kasalar Servisi vardrr. 

~ P iyasan m e n mi.is ait $artl a r ile ( kumbarah veya ~ l!L , . ku mbar asaz) tasarruf hesap lar1 a~Ih r. ;~ 
}t(~~:£~s~~sm~~~~~~Y'I: ~~~~~~M 
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En ·tat I- zevk havas1111 ·\· 

Tane Kuru$ Tane Kuru$ 

Sipahi 25 (Madani kutu ) 50 Samsun 25 ( Madani kutu ) 45 
Sipahi 20 35 Sam sun 20 30 
Yak a 20 30 Salon 20 35 

I ~e,.t 50 72,5 ~e,it 100 145 

--~ ........................... . 

Yavrunun gurbuz, tombul, sag lam, ne~eli olmasm1 istersen F osfatin Necati yedir. BahGekapl Salih Necati 
Haydar Rifatin 

eserlerinden 
1 Kadm A~kl 
A~k Pe~inde 

' Karagomlekliler ihtilAU 
Ftriisk Vazosu 
ilk A~k 
ilicin Oliimii 

, Ef~ndi !le l1§ak 
Vikontun Olfunii 
fklimler 
Oliiler Evi 
Felsefe 
Kiic;iik hikayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 

' Lenin Mezbebi 
Tarih Felsefesi 

J:ll ~~ar~izm 
~rmasonluk _ _ _ 

60 Kr. 
100 » 
100 » 

20 • 
50 • 
50 • 
40 • 
30 » 

100 .. 
125 • 
35 .. 

100 .. 
125 .. 
150 .. 

75 .. 
125 .. 
60 .. 

100 .. 

Dr. HORHORUNi ] 
Hastalanm ak§ama kadar Sir

ked Viyana Oteli yanmdaki mua
yenehanesinde tedavi eder. 

Tel ton : 24131 

Heyecan, dU'jiinme, ~arp.nblar ve bayalmalar ... 
Kii~iik bir 'jh;e 

KARDOL 
bunu hal l~ln yegAne ~aredlr. 

Ankara Valiliginden : 
1 - Ke§if bedeli 66702 lira 44 kuru~tan ibaret olan Yegenbey Maliye 

2-

3-

4-

5-

Tahakkuk ve Tahsil §Ubesi binas1 in§aat1 kapah zarf usulile eksilt
miye konulmu§tur. 
Eksiltme 3/4/939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 ·te Ankara 
Defterdarhgmda toplanacak Komisyonda yap1lacaktlr. 
!steklilerin teklif mektublanm 938 y!lma aid Ticaret Odas1 vesikas1 
ve 4585 lira 13 kuru~luk muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubile birlikte sozii ger;en gun ve saatten bir saat evveline kadar 
komisyona vermesi lazimd1r. Posta ile gonderilecek rnektublarm ni
hayet saat 14 e kadar gelmi~ olmasx me§ruttur. Postada olan gecik-
melerden dogan teahhurlar kabul olunmaz. 
!steklilerin buna aid ke~if ~artname, plan ve modelleri gormek iizere 
hergiin Defterdarhk Milli Emlak ve Naf1a Miidiirliiklerine bedelsiz 
olarak miiracaat ed.ebilecekleri. 
Eksiltmenin yapllacagt giinden en az sekiz giin evvel referans ve diger 
vesikalarm1 r;;t.ptetme, suretile Ankara Villl.yetine istida ile miira
caatle bu i§e aid Naf1a Miidiirliigiindi!n alacaklan ehliyet vesiltklarile 
birlikte Komisyona miiracaatleri ilan olunur. « 928 ,. ( 1792 ) 

Harb Aka demisi Sabnalma Komisyonundan : 
Harb Akadmeisi ihtiyact ir;in miiteahhid nam ve hesabma olarak ve 

pazarhk suretile on bir masa satm almacakt1r. !steklilerin Be§ikta~? Mal
memurluguna yatmlm1~ kat'i teminat makbuzile 23 mart 939 per§embe gi.inii 
saat « 11» de Y1ld1Zda Harb Akademisi Satmalma Komisyonuna miiracaat
leri. ( 1888 ) 

'' Zevcim gOzlerine' istanbul T~;m ~;,, T. M!~:-;iigiind~;., 
Metre Aded 

inanmlyordu " tl>kt i m 
ve 10 yaf daha gene 

goriindiigiimii 
soyliiyordu 

i~te boylece 
meftun olmu~tu 

Zevcim cBu adeta bir harika• diye soy
lenmekten kendisini alam1yordu. Ancak: 
iki ay kadar oluyor. Almmda, gozlerle 

"' , t' ag1z1mm e rafmda burU§ukluklanm var-
dt: Filhakika YB§Im da epeyce ilerlemi§
ti. Bugiin biiti.in dostlar1m §effaf ve yu
mu§ak tenimi ve bir gene klZinki gibi ta
ze ve nermin cildimi takdirle scyredi
yorlar. Her ak§am yatmazdan evvel cil
din unsuru olan pembe renkteki Toka
lon kremini kullamnm. Terkibinde Vi
yana i.iniversitesinin me~hur bir profe
sorii tarafmdan ke§if ve cBioceh tabir 
edilen cazib ve k1ymctli genclik cevheri 
vard1r. Giindiizler ir;in, beyaz rcnkteki 
Tokalon kremini kullamnm. Cildi be
yazlahr ve yumu~?atlr. Ve biitiin siyah 
benleri giderir ve ar;1k mesameleri Sik
la!?tlnr. 

Askeri fabrikaJar satm I 
alma komisyonu iHinlar1 

5 aded muhtelif freze tezgaht almacak 
Tahmin edilen bedeli (23650) lira o

lan 5 aded muhtelif freze tezgAh1 Askeri 
Fabrik!llar Umum miidiirliigii merkez 
Satmalma komisyonunca 2/5/1939 sah 
giinii saat 15,30 da kapah zarfla ihale e
dilecektir. $artname parastz olarak ko
misyondan verilir. Taliblerin muvakkat 
teminah olan (1773) lira (75) kuru§u 
havi teklif mektublanm mezkur giinde 
saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numarah ka -
nunun 2 ve 3 iinci.i maddelerindeki ve
saikle mezkUr- giin ve saatte komisyona 
gelmeleri. (1700) 

*** 170 ton Toleol alinacak 
Tahmin edilen bedeli (59.000) lira 

olan 170 ton Toleol Askeri Fafrikalar 
Umum Miidtirliigii Merkez Satm Alma 
Komis)T'Onunca 6/5/1939 cumartesi giinii 
saat 11 de kapah zarfla ihale edilecektir. 
$arlname (2) lira (95) kuru§ mukabilin
de komisyondan verilir. Taliblerin mu
vakkat teminat olan (4425) liray1 havi 
teklif mcktuplanm mezkU.r giinde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 say1h kanunun 2 

ve 3 iincii maddelerindeki vesaikle 
mezkfrr gun ve saatte komisyona mii-
racaatleri. (1794) 

* * * 
377 ton Kuvarsit kumu almacak. 

Tahmin edilen bedeli (16.000) lira alan 
377 ton kuvarsit kumu Askeri Fabrikalar 
Umum Miidiirlligu merkez satmalma ko
misyonunca 10/4/1939 pazartesi gtinii sa
at 15 te kapall zarfla ihale edilecektir. 
$artname paras1z komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat alan 1200 
liraYl havi teklif mektublanm mezkU.r 
gtinde saat 14 e kadar komsiyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 say1h ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkU.r giin ve saatte komisyona miira
caatleri _(1889l 
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Tekirdag 
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10 100 
7 70 
8 80 
9 100 

10 50 
7 100 
8 500 
9 200 

10 100 

1700 

? 200 
7 200 
8 100 

10 25 
7 30 
8 60 
9 35 
7 60 
8 140 
7 50 
8 100 
9 _1~. 

1100 

6 125 
8 125 
7 100 
8 300 
9 200 

10 100 
7 50 
8 100 

10 100 

1200 

!dare ihtiyac1 i~in teslim yeri, tulti, miktan yukanda yaZlh kcstane tel
graf direkleri Bolu Orman Bolgesinin Ak'<akoca kazas1 dahilindeki 6 par9a 
ormandan kestirilecektir. Bu direkler 1700, 1100, 1200 adetten ibaren olmak 
iizere ii~ partide ve ayn ayn kapah zarf usulile ekslltmiye konmu~tur. Ek
siltme 5/4/939 c;ar~amba saat 15, 15,30 ve 16 d.a B. Postane binasmda mii
fetti~lik odasmda toplanacak Ahm. Sahm Komisyonunda yaptlacakhr. 6 
metreliklerin beher adedinin muhammen bedeli 350 kuru~, 7 mctreliklerin 
450 kuru~. 8 metreliklerin 550 kuru~, 9 ve 10 metreliklerin 700 kuru~. 1700 
adedinin cem'an 10055 lira, 1100 adedinln 5750 lira, 1200 ad.cdinin ccm'an 
6800 lira, muvakkat teminatlan 755 lira, 431 lira 25 kuru~ ve 510 lirad1r. 

tsteklilerin olbabdaki ~artnamelerinl gormck ve muvakkat teminatlanm 
yahrmak iizere '<ah~ma giinlerinde mezkO.r MUdiirliik !dari Kalem Levaz1m 
k1smma eksiltme giin ve saati olan 15, 15,30 ve 16 dan bir saat evveline 
kadar kanunun tarifatma uygun olarak haz1rlanm1~ ve 939 senesi i~in mu
tcbcr Ticaret Odas1 vesikasile muvakkat teminat makhuzunu havi olan 
ttkliflerlnl yukanda blldirilen saatlere kadar sozii ge<;en Komisyon Baiikan
hgma No .h makbuz mukl'lbilinde vE>rmeleri. ( 1787) 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiY ANGOSU 
:ALTINCI KE~iDE : 11 NiSAN 1939 dad1r. 

Biiyiik ikramiye 200.000 lirad1r. 
Bundan ba~ka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 Iirahk ikramiyelerle 

( 200.000 ve 50.000 ) lirahk iki aded miikafat vardu. 
D 1 K K A T : Bilet alan herkes 7 Nisan 939 giinii a~amma 

kadar biletini degi~tirmi!$ bulunmahdu. 

V aliliginden : Nigde 
Kapah Zarf Usulile Artbrma ilan1 

1 - Arttlrm1ya konulan i~ : Nigde Vilayeti Hususi idaresine aid Cifte 
han kaphcasmm bugiinkii tesisatile ve u~ sene muddetle icandrr. 

2 - Ge<;en y!llarm senelik icar bed eli « 5320 • liradtr. 
3 - Bu icara aid §artname Vilayet Hususi Muhasebesinde goriilebilir. 
4 - Arttlrma, 27 mart 939 tarihli paz:;:rtesi giini.i saat 15 te Vil.ayet 

Daimi Enciimen odasmda yap1lacaktrr. 
5 - Arttirma kapah zarf usulile yapllacaktir. 
6 - Arthrmtya girebilmek ic;in isteklilerin c ,1197 » lira muvakkat te

minat vermesi laz1md1r. 
7 - Mektublann t 4 iincii maddede yaz1h ihale saatinden bir 

veline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Riyasetine tevdi 
Ia.zimdJr. Posta gecikmeleri kabul olunmaz. 

Belediye Riyasetinden : 

saat ev· 
edilmesi 

( 1665) 

300 lira ayhk iicretli Belediye Ba~miihendisli!{i miinhaldir. As
kerligini yapmt§ ve memur olmak vaslflanm haiz, Yi.iksek Miihendis 
mektebinden diplomah isteklilerin ellerinde mevcud vesikalarm birer 
orneklerile birlikte mart sonuna kadar Bursa Belediye Reisligine istida 
ile miiracaatleri ltizumu nan olunur. ( 1324) 



12 22 Mart 1939 

GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BA~ -
ve biitiin agrdan derhal keser. Aldanmay1mz, Ragbet goren her§eyin taklidi ve benzeri vardtr. GRiPiN yerine ba§ka bir rnarka verirlerse §iddetle reddediniz 

te 
Buvdi<JGIBBS aboratuarlan uzun seneler devam eden bir call$-. 
,ma\neticesinde GIBBS,Dis Macununu tek'emmul ettirmislerdir. 

Her gi.Jn.,-rou Laboratua_rlal::ll') daimi nazareti alt1nda,Aonlarca D 1 s 

Macunu ;yap11maktadrr: 

G 1 e B s.• lngllterenin •• en~esKi.,..ve- en muhim guzellik mOstahzaratr 
1Muessesel_erinden birisidlr: teSISi ,1712 seoesmde vuku bulmustur. 

'Valnrzi,!s-mi;:yuksek kalitesini temin:eder. 

Glaa·s 
M~'emmel Dis"' Macunu 

Yemeklerin 
va~lr maddelerini 

eritir 
Agzrn asitlerini 

ge<;irir . 

Disleri~asJndrrmadar 
parlatm 

Dis etlerinl 
kuvvetlendlrir 

I ROMJl.TiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
I Devlet 

Cam Tomrugu 
Orman i~Ietmesi 

Karabiik Revir Amirliginden: 
ARKA 

BEL 
VE B"OTON AGRILARA KAR~I 

1 _ Karabi.i.ke 23 kilometre mesafede ve otomobille nakliyata mi.i.said 
bulunan Keltepe bOlgesinin Kayi deposunda istifte mevcud 2223 aded mua
dili 1070 metre mikab 457 desimetre mil-ab ~am tomrugu a~Ik arthrma ile 
sahlacakhr. 

2 - Tomruklarm ayrica ba~kesme paylari mevcud ve kabuklar1 so• 
yulmu~ olup hacim kabuksuz orta kutur. iizerinden hesaplanm1~tir. .. .. 

3 _ Tomruklara aid sah~ ~artnamest Ankar3;da Orman Umum Mudiir
liigiinde ve Orman Ba~miihenqis Muavinliginde, Istanbulda .Orman Ba~~~
hendis Muavinlii!inde ve Karabiikte Devlet Orman 1§letmesl Revir Amlrh
ginde goriilebihr. 

4 _ Tomruklarm muhammen bedeli « 10 » lira « 10 » kuru§tur. 
5 _ !steklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 27/3/1939 giinii sa at 

c 14 • te Karabiikteki Revir Merkezine miiracaatleri. ( 1673 ) 

En mii§kiilpesendler bile 

REX 

r Sa~ Bak1m1 --~• 
Giizelligin en birinci §artl. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ dokillmesini te

davi eden tesiri miicerreb bir ilac
dlr. 

-=-~D:r.~C~E~V~A~D;-:S:A:R:G:-:IN~J 
Cild Hastahklan Miitehass1s1 

Ankara caddesi No. 47 

Her gUn sa at 14 -19 

loeniz Levaztm Satm Alma 
L Komisyonu ilanlan 

1 - Tahmin edilen bedeli (300.000) 
lira olan (5000) ton mazotun 23 mart 
1939 tarihine raslayan per§embe giinii sa
at 14 te kapah zarfla eksiltmesi yaplla
cakti.I', 

2 - Muvakkat teminah (15.750) lira 
olup §artnamesi her giin komisyondan 
(15) lira bedel mukabilinde ahnabilir. 

3 - 1steklilerin 2490 saylh kanun tari
fatl d~ .ilinde tanzim edecekleri kapah 
teklif mektublarmi en ge~ belli giin ve 
r,aatten bir saat evveline kadar Kasun
pa§ada bulunan komisyon ba§kanhgma 

vermeleri <1424) istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 

s.hbatinizi soguktan ve 
biitiin agrdardan korur. 

AGAR AN 
SAc; LARA 

K U M R A 'L ve S 1 Y A H 
renkte srhhi sa~ boyalarrd1r. 

INGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU -iSTANBUL 

Sa~ dokiilmesi mi? 
Buna kar§l yegane i.la~ 

GUR SAC 
Sahib ve Bagmuharriri: Yunus Nadi 
Umum~ ne3rtyatz fdare eden Yazz i~lert 

MUdilril: Hikmet Miinif VIgen 

Cumhurtyet matbaan 

31/3/939 cuma giini.i. saat 15 te istanbulda Nafia Miidiirliigii Eksiltme 
Komisyonu odasmda ( 19936.56 ) lira ke§if bedelli Silivri kazasmda yaplla
eak I}iikumet binas1 in§aat1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, baymdrrhk i~leri genel, nususi ve fenni §artna
meleri, proje, ke§if hulasasile buna miiteferri di~er evrak dairesinde go
riilecektir. 

Muvakkat teminat ( 1496) liradrr. 
!st~klilerin teklif mektublan en az ( 15000 ) lirahk bu i§e benzer 1§ 

yaptlgma dair idarelerinden alm11? oldugu vesikalara istinad.en istanbul 
Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 giin evvel almmr~, ehliyet ve 939 yllma 
aid Ticaret Odas1 vesikalarim havi kapah zarflanm 31/3/939 
saat 14 e kadar Nafra vermeleri. 

DEVAMLI TATBIKI 
ile 

$iFAYI 
~abuk temin eder. 

P .. T. T. Umum Miidiirliigiinden: 
1-
2-

3-

4-

!dare ihtiyac1 i~in 5 aded sepetli motosiklet a~1k eksiltmiye konmu§tur. 
Muhammen bedel 3900, muvak.kat teminat 292,50 lira olup eksiltmesi 
5 nisan 939 r;ar~amba giinii saat ( 16) da Ankarada P. T. T. U. MD.liik 
binasmdaki Satmalma Komisyonunda yaprlaca~hr 
!stekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu ve ka
nuni vesaikle beraber o giin ve saatte mezkur Komisyona miiracaat 
edeceklerdir. 
:_;iartnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m MD. liigunde ve istanbulda 
Kmac1yan hamnda P, T, T. Levaz1m Ayniyat $ubesind.en parasrz 
veril.ir. « 530 • ( 1048 ) 

Kans1zlar ic;in 
Pek Mukemmel 

En kansJZ du~mu~ hastalarrn az zaman 
zarfmda iktisabi kuvvet etmeleri i~in 
her yemekden sonra bir Likor kadehi 
QUINIUM LABARRAQUE ~lmalan 
kafidir. En muannit Sltma nobetlerine 
kaT§I dahi gayet muessirdir. Zaylf has· 
tahkdan sonra kuvvetsiz, fazla ~tah§ma· 
dan yorgun du§enlerin ve pek ~abuk 
ne§Viinema bulmu~ gen~lerin, zahmetle 
inki~af eden gen~ krzlarm Lohusalrkdan 
kalkan kadrnlann, ihtiyarlar, ve kansrz

lann dahi tesiri mu
cerrep ve Paris Trp 
akademisi taralrndan 

I edilen 
--.. 
IRIUm 

alta 
$arabmz ifmelidirler. 

Diiposu : Galata, 

Giimruk. sok. No. 36 

..tleij Eeianede utrl1r) 


